ฉบับสมบูรณ์
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ที่อยู่เจ้าของโครงการ

อาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
390/1 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

การมอบอานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด เป็นผู้ดาเนินการเสนอ
รายงาน ดังหนังสือมอบอานาจที่แนบ
( - ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอานาจแต่อย่างใด

.

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

มิถุนายน 2565

หนังสือเห็นชอบสิง่ แวดล้อม

สารบัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
สารบัญ
หน้า
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานฯ
หนังสือรับรองการจัดทารายงานฯ
บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อศึกษาและคุณวุฒิของผู้ร่วมจัดทารายงานฯ
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานฯ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป

1
7
14

บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
1.3 เหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการ
1.4 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.4.1 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.4.2 การกาหนดของเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณที่ตั้งโครงการและภายในระยะ 1 กิโลเมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
1.4.3 ระยะเวลาในการศึกษา
1.5 การประเมินทางเลือกในการดาเนินการ
1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินโครงการ

1-1
1-3
1-3
1-7
1-7
1-9
1-10
1-12
1-33

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
2-1
2.1.1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
2-6
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
2.1.2 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
2-8
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2.1.3 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความ
2-23
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ
2-26
2.2.1 ประเภทโครงการ
2-26
2.2.2 ขนาดโครงการ
2-30
-1-

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11

2.2.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ
แนวอาคารและระยะร่นของอาคาร
2.3.1 ความสูงอาคาร
2.3.2 ระยะร่นของอาคาร
2.3.3 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
สภาพความลาดชันของพื้นที่
จานวนผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ
พื้นที่สีเขียวของโครงการ
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.7.1 ระบบน้าใช้
2.7.2 ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งปฎิกูล
2.7.3 ระบบระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
2.7.4 การจัดการมูลฝอย
2.7.5 การใช้ไฟฟ้า
2.7.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.7.7 ระบบระบายอากาศ
2.7.8 การจราจร
2.7.9 สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
การจัดการสระว่ายน้า
2.8.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้า
2.8.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้า
การออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว
การขุดดินในโครงการ
การดาเนินการในช่วงก่อสร้าง

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
3.1 ทรัพยากรด้านกายภาพ
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
3.1.2 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
3.1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
3.1.4 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม
3.1.5 ทรัพยากรน้า
3.1.6 คุณภาพน้าผิวดิน/น้าใต้ดิน

-2-

2-32
2-49
2-49
2-51
2-57
2-63
2-63
2-63
2-78
2-78
2-88
2-107
2-114
2-124
2-132
2-150
2-155
2-163
2-182
2-185
2-188
2-189
2-190
2-197
3-1
3-1
3-2
3-12
3-37
3-43
3-47

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

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

3-47
3-47
3-63
3-74
3-74
3-76
3-77
3-87
3-88
3-106
3-120
3-120
3-121
3-121
3-209
3-213
3-213

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

4-2
4-2
4-3
4-3
4-4
4-30
4-57
4-67
4-67
4-68
4-69
4-69
4-78
4-86
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

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

4-90
4-90
4-98
4-148
4-159
4-180

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 บทนา
5.2 มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-1
5-1

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.2 รูปแบบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-4-

6-1
6-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

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

ภาคผนวกที่ 4

ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
เอกสารราชการ
แบบแปลนของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 3-1 แบบสถาปัตย์อาคาร
- ภาคผนวกที่ 3-2 แบบระบบสุขาภิบาล
- ภาคผนวกที่ 3-3 แบบระบบป้องกันอัคคีภัย
- ภาคผนวกที่ 3-4 แบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบแสง
สว่างฉุกเฉิน ป้ายทางออกและป้องกันฟ้าผ่า
- ภาคผนวกที่ 3-5 สาเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรของ
โครงการ
รายการคานวณต่างๆ ของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 4-1 รายการคานวณระบบน้าใช้และระบบบาบัดน้าเสีย
- ภาคผนวกที่ 4-2 รายการคานวณระบบระบายน้า
- ภาคผนวกที่ 4-3 รายการคานวณระบบไฟฟ้า
- ภาคผนวกที่ 4-4 รายงานคานวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ภาคผนวกที่ 4-5 รายการคานวณ OTTV & RTTV
- ภาคผนวกที่ 4-6 รายการคานวณโครงสร้างป้องกันแผ่นดินไหว
- ภาคผนวกที่ 4-7 รายการคานวณดินขุด-ดินถม
- ภาคผนวกที่ 4-8 รายการคานวณโครงสร้างกาแพงกันดิน
- ภาคผนวกที่ 4-9 รายการคานวณพื้นที่ใช้สอยโครงการ
รายงานผลการเจาะสารวจดิน
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ
- ภาคผนวกที่ 6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- ภาคผนวกที่ 6-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
- ภาคผนวกที่ 6-3 หนังสือขออนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การสารวจความคิดเห็นของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 7-1 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- ภาคผนวกที่ 7-2 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
- ภาคผนวกที่ 7-3 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

-5-

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 8
ภาคผนวกที่ 9
ภาคผนวกที่ 10
ภาคผนวกที่ 11
ภาคผนวกที่ 12

- ภาคผนวกที่ 7-4 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มพื้นที่
อ่อนไหว/หน่วยงานราชการ
- ภาคผนวกที่ 7-5 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
กลุ่มผู้นาชุมชน
- ภาคผนวกที่ 7-6 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มบ้านติดโครงการ)
- ภาคผนวกที่ 7-7 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว)
- ภาคผนวกที่ 7-8 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มผู้นาชุมชน)
- ภาคผนวกที่ 7-9 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ)
- ภาคผนวกที่ 7-10 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร)
- ภาคผนวกที่ 7-11 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร)
- ภาคผนวกที่ 7-12 หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจสูงสุดของหน่วยงาน
- ภาคผนวกที่ 7-13 หลักฐานการส่งแบบสารวจความคิดเห็นของบ้านที่ยังไม่ได้
ตอบแบบสารวจความคิดเห็นกลับมาแก่โครงการ
- ภาคผนวกที่ 7-14 ตารางสรุปจานวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น
ประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลั กเกณฑ์ด้านสุ ขลั กษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือ
กิจกรรมอื่นๆในทานองเดียวกัน
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.4-1
1.5-1
1.5-2
1.5-3
1.5-4
1.5-5
1.5-6
1.5-7
1.5-8
1.6-1
2.1.2-1
2.1.2-2
2.2.3-1
2.2.3-2
2.3.1-1
2.3.2-1
2.3.2-2
2.3.3-1
2.5-1
2.6-1
2.6-2
2.6-3
2.6-4
2.6-5
2.7.1-1
2.7.2-1
2.7.2-2
2.7.4-1

หน้า
แผนการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่อง
มุมมองจากอาคาร
สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่อง
พื้นที่ว่าง (Open Space) และพื้นที่สีเขียว
สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่อง
การใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร
สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่อง
ทางสัญจรแนวตั้ง
สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่อง
มุมมองจากภายนอกและความสูงอาคาร
การเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินโครงการทั้ง 5 ปัจจัย
การคิดคะแนนเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินโครงการทั้ง 5 ปัจจัย
สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดอาคารในพื้นที่โครงการ
สรุปการใช้ที่ดินของโครงการ
รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร
ความสูงของอาคารโครงการ
ระยะร่นระหว่างอาคารในโครงการ
การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกาหนดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ
พื้นที่สีเขียวแยกตามบริเวณพื้นที่โครงการ
รายละเอียดการคานวณพื้นที่ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ บริเวณชั้นล่าง
รายละเอียดการคานวณพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน บริเวณชั้นล่าง
รายละเอียดการคานวณพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน บริเวณชั้นดาดฟ้า
สรุปพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณน้าใช้ของโครงการ
ปริมาณน้าเสียและการจัดการน้าเสียของโครงการ
การออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย
ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ในช่วงเปิดดาเนินการ
-7-

1-11
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-35
2-8
2-20
2-32
2-33
2-50
2-51
2-54
2-57
2-63
2-65
2-65
2-66
2-66
2-67
2-78
2-89
2-102
2-114

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

2.7.4-2 ปริมาตรของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ
2-115
2.7.4-3 ขนาดและปริมาณของห้องพักมูลฝอย
2-116
2.7.6-1 ตารางสรุประบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ผู้ออกแบบและวุฒิวิศวกรผู้ออกแบบที่สามารถ 2-135
ออกแบบได้ตามที่กฎหมายกาหนด
2.7.6-2 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2-136
2.7.7-1 ความสอดคล้องของอาคารกับกฎกระทรวงเพื่อการกาหนดประเภท หรือขนาดของ
2-153
อาคารรวมทั้งมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานพ.ศ. 2552
2.7.7-2 มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการจะรณรงค์
2-154
ให้ผู้เข้าพักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดาเนินการ
2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2-156
2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการ
2-164
หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
2.11-1 แผนงานและระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ
2-205
3.1-1 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ณ สถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต
3-4
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
3-6
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2563
3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
3-7
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2564
3.1-4 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ
3-8
3.1-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ
3-8
3.1-6 ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
3-9
3.1-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียง
3-10
3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565
3-17
3.1-9 รายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
3-28
3.1-10 พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ตาบลเชิงทะเล
3-33
3.1-11 บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต
3-40
3.1-12 จานวนบ่อบาดาลในพื้นที่ตาบลเชิงทะเล
3-47
3.2-1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าบก) พ.ศ. 2563
3-52
3.2-2 พื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าชายเลน) พ.ศ. 2563
3- 53
3.2-3 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2558-2562
3-54
3.2-4 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ.2558 –2562
3-54
3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 3-55
3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
3-60
3.2-7 รายชื่อสัตว์น้าที่พบในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
3-65
3.2-8 รายชื่อสัตว์ทะเลที่พบบริเวณอ่าวบางเทา
3-70
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

3.2-9
3.3-1
3.3-2
3.3-3
3.3-4
3.3-5
3.3-6
3.3-7
3.3-8
3.3-9
3.3-10
3.3-11
3.3-12
3.3-13
3.3-14
3.3-15
3.3-16
3.3-17
3.3-18
3.3-19
3.3-20
3.3-21
3.3-22
3.3-23

แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลการให้บริการน้าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
ข้อมูลระบบประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
สถิติปริมาณมูลฝอย (ตัน/ปี) ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2563
อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2553-2562
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
แสดงปริมาณการจราจรบนถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1)
แสดงปริมาณการจราจรบนถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2)
แสดงปริมาณการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3)
แสดงปริมาณการจราจรบนซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4)
แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท
ปริมาณการจราจรบนถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1)
ปริมาณการจราจรบนถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2)
ปริมาณการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3)
ปริมาณการจราจรบนซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4)
ความสามารถของช่องจราจรสาหรับการเดินรถสองทิศทาง
ค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพจราจร
ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณจราจร
สภาพการจราจรบนถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
สภาพการจราจรบนถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
สภาพการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
สภาพการจราจรบนซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
เปรียบเทียบความสอดระหว่างการดาเนินโครงการกับข้อกาหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3.3-24 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ
3.4-1 จานวนประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2563
3.4-2 รายชื่อหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
3.4-3 ข้อมูลจานวนสถานศึกษาจาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
3.4-4 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3.4-5 รายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
3.4-6 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
3.4-7 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ
รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
3.4-8 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ
รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
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3-72
3-75
3-75
3-76
3-78
3-79
3-84
3-92
3-93
3-94
3-95
3-96
3-97
3-98
3-99
3-100
3-101
3-101
3-101
3-104
3-104
3-105
3-106
3-110
3-117
3-121
3-121
3-122
3-128
3-137
3-139
3-142
3-145

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.4-9
3.4-10
3.4-11
3.4-12
3.4-13
3.4-14
3.4-15
3.4-16
3.4-15
3.4-18
3.4-19
3.4-20
3.4-21
3.4-22
3.4-23
3.4-24
3.4-25
3.4-26
3.4-27
4.1-1
4.1-2
4.1-3
4.1-4
4.1-5

หน้า
ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
ก่อสร้าง ของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
เปิดดาเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 101 เมตร
ถึง 500 เมตร
รายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร
ถึง 500 เมตร เพิ่มเติม
รายละเอียดการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร
ถึง 500 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสารวจแก่โครงการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ
รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ
รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
ก่อสร้าง ของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
เปิดดาเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 501 เมตร
ถึง 1 กิโลเมตร
รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
รายละเอียดการสารวจความคิดเห็นของคุณเกชา เกราะเหล็ก ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะก่อสร้างและ
ช่วงระยะดาเนินการของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
สรุปจานวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
จานวนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน ปี 2556 -2559
สถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุ่มโรค ของตาบลเชิงทะเล ปี 2559 -2563
แสดงค่าเฉลี่ย Mixing Height ในแต่ละเดือนและค่าเฉลี่ยของปีที่สถานีภูเก็ต 2556
Emission Factor สาหรับอัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ
ความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงก่อสร้าง
สรุปการพิจารณาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ตามกิจกรรมในแต่ละประเภท
การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพื้นที่ก่อสร้าง
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3-148
3-151
3-154
3-158
3-161
3-164
3-167
3-170
3-173
3-176
3-179
3-183
3-186
3-187
3-195
3-197
3-207
3-210
3-211
4-5
4-8
4-11
4-12
4-13

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.1-6
4.1-7
4.1-8
4.1-9
4.1-10
4.1-11
4.1-12
4.1-13
4.1-14
4.1-15
4.1-16
4.1-17
4.1-18
4.1-19
4.1-20
4.1-21
4.1-22
4.1-23
4.1-24
4.1-25
4.1-26
4.1-27
4.1-28
4.1-29
4.1-30
4.1-31
4.1-32
4.1-33
4.1-34

หน้า
การจัดจาแนกกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ จากการตกสะสมของฝุ่น
การจาแนกกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการตกสะสมของฝุ่น
การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่น ซึ่งทาให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญ
การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่น
การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศ
สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวรวมของพื้นที่
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมจากการปรับเตรียมพื้นที่
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานที่อ่อนไหวของพื้นที่
สัมประสิทธิ์การปล่อยของก๊าซแต่ละชนิดระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเบนซิน
ความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดาเนินการ
อัตราการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ระยะห่าง 15 เมตร จากจุดกาเนิด
รายละเอียดหน่วยรับเสียงและระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง
ระดับเสียงตั้งต้นที่อาคารโดยรอบโครงการจะได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ
ผลการคานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (ก่อนมีมาตรการป้องกัน)
สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง
(ก่อนมีมาตรการป้องกัน)
สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ
ต่อแหล่งรับเสียง (ก่อนมีมาตรการป้องกัน)
ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ
ผลการคานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรม
การก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (หลังมีกาแพงกั้นเสียง)
สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง
(หลังมีมาตรการป้องกัน)
สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ
ต่อแหล่งรับเสียง (หลังมีมาตรการป้องกัน)
ค่าระดับเสียงตั้งต้นจากการใช้วัสดุลดเสียง แยกตามระยะห่างและทิศของผู้รับเสียง
ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมในช่วงเปิดดาเนินการที่ตาแหน่งรับเสียงทั้ง 4 ทิศ
ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ข้อกาหนดด้านความสั่นสะเทือนต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150
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4-13
4-14
4-15
4-15
4-16
4-16
4-17
4-17
4-18
4-18
4-23
4-26
4-29
4-30
4-32
4-34
4-36
4-38
4-39
4-42
4-43
4-45
4-46
4-47
4-51
4-53
4-54
4-54
4-55

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

4.1-35
4.1-36
4.1-37
4.3-1
4.3-2

กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
4-56
เกณฑ์มาตรฐานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในสระว่ายน้า
4-65
มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในสระว่ายน้า
4-66
คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
4-70
ประเมินการใช้ที่จอดรถยนต์โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
4-78
จากสัดส่วนการใช้ที่จอดรถยนต์ของโครงการอื่นๆ
4.3-3 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4-82
4.3-4 สภาพการจราจรในเวลา 17.00 -18.00 น. ของจุดนับรถทั้ง 4 จุด
4-83
4.3-5 ระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจรตามอัตราส่วนปริมาณจราจร
4-84
4.3-6 ค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพจราจร
4-84
4.3-7 มาตรการที่ต้องดาเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4-87
เรื่องกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4.3-8 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและ
4-90
หลังพัฒนาโครงการ
4.4-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงก่อสร้าง
4-92
4.4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงเปิดดาเนินการ
4-95
4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงก่อสร้างของโครงการ
4-99
4.4-4 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ
4-109
4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น
4-113
(T-Junction) (เพื่อการค้า) ในช่วงก่อสร้างโครงการ
4.4-6 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจาก
4-124
ประชาชนในระยะก่อสร้างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
4.4-7 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดาเนินการของโครงการ
4-130
4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุดที จังชั่น
4-135
(T-Junction) ในช่วงเปิดดาเนินการ
4.4-9 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจาก
4-145
ประชาชนในระยะเปิดดาเนินการโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
4.4-10 ข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต (พ.ศ. 2534-2563) 4-169
4.4-11 การประเมินผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในช่วงเดือนต่างๆ
4-174
4.5-1 สรุประดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4-181
5-1
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5-2
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
5-2
6-1
6-2
6-3
6-4

หน้า
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
(ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุด
ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดาเนินการ) โครงการอาคารชุด
ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดาเนินการ)
แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
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5-58
6-2
6-9
6-17
6-18

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญรูป
รูปที่
1.3-1
2.1-1
2.1-2
2.1-3
2.1.1-1
2.1.2-1
2.1.2-2
2.1.3-1
2.1.3-2
2.2.1-1
2.2.2-1
2.3.1-1
2.3.2-1
2.3.3-1
2.3.3-2
2.3.3-3
2.3.3-4
2.6-1
2.6-2
2.6-3
2.6-4
2.6-5
2.6-6
2.6-7
2.6-8
2.6-9
2.6-10
2.7.1-1
2.7.1-2
2.7.1-3
2.7.1-4
2.7.1-5
2.7.1-6

หน้า
ผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและเปิดดาเนินโครงการ
แสดงที่ตั้งโครงการและเส้นทางการจราจรเข้าสู่โครงการ
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
อาณาเขตติดต่อโครงการโดยรอบ
ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ผังแบ่งบริเวณตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ภาพถ่ายดาวเทียม ซ้อนทับกับผังแบ่งบริเวณตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ผังบริเวณพื้นทีโครงการ
ผังต่อโฉนดที่ดิน
ผังแสดงระยะร่น และความสูงของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
ผังแสดงระยะร่นของอาคาร
ผังแสดงตาแหน่งทางเชื่อมบริเวณชั้นดาดฟ้าของโครงการ
แบบทางเชื่อมอาคาร P-Q
แบบทางเชื่อมอาคาร Q-R
แบบทางเชื่อมอาคาร Q-T
ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า
ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่ม-ไม้คลุมดินชั้นล่าง
ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่ม-ไม้คลุมดินชั้นดาดฟ้า
ผังแสดงพื้นที่สีเขียวซ้อนทับกับระบบสาธารณูปโภค
รูปตัดพื้นที่สีเขียวอาคาร P
รูปตัดพื้นที่สีเขียวอาคาร Q
รูปตัดพื้นที่สีเขียวอาคาร R
รูปตัดพื้นที่สีเขียวอาคาร T
ผังแสดงระบบจ่ายน้าของโครงการเข้าสู่อาคาร และตาแหน่งบ่อเก็บน้าใต้ดิน
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้าใช้อาคาร P,Q
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้าใช้อาคาร R,T
แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดินอาคาร P
แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดินอาคาร Q
แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดินอาคาร R
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1-6
2-3
2-4
2-5
2-7
2-21
2-22
2-24
2-25
2-29
2-31
2-52
2-53
2-59
2-60
2-61
2-62
2-68
2-69
2-70
2-71
2-72
2-73
2-74
2-75
2-76
2-77
2-81
2-82
2-83
2-84
2-85
2-86

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
2.7.1-7
2.7.2-1
2.7.2-2
2.7.2-3
2.7.2-4
2.7.2-5
2.7.2-6
2.7.2-7
2.7.2-8
2.7.3-1
2.7.3-2
2.7.3-3
2.7.3-4
2.7.3-5
2.7.4-1
2.7.4-2
2.7.4-3
2.7.4-4
2.7.4-5
2.7.4-6
2.7.5-1
2.7.5-2
2.7.5-3
2.7.5-4
2.7.5-5
2.7.5-6
2.7.6-1
2.7.6-2
2.7.6-3
2.7.6-4
2.7.6-5
2.7.6-6
2.7.6-7
2.7.6-8
2.7.8-1
2.7.8-2

หน้า
แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดินอาคาร T
ผังแสดงระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้าเสียอาคาร P,Q
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้าเสียอาคาร R,T
ผังแสดงระบบรดน้าต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร P
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร Q
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร R
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร T
ผังแสดงระบบระบายน้าของโครงการ
แบบขยายบ่อหน่วงน้าฝน
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้าอาคาร P,Q
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้าอาคาร R,T
ผังโครงข่ายระบบระบายน้าภายนอกโครงการ
ผังแสดงตาแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางเก็บขนมูลฝอย
แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม
แบบขยายห้องพักมูลฝอยอาคาร P
แบบขยายห้องพักมูลฝอยอาคาร Q,T
แบบขยายห้องพักมูลฝอยอาคาร R
ผังขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ
ผังแสดงระบบเมนไฟฟ้าหลัก
แบบขยายห้องเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าอาคาร P
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าอาคาร Q
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าอาคาร R
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าอาคาร T
ผังแสดงตาแหน่งหัวรับน้าดับเพลิง และระบบจ่ายน้าดับเพลิงของโครงการ
ไดอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร P,Q
ไดอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร R,T
ผังแสดงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ไดอะแกรมระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ส่วนที่ 1
ไดอะแกรมระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ส่วนที่ 2
ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ผังแสดงตาแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ
ผังแสดงตาแหน่งที่จอดรถและระบบจราจรของโครงการ
แบบขยายทางเข้าออกโครงการ
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2-87
2-98
2-99
2-100
2-101
2-103
2-104
2-105
2-106
2-109
2-110
2-111
2-112
2-113
2-118
2-119
2-120
2-121
2-122
2-123
2-126
2-127
2-128
2-129
2-130
2-131
2-138
2-139
2-140
2-141
2-142
2-143
2-144
2-149
2-160
2-161

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
2.7.8-3
2.7.9-1
2.7.9-2
2.8-1
2.8-2
2.10-1
2.10-2
2.10-3
2.10-4
2.10-5
2.11-1
2.11-2
3.1-1
3.1-2
3.1-3
3.1-4
3.1-5
3.1-6
3.1-7
3.1-8
3.1-9
3.2-1
3.2-2
3.3-1
3.3-2
3.3-3
3.3-4
3.3-5
3.3-6
3.3-7
3.3-8
3.3-9
3.4-1
3.4-2

หน้า
แบบรั้วโปร่ง
ผังแสดงเส้นทางเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
แบบขยายเส้นทางเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับสาหรับผู้พิการ
ผังบริเวณสระว่ายน้าชั้นดาดฟ้า
แบบขยายและรูปตัดสระว่ายน้า
แสดงเส้นทางขนส่งดินและตาแหน่งจุดพักกองดิน
แบบแปลนฐานรากของโครงการ
ผังแสดงแนวกาแพงกันดิน และระบบป้องกันดินพังทลาย
ผังแสดงบริเวณคานวณดินขุด
ผังแสดงบริเวณคานวณดินถม
ผังบริเวณช่วงก่อสร้างของโครงการ
ตัวอย่างแบบแปลนบ้านพักคนงานก่อสร้าง
การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ
แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย
ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
ตาแหน่งพื้นที่โครงการ กับตาแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต
แผนที่พื้นที่น้าท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต
แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้าบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต
ตาแหน่งการสารวจทรัพยากรสิ่งมีชีวิตของคลองสาธารณประโยชน์ และขุมน้า
แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่โครงการ
แผนผังแสดงพื้นที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต
ขั้นตอนดาเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
ตัวอย่างการดาเนินโครงการลด คัดแยก และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน
เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการและจุดนับรถ
ตาแหน่งที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร
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2-162
2-180
2-181
2-183
2-184
2-192
2-193
2-194
2-195
2-196
2-203
2-204
3-11
3-13
3-16
3-30
3-31
3-32
3-34
3-42
3-46
3-64
3-71
3-80
3-83
3-86
3-91
3-108
3-113
3-116
3-118
3-119
3-138
3-155

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่

หน้า

3.4-3 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร
3.4-4 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร
3.4-5 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร
3.4-6 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
3.4-7 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ
3.4-8 ภาพถ่ายขณะทาแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้นาชุมชน หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3.4-9 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
4.1-1 แผนผังระยะห่างอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
4.3-1 สภาพโครงการ เดอะ อริสโต้ คอนโด 2
4.4-1 กิจกรรมที่กาลังมีการก่อสร้างและกิจกรรมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการย้อนหลัง 3 ปี
4.4-2 ภาพเชิงซ้อนก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองจากโรงเรียนอนุบาลลากูนาภูเก็ต
4.4-3 ตาแหน่งมุมมองภาพประกอบเชิงซ้อนของพื้นที่โครงการ
4.4-4 ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง A
4.4-5 ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง B
4.4-6 ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง C
4.4-7 ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง D
4.4-8 ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง E
4.4-9 ทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ในรอบ 1 ปี
4.4-10 การหมุนรอบแกนของโลกและรอบดวงอาทิตย์
4.4-11 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมกราคม
4.4-12 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนเมษายน
4.4-13 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนสิงหาคม
6-1 ผังตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
6-2 ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้าช่วงก่อสร้าง
6-3 ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้าช่วงดาเนินการ
6-4 ผังขั้นตอนระบบบาบัดน้าเสีย อาคาร P
6-5 ผังขั้นตอนระบบบาบัดน้าเสีย อาคาร Q
6-6 ผังขั้นตอนระบบบาบัดน้าเสีย อาคาร R
6-7 ผังขั้นตอนระบบบาบัดน้าเสีย อาคาร T
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1.1

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด กรรมการของบริษัทมี 7 คน คือ (1) นายชานคราร์
ชานดราน (2) นายเอดมั น ด์ ตั น มิ น ไฮ (3) นายอ านวย นวโชติ ไชยกุ ล (4) นางสาวอารี วรรณ์ ศรี วิ ช ชุ พงษ์
(5) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง (6) นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต (7) นางสาวอังคณา โตศิลานนท์ โดยกรรมการสองคนลงลายมือ
ขื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท สานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 390/1 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตาบล
เชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด โดยนายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง และนายกนต์ธีร์ วรพิทยุต (กรรมการผู้มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัท) ขอมอบอานาจให้นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต อยู่บ้านเลขที่ 23/56 หมู่ที่ 2 ตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หรือนางสาวพิศาชล ไชยสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 32 ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต เป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนดังนี้
(1) ลงนามในบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ทั้งหมด
(2) ให้ ถ้อยคาต่อเจ้ าหน้ าที่ที่ เกี่ย วข้องกับการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของ
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ทั้งหมด
(3) เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานฯ รวมทั้งให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
(4) ทาการมอบอานาจช่วงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทาการแทนบริษัท ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จานวน 2 แปลง ดังนี้
1. โฉนดที่ดินเลขที่ 64193 เลขที่ดิน 230 มีขนาดเนื้อที่ 6-1-9.50 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 10,038.00 ตาราง
เมตร เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 898 เลขที่ดิน 191 มีขนาดเนื้อที่ 2-1-84.00 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 3,936.00 ตารางเมตร
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จากัด โดยบริษัท ลากูน่า แกรนด์ รีสอร์ท จากัด ได้ทาหนังสือ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จากัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยซื้อขายเพื่อนามา
พัฒนาโครงการบางส่วนขนาดเนื้อที่ 1-2-92.80 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 2,771.20 ตารางเมตร
รวมมีเนื้อที่พัฒนาโครงการทั้งสิ้น 8-0-2.30 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 12,809.20 ตาราเมตร ดังนั้น บริษัท ลากูน่า
แกรนด์ จากัด จึงนาที่ดินแปลงดังกล่าวมาจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอ
อนุญาตก่อสร้างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ได้
สาหรับถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า -ออกพื้นที่จอดรถของโครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 898 เลขที่ดิน
191 (พื้นที่ส่วนที่เหลือจากหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จากัด
โดยบริ ษั ท ภูเก็ ต แกรนด์ รี ส อร์ ท จ ากั ด จะท าการจดทะเบีย นเป็นภาระจายอมเรื่อ งทางเดิ นรถ และร ะบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เมื่อได้โฉนดแล้วจะดาเนินการจดภาระจายอมต่อไป ดังนั้น
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) จึงใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้า -ออกไปยังพื้นที่จอดรถ
ของโครงการได้
(เอกสารสิทธิ์ที่ดิน และหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แสดงดังภาคผนวกที่ 1)
เดิม โครงการได้มีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในชื่อโครงการโรงแรมที จังชั่น
(T-Junction) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จานวน 309 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วย
อาคารทั้งสิ้น จานวน 4 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 28,833.55 ตารางเมตร มีพื้นที่พัฒนาโครงการ
ทั้งสิ้น ขนาดเนื้อที่ 8-2-11.40 ไร่ คิดเป็น 13,645.60 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต เจ้าของโครงการคือ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด และได้รับมติเห็นชอบรายงานจากคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม ในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งได้รับ
หนั ง สื อ แจ้ ง มติ ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ดังหนังสือที่ ภก 0014.2/3508
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ จากสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือที่ ทส. 1010.5/3173 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
(หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต และหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานฯ จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังภาคผนวกที่ 2)
ปัจ จุ บัน บริ ษัท ลากูน่ า แกรนด์ จากัด เจ้าของโครงการมีความประสงค์ ยกเลิ ก การประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม โดยจะดาเนินโครงการในลักษณะอาคารชุด สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า
จานวน 188 ห้องชุดแทน โดยภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จานวน 4 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร P (มีห้องชุด จานวน 55 ห้องชุด)
(2) อาคาร Q (มีห้องชุด จานวน 50 ห้องชุด)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(3) อาคาร R (มีห้องชุด จานวน 33 ห้องชุด)
(4) อาคาร T (มีห้องชุด จานวน 50 ห้องชุด)
มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 30,195.01 ตารางเมตร
(เอกสารหลักฐานรการขอยกเลิกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมที จังชั่น
(T-Junction) แสดงดังภาคผนวกที่ 2)
การดาเนินโครงการเน้นการตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยของผู้ต้องการที่พักในพื้นที่ตาบลเชิงทะเล
และตาบลใกล้เคียง ที่ต้องการที่พักอาศัยที่มีความสะดวกสบาย ทั้งในด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในโครงการ
และการเดินทางเข้า-ออกที่สะดวก เนื่องจากตาแหน่งพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ที่เชื่อมต่อ
กับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยเชิงทะเล 14) ซึ่งเป็นถนนที่สามารถใช้เป็นเส้นทางออกไปสู่หาดบางเทา และ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบลเชิงทะเลและบริเวณใกล้เคียงได้โดยสะดวก เช่น หาดบางเทา หาดสุรินทร์ และ
หาดลายัน เป็นต้น พร้อมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคภายในรัศมี 1 กิโลเมตร อาทิเช่น โรงแรม
อาคารชุด ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

1.2

วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน

(1) เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลของโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ และมีความ
ชัดเจนเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการ
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อมของทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ค่ าด้ า นต่ างๆ ในปั จ จุ บั นของพื้ น ที่
โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
(3) เพื่ อวิ เคราะห์ และประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมทั้ งทางบวกและทางลบที่ ค าดว่ าจะเกิ ดขึ้ น อั น
เนื่องมาจากโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
(4) เพื่อเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อบรรเทา
ความรุนแรงของผลกระทบนั้น รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เสนอไว้

1.3

เหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการ

โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จานวน 188 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้นดาดฟ้า จานวน 4 อาคาร คือ อาคาร P มี
ห้องชุด จานวน 55 ห้องชุด, อาคาร Q มีห้องชุด จานวน 50 ห้องชุด, อาคาร R มีห้องชุด จานวน 33 ห้องชุด และ
อาคาร T มีห้องชุด จานวน 50 ห้องชุด มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 30,195.01 ตารางเมตร มีเนื้อที่พัฒนา
โครงการ 8-0-2.30 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ 12,809.20 ตารางเมตร
ดังนั้ น โครงการจึ งเข้าข่ายประเภทโครงการที่จะต้องศึกษาและจัดทารายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในขั้นของการขออนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การ ซึ่ง ต้อ งจั ดท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2561 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ลาดับที่ 31 ระบุไว้ว่าอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มี
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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จานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรื อมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้ จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ดังนั้น โครงการ เข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องดาเนินการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันข้อกาหนดดังกล่าวทั้งหมดยังมีการบังคับใช้อยู่ในพื้นที่
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด มีความตระหนักถึงข้อกาหนดนี้ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท โอเค เนเจอร์
จากัด ในฐานะนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ เพื่อยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ
ผู้ ช านาญการในเขตพื้ น ที่ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ ตามขั้นตอน
ต่อไป
ทั้งนี้เนื่องจากโครงการเป็นการดาเนินการเป็นอาคารประเภทอาคารชุดเพื่อการค้าทุกห้องชุด เป็นการนา
อาคารชุดไปขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการประเภทโรงแรมต่อไป ซึ่งตามกฎหมายหากมีการขออนุญาตเป็น
โรงแรมจะต้องมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะดาเนินการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ ดังนั้นโครงการจึงขอแสดง
รายละเอีย ดการประกอบกิ จ การ ล าดับ การขออนุญาตก่อสร้า งและเปิดดาเนินโครงการ ให้ ค รบถ้ว นชัดเจน
สอดคล้องกับรายละเอียดของประเภทที่เสนอรายงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) จานวน 188 ห้องชุด ภายในโครงการ
ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จานวน 4 อาคาร มีการดาเนินการในลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งเข้า
ข่ายประเภทโครงการที่จะต้องศึกษาและจั ดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในขั้นของการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ลาดับที่ 31 ระบุไว้
ว่าอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
2. เมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานฯ ต่อโครงการอาคาร
ชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) จานวน 188 ห้องชุดแล้ว จากนั้นจึงขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.
1) เพื่อใช้เป็นอาคารชุดเพื่อการค้า ตามหนังสือสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ส.คอ. ที่ มท 0710/4300 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง หารือแนวทางการระบุข้อความในเอกสารหรือแบบฟอร์มตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 กรณีโครงการอาคารชุดเพื่อประกอบการค้าใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม เอกสารแนบ 5
3. เมื่อ โครงการมีการก่อสร้ างแล้ ว เสร็จ ติดต่อให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตรวจสอบอาคาร และออก
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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4. จากนั้นเจ้าของโครงการยื่นคาขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารหลักฐาน
และรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) โฉนดที่ดิน
(2) แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเสนทางเขาออกสู่ทางสาธารณะ
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด ทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพยสวนกลาง ได้แก จานวนพื้นที่ ลักษณะ
การใชประโยชนและอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(4) อัตราสวนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สวนกลางตามมาตรา 14
(5) คารับรองของผู้ยื่นคาขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพันใด ๆ เว้นแต่
การจานองอาคารรวมกับที่ดิน
(6) รางข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
(7) หลักฐานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
โดยโครงการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณา
อนุญาต โดยเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบคาขอตามข้อกาหนดของสานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยมีรายการ
ตามเอกสารคู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
5. จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อีกครั้งโดยโครงการนาอาคารชุดมาประกอบ
ธุรกิจเป็นโรงแรม จานวน 188 ห้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนการใช้อาคารตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2560 ข้อ 15 ในพื้นที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว ก่อนการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดาเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดทาและเสนอรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณีต่อสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. เมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร หรือจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อโครงการโรงแรม ที จังชั่น (T-Junction) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)จานวน
188 ห้องพักแล้ว จากนั้นจึงขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) ซึ่งเปลี่ยนจากอาคารประเภทอาคารชุด
เพื่อการค้า ใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม เป็นอาคารประเภทโรงแรม
7. จากนั้นนาใบอนุญาตต่างๆตั้งแต่ลาดับที่ 1-6 ไปยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติโรงแรมเพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่ ต่อไป
ผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและเปิดดาเนินโครงการแสดงดังรูปที่ 1.3-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา


จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือ
มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1)

ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร (แบบ อ.6)

ยื่นคาขอจดทะเบียนอาคารชุด

จัดทารายงานการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร โดยจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อโครงการโรงแรม ที จังชั่น (T-Junction) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
จานวน 188 ห้องพัก ประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรมที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000
ตารางเมตรขึ้นไป


ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5)


ขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

รูปที่ 1.3-1 ผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและเปิดดาเนินโครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

1.4

บทที่ 1
บทนา

ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.4.1 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา สามารถสรุปวิธีการศึกษาในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.4.1-1 การกาหนดขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น
(T-Junction) (เพื่อการค้า) มีขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่โครงการขนาดเนื้อที่ 8-0-2.30 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่
12,809.20 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง
โครงการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในรัศมี 1 กิโลเมตร
1.4.1-2 การศึกษารายละเอียดโครงการ
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอาคารชุด
ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) จะดาเนินการศึกษาตามแนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะโครงการ พร้อมกิจกรรมประกอบ เพื่อให้
เห็นภาพของโครงการที่จะสามารถใช้เป็นแนวคิดประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ได้แก่
1. ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการหรือบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมทั้งการนาเสนอผังโฉนดที่ดินของโครงการ ตาแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมทั้งหมด
2. รายละเอียดการพัฒนาโครงการ ได้แก่ การใช้ที่ดินของโครงการ พื้นที่ใช้สอยภายใน
อาคาร ประเภทและความสูงอาคาร รูปแบบและขนาดห้องพัก อัตราส่วนการใช้พื้นที่โครงการ ระยะถอยร่นของ
อาคาร พร้อมกิจกรรมประกอบ ตลอดจนผังแสดงการใช้ที่ดิน และอาคารของโครงการ
3. การจัดระบบจราจร และที่จอดรถของโครงการ
4. ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
 น้าใช้ : การจัดหาแหล่งน้าใช้ ปริมาณน้าใช้โดยแบ่งตามกิจกรรมการใช้น้า
ระบบจ่ายน้า และแหล่งน้าสารองของโครงการ
 การบ้าบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล : ปริมาณน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ วิธีการและ
ขั้น ตอนการบ าบั ดน้ าเสี ย ประสิ ท ธิภ าพและความสามารถในการรองรั บและบาบัดน้ าเสี ย การจัด การน้าทิ้ ง
คุณภาพน้าทิ้ง แหล่งรองรับน้าทิ้งจากโครงการ
 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม : ระบบระบายน้าฝนและน้าทิ้งในพื้นที่
โครงการ จุดที่ระบายน้าออกจากพื้นที่โครงการ บ่อหน่วงน้า และการป้องกันน้าท่ วมภายในบริเวณโครงการและ
พื้นที่ข้างเคียง
 การจัดการมูลฝอย : ศึกษาปริมาณมูลฝอยตามประเภทกิจกรรม การเก็บ
รวบรวมมูลฝอย ลักษณะห้องพักรวมมูลฝอยและการกาจัดมูลฝอยของโครงการ
 ไฟฟ้า : ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้าที่ใช้
 การป้องกันอัคคีภัย : ชนิด จานวน และตาแหน่งของระบบอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย จุดรวมพล และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 1
บทนา

5. การจัดภูมิสถาปัตยกรรมหรือพื้นที่สีเขียวของโครงการ
6. การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางภายในโครงการ
7. การดาเนินงานช่วงก่อสร้างโครงการ
1.4.1-3 การศึกษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
ศึ ก ษาทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อมโดยรอบโครงการ ครอบคลุ มองค์ ประกอบทรั พยากร
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 4 หัวข้อหลัก ตามแนวทางที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกาหนด ได้แก่
- ทรัพยากรกายภาพ : ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ
เสียง สภาพทางธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน แหล่งน้าและคุณภาพน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน
- ทรัพยากรชีวภาพ : ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้า
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม
ขนส่ง การใช้น้า การบาบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้าและป้องกันแก้ไขน้าท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้
ไฟฟ้า และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- คุ ณ ค่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต : ได้ แ ก่ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน สุขภาพและการสาธารณสุข การท่องเที่ยวและโบราณสถาน
ข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น จะได้จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน อัน
ประกอบไปด้วย ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จาเป็นจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ได้ จากการตรวจสอบ การสั งเกตการณ์ และกสนส ารวจ
ภาคสนามในระดับพื้นที่ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมีประมาณ
1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ การถ่ายภาพประกอบ การสารวจแบบสอบถามทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ทัศนคติของประชาชน เป็นต้น
 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมเอกสารและรายงานต่างๆจากหน่วยงาน
ราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง
กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับนาไปใช้วิเคราะห์และแสดงผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสาขา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งโครงการ และพื้นที่โดยรอบที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
1.4.1-4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากโครงการ โดยแยกเป็นผลกระทบช่วงก่อสร้างและช่วงดาเนินการโครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรง
และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคุณค่าต่างๆ ให้สอดคล้องตามหัวข้อหลัก ตาม
แนวทางที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด ซึ่งมีหลักการประเมิ นผลกระทบ
ในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างการมีโครงการและไม่มีโครงการ โดยมีหัวข้อที่กาหนดไว้ดังนี้
- ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ : ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา
สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และทรัพยากรน้า
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 1
บทนา

- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ : ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากร
ชีวภาพในน้าในพื้นที่ศึกษา โดยเน้นสิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจสูญพันธุ์ หรือที่มีความสาคัญทางด้านนิเวศวิทยาหรือ
เศรษฐกิจ
- ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : ได้แก่ การใช้น้า การจัดการน้าเสีย
และสิ่งปฏิกูล การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม การจัดการมูลฝอย พลังงานและไฟฟ้า การจราจร การสื่อสาร
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต : ได้แก่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการ
ต่อคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุนทรียภาพ การบดบังทิศทางลม แสงแดด และ
คลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์
1.4.1-5 การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นการนาผลการศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาพิจารณากาหนดมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถติดตามตรวจสอบการดาเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งเจ้าของโครงการต้อง
รับทราบ และตามกฎหมายมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชานาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญา นามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกาหนดเป็นเงื่อนไขในการ
สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กาหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ซึ่งประกอบด้วย
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม ให้ เป็ น ไปตามแบบ สผ.1 ซึ่ง จะต้อ งแสดงองค์ ประกอบสิ่ งแวดล้ อ ม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญ โดยให้ครอบคลุมทั้งช่วงก่อสร้าง และช่วงดาเนินการโครงการ
- มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การก าหนดมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการเฝ้าระวังผลกระทบและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการ
ดาเนินการโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนี
ที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ และผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาต ต้องรายงานผลการติดตามตรวจสอบต่อเจ้าหน้าที่ซึ่ง
มีอานาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกาหนด
1.4.2 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณที่ตั้งโครงการและภายในระยะ 1 กิโลเมตรจากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) โครงการอาคารชุ ด ที จั ง ชั่ น
(T-Junction) (เพื่อการค้า) ประกอบด้วย หัวข้อศึกษาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกาหนดโครงการกิจการหรือการดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสานักงาน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โดยได้กาหนดให้ครอบคลุม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยกาหนดการศึกษาไว้ 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1
พื้นที่โครงการ
ระดับที่ 2
พื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดาเนินการโครงการ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ โดยแยกพิจารณา ดังนี้
- ทรัพยากรด้านกายภาพและด้านชีวภาพ กาหนดขอบเขตการศึกษาโดยรอบ
พื้นที่โครงการ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต กาหนดขอบเขต
การศึกษา โดยเลือกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการมาก
ที่สุด
1.4.3 ระยะเวลาในการศึกษา
ในการศึกษาและการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอาคาร
ชุด ทีจังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) สามารถสรุปขั้นตอนและกาหนดการในการจัดทารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1.4-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.4-1 แผนการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ช่วงเวลา
กิจกรรมหลักในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1

เดือนที่ 1
(สัปดาห์)
2
3

4

5

เดือนที่ 2
(สัปดาห์)
6
7

8

9

เดือนที่ 3
(สัปดาห์)
10 11

12

13

เดือนที่ 4
(สัปดาห์)
14 15

16

1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
1.1 การวางแผนกิจกรรมการศึกษา
1.2 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ
1.3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เก็บตัวอย่างคุณภาพภาคสนาม
1.4 รวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
2.2 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
2.3 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
3. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอมาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มพร้ อ มทั้ ง ก าหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. จัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

1.5

บทที่ 1
บทนา

การประเมินทางเลือกในการดาเนินการ

การประเมินทางเลือกในการดาเนินการ เป็นกระบวนการคาดการณ์พิจารณาพื้นที่ตั้งโครงการ หรือวิธีการ
ดาเนินโครงการ และองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ พร้อมทั้งคาดคะเนผลกระทบ
จากทางเลื อกของโครงการดังกล่ าว เพื่อน ามากาหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของผลกระทบจาก
ทางเลือกที่โครงการนาไปดาเนินการ โดยปัจจัยหลักที่นามาพิจารณาในการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ และวิธีการ
ดาเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมในระดับที่น้อยที่สุด
ส าหรั บ การเลื อ กพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการนั้ น เจ้ า ของโครงการได้ พิ จ ารณาจากปั จ จั ย พื้ น ฐานทางด้ า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานในพื้นที่ดาเนินโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดสาคัญ 7 ประการ ดังนี้
1) สภาพภูมิประเทศ
ต้องมีความเหมาะสมต่อการปลูกสร้างอาคาร มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสาหรับการอยู่อาศัย ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการเลือกที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต บริเวณนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
น้าทะเลใสสะอาด และยังคงความเป็นธรรมชาติของคนท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี พื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ใกล้
บริเวณชายหาด เช่น หาดบางเทา หาดสุรินท์ ซึ่งเป็นหาดทรายสีขาว น้าทะเลสีเขียวมรกต เหมาะแก่การเล่นน้า
อาบแดด กีฬาทางน้าเป็นอย่างยิ่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางสามารถเดินทาง
จากในเมืองประมาณ 30 นาที โดยใช้เส้น ทางมาหาดสุรินทร์ ทั้งนี้ส ภาพพื้นที่โ ครงการปัจจุบัน พบว่า สภาพ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียวประกอบด้วย ต้นเตยทะเล
ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และ
ต้นขนุน ดังนั้นสภาพพื้นที่โครงการจึงเหมาะสาหรับการดาเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า)
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
พื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สภาพภูมิประเภทโดยทั่วไป
ของพื้นที่โ ครงการในปัจจุ บัน เป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียวประกอบด้ว ย ต้นเตยทะเล ต้น
กระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นกระถิน ต้นหมากเขียว ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้น
มะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มี โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร
อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความ
เหมาะสมต่อการดาเนินโครงการ
2) การคมนาคม
พื้น ที่ ตั้ งโครงการจะต้อ งอยู่ ใ นบริ เวณที่ ส ามารถเข้ า ถึ งได้ โ ดยง่ า ย เพื่ อ ความสะดวกในด้า นการ
คมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

1-12

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
พื้นที่ตั้งโครงการ อยู่ในพื้นที่ที่มีถนนสาธารณะเข้าถึงพื้นที่เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถเข้า -ออก ได้
โดยสะดวก ซึ่งพื้นที่โครงการด้านทิศใต้และทิศตะวันตกอยู่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00 เมตร
เป็นถนนที่สามารถเข้าสู่หาดบางเทา และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบลเชิงทะเลและบริเวณใกล้เคียงได้
โดยสะดวก เนื่องจากเป็นถนนที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถเดินทางจากพื้นที่ โครงการออกไปสู่จุด
ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อย่างสะดวก
การจราจรเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้
เส้ น ทางที่ 1 กรณี ม าจากสนามบิ น นานาชาติ ภู เ ก็ ต สามารถเดิ น ทางโดยใช้ ท างหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล)
ผ่านโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เดินทางต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร จะพบทางแยกสถานีตารวจเชิง
ทะเลอยู่ซ้ายมือ แล้วเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 80 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยเชิงทะเล 14 ตรงไปประมาณ
1.30 กิโลเมตร ถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ
เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนน
เทพกระษัตรี) เลี้ยวซ้ายสี่แยกวงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งจะเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) ผ่านเทศบาลตาบลเชิงทะเล และโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิ ท) เดินทาง
ต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร จะพบทางแยกสถานีตารวจเชิงทะเล ตรงไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 80
เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยเชิงทะเล14 ตรงไปประมาณ 1.30 กิโลเมตร ถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้าน
ขวามือ
3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จะต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน รวมถึงไม่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลรบกวนหรือส่งผลอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการ
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
สาหรับการดาเนินโครงการ จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม อาคารชุด บ้าน ธนาคาร ร้านค้า และร้านอาหาร ทั้งนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร มีโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การดาเนินโครงการ จึงสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบ โดย
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชมุชนและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ
บริเวณโดยรอบโครงการอีกด้วย
4) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
จะต้องมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรองรับครบถ้วน เช่น ระบบถนน ระบบไฟฟ้า ระบบ
น้าใช้ทั้งที่สร้างขึ้นหรือแหล่งน้าตามธรรมชาติ ระบบระบายน้า ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ
สถานพยาบาล ศาสนสถาน สถานศึกษา และถนนสายต่าง ๆ ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
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ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
4.1) การใช้ไฟฟ้า
การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตตาบลเชิงทะเล เป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อาเภอถลาง โดยบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบกิจการในเขตพื้นที่
ตาบลเชิงทะเล
4.2) การใช้น้าประปา
เนื่ องจากการประปาส่ วนภูมิภ าคจังหวัดภูเก็ตให้ บริการครอบคลุ มถึงพื้นที่โ ครงการ ดังนั้น
โครงการจึงมีการใช้น้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งน้าใช้หลัก
4.3) การจัดการขยะมูลฝอย
พื้น ที่ โ ครงการ อยู่ ในเขตพื้ น ที่ใ ห้ บริ ก ารการจั ด เก็ บ มู ล ฝอยขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
เชิงทะเล งานบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลมีรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยและพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการได้
ดังนั้นโครงการจึง ว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตดาเนินการจากองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลเข้ามา
จัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ
4.4) การบาบัดน้าเสีย
น้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้าเสียรวมประมาณ 153.28 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ ยกเว้นน้าใช้จากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตราร้อยละ 100 และ
ไม่คิดน้าใช้จากสระว่ายน้า) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประจาวันต่างๆ ของผู้พักอาศัยในอาคารเป็นส่วนใหญ่ แหล่งกาเนิด
หลักได้แก่ ห้องน้า ห้องส้วม การอาบน้า ครัวและการล้างทาความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นประเภทน้าเสียชุมชนทั่วไป
โดยปริมาณน้าเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย ภายในโครงการ ซึ่งจะทาการบาบัด
น้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้าทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2548 เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะประกอบกิจการประเภทโรงแรม
จานวน 309 ห้องพัก จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจานวนห้องสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้น
ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกาหนดให้มีค่าบีโอดีในน้าทิ้งไม่
เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
สาหรั บ โครงการได้จั ดให้ มีถังดักไขมันในขั้นต้นเพื่อลดปริมาณไขมันให้ เหลื อน้อยที่สุ ดก่อน
ระบายน้าเสียส่วนใสที่อยู่ด้านบนของถังไหลเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมของโครงการ ซึ่งเลือกใช้ถังบาบัดน้าเสีย
สาเร็จรูป จานวน 4 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T โดยมี
รายละเอียดของถังบาบัดน้าเสีย ดังนี้
(1) ถังดักไขมัน (GT-01) จานวน 4 ชุด
1. ถังดักไขมัน อาคาร P รองรับน้าเสียจากครัวภายในห้องชุดอาคาร P โดยสามารถรองรับ
น้าเสียได้ 6.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดี
ออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียส่วนใสจะไหลเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศกก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร P
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1-14

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

2. ถังดักไขมัน อาคาร Q รองรับน้าเสียจากครัวภายในห้องชุดอาคาร Q โดยสามารถรองรับ
น้าเสียได้ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดี
ออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียส่วนใสจะไหลเข้าสู่ถั งบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศกก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร Q
3. ถังดักไขมัน อาคาร R รองรับน้าเสียจากครัวภายในห้องชุดอาคาร R และห้องพักมูลฝอย
รวม โดยสามารถรองรั บ น้ าเสี ย ได้ 5.00 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น มี ค่ า บี โ อดี เ ข้ า 1,200 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร และมี
ประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียส่วนใสจะไหลเข้าสู่ถังบาบัดน้า
เสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 35.00 ลูกบาศกก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร R
4. ถังดักไขมัน อาคาร T รองรับน้าเสียจากครัวภายในห้องชุดอาคาร T โดยสามารถรองรับ
น้าเสียได้ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดี
ออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียส่วนใสจะไหลเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศกก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร T
(2) ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated
sludge process A/S) จานวน 4 ชุด
1. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร P รองรับน้าเสียจากส่วนต่างๆภายในอาคาร P มีปริมาณ
น้าเสียเข้าสู่ระบบ 45.07 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
2. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร Q รองรับน้าเสียจากส่วนต่างๆภายในอาคาร Q มีปริมาณ
น้าเสียเข้าสู่ระบบ 40.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
3. ถังบาบัดน้าเสีย รวมอาคาร R รองรับน้าเสียจากส่วนต่างๆภายในอาคาร R มีปริมาณ
น้าเสียเข้าสู่ระบบ 26.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 35.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
4. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร T รองรับน้าเสียจากส่วนต่างๆภายในอาคาร T มีปริมาณ
น้าเสียเข้าสู่ระบบ 40.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบบบาบัดน้าเสียดังกล่าวทาหน้าที่รองรับน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้า
ทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าแต่ละจุด รวมจานวน 4 บ่อ ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร P อาคาร
Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบ่อตรวจคุ ณภาพน้าทิ้งทั้งหมด
36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ ซึ่งรองรับ
น้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q ซึ่งมีปริมาณ 40.68 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้าเพื่อสูบ
น้าจากบ่อน้ารีไซเคิลไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้าทิ้งขนาด ½ เมตร จะนามารดน้า
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยระบบหัวจ่ายน้าบนดิน วันละ 2 ครั้ง ใช้ปริมาณน้าทิ้งในการรดน้าต้นไม้
ครั้งละ 3.58 ลูกบาศก์เมตร รวมน้าทิ้งสาหรับรดน้าต้นไม้เท่ากับ 7.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนที่เหลือ 33.52
ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ต่อไป
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บทที่ 1
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สาหรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T มีปริมาณ
น้าทิ้งเท่ากับ 112.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ ต่อไป
นอกจากนี้ทางโครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะในส่วนของระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อใช้ใน
การติดตามตรวจสอบการเดินระบบบาบัดน้าเสียต่อไป
4.5) การระบายน้า
การระบายน้ าฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่ วน คือ จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร และจาก
พื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้าฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึม
ลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้าฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ
ซึ่งน้าฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้า ขนาด 0.30 เมตร และ 0.40 เมตร ที่เตรียมไว้ การระบายน้าของโครงการ
จะปล่ อยให้ น้าไหลตามแรงโน้มถ่ว งของโลกด้วยความลาดชัน 1:400 เพื่อรวบรวมน้าฝนเข้าสู่บ่อหน่ว งน้าฝน
จานวน 2 บ่อ ปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่บริเวณอาคาร P และปริมาตร 525.00 ลูกบาศก์
เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่ระหว่างอาคาร P และอาคาร Q รวมปริมาตร 1,055.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นบ่อ
หน่วงน้าแบบปิด มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนจะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ต่อไป
จากรายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่า บริเวณพื้นที่โครงการ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านระบบ
ระบายน้า อีกทั้งในการดาเนินโครงการ จะมีการจัดเตรียมมาตรการในเรื่องการบาบัดน้าเสีย และการระบายน้า
เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
5) ความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1) ความสอดคล้องตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่
โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
สาหรับการดาเนินการของโครงการ เป็นการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด สาหรับประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยว ซึง่ ถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจ การหลั ก จะเห็ น ได้ว่ามีความสอดคล้ องกับข้อกาหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผั งเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินคิดเป็นร้อยละ
41.74 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 58.26 ของพื้นที่ที่ยื่นขออนุญาต
และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการไม่อยู่ในข้อห้า มการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กาหนด ดังนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
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บทที่ 1
บทนา

5.2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
จากการตรวจสอบการใช้ป ระโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่ ในเขตควบคุ มอาคารตามพระราช
กฤษฎีกาการให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่
ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
พื้นที่บริ เวณที่ 3 ให้ มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่
อาศัยรวม หรือสานักงาน และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภท
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
ความสอดคล้องตามข้อกาหนด : สาหรับพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค้า) ตั้งอยู่บริเวณที่ 3 ประกอบด้วยอาคารจานวน 4 อาคาร ได้แก่
(1) อาคาร P เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,754.29 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร
(2) อาคาร Q เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,527.80 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร
(3) อาคาร R เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 993.73 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร
(4) อาคาร T เป็ นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,070.91 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร
ขนาดพื้นที่ในบริเวณที่ 3 เท่ากับ 11,046.93 ตารางเมตร มีพื้นที่ อาคารปกคลุมดินคิดเป็นร้อยละ
48.40 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 51.60 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตในบริเวณที่ 3
พื้นที่บริเ วณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่
อาศัยรวม หรือสานักงาน
ความสอดคล้องตามข้อกาหนด : สาหรับพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค้า) ตั้งอยู่บริเวณที่ 8 มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 1,762.27 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ทางเดินรถและที่จอดรถ ไม่มีการ
ก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น โครงการมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 100 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุญาตในบริเวณที่ 8
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ทั้งนี้ การก่อสร้างของโครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามกระทาการหรือประกอบกิจกรรมตามที่ประกาศ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
จึงสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
5.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5(3) และ
มาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 3 (บางส่วน)
บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300
เมตร ตลอดแนว
ข้อ 2 ให้กาหนดพื้นที่ในท้องที่ตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา
ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขตตามแผน
ที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) โรงงานตามกฎหมายโรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 100
ตารางเมตร และ (5) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 10 ตาราง
เมตร
(2) อาคารตาม (ข) (18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ มีลักษณะใน
ทานองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ที่มี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารนั้น
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 12,245.38 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุม
ดิน 5,346.73 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 43.66 และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 6,898.65 ตารางเมตร คิ ด
เป็ น ร้ อยละ 56.33 ดังนั้ น จึ ง ไม่ขัดกับ ข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้างต้น
5.4) การดาเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
1. แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.
2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของ
อาคาร กาหนดให้
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้
ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน
อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนน
สาธารณะ
(1) ถ้ า ถนนสาธารณะนั้น มีค วามกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่ น แนวอาคารห่า งจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนว
อาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน
สาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
- อาคารโครงการตั้งอยู่ ติด กับ ทางสาธารณประโยชน์ (มีความกว้าง 6.00 เมตร) (ถนน
สาธารณะความกว้างน้ อยกว่า 10 เมตร ให้ ร่นแนวอาคารห่ างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร)
โครงการมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้ถนนมากที่สุด คือ อาคาร P ด้านทิศตะวันตกมีระยะห่างแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะ เท่ากับ 6.32 เมตร
ข้อ 42 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้าสาธารณะ เช่น แม่น้า คู คลอง ลาราง
หรือลากระโดง ถ้าแหล่งน้าสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขต
แหล่งน้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่น
แนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ
หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็น
ที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร
- พื้นทีโ่ ครงการด้านทิศใต้ตั้งอยู่ตดิ กับคลองสาธารณประโยชน์ (มีความกว้างน้อยกว่า 10.00
เมตร) (แหล่งน้าสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตแหล่งน้าสาธารณะอย่างน้อย
3 เมตร) โครงการมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้คลองสาธารณะมากที่สุด คือ อาคาร P ด้านทิศใต้ห่างจากเขตแหล่ง
น้าสาธารณะ (คลองสาธารณประโยชน์) 13.62 เมตร
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจาก
จุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของ
อาคารที่สูงที่สุด สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
โครงการมีแนวอาคารด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันตกติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมี
ความกว้าง 6.00 เมตร โดยโครงการมีระยะร่นของแนวอาคารที่ใกล้ถนนมากที่สุด คือ อาคาร P ด้านทิศตะวันตก
มีระยะห่างจากแนวอาคารถึงแนวเขตที่ดิน 3.32 เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 18.64 เมตร (2x (ระยะ
ราบ 3.32+6.00 =9.32)) แต่ทางโครงการจัดให้อาคาร P มีความสูง 16.00 เมตร ซึ่งความสู งของอาคารน้อยกว่า
สองเท่าของระยะราบที่วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้าม ดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อ
กาหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

(1) ผนังของอาคารด้านที่มี หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของ
อาคารต้องมี ระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียง
ของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
หรือระเบียง ของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
หรือระเบียง ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้อง
อยู่ห่างจาก ผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง
ประตู ช่อง ระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคาร อื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคาร อื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือ ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือ ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้อง
อยู่ห่างจากผนัง ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า
1 เมตร
สาหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟ้าของอาคารด้านที่อยู่ใกล้กับ
อาคารอื่นให้ทาการก่อสร้าง เป็นผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
- สาหรับอาคารของโครงการมีความสูงวัดจากระดับถนนสาธารณะ ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร (เกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร) ด้านที่เป็นผนังทึบต้องห่างจากผนังของ
อาคารอื่นด้านที่เป็นผนังทึบของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 1 เมตร โครงการมี
ระยะห่างระหว่างอาคารซึ่งเป็นผนังทึบ ดังนี้
- ระยะห่างระหว่างอาคาร P และอาคาร Q เท่ากับ 7.22 เมตร
- ระยะห่างระหว่างอาคาร Q และอาคาร R เท่ากับ 6.27 เมตร
- ระยะห่างระหว่างอาคาร Q และอาคาร T เท่ากับ 9.14 เมตร
ดังนั้นการก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน จึงเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของ
อาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า
2 เมตร
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(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรื อระเบียงต้องอยู่ห่างเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และ
ดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทาผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย
- สาหรับอาคารของโครงการมีความสูงวัดจากระดับถนนสาธารณะ ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร (สูงเกิน 9.00 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร) จะมีผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่อง
ระบายอากาศ และระเบียง ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่ า 3 เมตร อาคารที่มีผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่อง
ระบายอากาศ และระเบียง ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุดคือแนวอาคารด้านทิศตะวันตก (อาคาร Q) เท่ากับ
3.00 เมตร
- สาหรับผนังของอาคารเป็นผนังทึบ ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
อาคารที่มีผนังด้านที่เป็นผนังทึบ ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุดคือแนวอาคารด้านตะวันออก (อาคาร T) เท่ากับ
3.06 เมตร
ดังนั้นแนวอาคารจึงไม่ขัดแย้งกับข้อกาหนดกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ข้อ 50 แต่อย่างใด จึง
เป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
5.5) การดาเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ
โดยแต่ละส่วนประกอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
“มาตรา 17/1 ในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการค้าต้องจัดระบบการเข้า
ออกในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้าของร่วม ห้ามผู้ใดประกอบการค้า
ในอาคารชุด เว้นแต่เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่อาคารชุดที่จัดไว้ตามวรรคหนึ่ง”
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หมวด 1 การจดทะเบียนอาคารชุด
มาตรา 6 ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใดประสงคจะจดทะเบียนที่ดินและอาคารนั้นใหเป
นอาคาร ชุดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคาขอจดทะเบียนอาคารชุดตอพนักงานเจาหนาที่พรอมหลักฐานและ
รายละเอียด ดังตอไปนี้ (1) โฉนดที่ดิน
(2) แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด ทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่ จานวนพื้นที่
ลักษณะการใช้ประโยชน์และอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(4) อัตราสวนที่เจ้าของห้องชุดแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา 14
(5) คารับรองของผูยื่นคาขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
เวนแตการจานองอาคารรวมกับที่ดิน
(6) ร่างข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

1-21

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

(7) หลักฐานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6/1 ในกรณีที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 ทาการโฆษราขายห้องชุด
ในอาคารชุด ต้องเก็บสาเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นาออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่า
จะทาในรูปใด ไว้ในสถานที่ทาการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสาเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคล
อาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด
การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดในส่วนที่เกี่ยวกับหลักฐานและรายละเอียดที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 6 ข้อความหรือภาพที่โฆษณาจะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นพร้อมคาขอจดทะเบียน และต้อง
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15 ให้ชัดเจน
ให้ถือว่าข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด แล้วแต่กรณี หากข้อความหรือภาพใดมีความหมายขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาจะ
ซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุด
มาตร 6/2 สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดระหว่างผู้มีสกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารตามาตรา 6 กับผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุดต้องทาตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดตามวรรคหนึ่งส่วนใด มิได้ทาตามแบบสัญญาที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดและไม่เป็นคุณต่อผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุด สัญญาส่วนนั้นไม่มีผลใช้บังคับ
หมวด 2 กรรมสิทธ์ในห้องชุด
มาตรา 12 กรรมสิทธิ์ในห้องชุดจะแบ่งแยกมิได้
มาตรา 13 เจ้าของห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นของตน และมีกรรมสิทธิ์ร่วม
ในทรัพย์ส่วนกลาง
พื้น ห้อง ผนั งกั้นห้ องที่แบ่งระหว่างห้องชุดใด ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของร่ว ม
ระหว่างห้องชุดนั้น และการใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ
เจ้ า ของห้ อ งชุ ด จะกระท าการใดๆ ต่ อ ทรั พ ย์ ส่ ว นบุ ค คลของตนอั น อาจจะเป็ น การ
กระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ความมั่นคง การป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารหรือการอื่นตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับมิได้
มาตรา 14 อัต ราส่ ว นในกรรมสิ ทธิ์ร่ว มในทรัพย์ส่ ว นกลางของเจ้าของร่ว มให้ เป็นไปตาม
อัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุดกับเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมด ในอาคารชุดนั้นในขณะที่ ขอจด
ทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6
มาตรา 15 ทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ถือเป็นทรัพย์ส่วนกลาง
(1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
(2) ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(3) โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคาร
ชุด
(4) อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(5) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(6) สถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด
(7) ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(8) สานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด
(9) อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหรือได้ตามาตรา 48 (1)
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(10) สิ่งกอสรางหรือระบบที่สรางขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมภายใน
อาคารชุด
เชน ระบบปองกันอัคคีภัย การจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายน้า
การบาบัดน้าเสีย หรือการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(11) ทรัพย์สินที่ใช้เงินตามมาตรา 18 ในการดูแลรักษา
มาตรา 16 ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะถูกฟ้องให้แบ่งแยกบังคับจานอง หรือ
บังคับให้ขายทอดตลาด แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลไม่ได้
มาตรา 17 การจัดการและการใช้ ทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และตาม
ข้อบังคับ
มาตรา 17/1 ในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการค้าต้องจัดระบบการเข้า
ออกในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้าของร่วม
ห้ามผู้ไดประกอบการค้าในการอาคารชุด เว้ นแต่เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่ของอาคาร
ชุดที่จัดไว้ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 18 เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตร 14
เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและที่เกิ ดจากเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแล
รักษาและการดาเนิ นการเกี่ยวกับทรัพย์ ส่วนกลาง ตามอัตราส่ว นที่เจ้าของร่วมแต่ล ะคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์
ส่วนกลางตามมาตรา 14 หรือตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ใหผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 เปนเจ้าของรวมในหองชุดที่ยังไมมีการโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และตองรวมออกคาใชจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสาหรับหองชุดดังกล
าวดวย”
มาตรา 18/1 ในกรณีที่เจาของรวมไมชาระเงินตามมาตรา 18 ภายในเวลาที่กาหนดตองเสีย
เงิน เพิ่มในอัตราไมเกิน รอยละสิ บสองตอปของจานวนเงินที่ค างชาระโดยไมคิดทบตน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับ
เจาของรวมที่ค างชาระเงินตามมาตรา 18 ตั้งแตหกเดือนขึ้นไปตองเสียเงินเพิ่ มในอัตราไม่
เกินรอยละยี่สิบตอปและอาจถูกระงับการให้บริการสวนรวมหรือการใชทรัพยสวนกลางตามที่กาหนดในขอบังคับ
รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่
เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตร 18 แสดงดังภาคผนวกที่ 10
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ภายในโครงการประกอบด้ว ยอาคารทั้งสิ้ น
จานวน 4 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร P (มีห้องชุดจานวน 55 ห้องชุด)
(2) อาคาร Q (มีห้องชุดจานวน 50 ห้องชุด)
(3) อาคาร R (มีห้องชุดจานวน 33 ห้องชุด)
(4) อาคาร T (มีห้องชุดจานวน 50 ห้องชุด)
รวมมีจานวนห้องชุดทั้งหมด 188 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 30,195.01 ตาราง
เมตร ซึ่งเจ้าของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า โดยมีการแบ่งกรรมสิทธิ์
ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ทรั พ ย์ ส่ ว นบุ คคล และทรัพ ย์ ส่ ว นกลาง ตามข้ อ กาหนดของพระราชบั ญ ญัติ อ าคารชุ ด
พ.ศ. 2522 และข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งโครงการได้มีการแสดงรายการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ทรัพย์สินของอาคารชุดที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์ส่วนกลาง และทรัพย์ส่วนบุคคลไว้แล้ว ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2.3-2 ของบทที่ 2
ซึ่งจากข้อกาหนดกฎหมายข้างต้น เจ้าของโครงการจะประกอบการประเภทอาคารชุดเพื่อ
การค้าทั้งหมดทุกห้องชุด โดยไม่มีการขอจดทะเบียนเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัยแต่อย่างใด โดยจะนาห้องชุดทั้งหมด
มาให้ บ ริ ก ารเป็ น โรงแรมทุ ก ห้ อ งชุ ด เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ พั ก ชั่ ว คราวส าหรั บ คนเดิ น ทางหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดโดยมี
ค่าตอบแทน จึงถือเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2547 (มาตรา 4) ซึ่งมีการแบ่งกรรมสิทธิ์ออกเป็น 2 ส่วน
คือ ทรั พย์ ส่ว นบุคคล และทรั พย์ส่ วนกลาง ซึ่งตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และ
ข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 17/1
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท จะรั บ รองการขายห้ อ งชุ ด โดยการท าค าชี้ แ จงกรรมสิ ท ธิ์ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ว่ า ผู้ ซื้ อ จะได้
กรรมสิทธิ์ห้องชุดเฉพาะภายในห้องชุดเท่านั้น แต่ส่วนอื่นๆถือเป็นทรัพย์ส่วนกลางไม่ใช่ทรัพย์ส่วนบุคคล เช่น ที่ดิน
ที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือ เพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วม โดยจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และทาความเข้าใจกับผู้ที่สนใจจะซื้อห้องชุดของโครงการ ให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าลักษณะการ
ดาเนินการของโครงการเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน และตัดสินใจประกอบการซื้อต่อไป
6) รูปแบบอาคาร
โครงการได้ มี ก ารก าหนดปั จ จั ย ที่ น ามาใช้ เ ป็ น แนวคิ ด ในการออกแบบรู ป แบบอาคาร จ านวน
5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ โดย
รายละเอียดปัจจัยที่โครงการนามาพิจารณา มีดังนี้
6.1) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร
6.2) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องพื้นที่ว่าง (Open Space) และพื้นที่สีเขียว
6.3) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร
6.4) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องทางสัญจรแนวตั้ง
6.5) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องมุมมองจากภายนอกและความสูงอาคาร
สรุปรายละเอียดทางเลือกการออกแบบโครงการ แสดงดังตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-7

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

1-24

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.5-1 สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร

ทางเลือกที่ 1:
จัดวางอาคารให้ในส่วนของห้องพักไม่ถูกบดบังจาก
อาคารข้างเคียง และสามารถมองเห็นพื้นที่เปิดโล่งบริเวณ
โดยรอบได้อย่างชัดเจน แต่ในการจัดวางดังกล่าว พบว่า
ห้องพักนั้นมีบางห้องที่ได้รับมุมมองที่แคบมากจนเกินไป
จากการวางอาคารข้างเคียง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ทางเลือกที่ 2:
จั ด วางอาคารให้ ในส่ ว นของห้ องพั กไม่ ถู กบดบั ง จาก
อาคารข้างเคียง และสามารถมองเห็นพื้ นที่เปิดโล่งบริเวณ
โดยรอบได้อย่างชัดเจน จัดวางทิศทางของห้องพักใหม่เพื่อลด
ความอึดอัดของมุมมองจากห้องพัก แต่ห้องพักนั้นยังมีบาง
ห้องที่ได้รับมุมมองที่แคบจากอาคารและห้องพักข้างเคียง

ทางเลือกที่ 3:
จัดวางอาคารโดยการเพิ่มพื้นที่โดยรอบอาคารเพื่อลด
ความแคบของมุมมองจากห้องพักเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
ให้แก่ห้องพั ก รวมถึงเพิ่ มพื้ นที่ สี เขียวโดยรอบเพื่ อสร้า ง
มุ มมองสี เขี ยวจากพื้ นที่ รอบอาคาร มี การเว้ นระยะของ
ห้องพักทุก 2 ห้อง เพื่อให้แต่ละห้องได้ความเป็นส่วนตัว
และเพิ่มมุมมองให้มากขึ้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.5-2 สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องพื้นที่ว่าง (Open Space) และพื้นที่สีเขียว

ทางเลือกที่ 1:
ทางเลือกที่ 2:
พื้นที่ว่างโดยรอบอาคารนั้นมีขนาดค่อนข้างแคบและถูก
สร้างความเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สีเขียวในแต่ละจุด โดย
ใช้เป็นทางเดินรถ ทาให้การจัดวางพื้นที่สีเขียวนั้นถูกแบ่งเป็น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่ใต้อาคาร แต่ยังแบ่งเป็น
ผืนเล็กโดยรอบตัวอาคาร ซึ่งทาให้การเข้าใช้พื้นที่สีเขียวนั้น ผืนเล็กเช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1
เป็นไปได้ยาก

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ทางเลือกที่ 3:
มีการแบ่งพื้นที่สีเขียวให้สามารถเข้าไปใช้งานได้มาก
ขึ้น โดยการวางห้องสลับและเว้นระยะ ทาให้เกิดพื้นที่
สีเชียวสามารถแทรกเข้ามาภายในอาคาร ทาให้สามารถ
เข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายขึ้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.5-3 สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร

ทางเลือกที่ 1:
ทางเลือกที่ 2:
มีการจัดวางทิศทางของอาคารให้ลมผ่าน และเว้นพื้นที่
มีการเพิ่มพื้นที่ใต้อาคารเพื่อเปิดให้ลมไหลผ่านได้ แต่
ให้เกิดการไหลเวียนของลม แต่ จากการวางอาคารมีความ เนื่องจากพื้นที่ถนนโดยรอบนั้นมีการสะสมความร้อนทาให้
ใกล้ เ คี ย งกั น ท าให้ เ กิ ด ช่ อ งแคบที่ ล มไหลผ่ า นอย่ า งไม่ มี เกิดลมร้อนเข้าสู่อาคาร
ประสิทธิภาพ และเกิดการบล็องทางของลม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ทางเลือกที่ 3:
ลดขนาดอาคารลง เพิ่ มพื้ นที่ สี เขียวโดยรอบอาคาร
และทาการเว้นระยะระหว่างห้องพัก ทาให้เกิดช่องให้ลม
สามารถไหลผ่านเข้าสู่อาคารได้ รวมไปถึงโถงทางเดินในแต่
ละชั้นได้ ลดการปิดกั้นทางลม และเป็นการลดความร้อน
ของอาคาร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.5-4 สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องทางสัญจรแนวตั้ง

ทางเลือกที่ 1:
จั ด ให้มี การวางอาคารแยกกั น เป็ น ระบบอาคารย่ อ ย
ที่นามารวมกันเป็นอาคารใหญ่ โดยมีการเข้าถึงในแต่ละชั้น
ผ่ า นลิ ฟ ท์ แ ยกในแต่ ล ะชุ ด ของอาคาร ซึ่ ง สะดวกต่ อ การ
เข้ า ถึ ง และมี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว แต่ เ นื่ อ งจากการแยกชุ ด
อาคาร ทาให้ต้องใช้ลิฟท์เป็นจานวนมาก ซึ่งทาให้มีการใช้
พลังงานมากตามไปด้วย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ทางเลือกที่ 2:
จั ด ให้มี การวางอาคารแยกกั น เป็ น ระบบอาคารย่ อ ย
ที่นามารวมกันเป็นอาคารใหญ่ โดยมีการเข้าถึงในแต่ละชั้น
ผ่ า นลิ ฟ ท์ แ ยกในแต่ ล ะชุ ด ของอาคาร ซึ่ ง สะดวกต่ อ การ
เข้ า ถึ ง และมี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว แต่ เ นื่ อ งจากการแยกชุ ด
อาคาร ทาให้ต้องใช้ลิฟท์เป็นจานวนมาก ซึ่งทาให้มีการใช้
พลังงานมากตามไปด้วย

ทางเลือกที่ 3:
จัดวางอาคารเป็น 4 ยูนิต โดยมีทางสัญจรทางตั้งจุ
้ ด
เดียวบริเวณกึ่งกลางของอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน โดย
ได้มีการจัดวางบันไดหลักไปยังปีกอาคารทั้ ง 2 ข้าง เพื่ อ
ช่วยลดการใช้พลังงานจากลิฟท์ รวมถึงมีการย้ายที่จอดรถ
ไปบริเวณใกล้เคียง ทาให้พื้นที่ใต้อาคารสามารถใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.5-5 สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคานึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องมุมมองจากภายนอกและความสูงอาคาร

ทางเลือกที่ 1:
การจัด วางผั งอาคารที่มี การแบ่ งอาคารออกเป็น ส่ว น
เล็กๆ เพื่อให้แต่ละอาคารได้รับมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ทา
ให้เกิดการปะทะระหว่างมุมมองของผู้เข้าพักในบางห้องพัก
อาจสูญเสียความเป็นส่วนตัวได้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ทางเลือกที่ 2:
ทางเลือกที่ 3:
การจัด วางผัง อาคารที่มี การแบ่ งอาคารออกเป็น ส่ว น
ลดพืน้ ที่ชั้นที่ 2 เพื่อให้บริเวณชั้นที่ 1 สามารถมีแสดง
เล็กๆ และกาหนดให้พื้ นที้ใต้อาคารเป็น พื้นที่ ลานจอดรถ ธรรมชาติส่องเข้าไปและทาให้เกิดอากาศที่ถ่ายเท ช่วยลด
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ รวมถึ ง การใช้พลังงานและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นได้
ทาให้สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอาคารมากขึ้น
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บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.5-6 การเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินโครงการทั้ง 5 ปัจจัย
ลาดับ
1
2
3
4

5

สรุปแนวคิดในการออกแบบ
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
สามารถตอบสนองความต้ อ งการได้
พอสมควร
เรื่องพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว
สามารถตอบสนองความต้องการได้
สามารถตอบสนองความต้ อ งการได้
พอสมควร
พอสมควร
เรื่ อ งการใช้ ธ รรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
สามารถตอบสนองความต้ อ งการได้
ภายในอาคาร
พอสมควร
เรื่องทางสัญจรแนวตั้ง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ
เนื่องจากมีการแยกชุดอาคาร ทาให้ต้อง เนื่องจากมีการแยกชุดอาคาร ทาให้ต้อง
ใช้ลิฟท์เป็นจานวนมาก ซึ่งทาให้เกิด
ใช้ ลิ ฟ ท์ เ ป็ น จ านวนมาก ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด
การใช้พลังงานมากตามไปด้วย
การใช้พลังงานมากตามไปด้วย
เรื่องมุมมองจากภายนอกและความสูงของ สามารถตอบสนองความต้องการได้
สามารถตอบสนองความต้องการได้
อาคาร
พอสมควร
ปัจจัยที่นามาใช้เป็นแนวคิดในการ
ออกแบบรูปแบบอาคาร
เรื่องมุมมองจากอาคาร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ทางเลือกที่ 3
สามารถตอบสนองความต้องการได้
สามารถตอบสนองความต้องการได้
สามารถตอบสนองความต้องการได้
สามารถตอบสนองความต้องการได้

สามารถตอบสนองความต้องการได้
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บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.5-7 การคิดคะแนนเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินโครงการทั้ง 5 ปัจจัย
ลาดับ

ปัจจัย

1
2
3
4
5

เรื่องมุมมองจากอาคาร
เรื่องพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว
เรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร
เรื่องทางสัญจรแนวตั้ง
เรื่องมุมมองจากภายนอกและความสูงของอาคาร
รวม

ความสาคัญ
(Factor)
4
4
4
4
4

ทางเลือกที่ 1
คะแนน
รวม
(Point)
(FxP)
2
8
3
12
2
8
1
4
3
12
44

ทางเลือกที่ 2
คะแนน
รวม
(Point)
(FxP)
3
12
3
12
3
12
1
4
4
16
56

ทางเลือกที่ 3
คะแนน
รวม
(Point)
(FxP)
4
16
4
16
4
16
4
16
4
16
80

สาหรับเกณฑ์การให้คะแนนจะกาหนดให้แต่ละหัวข้อในการพิจารณา มีระดับความสาคัญที่ต่างกัน ในระดับ 1 2 3 และ 4 และในแต่ละเกณฑ์กาหนดให้ มีคะแนน
เต็ม 4 คะแนน โดยผลคะแนนที่ได้จะนาไปคูณด้วยความสาคัญ แนวทางเลือกใดได้คะแนนมากที่สุด จะดาเนินการตามแนวทางนั้น
ทั้งนี้ จากตารางที่ 1.5-6 การเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินโครงการตามปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น 3 ทางเลือก จะเห็นได้ว่าทางเลือกที่ 1 ส่วนใหญ่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ ทางเลือกที่ 2 สามารถตอบสนองความต้องการได้พอสมควร และทางเลือกที่ 3 สามารถตอบสนองความต้องการได้
และจากตารางที่ 1.5-7 การคิดคะแนนเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินโครงการตามปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น 3 ทางเลือก จะเห็นได้ว่าแต่ละทางเลือกได้
คะแนน 44 คะแนน 56 คะแนน และ 80 คะแนน ตามลาดับ
ดังนั้น จากการเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินโครงการ และการคิดคะแนนตามปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย พบว่า ทางเลือกที่ 3 สามารถตอบสนองความต้องการได้ และจาก
การเปรียบเทียบคะแนนทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่มีระดับคะแนนสูงสุด ดังนั้น โครงการจึงเลือกใช้แนวทางเลือกที่ 3 ในการดาเนินโครงการ
7)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก

ทางเลือกในการดาเนินโครงการ โดยพิจารณาผลกระทบการดาเนินโครงการต่อสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก ประกอบการเลือกแนวทางที่ส่งผล
กระทบน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดสาคัญประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิ ต แสดงดังตารางที่
1.5-8
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

1-31
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บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.5-8 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับของผลกระทบ
ทรัพยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
1. ทรัพยากรกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
- ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
- คุณภาพน้า
2. ทรัพยากรชีวภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก
- ทรัพยากรชีวภาพในน้า
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- สิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
* ไฟฟ้า
* น้าใช้
* การระบายน้า
* การจัดการมูลฝอย
- การคมนาคม
- การใช้ที่ดิน
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
- เศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต
- สาธารณสุข
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สุนทรียภาพ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ช่วงก่อสร้าง
ต่า
ปานกลาง

สูง

ไม่มี

ช่วงดาเนินการ
ต่า
ปานกลาง

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

สูง

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
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1.6

บทที่ 1
บทนา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)
4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563)
5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563)
6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564)
7. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550)
8. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป
9. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป
10. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป
11. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
12. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
13. กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแบบการเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล การจั ด ท าบั น ทึ ก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย พ.ศ. 2555
14. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้า
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

บทที่ 1
บทนา

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479 รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) และกฎกะทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ.2548 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564)
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 1.6-1
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.6-1 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
1.1 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  กาหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครอง  โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
สิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
(องค์การบริหารส่วนตาบล
คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด
รวมทั้ ง ข้ อ กาหนดประเภทโครงการหรื อ
กาหนด รวมทั้งจัดทารายงานการ
เชิงทะเล)
ภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
กิจการที่ ต้องจัด ทารายงานการวิ เคราะห์
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. 2563
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และรายงาน
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  โครงการเข้าข่ายต้องจัดทารายงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(องค์การบริหารส่วนตาบล
และแนวทางในการจั ดท ารายงานผลกระทบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และ
โดยเสนอรายงานในขั้นตอนการขอ
เชิงทะเล)
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อนุญาตก่อสร้าง
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม ในเขตพื้ น ที่ คุ้ ม ครอง
ในเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในบริเวณ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
สิ่งแวดล้ อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
พืน้ ที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
2561
1.3 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  กาหนดประเภทและขนาดของโครงการ  โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทารายงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือ
หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
โดยเสนอรายงานการวิ เ คราะห์
(องค์การบริหารส่วนตาบล
การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ในขั้ นตอน
เชิงทะเล)
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
การขออนุญาตก่อสร้าง
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจั ดท ารายงานการ
แนวทางการจั ดท ารายงานการวิ เคราะห์
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราช
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)
1.4 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  กาหนดประเภทและขนาดของโครงการ  โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทารายงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

กฎหมาย

บทที่ 1
บทนา

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือ
หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
โดยเสนอรายงานการวิ เ คราะห์
(องค์การบริหารส่วนตาบล
การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ในขั้ นตอน
เชิงทะเล)
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
การขออนุญาตก่อสร้าง
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจั ดท ารายงานการ
แนวทางการจั ดท ารายงานการวิ เคราะห์
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
16 มกราคม พ.ศ.2563)
1.5 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  กาหนดประเภทและขนาดของโครงการ  โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทารายงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือ
หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
โดยเสนอรายงานการวิ เ คราะห์
(องค์การบริหารส่วนตาบล
การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ในขั้ นตอน
เชิงทะเล)
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
การขออนุญาตก่อสร้าง
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจั ดท ารายงานการ
แนวทางการจั ดท ารายงานการวิ เคราะห์
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
15 มีนาคม พ.ศ.2563)
1.6 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  กาหนดประเภทและขนาดของโครงการ  โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทารายงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือ
หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
โดยเสนอรายงานการวิ เ คราะห์
(องค์การบริหารส่วนตาบล
การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ในขั้ นตอน
เชิงทะเล)
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
การขออนุญาตก่อสร้าง
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจั ดท ารายงานการ
แนวทางการจั ดท ารายงานการวิ เคราะห์
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ.2564)
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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กฎหมาย

บทที่ 1
บทนา

รายละเอียดกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพอากาศ
1.7 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อมแห่งชาติ  ความหมายของเครื่องวัดอากาศ ค่าก๊าซใน
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
บรรยากาศโดยทั่วไป การคานวณค่าความ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป รวมแก้ไข
เข้มข้นก๊าซ ค่าสารในบรรยากาศโดยทั่วไป
เพิ่ม เติม ฉบั บที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับ ที่
การวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
28 (พ.ศ. 2550)
ในเวลา 24 ชั่วโมง การหาค่าเฉลี่ยของฝุ่น
ละออง และการวัดค่าเฉลี่ยของตะกั่ว
1.8 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อมแห่งชาติ  ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อ ง
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป
1.9 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อมแห่งชาติ  กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศของค่า เฉลี่ย
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ
ค่ า ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นบรรยากาศ
โดยทั่ วไป การคานวณค่ าความเข้ มข้นก๊าซ
ทั่วไป
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
และการวั ดค่ าเฉลี่ ยของก๊ าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง
มาตรฐานระดับเสียง
1.10 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อมแห่งชาติ  กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป การ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป และการ
ระดับเสียงโดยทั่วไป
คานวณค่าระดับเสียง
1.11 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อมแห่งชาติ  กาหนดมาตรฐานระดับเสียงรบกวน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย

 โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ ภาพในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

 โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ ภาพในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

 โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ ภาพในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

 โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป
 โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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กฎหมาย
ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน

บทที่ 1
บทนา

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป

(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

มาตรฐานความสั่นสะเทือน
1.12 ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ ง ชาติ  กาหนดประเภทอาคาร มาตรฐานความ  โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ.2553) ออกตามความใน
สั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
อาคาร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดความ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกาหนด
สั่นสะเทือน
มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบต่ออาคาร
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง
1.13 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ  กาหนดให้โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูล  โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง
แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทาบันทึก
ซึ่งแสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้า
แสดงผลการท างานของระบบ
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทางาน
เสีย และจัดทาบันทึกรายละเอียด
บ าบั ด น้ าเสี ย และจั ด ท าบั น ทึ ก
ของระบบบาบัดน้าเสีย พ.ศ. 2555
รายละเอียด
1.14 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  กาหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้า  โครงการต้ อ งควบคุ ม การระบาย
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
น้าทิ้งจากอาคารของโครงการตาม
ระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
มาตรฐาน
ขนาด
2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2558) / พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
2.1 กฎกระทรวงให้ใช้ บั ง คับ ผั ง เมื องรวมจั ง หวั ด  ประกอบด้วยแผนผังจาแนกประเภทการใช้  โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ภูเก็ต พ.ศ. 2554
ปร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น แ ละ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต และการใช้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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กฎหมาย

บทที่ 1
บทนา

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

2.2 กฎกระทรวงให้ใช้ บั ง คับ ผั ง เมื องรวมจั ง หวั ด
ข้ อ ก าหนดและข้ อ ห้ า มการใช้ ป ระโยชน์
ประโยชน์โครงการต้องไม่ขัดต่อข้อ
ภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ที่ดิน
ห้ า มการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่
กฎกระทรวงกาหนด
2.3 กฎกระทรวงให้ใช้ บั ง คับ ผั ง เมื องรวมจั ง หวั ด
ภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
2.4 กฎกระทรวงให้ใช้ บั ง คับ ผั ง เมื องรวมจั ง หวั ด
ภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
3.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตาม  กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน  โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
หมวด 1 การก่อสร้างอาคาร อย่าง
2522
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
เคร่งครัด
3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตาม  การกาหนดจานวนและขนาดที่จอดรถ ที่  โครงการต้องจั ดให้มีจานวนที่จอด
ความในพระราชบัญญั ติควบคุมการก่อสร้า ง
กลั บ รถ ทางเข้ า -ออกรถยนต์ และปาก
รถ ที่กลับรถ ทางเข้า -ออกรถยนต์
อาคาร พุทธศักราช 2479 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ทางเข้าออก-รถยนต์
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎกระทรวง
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออก
กาหนด
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร
พ.ศ. 2522
3.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออก  ก าหนดเขตพื้ น ที่ ใ นบริ เ วณจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต  โครงการต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎกระ
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร
รวมทั้ ง ข้อ กาหนดประเภทโครงการหรื อ
กระทรวง จังหวัดภูเก็ต และการใช้
พ.ศ. 2522
กิจการที่ ต้องจัด ทารายงานการวิ เคราะห์
ประ โยชน์โครงการต้องไม่ขัดต่อข้อ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ห้ า มการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่
กฎกระทรวงกาหนด
3.4 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออก  กาหนดแบบและวิธีการในการติดตั้งระบบ  โครงการมี การติ ดตั้ งระบบป้ องกั น
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย แบบและจ านวนของ
อัคคีภัย แบบและจานวนของห้องน้า
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
และสานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
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บทที่ 1
บทนา

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

พ.ศ. 2522

ห้ อ งน้ าและห้ อ งส้ ว ม ระบบการจั ด แสง
สว่ า งและการระบายอากาศ และระบบ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าสารองกรณีฉุกเฉิน

3.5 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 44 (พ.ศ. 2538) รวม 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ.
2541)
3.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)



3.7 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) รวม 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ.
2546) กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550)
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559)
3.8 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออก 
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร
พ.ศ. 2522

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

และห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่าง
และการระบายอากาศ และระบบ
จ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ส ารองกรณี
ฉุกเฉินตามที่กฎกระทรวงกาหนด
กาหนดระบบบาบัดน้าเสีย ระบบระบาย  โครงการจั ดให้มีระบบบาบัดน้าเสี ย
น้า มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจากอาคาร
รองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ
น้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งที่กฎกระทรวง
กาหนด
การกาหนดให้อาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้  โครงการมีการติดตั้งระบบป้องก้น
ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้มีระบบ
อัคคีภัยตามกฎกระทรวงกาหนด
ความปลอดภัย เกี่ย วกั บ อัค คีภั ย โดยเจ้ า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งการ
ก าหนดลั ก ษณะอาคาร ส่ ว นต่ า งๆของ  โครงการมี ที่ ว่ า งภายนอกอาคาร
อาคาร พื้นที่ภายในอาคาร ที่ว่างภายนอก
รวมถึ ง แนวอาคารและระยะร่ น
อาคาร รวมถึ ง แนวอาคารและระยะร่ น
ต่างๆ ของอาคารกับที่ดินบุคคลอื่น
ต่า งๆ ของอาคารกับที่ ดิน บุคคลอื่น และ
และระหว่ า งอาคารกั บถนนหรือที่
ระหว่างอาคารกับถนนหรือที่สาธารณะ
สาธารณะ เป็นไปตามที่กฎกระทรวง
กาหนด
กาหนดแบบและจ านวนของห้องน้ าและ  โครงการมี ก ารติ ด ตั้ ง แบบและ
ห้องส้วม
จ านวนของห้ อ งน้ าและห้ อ งส้ ว ม
ตามที่กฎกระทรวงกาหนด

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
เชิงทะเล)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล)
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กฎหมาย

บทที่ 1
บทนา

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย

4. กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
4.1 กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกใน  ก าหนดส่ ว นของอาคารที่ ส ร้ า งขึ้ น และ  อาคารภายในโครงการมี พื้ น ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาคารส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
(องค์การบริหารส่วนตาบล
อุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่
อาคารรวมกันเท่ ากับ 30,195.01
คนชรา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
เชิงทะเล)
ติดตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อ
ตารางเมตร จึงต้องจัดให้มีสิ่งอานวย
(พ.ศ.2564)
อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสาหรับ
ความสะดวกในอาคาร ส าหรั บ ผู้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
5.1 พระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด พ.ศ.2522 รวม  ก าหนดการวางระบบกรรมสิ ท ธิ์ ห้ อ งชุ ด  โครงการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารเดียวกันสามารถถือ
และเงื่อนไขสาหรับอาคารชุดตามที่ ที่ดนิ จังหวัด หรือสานักงานที่ดิน
สาขา แห่งท้องที่ทที่ ี่ดินและ
กรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารส่วนที่เป็นของ
กฎกระทรวงกาหนด
อาคารนั้นตัง้ อยู่
ตนแยกจากกัน เป็ น สั ด ส่ ว นและสามารถ
จัดระบบค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอาคาร
ร่วมกันได้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1

ที่ตั้งโครงการ

โครงการอาคารชุ ด ที จั ง ชั่น (T-Junction) (เพื่ อ การค้า ) จ านวน 188 ห้ อ งชุด ภายในโครงการ
ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้ น จานวน 4 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารทุกอาคารรวมกัน 30,195.01 ตารางเมตร
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (แสดงดัง รูปที่ 2.1-1) เจ้าของโครงการ คือ บริษัท
ลากูน่า แกรนด์ จากัด กรรมการของบริษัท มี 7 คน คือ (1) นายชานคราร์ ชานดราน (2) นายเอดมันต์ ตัน มิน ไฮ
(3) นายอานวย นวโชติไชยกุล (4) นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ (5) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง (6) นายกนต์ธีร์
วรพิทยุต (7) นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมณ์ โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริษัท สานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 390/1 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ลากู น่ า แกรนด์ จ ากั ด โดยนายชานคราร์ ชานดราน และนายกนต์ ธี ร์ วรพิ ท ยุ ต
(กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท) ขอมอบอานาจให้นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต อยู่บ้านเลขที่ 23/56 หมู่ที่ 2 ตาบล
เกาะแก้ว อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หรือนางสาวพิศาชล ไชยสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 32 ตาบลศรีสุนทร อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนดังนี้
(1) ลงนามในบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ทั้งหมด
(2) ให้ ถ้อยคาต่อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ย วข้องกับ การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของ
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ทั้งหมด
(3) เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานฯ รวมทั้งให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
(4) ทาการมอบอานาจช่วงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทาการแทนบริษัท ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โดยสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน เป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียวประกอบด้วย ต้ นเตย
ทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้น
ตาลโตนด และต้นขนุน (แสดงดังรูปที่ 2.1-2) ทั้งนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีโรงแรม
หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วน
ใหญ่และมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ (แสดงดังรูปที่ 2.1-3) ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศใต้
ติดกับ
ทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00 เมตร
และคลองสาธารณประโยชน์ กว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร
ทิศตะวันออก
ติดกับ
โรงแรม Casuarina Shores และพื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศตะวันตก
ติดกับ
โรงแรม Saii Laguna Phuket พื้นที่ว่างมีการครอบครองบุคคลอื่น
และทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00 เมตร
การจราจรเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง (แสดงดังรูปที่ 2.1-1) ดังนี้
เส้นทางที่ 1 กรณีมาจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402
(ถนนเทพกระษัตรี) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล) ผ่านโรงเรียน
วัดเทพกระษัตรี เดินทางต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร จะพบทางแยกสถานีตารวจเชิงทะเลอยู่
ซ้ายมือ แล้วเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 80 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยเชิงทะเล14 ตรงไปประมาณ 1.30
กิโลเมตร ถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ
เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพ
กระษัตรี) เลี้ยวซ้ายสี่แยกวงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งจะเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) ผ่านเทศบาลตาบลเชิงทะเล และโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) เดินทาง
ต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร จะพบทางแยกสถานีตารวจเชิงทะเล ตรงไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 80
เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยเชิงทะเล14 ตรงไปประมาณ 1.30 กิโลเมตร ถึง พื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้าน
ขวามือ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โรงแรม Saii Laguna Phuket

มาจากสนามบินภูเก็ต

ที่ตั้งโครงการ
(ถนนลากู น )

(ซอยเชิ ง ทะเล 14)

มาจากเมืองภูเก็ต

มาจากหาดสุรินทร์

สัญลักษณ์
ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถานที่สาคัญใกล้เคียงโครงการฯ
เส้นทางที่ 1 มาจากสนามบินภูเก็ต
เส้นทางที่ 2 มาจากเชิงทะเล

แผนที่ทหาร ระวาง 4624 I L7018S และระวาง 4625 II L7018S
ที่มา: ดัดแปลงมาจากแผนที่พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ Google Earth,2013 เข้าถึงข้อมูล
มกราคม 2565 และแผนที่ทหาร ลาดับชุด L7018S THAILAND

N

รูปที่ 2.1-1 แสดงที่ตั้งโครงการและเส้นทางการจราจรเข้าสู่โครงการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

B

A

A

B
D

C

C

D

E
E

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียวประกอบด้วย ต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง
ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน

ที่มา: จากการสารวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด มกราคม 2565

N

รูปที่ 2.1-2 สภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

1
ทิศใต้

9

ทิศตะวันตก

1

2

3

4

8
4ทิศเหนือ

7
2

3
ทิศตะวันออก

6

7
ทิศตะวันตกโรงแรม Saii Laguna Phuket พื้นที่ว่างมีการครอบครองบุคคลอื่น
และทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00 เมตร

8

9

ทิศใต้ ทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00 เมตร
และคลองสาธารณประโยชน์ กว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร
ที่มา: จากการสารวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด มกราคม 2565

5
5

ทิศเหนือ พื้นที่มีการครอบครองบุคคลอื่น

6

ทิศตะวันออกโรงแรม Casuarina Shores และพื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น

N

รูปที่ 2.1-3 อาณาเขตติดต่อโครงการโดยรอบ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1.1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
พื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริ เวณพื้น ที่โครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผั งเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 ได้กาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 โดยมีข้อกาหนดในสาระสาคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้
คือ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยวสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น
ส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้น แต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ
ราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ปุาตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา เพื่อการค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษา หรือบารุงปุาไม้ สัตว์ปุา ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการปุาไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ความสอดคล้องตามข้อกาหนด : โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เป็นโครงการ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า เพื่อรองรับการอยู่อาศัย
และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ใน
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กาหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กาหนด
ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 2.1.1-1
หนังสือยืนยันการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการจากสานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต แสดงดังภาคผนวก 2
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

N
เครื่องหมาย
เขตสีเหลือง
เขตสีส้ม
เขตสีแดง
เขตสีม่วง
เขตสีม่วงอ่อน
เขตสีเขียว
เขตสีเขียวอ่อน
เขตสีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว
เขตสีเขียวมะกอก
เขตสีน้าตาลอ่อน
เขตสีเทาอ่อน
เขตสีน้าเงิน
เขตสีชมพู

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

ที่มา : ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 2.1.1-1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1.2 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกา
การให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อ มในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวม
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ความสอดคล้องของโครงการ
ข้อ 3 ให้พื้นที่ที่ได้มีการกาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมือง
รวม เขตควบคุมอาคาร และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต
เป็ น เขตพื้ น ที่ ที่ ใ ห้ ใ ช้ ม าตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 4 ให้จ าแนกพื้นที่ ที่ให้ ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม - จากการตรวจสอบพื้ นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่
ตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณตามแผนที่ท้ายประกาศหมายเลข 3 และบริเวณที่ 8 ตามข้อกาหนดเขตพื้ น ที่ และ
1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
บริ เวณที่ 1 หมายถึ ง พื้ น ที่ ในบริ เ วณที่ วั ด จากแนว
ชายฝั่ ง ทะเลรอบเกาะภูเก็ต เข้า ไปในแผ่ น ดิ น เป็ น ระยะ 50
เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะต่าง ๆ เว้นแต่พื้ นที่ในบริเวณที่ 6
และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขต
บริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พื้นที่
ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริ เ วณที่ 3 หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ก าหนดให้ เ ป็ น ศู น ย์
ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัด
จากแนวเขตบริเ วณที่ 2 เข้ าไปในแผ่ นดิ นเป็ นระยะ 200
เมตร เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 4 หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่
5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7 โดยจาแนกพื้นที่ตามแผนทีท่ ้าย
ประกาศหมายเลข 2/2 ดังนี้
(1) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหรือย่าน
อาคารเก่า มีแนวเขตดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

2-8

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ด้ า นเหนื อ เริ่ ม ต้ น จากบริ เวณที่ วั ด จาก
ศู น ย์ ก ลางถนนดี บุ ก ขึ้ น ไปทางทิ ศ เหนื อ ของถนนสตู ล ฟาก
ตะวันตกเป็นระยะ 45 เมตร เรื่อยไปทางด้านตะวันออกตาม
แนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนดีบุก จนถึง
คลองบางใหญ่ฝั่งตะวันออก แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนว
คลองบางใหญ่ ฝั่ ง ตะวั น ออกจนถึ ง ถนนดี บุ ก ฟากใต้ แล้ ว
เรื่อยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนดีบุกฟากใต้จนจดกับ
ถนนมนตรีฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือ
เรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนมนตรีฟากตะวันตก ผ่าน
ถนนถลาง และคลองบางใหญ่ จนจดกับถนนพังงาฟากเหนือ
ด้ า นใต้ จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นตะวั น ออก
เรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนพังงาฟากเหนือ จนถึง
คลองบางใหญ่ฟากตะวันออก เรื่อยลงตามแนวคลองบางใหญ่
ฟากตะวันออกเป็นระยะ 45 เมตร จากศูนย์กลางถนนพังงา
แล้ ว เรื่อ ยไปทางทิ ศ ตะวั น ตกตามแนวเส้ น ขนานระยะ 45
เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา จนถึงบริเวณที่เป็นจุดตัดกัน
ระหว่างแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนพังงา
และแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนเยาวราช
แล้วเรื่อยลงมา ทางทิศใต้จนถึงแนวถนนรัษฎาฟากใต้ แล้ว
เรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใต้ต่อไปตาม
แนวถนนระนองฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวเส้น
ขนานระยะ 45 เมตร กั บ ศู น ย์ กลางถนนเยาวราช จนถึ ง
บริเวณที่เป็นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร
กับศูนย์กลางถนนเยาวราชและแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร
กับศูนย์กลางถนนถลาง แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนว
เส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนกระบี่จนจดกับ
บริเวณที่วัดจากแนวถนนสตูลฟากตะวันตกลงมาทางทิศใต้
เป็นระยะ 45 เมตร จากศูนย์กลางถนนกระบี่
ด้ า นตะวั น ตก จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นใต้
เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสตูลฟากตะวันตกจนจดกับ
จุดเริ่มต้นด้านเหนือ
(2) เขตหนาแน่นมาก มี แนวเขตตามพื้น ที่เขต
เทศบาลทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่ 4 (1) และ (3)
(3) เขตหนาแน่นสูงมาก มีแนวเขตดังนี้
ด้านเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณที่เป็นจุดตัด
ระหว่างเส้นที่ลากจากหัวมุมถนนดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ความสอดคล้องของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ตัดกับศูนย์กลางถนนพังงาตั้งฉากไปทางทิศเหนือเป็นระยะ
100 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา กับแนวเส้นขนานระยะ
100 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศตะวันออก
จนจดถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือ
เรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก จนจด
กับถนนศรีเสนาฟากเหนือ เรื่อยไปตามแนวถนนศรีเสนาทาง
ทิศตะวันตก จนจดถนนวีระพงษ์หงส์หยกฟากตะวันตก เรื่อย
ลงมาตามแนวถนนวีระพงษ์หงส์หยกทางทิศใต้จนจดถนนใน
วงเวียนนิมิตร (วงเวียนม้าน้า) ฟากเหนือ
ด้ า นใต้ จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นตะวั น ออก
เรื่อยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิมิตร (วงเวียนม้าน้า) ทางทิศ
ตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต้ เรื่อยไปตามแนวถนน
ชนะเจริญฟากใต้ทางทิศตะวันตกจนจดถนนดิลกอุทิศ 2 ฟาก
ตะวันตก
ด้ า นตะวั น ตก จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นใต้
เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก
จนถึงหัวมุมถนนดิลกอุทิศ 2 ตัดกับถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศ
เหนือจนถึงจุดเริ่มต้นด้านเหนือ
บริเวณที่ 5 หมายถึง พื้นที่ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตเว้นแต่พื้นที่
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
(2) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้
(ก) แนวค่าย (โคกชนะพม่า)
(ข) บ้านพระยาวิชิตสงคราม
(ค) มัสยิดบ้านบางเทา
(ง) บ้านท้าวเทพกระษัตรี
(จ) วัดฉลอง
(ฉ) วัดท่าเรือ
(ช) วัดเทพกระษัตรี
(ซ) วัดพระทอง
(ฌ) วัดพระนางสร้าง
(ญ) สุเหร่าเกาะบ้านเคียน
(ฎ) กาแพงเมืองถลางบางโรง
(ฏ) ศาลหลักเมืองถลางปุาสัก
(ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ความสอดคล้องของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
(ฑ) กาแพงเมืองถลาง – บ้านดอน
(3) พื้นที่ที่วัดจากแนวขอบเขตที่ดินของอาคาร
หรือสถานที่ตาม (2) ออกไปทุกด้านเป็นระยะ 100 เมตร
บ ริ เ ว ณ ที่ 6 ห ม า ย ถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับน้าทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
บ ริ เ ว ณ ที่ 7 ห ม า ย ถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับน้าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร ขึ้นไป
บริ เ วณที่ 8 หมายถึ ง พื้ น ที่ ใ นเกาะภู เ ก็ ต และเกาะ
บริวารต่าง ๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7
บริเวณที่ 9 หมายถึง พื้นที่ ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและ
รอบเกาะบริวารต่างๆ

ความสอดคล้องของโครงการ

ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานจาพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือโรงงานตามประเภท ชนิดจาพวก และข้อกาหนดเพิ่มเติม
ในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะ
กิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ าตามกฎกระทรวง
ให้ใช้ บังคับ ผังเมื องรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ต้องไม่เป็นโรงงาน
จาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดที่กาหนด
ในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานที่จาเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มี
อยู่เดิมบนพื้นที่เดิม
ทั้ ง นี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้ อ งมี
เครื่องจักรหรืออุป กรณ์ เพื่ อควบคุม มลพิ ษหรือแก้ไ ขปัญ หา
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อม
ด้ ว ยระบบบ าบั ด และการจั ด การของเสี ย ตามมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนดบนพื้ น ที่ เ ดิ ม หรื อ พื้ น ที่ ใ หม่ ที่ มิ ไ ด้ ขั ด กั บ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จาเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌา
ปนสถานที่ มี อยู่เดิ ม โดยต้ องมี เครื่องจั กรหรืออุป กรณ์ เพื่ อ
ควบคุ ม มลพิ ษ หรื อ แก้ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

- โครงการไม่ ไ ด้ ป ระกอบกิจ การเป็ น โรงงานทุ ก
ประเภทหรือทุกชนิด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

- ภายในโครงการไม่มีโรงฆ่าสัตว์

- ภายในโครงการไม่มีฌาปนสถาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์
เต็ มพื้ น ที่แล้ ว จึ งจะก่อสร้า งสุ ส านบนพื้ นที่ ใหม่ ไ ด้
โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า
1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้าสาธารณะ
หรือบ่อน้าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร
(5) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามันลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อจาหน่าย
(6) คลั ง ก๊ า ชปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ช
ปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ช
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าช
ปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(7) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง

ความสอดคล้องของโครงการ
- ภายในโครงการไม่มีสุสาน

ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20
เมตร หรือต้องมีระยะห่างจากแนวชายเกาะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
20 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล
(2) พื้นที่บริเวณที่ 1 ในระยะ 30 เมตร ต่อจากพื้นที่ตาม
(1) ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีที่
ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต เว้นแต่
(ก) ในเขตที่มีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารใช้ บั ง คั บ ความสู ง ของอาคารให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนั้น
(ข) ในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือ
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตให้มีที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(3) พื้นที่บริเวณที่ 2 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 12 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตสาหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตส าหรับ อาคารประเภทห้องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์

- พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8
ภายในโครงการประกอบด้ ว ยอาคาร จ านวน 4
อาคาร มีรายละเอียดดังนี้
บริเวณที่ 3
ประกอบด้วยอาคาร จานวน 4 อาคาร คือ
(1) อาคาร P เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟู า
จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,754.29
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับ ถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสิ่วนที่สู ง
ที่สุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร
(2) อาคาร Q เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้ น ดาดฟู า
จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,527.80
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับ ถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่ วนที่สู ง
ที่สุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร
(3) อาคาร R เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา
จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 993.73
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับถนนสาธารณะที่ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูง
ที่สุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร
(4) อาคาร T เป็ น อาคาร คสล. 5 ชั้ น ดาดฟู า
จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,070.91
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

- ภายในโครงการไม่มีคลังน้ามัน และสถานที่เก็บ
รักษาน้ามัน
- ภายในโครงการไม่ มี ค ลั ง ก๊า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลว

- ภายในโครงการไม่มีอาคารเลี้ยงนกนางแอ่นกินรัง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุ ญ าตส าหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด
อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุ ญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึก แถว บ้า น
แถว หรืออาคารพาณิชย์
(5) พื้นที่บริเวณที่ 4
(ก) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคาร
เก่า ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร สาหรับ
อาคารอื่นที่มิ ได้มีลั กษณะตามรูป แบบสถาปัตยกรรมชิโน โปรตุกีส ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุญาต
(ข) เขตหนาแน่นมาก ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน ๔๕ เมตร และมีคา่ สูงสุด
ของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดิน
ของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่น
ขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน ๖ ต่อ ๑ และต้องมีที่ว่างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 35 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(ค) เขตหนาแน่ น สู ง มาก ให้ท าได้ เฉพาะอาคารที่ มี
ความสู งไม่เกิน 60 เมตร และมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้าง
ในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 8 ต่อ 1
และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่ าร้อยละ 40 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาต
(6) พื้นที่บริเวณที่ 5 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 6 เมตร เว้นแต่ บริเวณที่ 5 (1) สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
อาจมี ม ติ ใ ห้อ าคารมี ความสู ง ได้ เกิ น กว่ า 6 เมตร แต่ จ ะให้
อาคารมีความสูงเกิน 12 เมตรไม่ได้ และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตสาหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตส าหรับ อาคารประเภทห้องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์
(7) พื้นที่บริเวณที่ 6 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ความสอดคล้องของโครงการ
ระดับ ถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่ วนที่สู ง
ที่สุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร
ทั้งนี้โครงการมีพื้นที่ดินที่ขอนุญาตในบริเวณที่ 3
เท่ากับ 11,046.93 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปก
คลุมดินคิดเป็นร้อยละ 48.40 ของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุ ญ าต และมี พื้ น ที่ ว่ า งปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม
ร้อยละ 51.60 ของพื้นที่บริเวณที่ 3 ซึ่งไม่ขัดกับ
ข้ อ ก าหนดของประกาศกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
บริเวณที่ 8
มี พื้ น ที่ ดิ น ที่ ข ออนุ ญ าต เท่ า กั บ 1,762.27
ตารางเมตร เป็นพื้นที่ทางเดินรถและที่จอดรถ ไม่มี
การก่อ สร้ า งอาคารบริ เวณพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น
โครงการมี พื้ น ที่ ว่ า งปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม ร้อยละ
100 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตในบริเวณที่ 8
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
เกิน 8 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตสาหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตส าหรับ อาคารประเภทห้องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์
(8) พื้นที่บริเวณที่ 7 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารเป็นอาคารใด ๆ เว้นแต่
(ก) การดาเนินการเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะในการสื่อสาร โทรคมนาคมเฉพาะ
สถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม
(ข) กิ จ การสาธารณู ป โภคของรั ฐ หรื อ กิ จ การ
สาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็น
อาคารตาม (ก) และ (ข) ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น จาก
คณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนาไปประกอบการขออนุญาต
ทั้ ง นี้ ให้ แ นบรายละเอี ย ดของโครงการหรื อ กิ จ การ และ
มาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17
ด้วย
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตสาหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตส าหรับ อาคารประเภทห้องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์

ความสอดคล้องของโครงการ

ข้อ 8 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใน
พื้นที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชัน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 35 ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภท
บ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร กรณี

- โครงการอาคารที จังชั่น (T-Junction) (เพื่ อ
การค้า) มีสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน เป็นพื้นที่
ราบ ไม่มีความลาดชั่นภายในพื้นที่โครงการ ซึ่ง มี
ต้น เตยทะเล ต้ น กระถิน ณรงค์ ต้น ปาล์ ม ต้ น สน
ทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหู
กวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน อยู่ภายใน
พื้นที่โครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้น
ไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตรและ
มีที่ว่างที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และ
กรณี ข นาดที่ ดิ น แปลงที่ ข ออนุ ญ าตมี เ นื้ อ ที่ น้ อ ยกว่ า 100
ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่ เกิน 70 ตาราง
เมตร และมีที่ว่างที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ที่ดิน
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่
5 และบริเวณที่ 8 ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อย
ละ 35 ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคาร
เดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตร และมีพื้นที่ว่างที่น้าซึม
ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื้นที่
อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้าซึมผ่าน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน
(3) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ห้าม
ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ
การปรับสภาพพื้นที่และที่ว่ างตามวรรคหนึ่ง (1) และ
(2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน
2 : 1 ส่วน
(2) มีความลึกหรือสูงไม่เกิน 1 เมตร เว้นแต่เพื่อการ
ก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร หรือบ่อเก็บน้าใต้ดิน
(3) ไม่ เป็ นอันตรายต่ อรากและล าต้ นของต้น ไม้ ที่ขึ้น
ตามธรรมชาติที่มีขนาดความโตวั ดโดยรอบลาต้นตั้ง แต่ 50
เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร และ
(4) ไม่เคลื่อนย้ายหรือทาลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน
ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน
(5) ที่ว่างต้องมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็ นพันธุ์
ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง

ความสอดคล้องของโครงการ

ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ - การวั ด ความสู ง ของอาคารวั ด จากระดั บ ถนน
2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4
สาธารณะขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่ สู ง สุ ด ของ
(1) กรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารปรั บ ระดั บ พื้ น ดิ น หรื อ มี การปรั บ อาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ระดับพื้นดินต่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัด
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่า
ถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณี ที่ มีห้องใต้ ดิ นซึ่ ง ค่า ระดับ เป็น ลบ ให้วัด จาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม
(2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัด จากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่าที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่ง
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนทีส่ ูงสุดของอาคารสาหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้ อ 11 ในพื้ น ที่ ต ามข้ อ 4 ห้ า มกระท าการหรื อ ประกอบ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การทาเหมืองแร่
(2) การขนส่งหรือลาเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อ
ขนส่ ง เว้ น แต่ ใ นบริ เ วณที่ ก าหนดให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ หรื อ ประเภทอุ ต สาหกรรมและ
คลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต
(3) การถม ปรั บ พื้ น ที่ หรื อ ปิ ด กั้ น ซึ่ ง ท าให้ แ หล่ ง น้ า
สาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้าในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือ
เปลี่ยนทิศทางหรือทาให้น้าในแหล่งน้านั้นไม่อาจไหลไปได้
ตามปกติ
(4) การกระทาใด ๆ ที่ เป็นการเปลี่ ยนสภาพธรรมชาติ
ของพื้นที่พรุ และปุาชายเลน เว้นแต่
(ก) การด าเนิ น การของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้มครอง การฟื้นฟู การเพาะพัน ธุ์พื ชและสั ตว์น้ า โดยต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) การด าเนิ น การของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ปุาชายเลนที่ได้รับการผ่อน
ผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ และได้รับอนุญาตตาม
ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็น จ า ก
คณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนาไปประกอบการขออนุญาต
ทั้ ง นี้ ใ ห้ แ นบรายละเอี ย ดของโครงการหรื อ กิ จ การ และ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ความสอดคล้องของโครงการ

- โครงการไม่มีการทาเหมืองแร่
- โครงการไม่มีการขนส่งหรือลาเลียงวัตถุอันตราย

- โครงการไม่มีการถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทา
ให้ แ หล่ ง น้ าสาธารณะตื้ น เขิ น หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ทิศทาง
- โครงการไม่ได้อยู่ในปุาพรุ และปุาชายเลน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
มาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17
ด้วย
(5) การขุดลอกร่องน้า เว้นแต่เป็นการบารุงรักษาทางน้า
หรือการดาเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(6) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า เว้นแต่
(ก) กรณี ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
เดินเรือในน่านน้าไทย
(ข) กระชัง เลี้ย งสั ตว์ น้ าหรือปะการัง เทีย มที่ไ ด้ รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้าหรือทะเล เว้นแต่เป็น
กรณีที่ได้ผ่านการบาบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนดแล้ว
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้าย
ประกาศนี้ เว้นแต่
(ก) เป็ น การกระท าของส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้มครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์
ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) เป็นการกระทาของเอกชนเฉพาะการครอบครอง
เพื่ อ การเพาะพั น ธุ์ การเพาะเลี้ ย งหรื อ กิ จ การสวนสั ต ว์
สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง
เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณดังต่อไปนี้
(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ข) พื้นที่ที่มี ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
เกินกว่า 80 เมตร
(ค) พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนาไป
ประกอบการขออนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ให้ แ นบรายละเอี ย ดของ
โครงการหรื อ กิ จ การ และมาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(ง) บริ เ วณในระยะ 100 เมตร จากริ ม เขตทาง
สาธารณะ หรือริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะ
(จ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สาคัญหา
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ความสอดคล้องของโครงการ

- โครงการไม่มีการขุดลอกร่องน้า
- โครงการไม่มีการล่วงล้าลาน้า

- โครงการไม่มี การปล่ อยทิ้ งมลพิษ ลงสู่ แหล่ ง น้ า
หรือทะเล
- โครงการไม่มีการจับหรือครอบครองปลาสวยงาม

- โครงการไม่มีการขุดตักดินในบริเวณดังกล่าว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ยาก และแหล่งที่มีซากดึกดาบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณสถานหรื อ บริ เ วณที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(10) การกระท าใด ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะทางธรณี สั ณ ฐานทางด้ า นกายภาพชี ว ภาพหรือชี ว
กายภาพ ในพื้นที่สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้า เว้นแต่
การกระทาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรั ฐ เพื่ อ ปู อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง หรื อ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ
(11) การกระทาใด ๆ ที่เป็นการทาลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้
พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดินเว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
อาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะและไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้
ข้อ 13 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้อง
ติด ตั้ง หรือจั ดให้มีบ่ อดักไขมั น และระบบบ าบัด น้ าเสี ยก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้าสาธารณะ โดยระบบและน้าเสียที่
บาบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

ความสอดคล้องของโครงการ

- โครงการไม่ มี ก ารกระท าที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะทางธรณี สั ณ ฐานทางด้ า น
กายภาพชีวภาพ หรือชีวกายภาพ

- ภายในโครงการไม่มีหินดินดาน

- โครงการจัดให้มีถังดักไขมัน จานวน 4 ชุด และ
ถังบาบัดน้าเสีย รวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ จานวน 4 ชุด รองรับน้าเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้าเสียที่บาบัด
แล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

ข้อ 14 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็น - พื้นที่โครงการอยู่ห่า งจากแนวชายฝั่งทะเลเกิน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตาม กว่า 50 เมตร
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร หรื อ อาคารชุ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกิน
กว่า 50 เมตร หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะเกินกว่า 50 เมตร
กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล และมีจานวนห้องพักตั้งแต่
10 ห้อ ง ถึง 29 ห้ อง ต้ องด าเนิ น การตามข้ อก าหนดท้ า ย
ประกาศนี้
ข้อ 15 ในพื้นที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้แล้วก่อนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ ย นการใช้ อ าคาร หรื อ ด าเนิ น โครงการหรื อ ประกอบ
กิจ การ ให้ จั ด ท าและเสนอรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
เบื้ อ งต้ น หรื อ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
แล้วแต่กรณีต่อสานักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

- โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค้า) ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด มี
จานวนห้องชุดทั้งหมด 188 ห้องพัก มีพื้นที่ใช้สอย
ทุกอาคารรวมกัน 30,195.01 ตารางเมตร ซึ่งเป็น
โครงการที่ เ ข้ า ข่ า ยอาคารประเภทที่ ต้ อ งจั ด ท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดาเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่
กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(2) การจัดทารายงานการประเมินผลกระทสิ่งแวดล้อม
(ก) โครงการหรื อ กิ จ การตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กาหนดประเภท
และขนาดโครงการหรื อ กิ จ การซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความสอดคล้องของโครงการ

ความสอดคล้องตามข้อกาหนด : โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) มีสภาพพื้นที่
โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ มีต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย
ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3
และบริเวณที่ 8 มีรายละเอียดดังนี้
บริเวณที่ 3 มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 4 อาคาร ได้แก่
(1) อาคาร P เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,754.29 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร
(2) อาคาร Q เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,527.80 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร
(3) อาคาร R เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 993.73 ตารางเมตร มีระดับความ
สูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร
(4) อาคาร T เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,070.91 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร
ขนาดพื้นที่ในบริเวณที่ 3 เท่ากับ 11,046.93 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินคิดเป็นร้อยละ 48.40
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 51.60 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตใน
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 8
ขนาดพื้น ที่ในบริ เวณที่ 8 เท่ากับ 1,762.27 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ทางเดินรถและที่จอดรถ ไม่มีการ
ก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นโครงการมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 100 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตในบริเวณที่ 8
รายละเอียดอาคารในพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 2.1.2-2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 2.1.2-2 รายละเอียดอาคารในพื้นที่โครงการ
อาคาร
จานวน
จานวนชั้น
อาคาร
บริเวณที่ 3
อาคาร P
1 อาคาร
5 ชั้นดาดฟูา
อาคาร Q
1 อาคาร
5 ชั้นดาดฟูา
อาคาร R
1 อาคาร
5 ชั้นดาดฟูา
อาคาร T
1 อาคาร
5 ชั้นดาดฟูา
บริเวณที่ 8
-

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระดับความสูง
(เมตร)

พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
(ตารางเมตร)

16.00 เมตร
16.00 เมตร
16.00 เมตร
16.00 เมตร

1,754.29 ตารางเมตร
1,527.80 ตารางเมตร
993.73 ตารางเมตร
1,070.91 ตารางเมตร

-

-

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

โครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามกระทาการหรือประกอบกิจกรรมตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 2.1.2-1 และรูปที่
2.1.2-2
หนังสือยืนยันการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังภาคผนวก 2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

N
เครื่องหมาย
บริเวณที่ 1 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝัง่ ทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร
รวมทั้งพื้นที่ในเกาะต่างๆ เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 2 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พื้นที่
ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 3 พื้นที่ที่กาหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัดจาก
แนวเขตบริ เวณที่ 2 เข้ าไปในแผ่ นดิ นเป็ นระยะ 200 เมตร เว้นแต่ พื้นที่ ในบริ เวณที่ 5
บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 4 พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 5
บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 5 พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 6 พื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
บริเวณที่ 7 พื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร ขึ้นไป
บริเวณที่ 8 พื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7
บริเวณที่ 9 พื้นที่น่านน้าทะเลภายในเขตจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2.1.2-1 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1.3 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
เนื่องจากโครงการยังไม่ได้รับหนังสือการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) จาก
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ดังนั้นที่ปรึกษาจึงได้มีการตรวจสอบที่ตั้งโครงการ โดยได้ระบุวิธีการวัดระยะ
แนวชายฝั่งทะเล แสดงตาแหน่งแนวชายฝั่งทะเลโดยระบุพิกัดดาวเทียม (GPS : Global Positioning System)
กับหมุดที่ดิน พบว่าพื้นที่โครงการตั้งอยู่ บริเวณที่ 3 (บางส่วน) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522
บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300 เมตร
ตลอดแนว
ข้อ 2 ให้กาหนดพื้นที่ในท้องที่ตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบล
ปุาตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) โรงงานตามกฎหมายโรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุ กชั้นในหลังเดียวกันเกิน
100 ตารางเมตร และ (5) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 10
ตารางเมตร
(2) อาคารตาม (ข) (18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะใน
ทานองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ที่มี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น
ความสอดคล้องตามข้อกาหนด
บริเวณที่ 3 มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 12,245.38 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 5,346.73 ตาราง
เมตร คิดเป็นร้อยละ 43.66 และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 6,898.65 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 56.34
ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ขั ด กั บ ข้ อ ก าหนดของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้างต้น
(ที่ ตั้ ง โครงการตามแผนที่ แ นบท้ า ยกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20(พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังรูปที่ 2.1.3-1 และภาพถ่ายดาวเทียม ซ้อนทับกับผังแบ่ง
บริเวณตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) แสดงดังรูปที่ 2.1.3-2)
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ที่ตั้งโครงการ

เครื่องหมาย

พื้นที่โครงการ
แนวเขตควบคุมอาคาร
บริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3
แนวเขตควบคุมอาคาร ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2474 ในเขตท้องที่บางแห่งในตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเทพกระษัตรี ตาบล
เชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบลปุาตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2521
เขตตาบล
ทางหลวง ถนน
สะพาน
แม่น้า คลอง ห้วย
ที่มา : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2.1.3-1 ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ประเภทและขนาดของโครงการ

2.2.1 ประเภทโครงการ
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้ า โดยจัดเป็นอาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม ตามระเบียบ
ข้อบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ฉบับที่เกี่ยวข้อง และข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 17/1 ซึ่งระบุว่า
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์อออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
“มาตรา 17/1 ในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการค้าต้องจัดระบบการเข้าออกในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้าของร่วม ห้ามผู้ใดประกอบการค้าในอาคารชุด
เว้นแต่เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่อาคารชุดที่จัดไว้ตามวรรคหนึ่ง”
โดยภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จานวน 4 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร P (มีห้องชุดจานวน 55 ห้อง)
(2) อาคาร Q (มีห้องชุด จานวน 50 ห้อง)
(3) อาคาร R (มีห้องชุด จานวน 33 ห้อง)
(4) อาคาร D (มีห้องชุด จานวน 50 ห้อง)
ดังนั้นโครงการมีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 188 ห้องชุด มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 30,195.01 ตารางเมตร
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อาคาร P มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 6 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย ห้ องเก็บของ ห้องออกกาลังกาย ร้านค้า (ห้องชุด 1 ห้อง) ห้องเครื่องปั๊ม ห้ อง
เซิร์ฟเวอร์ และห้องเครื่องไฟฟูา

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 12 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
และห้องพักมูลฝอย

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 12 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
และห้องพักมูลฝอย

ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 12 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
และห้องพักมูลฝอย

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 12 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย และห้องน้าส่วนกลาง

ชั้นดาดฟูา ประกอบด้วย บันไดหลัก บันไดหนีไฟ พื้นที่จัดสวน และทางเชื่อมระหว่างอาคาร
อาคาร P มีจานวนห้องชุดรวม 55 ห้อง และมีระดับความสูงวัดจากระดับถนนสาธารณะ ขึ้นไปในแนวดิ่ง
ถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร 16.00 เมตร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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2. อาคาร Q มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 6 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย ห้องสานักงานนิติบุคคล ห้องเก็บของ ห้องเครื่องไฟฟูา ห้องเครื่องกาเนิดไฟฟูา ห้อง
MDB และห้องเครื่องปั๊ม

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 8 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
และห้องพักมูลฝอย

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 12 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้อง
ไฟฟูา และห้องพักมูลฝอย

ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 12 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้อง
ไฟฟูา และห้องพักมูลฝอย

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 12 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้อง
ไฟฟูา ห้องพักมูลฝอย ห้องน้าส่วนกลาง และห้องเก็บของ

ชั้นดาดฟูา ประกอบด้วย บันไดหลัก บันไดหนีไฟ พื้นที่จัดสวน และสระว่ายน้า
อาคาร Q มีจานวนห้องชุดรวม 50 ห้อง มีระดับความสูงวัดจากระดับถนนสาธารณะ ขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร 16.00 เมตร
3. อาคาร R มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 3 ห้อง โถงต้อนรับ จุดรับส่ง สานักงาน ห้องเก็บของ ห้องน้า
ส่วนกลาง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา ห้องพักมูลฝอย ห้องพักมูลฝอย
รวม ห้องเครื่องปั๊ม และห้องอเนกประสงค์ (ห้องชุด 1 ห้อง)

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 3 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย ห้องอเนกประสงค์ 1 (ห้องชุด 1 ห้อง) และห้องอเนกประสงค์ 2 (ห้องชุด 1 ห้อง)

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 8 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
และห้องพักมูลฝอย

ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 8 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
และห้องพักมูลฝอย

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 8 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย และห้องน้าส่วนกลาง

ชั้นดาดฟูา ประกอบด้วย บันไดหลัก บันไดหนีไฟ พื้นที่จัดสวน และทางเชื่อมระหว่างอาคาร
อาคาร R มีจานวนห้องชุดรวม 33 ห้อง มีระดับความสูงวัดจากระดับถนนสาธารณะ ขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร 16.00 เมตร
4. อาคาร T มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 10 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บั นไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้อง
ไฟฟูา ห้องพักมูลฝอย และห้องเก็บของ

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 10 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้อง
ไฟฟูา ห้องพักมูลฝอย และห้องเก็บของ

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 10 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้อง
ไฟฟูา ห้องพักมูลฝอย และห้องเก็บของ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 10 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้อง
ไฟฟูา ห้องพักมูลฝอย และห้องเก็บของ

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 10 ห้อง โถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ห้อง
ไฟฟูา ห้องพักมูลฝอย ห้องน้าส่วนกลาง และห้องเก็บของ

ชั้นดาดฟูา ประกอบด้วย บันไดหลัก บันไดหนีไฟ พื้นที่จัดสวน และสระว่ายน้า
อาคาร T มีจานวนห้องชุดรวม 50 ห้อง มีระดับความสูงวัดจากระดับถนนสาธารณะ ขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร 16.00 เมตร


ผังบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ แสดงดังรูปที่ 2.2.1-1
แบบแปลนสถาปัตย์ของอาคาร ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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2.2.2 ขนาดโครงการ
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จานวน 2 แปลง ดังนี้
1. โฉนดที่ดินเลขที่ 64193 เลขที่ดิน 230 มีขนาดเนื้อที่ 6-1-9.50 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 10,038.00 ตาราง
เมตร เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 898 เลขที่ดิน 191 มีขนาดเนื้อที่ 2-1-84.00 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 3,936.00 ตารางเมตร
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จากัด โดยบริษัท ลากูน่า แกรนด์ รีสอร์ท จากัด ได้ทาหนังสือ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จากัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยซื้อขายเพื่อนามา
พัฒนาโครงการบางส่วนขนาดเนื้อที่ 1-2-92.80 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 2,771.20 ตารางเมตร
รวมมีเนื้อที่พัฒนาโครงการทั้งสิ้น 8-0-2.30 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 12,809.20 ตาราเมตร ดังนั้น บริษัท ลากูน่า
แกรนด์ จากัด จึงนาที่ดินแปลงดังกล่าวมาจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอ
อนุญาตก่อสร้างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ได้
สาหรับถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า -ออกพื้นที่จอดรถของโครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 898 เลขที่ดิน
191 (พื้นที่ส่วนที่เหลือจากหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จากัด
โดยบริ ษั ท ภูเก็ ต แกรนด์ รี ส อร์ ท จ ากัด จะทาการจดทะเบียนเป็นภาระจายอมเรื่องทางเดิ นรถ และร ะบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เมื่อได้โฉนดแล้วจะดาเนิน การจดภาระจายอมต่อไป ดังนั้น
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) จึงใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้า -ออกไปยังพื้นที่จอดรถ
ของโครงการได้
ผังต่อโฉนดที่ดิน แสดงดังรูปที่ 2.2.2-1
เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ และหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ดังแสดงในภาคผนวก 1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.2.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ
การใช้พื้นที่ของโครงการ แยกเป็นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย
ทั้งสิ้น 30,195.01 ตารางเมตร สาหรับพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นถนน ที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น
7,462.47 ตารางเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2.3-1 และตารางที่ 2.2.3-2 ดังนี้
ตารางที่ 2.2.3-1 สรุปการใช้ที่ดินของโครงการ
ลักษณะการใช้ที่ดิน

พื้นที่ (ตร.ม.)

อัตราส่วน(ร้อยละ)

พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
(1) อาคาร P (55 ห้องชุด)
(2) อาคาร Q (50 ห้องชุด)
(3) อาคาร R (33 ห้องชุด)
(4) อาคาร T (50 ห้องชุด)
พืน้ ที่เปิดโล่ง/พื้นที่นอกอาคาร
พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง

5,346.73
1,754.29
1,527.80
993.73
1,070.91
5,357.25
2,105.22
12,809.20

41.74
13.70
11.93
7.76
8.36
41.82
16.43
100.00

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร
ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่

1. อาคาร P
1
โถงลิฟต์
บันได ST-1
บันได ST-2
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องเก็บของ1
ห้องเก็บของ2
ห้องออกกาลังกาย
ร้านค้า (ห้องชุด)
ห้องเครื่องปั๊ม
ห้องเซิร์ฟเวอร์
ห้องเครื่องไฟฟูา
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-1A
ห้องชุด 3A-2
ห้องชุด 3B-1A
ห้องชุด 3B-2

32.23
15.28
14.81
205.86
4.85
3.95
10.08
9.12
169.49
168.77
60.37
23.84
85.05
101.00
98.40
132.80
130.30
132.90
130.40
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)

จานวนห้อง
(ห้อง)

1

1
1
1
1
1
1
7

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
32.23
15.28
14.81
205.86
4.85
3.95
10.08
9.12
169.49
168.77
60.37
23.84
85.05
101.00
98.40
132.80
130.30
132.90
130.40
1,529.50

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่
2

รายละเอียดการใช้พื้นที่
โถงลิฟต์
บันได ST-1
บันได ST-2
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องชุด 2A-1B
ห้องชุดก 2A-2
ห้องชุด 3A-1A
ห้องชุด 3A-2
ห้องชุด 3B-1A
ห้องชุด 3B-2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
20.70
24.40
24.58
271.38
4.85
3.95
101.80
98.40
132.80
130.30
132.90
130.40

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 2
3

โถงลิฟต์
บันได ST-1
บันได ST-2
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-1A

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

20.70
24.40
24.58
279.78
4.85
3.95
101.00
98.40
132.80

จานวนห้อง
(ห้อง)

1
7
1
1
1
1
12

1
7
1

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
20.70
24.40
24.58
271.38
4.85
3.95
101.80
688.80
132.80
130.30
132.90
130.40
1,666.86
20.70
24.40
24.58
279.78
4.85
3.95
101.00
688.80
132.80

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องชุด 3A-2
ห้องชุด 3B-1A
ห้องชุด 3B-2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
130.30
132.90
130.40

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 3
4

โถงลิฟต์
บันได ST-1
บันได ST-2
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องชุด 2A-1B
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด3A-1A
ห้องชุด 3A-2
ห้องชุด 3B-1A
ห้องชุด 3B-2

20.70
24.40
24.58
271.38
4.85
3.95
101.80
98.40
132.80
130.30
132.90
130.40
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 4

5

โถงลิฟต์
บันได ST-1
บันได ST-2
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

48.42
24.40
24.90
263.05
4.85

จานวนห้อง
(ห้อง)
1
1
1
12

1
7
1
1
1
1
12

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
130.30
132.90
130.40
1,674.46
20.70
24.40
24.58
271.38
4.85
3.95
101.80
688.80
132.80
130.30
132.90
130.40
1,666.86
48.42
24.40
24.90
263.05
4.85

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล




ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องพักมูลฝอย
ห้องน้าส่วนกลาง
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-1A
ห้องชุด 3A-2
ห้องชุด 3B-1A
ห้องชุด 3B-2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
5.21
4.46
101.00
98.40
132.80
130.30
132.90
130.40

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 5
ดาดฟ้า

บันได ST-1
บันได ST-2
พื้นที่จัดสวน

1
7
1
1
1
1
12

16.61
22.57
1,694.83
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นดาดฟ้า
รวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร P

2. อาคาร Q
1
โถงลิฟต์
บันได ST-3
บันได ST-4
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องสานักงานนิติบุคคล
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

จานวนห้อง
(ห้อง)

55
32.60
13.54
20.09
232.11
5.60
3.87
39.22

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
5.21
4.46
101.00
688.80
132.80
130.30
132.90
130.40
1,691.49
16.61
22.57
1,694.83
1,734.01
9,963.18
32.60
13.54
20.09
232.11
5.60
3.87
39.22

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง












1,754.29
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

2

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องเก็บของ 1
ห้องเก็บของ 2
ห้องเก็บของ 3
ห้องเครื่องไฟฟูา
ห้องเครื่องกาเนิดไฟฟูา
ห้อง MDB
ห้องเครื่องปั๊ม
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-1A
ห้องชุด 3A-1C
ห้องชุด 3B-2
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 1
โถงลิฟต์
บันได ST-3
บันได ST-4
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-1C

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
10.13
16.09
62.15
52.28
77.69
54.63
45.37
101.00
98.40
132.80
133.10
130.40
21.46
23.36
19.40
256.04
5.60
3.87
58.70
101.00
101.30

จานวนห้อง
(ห้อง)

1
2
1
1
1
6

1
1
1

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
10.13
16.09
62.15
52.28
77.69
54.63
45.37
101.00
196.80
132.80
133.10
130.40
1,359.47
21.46
23.36
19.40
256.04
5.60
3.87
58.70
101.00
101.30

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-2
ห้องชุด 3B-1B

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
98.40
130.30
132.90

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 2
3

โถงลิฟต์
บันได ST-3
บันได ST-4
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 1B
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-1A
ห้องชุด 3A-1B
ห้องชุด 3B-2

21.46
23.36
19.40
257.77
5.60
3.87
58.70
60.20
101.00
98.40
132.80
133.50
130.40
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 3

4

โถงลิฟต์
บันได ST-3
บันได ST-4
โถงทางเดิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

21.46
23.36
19.40
263.44

จานวนห้อง
(ห้อง)
2
2
1
8

1
4
1
3
1
1
1
12

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
196.80
260.60
132.90
1,181.03
21.46
23.36
19.40
257.77
5.60
3.87
58.70
240.80
101.00
295.20
132.50
133.50
130.40
1,423.86
21.46
23.36
19.40
263.44

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล




ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 1B
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-1C
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-2
ห้องชุด 3B-1B

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
5.60
3.87
58.70
60.20
101.00
101.30
98.40
130.30
132.90

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 4
5

โถงลิฟต์
บันได ST-3
บันได ST-4
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องน้าส่วนกลาง
ห้องเก็บของ
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 1B
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

37.02
23.68
19.40
260.71
5.60
3.87
11.57
4.07
58.70
60.20
101.00
98.40

จานวนห้อง
(ห้อง)

1
4
1
1
2
2
1
12

1
4
1
3

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
5.60
3.87
58.70
240.80
101.00
101.30
196.80
260.60
132.90
1,429.23
37.02
23.68
19.40
260.71
5.60
3.87
11.57
4.07
58.70
240.80
101.00
295.20

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องชุด 3A-1A
ห้องชุด 3A-1B
ห้องชุด 3B-2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
132.80
133.50
130.40

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 5
ดาดฟ้า

บันได ST-3
บันได ST-4
พื้นที่จัดสวน
สระว่ายน้า

20.51
16.73
1,024.23
444.84
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นดาดฟ้า
รวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร Q

3. อาคาร R
1
โถงต้อนรับ
จุดรับส่ง
สานักงาน
ห้องเก็บของ1
ห้องน้าส่วนกลาง
โถงลิฟต์
บันได ST-5
บันได ST-6
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

จานวนห้อง
(ห้อง)
1
1
1
12

50
57.60
146.56
26.64
6.91
5.46
40.21
11.59
4.85
124.23
5.30
3.50

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
132.50
133.50
130.40
1,458.32
20.51
16.73
1,024.23
444.84
1,506.31
8,358.22
57.60
146.56
26.64
6.91
5.46
40.21
11.59
4.85
124.23
5.30
3.50

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล




ทรัพย์
ส่วนกลาง





1,527.80
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

2

3

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องพักมูลฝอยรวม
ห้องเครื่องปั๊ม
ห้องอเนกประสงค์ (ห้องชุด)
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3B-1A
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 1
โถงลิฟต์
บันได ST-5
บันได ST-6
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องอเนกประสงค์ 1 (ห้องชุด)
ห้องอเนกประสงค์ 2 (ห้องชุด)
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-1D
ห้องชุด 3B-2
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 2
โถงลิฟต์
บันได ST-5
บันได ST-6
โถงทางเดิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
32.44
15.76
117.52
98.40
132.90
21.91
11.59
23.91
226.81
5.30
3.50
22.13
73.69
101.00
100.60
130.40
21.91
11.59
23.91
157.83

จานวนห้อง
(ห้อง)

1
2
1
4

1
1
1
1
1
5

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
32.44
15.76
117.52
196.80
132.90
928.27
21.91
11.59
23.91
226.81
5.30
3.50
22.13
73.69
101.00
100.60
130.40
720.84
21.91
11.59
23.91
157.83

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 1B
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-1C
ห้องชุด 3B-1A

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
5.30
3.50
58.70
60.20
98.40
133.10
132.90

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 3
4

โถงลิฟต์
บันได ST-5
บันได ST-6
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 1B
ห้องชุด 2A-1A
ห้องชุด 2A-1D
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-2
ห้องชุด 3B-2

21.91
11.59
23.91
153.11
5.30
3.50
58.70
60.20
101.00
100.60
98.40
130.30
130.40
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

จานวนห้อง
(ห้อง)

2
1
3
1
1
8

2
1
1
1
1
1
1
8

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
5.30
3.50
117.40
60.20
295.20
133.10
132.90
962.84
21.91
11.59
23.91
153.11
5.30
3.50
117.40
60.20
101.00
100.60
98.40
130.30
130.40
957.62

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่
5

รายละเอียดการใช้พื้นที่
โถงลิฟต์
บันได ST-5
บันได ST-6
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องน้าส่วนกลาง
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 1B
ห้องชุด 2A-2
ห้องชุด 3A-1C
ห้องชุด 3B-1A

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
36.00
25.06
16.23
139.84
5.92
5.00
6.44
58.70
60.20
98.40
133.10
132.90

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 5
ดาดฟ้า

บันได ST-5
บันได ST-6
พื้นที่จัดสวน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

2
1
3
1
1
8

5.05
19.98
948.88
รวมพืน้ ที่ใช้สอย ชั้นดาดฟ้า
รวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร R

4. อาคาร T
1
โถงลิฟต์
บันได ST-7
บันได ST-8

จานวนห้อง
(ห้อง)

33
38.09
14.70
11.54

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
36.00
25.06
16.23
139.84
5.92
5.00
6.44
117.40
60.20
295.20
133.10
132.90
973.29
5.05
19.98
948.88
973.91
5,516.77
38.09
14.70
11.54

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
















993.73
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องเก็บของ 1
ห้องเก็บของ 2
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 2B

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
194.52
43.28
3.43
3.08
10.13
58.70
99.30

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 1
2

โถงลิฟต์
บันได ST-7
บันได ST-8
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องเก็บของ 1
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 2B

26.96
24.52
11.33
180.93
5.72
3.43
3.08
58.70
99.30
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 2

3

โถงลิฟต์
บันได ST-7
บันได ST-8
โถงทางเดิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

26.96
24.52
11.33
180.93

จานวนห้อง
(ห้อง)

5
5
10

5
5
10

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
194.52
43.28
3.43
3.08
10.13
293.50
496.50
1,108.77
26.96
24.52
11.33
180.93
5.72
3.43
3.08
293.50
496.50
1,045.97
26.96
24.52
11.33
180.93

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องเก็บของ 1
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 2B

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
5.72
3.43
3.08
58.70
99.30

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 3
4

โถงลิฟต์
บันได ST-7
บันได ST-8
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย
ห้องเก็บของ 1
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 2B

26.96
24.52
11.33
180.93
5.72
3.43
3.08
58.70
99.30
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 4

5

โถงลิฟต์
บันได ST-7
บันได ST-8
โถงทางเดิน
ห้องไฟฟูา
ห้องพักมูลฝอย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

40.54
24.52
11.33
170.77
5.72
3.43

จานวนห้อง
(ห้อง)

5
5
10

5
5
10

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
5.72
3.43
3.08
293.50
496.50
1,045.97
26.96
24.52
11.33
180.93
5.72
3.43
3.08
293.50
496.50
1,045.97
40.54
24.52
11.33
170.77
5.72
3.43

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ห้องเก็บของ 1
ห้องน้าส่วนกลาง
ห้องชุด 1A
ห้องชุด 2B

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
3.08
5.27
58.70
99.30

รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 5
ดาดฟ้า

บันได ST-7
บันได ST-8
พื้นที่จัดสวน
รวมพื้นที่ใช้สอย ชั้นดาดฟ้า
รวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร T
รวมพื้นที่ใช้สอยอาคารภายในโครงการทั้งหมด

จานวนห้อง
(ห้อง)

5
5
10

15.82
5.51
1,034.17
50
188

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
3.08
5.27
293.50
496.50
1,054.66
15.82
5.51
1,034.17
1,055.50
6,356.84
30,195.01

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

ทรัพย์
ส่วนบุคคล

ทรัพย์
ส่วนกลาง








1,070.91
5,346.73

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จากตารางที่ 2.2.3-1 และตารางที่ 2.2.3-2 เมื่อนาการใช้ประโยชน์พื้นที่และพื้นที่อาคารต่างๆ มาคานวณ
OSR, BCR และ FAR จะได้ดังนี้
(1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (FAR)
พื้นที่อาคารรวม
=
30,195.01
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต
=
12,809.20
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
30,195.01/ 12,809.20
=
2.36 : 1
(2) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ (BCR)
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
=
5,346.73
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต
=
12,809.20
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
5,346.73/ 12,809.20
=
0.4174 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.74
(3) อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ (OSR)
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
=
7,462.47
ตารางเมตร
พื้นที่ดนิ โครงการที่ใช้ขออนุญาต
=
12,809.20
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
7,462.47/ 12,809.20
=
0.5826 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.26
(4) อัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย
พื้นที่สีเขียว
= 2,665.45
ตารางเมตร
ผู้อยู่อาศัย และพนักงานภายในโครงการ = 1,002
คน
ดังนั้น อัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย =
2,665.45/1,002
= 2.66
ตารางเมตร/คน
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะอาคารและเนื้อที่ว่างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2563 ที่กาหนดไว้
ข้อ 7 ในพื้ น ที่ ต ามข้อ 4 การก่ อสร้า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ยนการใช้ อ าคารให้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
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(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
บริเวณที่ 3
ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน และ
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว
หรืออาคารพาณิชย์
สาหรับพื้นที่บริเวณที่ 3 มีพื้นที่ดินที่ขออนุญาต เท่ากับ 11,046.93 ตารางเมตร มีอาคารจานวน 4 อาคาร
ได้แก่
(1) อาคาร P เป็นอาคารคสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับ ถนนสาธารณะ
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน เท่ากับ 1,754.29 ตาราง
เมตร
(2) อาคาร Q เป็นอาคารคสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับ ถนนสาธารณะ
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินเท่ากับ 1,527.80 ตาราง
เมตร
(3) อาคาร R เป็นอาคารคสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับถนนสาธารณะ
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินเท่ากับ 993.73 ตาราง
เมตร
(4) อาคาร T เป็นอาคารคสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับถนนสาธารณะ
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ ากับ 16.00 เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินเท่ากับ 1,070.91 ตาราง
เมตร
คานวณ OSR, BCR และ FAR จะได้ดังนี้
(1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (FAR)
พื้นที่อาคารรวม
=
30,195.01
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
11,046.93
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
30,195.01/11,046.93
=
2.73 : 1
(2) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ (BCR)
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
=
5,346.73
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
11,046.93
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
5,346.73/ 11,046.93
=
0.4840 หรือคิดเป็นร้อยละ 48.40
(3) อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ (OSR)
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
=
5,700.20
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
11,046.93
ตารางเมตร
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ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
5,700.20/ 11,046.93
=
0.5160 หรือคิดเป็นร้อยละ 51.60
บริเวณที่ 8
ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน และ
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว
หรืออาคารพาณิชย์
สาหรับพื้นที่บริเวณที่ 8 มีพื้นที่ดินที่ขออนุญาต เท่ากับ 1,762.27 ตารางเมตร ไม่มีการก่อสร้างอาคาร
ภายในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นจึงมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปคลุมร้อยละ 100
ซึ่งไม่ขัดกับข้อกาหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 ข้างต้น

2.3

ความสูงอาคาร แนวอาคารและระยะร่นของอาคาร

2.3.1 ความสูงอาคาร
1. การวัดความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563
ข้อ 9 การวัดความสู งของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5
บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่
ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนน
สาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่าที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่ งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารสาหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ความสอดคล้องของโครงการ
การวัดความสูงของอาคารโครงการ เข้าข่ายการวัดความสูงตามข้อ (2) คือวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้น
ไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร โดยอาคารของโครงการมีระดับความสูงเท่ากับ 16.00 เมตร (ไม่เกิน 16.00
เมตร) ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว
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2. การวัดความสูงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 หมวดที่ 4 แนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก
กับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขั้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูง
ที่สุด สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ความสอดคล้องของโครงการ
แนวอาคารด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของโครงการติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีความกว้าง 6.00
เมตร โดยโครงการมีระยะร่นของแนวอาคารด้านทิศตะวันตก (อาคาร P) ห่างจากแนวเขตที่ดิน ที่ใกล้สุด 3.32
เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 18.64 เมตร (2x (ระยะราบ 6.00+3.32=9.32)) แต่ทางโครงการจัดให้
อาคารของโครงการ มีความสูง 16.00 เมตร ซึ่งความสูงของอาคารน้อยกว่าสองเท่าของระยะราบที่วัดจากจุดนั้น
ไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้าม ดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว (แสดง
ดังรูปที่ 2.3.1-1)
ตารางที่ 2.3.1-1 ความสูงของอาคารโครงการ
อาคาร

ระดับความสูงตาม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ระดับความสูงตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 55

ที่ตั้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. อาคาร P
2. อาคาร Q
3. อาคาร R
4. อาคาร T

16.00
16.00
16.00
16.00

16.00
16.00
16.00
16.00

บริเวณที่ 3 (สูงไม่เกิน 16.00 ม.)
บริเวณที่ 3 (สูงไม่เกิน 16.00 ม.)
บริเวณที่ 3 (สูงไม่เกิน 16.00 ม.)
บริเวณที่ 3 (สูงไม่เกิน 16.00 ม.)

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565
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2.3.2 ระยะร่นของอาคาร
 ระยะร่นของอาคารจากแนวเขตที่ดิน
โครงการมีระยะร่นของแนวอาคารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (ผังแสดงระยะร่นของอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1)
ทิศเหนือ
อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมากที่สุดคืออาคาร R (ผนังเปิด) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่าง
จากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 11.71 เมตร
ทิศใต้
อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมากที่สุดคืออาคาร P (ผนังเปิด) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่าง
จากกึ่งกลางถนนสาธารณะ 6.91 เมตร (ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 6.00 เมตร) และ
มี ร ะยะร่ น จากแนวอาคารห่ า งจากเขตแหล่ ง น้ าสาธารณะ 13.62 เมตร (คลอง
สาธารณประโยชน์ กว้าง น้อยกว่า 10.00 เมตร)
ทิศตะวันออก อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมากที่สุดคืออาคาร T (ผนังทึบ) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่าง
จากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.06 เมตร
ทิศตะวันตก อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมากที่สุดคืออาคาร Q (ผนังเปิด) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่าง
จากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.00 เมตร
และมีระยะร่นจากแนวอาคาร P ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ 6.32 เมตร (ทาง
สาธารณประโยชน์ กว้าง 6.00 เมตร)
 ระยะร่นระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน
การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน พบว่า อาคารแต่ละหลังมีระยะร่ นระหว่าง
อาคารแสดงดังตารางที่ 2.3.2-1
ตารางที่ 2.3.2-1 ระยะร่นระหว่างอาคารในโครงการ
อาคาร

ลักษณะผนัง

ความสูง
(เมตร)

อาคาร P - อาคาร Q
อาคาร Q – อาคาร R
อาคาร Q – อาคาร T

ปิด – ปิด
ปิด – ปิด
ปิด – ปิด

16.00 – 16.00
16.00 – 16.00
16.00 – 16.00

ระยะห่าง
ที่ใกล้ที่สดุ
(เมตร)
7.22
6.27
9.14

ระยะห่างตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
55 (เมตร)
1.00
1.00
1.00

ความ
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงดังตารางที่ 2.3.2-2
ตารางที่ 2.3.2-2
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกาหนดและ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
สรุปรายละเอียดของโครงการ
ความสอดคล้อง
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนน
สอดคล้อง
 อาคารโครงการตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ ทางสาธารณ
สาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 ม.ให้ร่นแนว
ประโยชน์ (มีความกว้าง6.00 เมตร) (ถนน
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 ม.
สาธารณะความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 ม.ห้องแถว
ร่ น แ น วอา ค าร ห่า งจ า ก กึ่ ง ก ล าง ถ น น
ตึ ก แถว บ้ า นแถว อาคารพาณิ ช ย์ โรงงาน อาคาร
สาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร)
สาธารณะ ปูายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งปูาย
โครงการมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้ถนนมาก
หรื อ คลั ง สิ น ค้ า ที่ ก่ อ สร้ า งหรื อ ดั ด แปลงใกล้ ถ นน
ที่ สุ ด คื อ อาคาร P ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกมี
สาธารณะ
ระยะห่า งจากแนวอาคารห่า งจากกึ่ง กลาง
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10
ถนนสาธารณะ เท่ากับ 6.32 เมตร
ม. ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 6 ม.
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 ม.ขึ้น
ไป แต่ไม่เกิน 20 ม.ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน
สาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน
สาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนัน้ มีความกว้างเกิน 20 ม.ขึ้น
ไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 2 ม.
ข้อ 42 อาคารที่ ก่อสร้า งหรือดั ดแปลงใกล้ แหล่ ง น้ า  โครงการด้ า นทิ ศ ใต้ ตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ คลอง
สาธารณะ เช่น แม่น้า คู คลอง ลาราง หรือลากระโดง
สาธารณประโยชน์ (มี ความกว้ า งน้ อยกว่ า
ถ้าแหล่งน้าสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10
10.00 เมตร) (แหล่งน้าสาธารณะความกว้าง
เมตร ต้ องร่ นแนวอาคารให้ ห่ า งจากเขตแหล่ ง น้ า
น้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
สาธารณะนั้ น ไม่ น้อ ยกว่ า 3 เมตร แต่ ถ้ า แหล่ ง น้ า
เขตแหล่งน้าสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร)
สาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้อง
โครงการมีระยะร่น แนวอาคารที่ ใกล้คลอง
ร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้าสาธารณะนั้นไม่
สาธารณะมากที่สุด คืออาคาร P ด้านทิศใต้
น้อยกว่า 6 เมตร
ห่ า งจากเขตแหล่ ง น้ าสาธารณะ (คลอง
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้า
สาธารณประโยชน์) 13.62 เมตร
สาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล
ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้าสาธารณะ
นั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้า ท่าเรือ
ปูาย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้อง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
สรุปรายละเอียดของโครงการ
ความสอดคล้อง
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ร่นแนวอาคาร
ข้อ 44 ความสู ง ของอาคารไม่ ว่ า จากจุ ด หนึ่ ง จุ ด ใด  โครงการมีแนวอาคารด้านทิศใต้และด้านทิศ สอดคล้อง
ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้ง
ตะวันตกติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมี
ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่
ความกว้าง 6.00 เมตร โดยโครงการมีระยะ
ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ร่น ของแนวอาคารที่ ใ กล้ ถ นนมากที่ สุ ด คื อ
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือ
อาคาร P ด้านทิศตะวันตก มีระยะห่างจาก
ระดั บพื้ น ดิ นที่ ก่อสร้า งขึ้น ไปถึง ส่ วนของอาคารที่ สู ง
แนวอาคารถึงแนวเขตที่ดิน 3.32 ม. ดังนั้น
ที่สุด สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอด
อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 18.64 เมตร (2x
ผนังของชั้นสูงสุด
(ระยะราบ 3.32+6.00 =9.32)) แต่ ท าง
โครงการจัดให้อาคาร P มีความสูง 16.00
เมตร ซึ่งความสูงของอาคารน้อยกว่าสอง
เท่าของระยะราบที่วัดจากจุดนั้น ไปตั้งฉาก
กั บ แนวเขตถนนสาธารณะด้ า นตรงข้ า ม
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นไ ปต า มข้ อ ก า หน ดข อง
กฎกระทรวงดังกล่าว
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้  อาคารของโครงการมีความสูงวัดจากระดับ สอดคล้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ถนนสาธารณะ ขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่
สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร (เกิน
(1) ผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือ
15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร) ด้านที่เป็นผนัง
ช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจาก
ทึบต้องห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่เป็น
ผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
ผนังทึบของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร
อากาศหรื อ ช่ อ งแสง หรื อ ระเบี ย งของอาคาร
แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ดังต่อไปนี้
โครงการมีระยะห่างระหว่างอาคารซึ่ งเป็ น
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง
ผนังทึบ ดังนี้
ของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
- ระยะห่างระหว่างอาคาร P และอาคาร Q
อื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
เท่ากับ 7.22 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง
- ระยะห่างระหว่างอาคาร Q และอาคาร R
ของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
เท่ากับ 6.27 เมตร
อื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อย
- ระยะห่างระหว่างอาคาร Q และอาคาร T
กว่า 5 เมตร
เท่ากับ 9.14 เมตร
แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1 และตารางที่ 2.3.2-1
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่ างจาก ผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่
ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบ ต้องมีระยะห่าง
จากผนั งของอาคารอื่นด้ านที่ มีหน้า ต่ าง ประตู ช่ อง
ระบายอากาศหรือช่ องแสง หรือระเบี ยงของอาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ดังต่อไปนี้

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สรุปรายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคาร
ต้ อ งอยู่ ห่ า งจากผนั ง หรื อ ระเบี ย งของอาคารอื่ น ที่ มี
ความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคาร
ต้ อ งอยู่ ห่ า งจากผนั ง หรื อ ระเบี ย งของอาคารอื่ น ที่ มี
ความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3
เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23
เมตร ผนั งของอาคารต้องอยู่ ห่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร
ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่
ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึ บต้องอยู่ห่างจากผนัง
ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23
เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย  อาคารของโครงการมีความสูงวัดจากระดับ สอดคล้อง
อากาศ หรือช่ องแสง หรือระเบี ย งของอาคารต้ องมี
ถนนสาธารณะ ขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
สูงสุดของอาคารเท่ากับ 16.00 เมตร (สูงเกิน
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 ม. ผนังหรือ ระเบียง
9.00 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร) จะมีผนังด้าน
ต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 2 ม.
ที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ และ
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 ม. แต่ไม่ถึง 23 ม.
ระเบียง ห่างจากแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3
ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3 ม.
เมตร อาคารที่มีผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู
ผนั ง ของอาคารที่ อ ยู่ ห่ า งเขตที่ ดิ น น้ อ ยกว่ า ตามที่
ช่องระบายอากาศ และระเบียง ห่างจากแนว
กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่
เขตที่ ดิ น ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด คือ แนวอาคารด้ า นทิ ศ
น้อยกว่า 50 ซม. เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและ
ตะวันตก (อาคาร Q) เท่ากับ 3.00 เมตร
อาคาร ดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 ม. ผนังของ  สาหรับผนังของอาคารเป็นผนังทึบ ต้องอยู่
อาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า
ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
ที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และ
อาคารที่ มี ผนั ง ด้า นที่ เป็ น ผนั ง ทึ บ ห่างจาก
ดาดฟูาของอาคารด้านนั้น ให้ทาผนังทึบสูงจากดาดฟูา
แนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุดคือแนวอาคารด้าน
ไม่น้อยกว่า 1.8 ม. ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้อง
ตะวั น ออก (อาคาร T) เท่ ากับ 3.06 เมตร
ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น หนั ง สื อ จาก เจ้ า ของที่ ดิ น
แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1
ข้างเคียงด้านนั้นด้วย
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.3.3 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
โครงการออกแบบลักษณะอาคารให้มีทางเชื่อมระหว่างอาคารบริเวณชั้นดาดฟูาของอาคาร P อาคาร Q
อาคาร R และอาคาร T ทั้ง 4 อาคาร โดยมีลักษณะทางเดินเชื่อมกว้าง 3.00 เมตร แบบโครงถักเหล็ก มีแนวผนัง
กันตก สูง 1.30 เมตร ลักษณะโครงถักเหล็กและใช้วัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ทางเดินใช้แผ่นคอนกรีต
สาหรับรูป และปูด้วยพื้นยาง EPDM สาหรับลู่วิ่ง ตลอดแนวทั้งสองฝั่งบริเวณทางเดินทุกแห่งที่เชื่อมระหว่าง
อาคารเพื่อปูองกันกรณีเด็กมาใช้บริการสามารถปีนปุาย ซึ่งการออกแบบดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่
66 (พ.ศ. 2559) ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 2.3.3-1 ถึงรูปที่ 2.3.3-5
โดยทางเดินเชื่อมดังกล่าว โครงการไม่ได้นามาคานวณเป็นพื้นที่อาคาร และไม่ได้นามาคานวณเป็นสิ่งปก
คลุม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 (ภาคผนวกที่ 8) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.3.3-1
ตารางที่ 2.3.3-1 แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“ส่วนที่ 5
ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
ข้อ 32/1 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของอาคารขนาด
ใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ให้มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีความกว้างของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า 3 เมตร - ทางเดิ น เชื่ อ มระหว่ า งของโครงการอาคาร P-Q
แต่ไม่เกิน 6 เมตร และสู งจากระดับพื้น ดินหรือถนนใต้ อาคาร Q-T และอาคาร Q-R มีความกว้าง 3.00 เมตร
ทางเดินเชื่อมถึงส่วนที่ ต่าที่สุดของโครงสร้างที่ไม่ใช่เสา และสูงจากระดับพื้นดินหรือถนนใต้ทางเดินเชื่อมถึงส่วน
หรือฐานรากของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
ที่ต่าที่สุดของโครงสร้าง 14.85 เมตร
(2) อาคารที่มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมากกว่า
หนึ่ ง แห่ ง ต้ อ งมี ร ะยะของช่ อ งว่ า งในแนวราบระหว่ า ง - โครงการมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของอาคาร Q
ทางเดินเชื่อมไม่ว่าจะอยู่ในชั้นเดียวกันหรือต่างชั้นกันไม่ ซึ่งมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยมีระยะของช่องว่างในแนวราบ
น้อยกว่า 30 เมตร
ระหว่างทางเดินเชื่อมเท่ากับ 30.50 เมตร และ 52.50
(3) วัสดุโครงสร้างหลักต้องเป็นวัสดุทนไฟที่มีอัตรา เมตร ซึ่งไม่น้อยกว่า 30 เมตร
การทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- วัสดุโครงสร้างหลักเป็นวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟ
(4) ไม่มี สิ่ง กีด ขวางหรือการใช้ป ระโยชน์อย่า งอื่น ที่ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร
- ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือการใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็น
(5) ห้ า มก่ อ สร้ า งทางเดิ น เชื่ อ มระหว่ า งอาคารใน อุปสรรคต่อการสัญจร
บริ เ วณที่ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารหรื อ
กฎหมายอื่นใดกาหนดให้ผนังของอาคารเป็นผนังทึบ
(6) ลั ก ษณะอื่ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี โ ดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุ ม อาคารประกาศ
กาหนด
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บทที่ 2
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ตารางที่ 2.3.3-1 แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
ข้อ 32/2 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารตามข้อ 32/1 ไม่ - ทางเดินเชื่อมระหว่ างอาคารของโครงการมี ความ
ถือเป็นสิ่งปกคลุมและพื้นที่ใต้ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร กว้าง 3.00 เมตร สูงจากระดับพื้นที่ดิน 14.85 เมตร ไม่
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ที่ ว่ า งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ถื อ เป็ น สิ่ ง ปกคลุ ม และพื้ น ที่ ใ ต้ ท างเดิ น เชื่ อ มระหว่ า ง
อาคาร และในกรณีที่โครงสร้างของทางเดินเชื่อมระหว่าง อาคารดั ง กล่ า วให้เ ป็ น ที่ ว่ า งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
อาคารมีเสาและฐานราก เสาและฐานรากต้องไม่ตั้งอยู่บน ควบคุมอาคาร (แบบทางเชื่อม แสดงดังภาคผนวกที่ 3)
ถนนโดยรอบอาคาร
ข้อ 32/3 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดูแล - เจ้าของอาคารโดยบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด ต้อง
และบ ารุงรักษาโครงสร้ างและระบบอุปกรณ์ ต่ างๆ ของ ดูแลและบารุงรักษาโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆ
ทางเดิ น เชื่ อ มระหว่ า งอาคารให้ มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง ของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง
สามารถใช้งานได้ตามปกติและไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อ สามารถใช้งานได้ตามปกติและไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการทางเชื่อม ดังนี้
1. จัดให้มีการติดตั้งแนวผนังกันตก ความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ตลอดแนวทั้งสองฝั่งบริเวณทางเดิน
ทุกแห่งที่เชื่อมระหว่างอาคาร
2. วัสดุโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างทางเชื่อม จะเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทาน และแข็งแรง
3. ในบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารจะไม่มีสิ่งกีดขวางหรือการใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อ
การสัญจร
4. จัดให้ มีเจ้าหน้าที่รั กษาความปลอดภัย คอยสอดส่องดูแลบริเวณภายในพื้นที่ โครงการตลอด 24
ชั่วโมง
5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟูา ขนาดพื้นที่ 560.23 ตารางเมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้
เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
6. บารุง ดูแลรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
7. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้
ออกแบบไว้
ส าหรั บ มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ทางโครงการจะจั ด ให้ มี เ จ้า หน้ าที่ ค อย
ตรวจสอบแนวผนังกันตกบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชารุด เสียหาย จะทาการ
ซ่อมแซมทันที ส่วนบริเวณพื้นที่สีเขียวจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแล บารุงรักษาต้นไม้ ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้
ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ
ซึ่งในกรณีที่มีเด็กมาใช้บริการทางเชื่อมบริเวณชั้นดาดฟูา ทางโครงการจะมีการกาชับให้ผู้ปกครองดูแล
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยสอดส่องดูแลบริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ตลอด 24 ชั่วโมง
ผังแสดงตาแหน่งทางเชื่อมบริเวณชั้นดาดฟูาของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.3.3-1
แบบทางเชื่อมอาคาร P-Q แสดงดังรูปที่ 2.3.3-2
แบบทางเชื่อมอาคาร Q-R แสดงดังรูปที่ 2.3.3-3
แบบทางเชื่อมอาคาร Q-T แสดงดังรูปที่ 2.3.3-4
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2.4

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สภาพความลาดชันของพื้นที่

โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) มีสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ไม่
มีความลาดชันภายในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด

2.5

จานวนผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ

โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) มีลักษณะเป็นอาคารชุด สาหรับประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า มีห้องชุดจานวนทั้งสิ้น 188 ห้อง มีจานวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุด 940
คน (คิดประเมินผู้พักอาศัย โดยพิจารณาจากพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) กรณีที่พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตาราง
เมตร คิดผู้พักอาศัย 3 คนและกรณีที่พื้นที่ใช้สอยเกินกว่า 35 ตารางเมตร ให้คิดผู้พักอาศัย 5 คนขึ้นไป) อ้างอิง
ตามแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรร
และบริการชุมชน ของสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2560
นอกจากนี้โครงการมี พนั กงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด แม่บ้าน ช่างเทคนิคและ
พนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน 62 คน ซึ่งไม่ได้พักอาศัยในโครงการ ดังนั้น โครงการมีผู้พักอาศัยและ
พนักงานรวมทั้งสิ้น 1,002 คน รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 2.5-1
ตารางที่ 2.5-1 ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ
จานวน
รายละเอียด
(ห้องชุด)
ห้องชุดมีพื้นที่เกิน 35 ตารางเมตร
188
ส่วนพนักงาน
รวมทั้งสิน

จานวนผู้ใช้สอย
(คน/ห้องชุด)
5
62

จานวนผู้ใช้สอยรวม
(คน)
940
62
1,002

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

2.6

พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 1-1-66.3625 ไร่ หรือคิดเป็น 2,665.45 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่
สีเขียวชั้นล่างของโครงการ 2,105.22 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟูาของโครงการขนาด 560.23 ตาราง
เมตร (ผังพื้นที่สีเขียว แสดงดังรูปที่ 2.6-1 ถึงรูปที่ 2.6-5) คิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการ
2.65 ตารางเมตร/คน (จานวนผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ 1,002 คน) โดยจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณ
ชั้นล่างและชั้นดาดฟูาของโครงการ โดยองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ที่เป็นทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม
และไม้คลุมดิน ได้แก่ คือ ต้นไคร้ย้อย จานวน 46 ต้น ต้นจิกทะเล จานวน 25 ต้น ต้นจิกน้า จานวน 30 ต้น ต้น
โพทะเล จานวน 5 ต้น ต้นกระทิง จานวน 47 ต้น ต้นไทรย้อย จานวน 2 ต้น ต้นตาลโตนด จานวน 5 ต้น ต้น
เตยหอม ต้นไอริสดอกเหลือง ต้นพลับพลึงหนู ต้นฟิโลเดนดรอนมะละกอ ต้นคล้าซิการ์ ต้นไทรเกาหลี ต้นหนวด
ปลาหมึกแคระ ต้นเฟิร์นฮาวาย และหญ้ามาเลเซียซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์ และนันทนาการ ทั้งแก่
สิ่งแวดล้อมและผู้พักอาศัย เนื่องจากพันธุ์ไม้ที่นามาปลูกมีความหลากหลาย ผู้พักอาศัยจะสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นสถานที่สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โดยผู้พักอาศัยสามารถเข้าใช้พื้นที่สีเขียวบนชั้นดาดฟูาได้ทั้ง 4 อาคาร เนื่องจากทุกอาคารจะมีทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารอยู่บริเวณชั้นดาดฟูา ซึ่งมีความกว้างของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และสูงจากระดับ
พื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร โดยทางเดินเชื่อมดังกล่าว โครงการไม่ได้นามาคานวณเป็นพื้นที่อาคาร และไม่ได้
น ามาค านวณเป็ น สิ่ ง ปกคลุ ม ซึ่ ง เป็ น ไปตามกฎกระทรวงฉั บ บที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

โครงการจั ดให้ มีพื้น ที่สี เขีย วตามแนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการที่ พั ก อาศั ย บริ ก ารชุ ม ชน และสถานที่ พั ก ตากอากาศ ของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่ร ะบุ ว่า โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการ
โรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้ น ที่สีเ ขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1
ตารางเมตร ต่อ 1 คน โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็นไม้ยืน
ต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว 
นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามแนวปฏิบัติการเชิงนโยบายด้ านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่ระบุว่า สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ใน ที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยกาหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 3 ข้อ 33(1) ที่กาหนดให้ อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100
ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร (2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ
และอาคารอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด
ของอาคาร แต่ถ้าอาคารนั้นใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1) นั่นคือ ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30
ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ทางโครงการจะต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ดังนี้
พื้นที่สีเขียวปกคลุมดินบริเวณชั้นล่าง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่บริเวณชั้นล่างเป็นพื้นที่สีเขียวปก
คลุมดินทั้งสิ้น 2,168.22 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟูา 560.23 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
ทั้งสิ้น 1,605.65 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปลู กไม้ยืนต้นชั้นล่างทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พัก
อาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดให้อยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
สีเขียวที่ต้องการ และต้องเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้นถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินชั้นล่าง ซึ่ง
พันธุ์ไม้ที่นามาปลูก ได้แก่ ต้นไคร้ย้อย ต้นจิกทะเล ต้นจิกน้า ต้นโพทะเล และต้นกระทิง (ดังแสดงในตารางที่
2.6-1 และตารางที่ 2.6-5) รายละเอียดการคานวณ ดังนี้
จานวนผู้อยู่อาศัยและพนักงานในโครงการ
= 1,002
คน
ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ สผ.
= 1,002.00 ตารางเมตร
โครงการจัดพื้นที่สีเขียว
= 2,665.45 ตารางเมตร > 1,002.00
ต้องจัดพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.) = 501.00 ตารางเมตร
โครงการจัดพื้นที่สีเขียวชั้นล่างปกคลุมดิน
= 2,105.22 ตารางเมตร > 501.00
ต้องจัดไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.) = 250.50 ตารางเมตร
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นถาวร
= 1,605.65 ตารางเมตร > 250.50

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ได้แก่ ไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ คือ ต้นไคร้ย้อย จานวน 46 ต้น ต้นจิกทะเล จานวน 25
ต้น ต้นจิกน้า จานวน 30 ต้น ต้นโพทะเล จานวน 5 ต้น ต้นกระทิง จานวน 47 ต้น ต้นไทรย้อย จานวน 2 ต้น และ
ต้นตาลโตนด จานวน 5 ต้นรวมทั้งสิ้น 160 ต้น ซึง่ รายละเอียดพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โครงการได้ดาเนินการปลูก
ต้นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ว่างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 (พื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง
ที่มากที่สุดของอาคารรวมกัน มีพื้นที่เท่ากับ 5,323.00 ตารางเมตร)
ที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายควบคุมอาคาร
= ร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด
=
(0.30 ×5,323.00)
=
1,596.90
ตารางเมตร
ดังนั้น ต้องจัดให้มีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า
=
0.50 × 1,596.90
=
798.45
ตารางเมตร
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นครอบคลุมพื้นที่
=
1,605.65
ตารางเมตร
ดังนั้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของโครงการเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกแบบได้
คานึงถึงความเหมาะสมในการปลูกต้ นไม้ยืนต้น และตาแหน่งในการปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่าง โดยปลูกห่างจาก
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังบาบัดน้าเสีย บ่อหน่วงน้า ท่อระบายน้า และฐานราก เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ (ดังแสดงในรูปที่ 2.6-6 ถึงรูปที่ 2.6-10)
ตารางที่ 2.6-1 พื้นที่สีเขียวแยกตามบริเวณพื้นที่โครงการ
พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
แปลงที่
พื้นที่สีเขียว(ตร.ม)
แปลงที่ 1
405.14
แปลงที่ 2
21.58
แปลงที่ 3
853.23
แปลงที่ 4
539.66
แปลงที่ 5
285.61
รวมพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
2,105.22

พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า
แปลงที่
พื้นที่สีเขียว(ตร.ม)
แปลงที่ 1
241.96
แปลงที่ 2
108.66
แปลงที่ 3
134.85
แปลงที่ 4
74.76
รวมพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า

560.23

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

ตารางที่ 2.6-2 รายละเอียดการคานวณพื้นที่ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ บริเวณชั้นล่าง
ชื่อต้นไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

ไคร้ย้อย
จิกทะเล
จิกน้า
โพทะเล
กระทิง
ไทรย้อย
ตาลโตนด

Elaeocarpus grandiflorus
Barringtonia asiatica
Barringtonia acutangula
Thespesia populnea
Calophyllum inophyllum
Ficus benjamina
Borassus flabellifer
รวม

ความสูง
(เมตร)
5.00
5.00
7.00
6.00
5.00
6.00
7.00

ทรงพุ่ม
(เมตร)
3.00
3.50
4.00
7.00
3.00
7.00
4.00

ขนาดลาต้น
(นิ้ว)
6.00

8.00
8.00
12.00
8.00
12.00
8.00

จานวน
(ต้น)
46
25
30
5
47
2
5
160

พื้นทีร่ วม
(ตร.ม.)
324.76
240.25
376.80
192.30
331.82
76.92
62.80
1,605.65

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-3 รายละเอียดการคานวณพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้นล่าง
ชื่อต้นไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

เตยหอม
ไอริสดอกเหลือง
หญ้ามาเลเซีย
พลับพลึงหนู
ฟิโลเดนดรอน มะละกอ
คล้าซิการ์
ไทรเกาหลี
หนวดปลาหมึกแคระ
เฟิร์นฮาวาย

Pandanus amaryllifolius
Neomarica longifolia
Axonopus compressus
Hymenocallis sp
Philodendron
Calathea Lutea
Ficus
Schefflera arboricola
Phymatosorus scolopendria
รวม

ความสูง
(เมตร)
0.30
0.30
0.30
0.40
1.20
1.80
0.60
0.40

ทรงพุ่ม
(เมตร)
0.20
0.15
0.20
0.30
0.50
0.40
0.30
0.30

พื้นทีร่ วม
(ตร.ม.)
12.50
87.36
90.00
80.00
70.70
25.00
60.50
48.51
25.00
499.57

Spread
(M.)
0.20
0.15
0.20
0.30
0.50
0.30

พื้นที่ ทรงพุ่ม
(SQ.M.)
60.10
107.88
142.04
46.43
87.85
115.93
560.23

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

ตารางที่ 2.6-4 รายละเอียดการคานวณพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้นดาดฟ้า
ชื่อต้นไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

เตยหอม
ไอริสดอกเหลือง
พลับพลึงหนู
ฟิโลเดนดรอน มะละกอ
คล้าซิการ์
หนวดปลาหมึกแคระ

Pandanus amaryllifolius
Neomarica longifolia
Hymenocallis
Philodendron
Calathea Lutea
Schefflera arboricola
รวม

Hight
(M.)
0.30
0.30
0.30
0.40
1.20
0.60

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-5 สรุปพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์จัดพื้นที่สีเขียว
1. พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
1 ตารางเมตร / 1 คน

เกณฑ์ที่ต้องจัดให้มี
≥ 1,002.00 ตารางเมตร
(1:1)

2. พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างต้องไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียว
ที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์
3. ไม้ ยื น ต้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50
ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มี
ตามเกณฑ์
4. สัดส่วนของ “พื้ นที่สีเขียวยั่งยืน ”
ใน“ที่ว่าง” กาหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร (ที่ว่างไม่
น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร)

≥ 501.00 ตารางเมตร
(1,002.00/2)
≥ 250.50 ตารางเมตร
(501.00/2)

โครงการจัดให้มี
2,665.45 ตารางเมตร
2,665.45 : 1,002.00
= 2.66 : 1
มากกว่าเกณฑ์
พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
2,105.22 ตารางเมตร
มากกว่าเกณฑ์
1,605.65 ตารางเมตร
มากกว่าเกณฑ์

≥ 798.45 ตารางเมตร
1,605.65 ตารางเมตร
(1,596.90/2)
มากกว่าเกณฑ์
- พื้ น ที่ ชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ที่ ม ากที่ สุ ด ของอาคาร
รวมกัน 5,323.00 ตารางเมตร
- พื้ นที่ ว่ างตามกฎหมายควบคุ มอาคาร
1,596.90 ตารางเมตร ((5,323.00 x 30) / 100)

ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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240.25
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2.7

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

2.7.1 การใช้น้า
1)

ปริมาณน้าใช้

ปริมาณน้าใช้ทั้งหมดของโครงการคาดการณ์จากจานวนผู้พักอาศัย พนักงาน และพื้นที่การใช้สอยของ
อาคารโครงการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้าสาหรับเครื่องสุขภัณฑ์
และอื่นๆ คิดเป็นปริมาณการใช้น้าในโครงการทั้งสิ้น 193.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้าใช้สูงสุด
(Peak Demand) เท่ากับ 18.17 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีรายละเอียดการใช้น้าแสดงดังตารางที่ 2.7.1-1
ตารางที่ 2.7.1-1 ปริมาณน้าใช้ของโครงการ
รายละเอียด
อาคาร P
- ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.
- พนักงาน
- ห้องออกกาลังกาย
- ร้านค้า (ห้องชุด)
อาคาร Q
- ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.
- พนักงาน
- สระว่ายน้า
อาคาร R
- ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.
- พนักงาน
- ห้องอเนกประสงค์ (ห้องชุด)
ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.
- ห้องพักมูลฝอยรวม
อาคาร T
- ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

จานวน
(ห้องชุด)
54

ปริมาณการใช้น้า
อัตราการใช้น้า
ลบ.ม./วัน

จานวน/-ขนาด
พื้นที่
200
50
30
5

ลิตร/คน/วัน
ลิตร/คน/วัน
ลิตร/คน/วัน
ลิตร/ตร.ม./วัน

54.00
0.90
0.60
0.84
56.34

250
คน
200
17
คน
50
444.84 ตร.ม. 5

ลิตร/คน/วัน
ลิตร/คน/วัน
มม./ตร.ม./วัน

50.00
0.85
2.22
53.07

30

150
10

คน
คน

200
50

ลิตร/คน/วัน
ลิตร/คน/วัน

30.00
0.50

3

15

คน

200

ลิตร/คน/วัน

3.00

32.44

ตร.ม. 1.5

ลิตร/ตร.ม./วัน

0.05
33.55

250

คน

ลิตร/คน/วัน

50.00

1

50
-

50

270
18
20
168.77

คน
คน
คน
ตร.ม.

200
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียด
- พนักงาน

จานวน
(ห้องชุด)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จานวน/-ขนาด
พื้นที่
17

คน

รวมปริมาณน้าใช้ของโครงการ

50

ปริมาณการใช้น้า
อัตราการใช้น้า
ลบ.ม./วัน
ลิตร/คน/วัน
0.85
50.85
193.81

หมายเหตุ
* แนวทางในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
, กุมภาพันธ์ 2560

2)

แหล่งน้าใช้ และระบบการจ่ายน้า
เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่โครงการ ดังนั้นโครงการ
จึงมีการใช้น้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งน้าใช้หลัก โดยโครงการจะรับน้าประปา
จากการประปาผ่านท่อประธานเข้าสู่โครงการผ่านมิเตอร์ และเข้าสู่ ถังเก็บน้าดีของแต่ละอาคาร ซึ่งเป็นถังเก็บน้า
ใต้ดนิ อยู่บริเวณอาคาร P จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 85.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร Q จานวน 2 ถัง ปริมาตรถัง
ละ 80.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร R จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 55.00 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร T จานวน 2
ถัง ปริมาตรถังละ 75.00 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุของถังก็บน้าใต้ดินทั้งโครงการเท่ากับ 590.00 ลูกบาศก์เมตร
จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้าแรงดัน (Booster Pump) โดยจะติดตั้งอาคารละ 2 ชุด ๆ ละ 3 เครื่อง เพื่อสูบจ่ายน้า
เข้าสู่ส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคารต่อไป
3) การสารองน้าใช้
โครงการจะทาการติ ดตั้ ง มาตรวั ดน้ าของโครงการให้ รั บน้ าประปาจุด เดี ยวบริ เวณด้ านหน้ า
ทางเข้า-ออกโครงการ โดยจัดให้มีถังเก็บน้าดีใต้ดิน ที่ อาคาร P จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 85.00 ลูกบาศก์
เมตร อาคาร Q จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 80.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร R จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 55.00
ลูกบาศก์เมตร และอาคาร T จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 75.00 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุ ของถังก็บน้าใต้ดิน
ทั้งโครงการเท่ากับ 590.00 ลูกบาศก์เมตร
จากความจุรวมทั้งหมดของถังเก็บน้า สามารถสารองน้าได้ ประมาณ 590.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
สามารถคานวณระยะเวลาสารองน้าได้ดังนี้
ปริมาตรถังเก็บน้าสารองของโครงการ
= 590.00 ลบ.ม./วัน
ความต้องการน้าใช้ของโครงการ
= 193.81 ลบ.ม./วัน
ดังนั้น สามารถสารองน้าใช้ในโครงการ
= 590.00 / 193.81
= 3.04
วัน
หรือมากกว่า
= 3
วัน
สาหรับการปูองกันการปนเปื้อนของน้าในถังเก็บน้าใต้ดินนั้น เนื่องจากถังเก็บน้าใต้ดินของ
โครงการเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่
มีความชื้นตลอดเวลา อาจทาให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร
ซีล เพื่อปูองกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการปูองกันการปนเปื้อนที่เกิดจากบ่อเก็บน้าใต้ดินนั้น
โครงการจะเลือกใช้ ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลิเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือ ใช้น้าเป็นตัวทาละลาย ซึ่ง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ายารองพื้น (Primer) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นรุนแรง
ใช้ได้ดีแม้ในสภาพพื้นผิวเปียกชื้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ไฮโดร ซีล เป็นมอร์ทาสาหรับฉาบหรือทา เพื่อปูองกันการซึมของน้าที่มีส่วนผสมของซีเมนต์
เนื้อละเอียด และนายาโพลิเมอร์ประเภทอะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสม
ทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้งานฉาบหรือทาปูองกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้
สาหรับงานโครงสร้างที่สัมผัสน้าดื่ม ซึ่งปราศจากสารพิษ (Non-toxin) โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 ใช้งานง่าย
 แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทั้งผิวคอนกรีตและโลหะ
 ทนทานต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง
 กันซึมได้ดี ทนต่อน้าที่มีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure)
 ไม่เป็นพิษ (Non-toxin) ใช้กับบ่อเก็บน้าดื่มได้
 มีความยืดหยุ่นและไม่หดตัว
 ทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด
 สามารถปรับความข้น เหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
นอกจากนี้ โครงการได้มีมาตรการในการทาความสะอาดถังสารองน้าใช้ในโครงการเพื่อสุขภาพ
อนามัยของผู้พักอาศัยดังนี้
1) ล้างทาความสะอาดถังสารองน้าใช้ทุก 6 เดือน
2) ตรวจวัดคุณภาพน้าในถังสารองน้าใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ทาการตรวจวัด อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสคลอสตริเดียม เพอร์ฟริง
เจนส์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.
2549) ออกความตามในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3) สาหรับบ่อเก็บน้าสารองของโครงการมีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย ฝา
ถังเก็บน้า (ฝาช่อง Service) จานวน 2 ฝา ขนาด 1.0 x 1.0 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปล้าง ทาความสะอาดถังน้า
ทุก 6 เดือน
ผังระบบจ่ายน้าของโครงการเข้าสู่อาคาร และตาแหน่งบ่อเก็บน้าชั้นใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 2.7.1-1
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้าใข้อาคาร P และ Q แสดงดังรูปที่ 2.7.1-2
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้าใข้อาคาร R และ T แสดงดังรูปที่ 2.7.1-3
แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดิน อาคาร P แสดงดังรูปที่ 2.7.1-4
แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดิน อาคาร Q แสดงดังรูปที่ 2.7.1-5
แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดิน อาคาร R แสดงดังรูปที่ 2.7.1-6
แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดิน อาคาร T แสดงดังรูปที่ 2.7.1-7
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.2 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
1)

ปริมาณน้าเสีย

เมื่อโครงการเปิดดาเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้าเสียประมาณ 153.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่อัตรา
ร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ ยกเว้นปริมาณน้าใช้จากห้องพักมูลฝอยและสระว่ายน้า) รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 2.7.2-1 (รายการคานวณน้าเสียของโครงการ แสดงดังภาคผนวก 4)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมที จังชั่น (T-Junction)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.2-1 ปริมาณน้าเสียและการจัดการน้าเสียของโครงการ
การใช้ประโยชน์พื้นที่
จานวน
การใช้ประโยชน์พื้นที่
(ห้อง)
อาคาร P
ห้องชุดขนาดพื้นที่ 35 ตร.ม.
54

พนักงาน
ห้องออกกาลังกาย
ร้านค้า (ห้องชุด)

จานวนผู้ใช้/
พื้นที่
270 คน

18 คน
20 คน
168.77 ตร.ม.

1
รวมปริมาณน้าเสียอาคาร P (55 ห้องชุด)

ปริมาณน้าใช้ต่อวัน
ปริมาณการใช้น้า
อัตราใช้น้า
(ลบ.ม./วัน)
200 ลิตร/คน/วัน
50 ลิตร/คน/วัน
30 ลิตร/คน/วัน
5 ลิตร/ตร.ม./วัน

54.00
0.90
0.60
0.84

ปริมาณน้าเสียต่อวัน
อัตราการเกิด
ปริมาณน้าเสีย
น้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)
160 ลิตร/คน/วัน
40 ลิตร/คน/วัน
24 ลิตร/คน/วัน
4 ลิตร/ตร.ม./วัน

43.20
0.72
0.48
0.67
45.07

160 ลิตร/คน/วัน
40 ลิตร/คน/วัน
-

40.00
0.68
40.68

160 ลิตร/คน/วัน
40 ลิตร/คน/วัน
160 ลิตร/คน/วัน
1.5 ลิตร/ตร.ม./วัน

24.00
0.40
2.40

56.34

ระบบบาบัดน้าเสีย
อัตราการบาบัด
(ลบ.ม./วัน)
ถังดักไขมัน
ถังบาบัดน้าเสียรวม
ขนาด 50.00 ลบ.ม./วัน

อาคาร Q

ห้องชุดขนาดพื้นที่ 35 ตร.ม.
พนักงาน
สระว่ายน้า

50

250 คน

17 คน
444.84 ตร.ม.

200 ลิตร/คน/วัน
50 ลิตร/คน/วัน
5 มม./ตร.ม./วัน

รวมปริมาณน้าเสีย อาคาร Q (50 ห้องชุด)

50.00
0.85
2.22
53.07

ถังดักไขมัน
ถังบาบัดน้าเสียรวม
ขนาด 50.00 ลบ.ม./วัน

อาคาร R

ห้องชุดขนาดพื้นที่ 35 ตร.ม.
พนักงาน
ห้องอเนกประสงค์ (ห้องชุด)
ห้องพักมูลฝอยรวม

150 คน
200 ลิตร/คน/วัน
10 คน
50 ลิตร/คน/วัน
3
15 คน
200 ลิตร/คน/วัน
32.44 ตร.ม. 1.5 ลิตร/ตร.ม./วัน
รวมปริมาณน้าเสีย อาคาร R (33 ห้องชุด)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

30

30.00
0.50
3.00
0.05
33.55

ถังดักไขมัน
ถังบาบัดน้าเสียรวม
ขนาด 35.00 ลบ.ม./วัน

0.05
26.85
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมที จังชั่น (T-Junction)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การใช้ประโยชน์พื้นที่
จานวน
การใช้ประโยชน์พื้นที่
(ห้อง)
อาคาร T

ห้องชุดขนาดพื้นที่ 35 ตร.ม.
พนักงาน

50

จานวนผู้ใช้/
พื้นที่
250 คน

17 คน

รวมปริมาณน้าเสีย อาคาร T (50 ห้องชุด)
รวมปริมาณน้าเสียภายในโครงการ (188 ห้องชุด)

ปริมาณน้าใช้ต่อวัน
ปริมาณการใช้น้า
อัตราใช้น้า
(ลบ.ม./วัน)
200 ลิตร/คน/วัน
50 ลิตร/คน/วัน

50.00
0.85

ปริมาณน้าเสียต่อวัน
อัตราการเกิด
ปริมาณน้าเสีย
น้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)
160 ลิตร/คน/วัน
40 ลิตร/คน/วัน

50.85
193.81

40.00
0.68
40.68
153.28

ระบบบาบัดน้าเสีย
อัตราการบาบัด
(ลบ.ม./วัน)
ถังดักไขมัน
ถังบาบัดน้าเสียรวม
ขนาด 50.00 ลบ.ม./วัน

: หมายเหตุ
*
แนวทางในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2562

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

2)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การจัดการน้าเสีย

น้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้าเสียรวมประมาณ 153.28 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ ยกเว้นน้าใช้จากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตราร้อยละ 100 และไม่คิดน้า
ใช้จากสระว่ายน้า) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประจาวันต่างๆ ของผู้พักอาศัยในอาคารเป็นส่วนใหญ่ แหล่งกาเนิดหลัก
ได้แก่ ห้องน้า ห้องส้วม การอาบน้า ครัวและการล้างทาความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นประเภทน้าเสียชุมชนทั่วไป
โดยปริมาณน้าเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย ภายในโครงการ ซึ่งจะทาการบาบัด
น้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้าทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2548 เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการเป็นอาคารชุดเพื่อการค้า จานวน
188 ห้องชุด จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจานวนห้องสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของ
อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกาหนดให้มีค่าบีโอดีในน้าทิ้งไม่เกิ น
30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
สาหรับโครงการได้จัดให้มีถังดักไขมันในขั้นต้นเพื่อลดปริมาณไขมันให้เหลือน้อยที่สุดก่อนระบาย
ระบายน้าเสียส่วนใสที่อยู่ด้านบนของถังไหลเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมของโครงการ ซึ่งเลือกใช้ถังบาบัดน้าเสีย
สาเร็จรูป จานวน 4 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T โดย
มีรายละเอียดของถังบาบัดน้าเสีย ดังนี้
(1)

ถังดักไขมัน (GT-01) จานวน 4 ชุด

1. ถังดักไขมัน อาคาร P รองรับน้าเสียจากครัวภายในห้องชุดอาคาร P โดยสามารถ
รองรับน้าเสียได้ 6.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัด
ให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียส่วนใสจะไหลเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสีย รวมชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศกก์เมตร/วัน ซึง่ ติดตั้งบริเวณอาคาร P
2. ถังดักไขมัน อาคาร Q รองรับน้าเสียจากครัวภายในห้องชุดอาคาร Q โดยสามารถ
รองรับน้าเสียได้ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัด
ให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียส่วนใสจะไหลเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศกก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร Q
3. ถังดักไขมัน อาคาร R รองรับน้าเสียจากครัวภายในห้องชุดอาคาร R และห้องพักมูล
ฝอยรวม โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า บีโอดีเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียส่วนใสจะไหลเข้าสู่ถังบาบัด
น้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 35.00 ลูกบาศกก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร R
4. ถังดักไขมัน อาคาร T รองรับน้าเสียจากครัวภายในห้องชุดอาคาร T โดยสามารถรองรับ
น้าเสียได้ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบี
โอดีออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียส่วนใสจะไหลเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติ มอากาศเลี้ยง
ตะกอนเวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศกก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร T
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(2) ถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process A/S) จานวน 4 ชุด
1. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร P รองรับน้าเสียจากส่วนต่างๆภายในอาคาร P มีปริมาณน้า
เสียเข้าสู่ระบบ 45.07 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
2. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร Q รองรับน้าเสียจากส่วนต่างๆภายในอาคาร Q มีปริมาณน้า
เสียเข้าสู่ระบบ 40.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
3. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร R รองรับน้าเสียจากส่วนต่างๆภายในอาคาร R มีปริมาณน้า
เสียเข้าสู่ระบบ 26.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 35.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
4. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร T รองรับน้าเสียจากส่วนต่างๆภายในอาคาร T มีปริมาณน้า
เสียเข้าสู่ระบบ 40.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได้ 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบบบาบัดน้าเสียดังกล่าวทาหน้าที่รองรับน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้าทิ้งที่
ผ่านกระบวนการบาบัดจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าแต่ละจุด รวมจานวน 4 บ่อ ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร P อาคาร Q
อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งทั้งหมด 36.00
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ ซึ่งรองรับน้า
ทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q ซึ่งมีปริมาณ 40.68 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้าเพื่อสูบ
น้าจากบ่อน้ารีไซเคิลไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้าทิ้งขนาด ½ เมตร จะนามารดน้า
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยระบบหัวจ่ายน้าบนดิน วันละ 2 ครั้ง ใช้ปริมาณน้าทิ้งในการรดน้า
ต้นไม้ครั้งละ 3.58 ลูกบาศก์เมตร รวมน้าทิ้งสาหรับรดน้าต้นไม้เท่ากับ 7.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนที่เหลือ
33.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ต่อไป
สาหรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T มีปริมาณน้าทิ้ง
เท่ากับ 112.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ ต่อไป
นอกจากนี้ทางโครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา เฉพาะในส่วนของระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบการเดินระบบบาบัดน้าเสียต่อไป
3)

การกาจัดก๊าซมีเทน

ระบบกาจัดมีเทนของโครงการเป็นระบบบาบัด Bio gas จากระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งเกิดก๊าซ
มีเทนจากระบบบาบัดน้าเสีย เนื่องจากการย่อยสารอินทรย์ของแบคทีเรีย โดยโครงการได้มีการติดตั้งระบบกาจัด
ก๊าซมีเทนไว้ ดังนี้
3.1 Bio gas จากระบบบาบัดน้าเสีย อาคาร P
- ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ถักดักไขมัน
=
6
ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข้าสู่ถังดักไขมัน
=
1200 มก./ล
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ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได้ในส่วนดักไขมัน
=
10%
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
1,791.04มก/ล
ค่า COD 1 กรัม เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
377.19 ลิตร/วัน
- ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ถักแยกกาก
=
50.00 ลบ.ม./วัน
BOD ตกค้างในบ่อเกรอะ
=
400 มก./ล
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได้มีส่วนแยกกาก
=
10%
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
59.70 มก/ล
ค่า COD 1 กรัม เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
1,047.76 ลิตร/วัน
ดังนั้นปริมาณก๊าซชีวภาพทั้งหมด (377.19+1,047.76) =
1,424.96ลิตร(CH4)
บ่อดินมีอัตราการย่อยสลายก๊าซชีวภาพประมาณ
=
2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน
ต้องการพื้นที่บ่อดินสาหรับย่อยสลายก๊าซชีวภาพ
=
0.59 ตร.ม.
ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้น ที่บ่อดินย่อยสลายก๊าซชีวภาพขนาด 5.00 ตารางเมตร ลึก 1.00
เมตร จานวน 1 บ่อ
3.2 Bio gas จากระบบบาบัดน้าเสีย อาคาร Q
- ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ถักดักไขมัน
=
8
ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข้าสู่ถังดักไขมัน
=
1200 มก./ล
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได้ในส่วนดักไขมัน
=
10%
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
1,791.04มก/ล
ค่า COD 1 กรัม เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
502.93 ลิตร/วัน
- ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ถักแยกกาก
=
50.00 ลบ.ม./วัน
BOD ตกค้างในบ่อเกรอะ
=
400 มก./ล
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได้มีส่วนแยกกาก
=
10%
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
59.70 มก/ล
ค่า COD 1 กรัม เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
1,047.76 ลิตร/วัน
ดังนั้นปริมาณก๊าซชีวภาพทั้งหมด (502.93+1,047.76) =
1,550.69ลิตร(CH4)
บ่อดินมีอัตราการย่อยสลายก๊าซชีวภาพประมาณ
=
2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน
ต้องการพื้นที่บ่อดินสาหรับย่อยสลายก๊าซชีวภาพ
=
0.65 ตร.ม.
ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้นที่บ่อดินย่อยสลายก๊าซชีวภาพขนาด 5.00 ตารางเมตร ลึก 1.00
เมตร จานวน 1 บ่อ
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3.3 Bio gas จากระบบบาบัดน้าเสีย อาคาร R
- ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ถักดักไขมัน
=
5
ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข้าสู่ถังดักไขมัน
=
1200 มก./ล
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได้ในส่วนดักไขมัน
=
10%
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
1,791.04มก/ล
ค่า COD 1 กรัม เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
314.33 ลิตร/วัน
- ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ถักแยกกาก
=
35.00 ลบ.ม./วัน
BOD ตกค้างในบ่อเกรอะ
=
400 มก./ล
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได้มีส่วนแยกกาก
=
10%
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
59.70 มก/ล
ค่า COD 1 กรัม เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
733.43ลิตร/วัน
ดังนั้นปริมาณก๊าซชีวภาพทั้งหมด (314.33+733.43)
=
1,047.76ลิตร(CH4)
บ่อดินมีอัตราการย่อยสลายก๊าซชีวภาพประมาณ
=
2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน
ต้องการพื้นที่บ่อดินสาหรับย่อยสลายก๊าซชีวภาพ
=
0.44 ตร.ม.
ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้นที่บ่อดินย่อยสลายก๊าซชีวภาพขนาด 3.00 ตารางเมตร ลึก 1.00
เมตร จานวน 1 บ่อ
3.4 Bio gas จากระบบบาบัดน้าเสีย อาคาร T
- ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ถักดักไขมัน
BOD ที่เข้าสู่ถังดักไขมัน
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได้ในส่วนดักไขมัน
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
COD ในน้าเสีย
ค่า COD 1 กรัม เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
- ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ถักแยกกาก
BOD ตกค้างในบ่อเกรอะ
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได้มีส่วนแยกกาก
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
COD ในน้าเสีย
ค่า COD 1 กรัม เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
ดังนั้นปริมาณก๊าซชีวภาพทั้งหมด (502.93+1,047.76)
บ่อดินมีอัตราการย่อยสลายก๊าซชีวภาพประมาณ
ต้องการพื้นที่บ่อดินสาหรับย่อยสลายก๊าซชีวภาพ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

8
ลบ.ม./วัน
1200 มก./ล
10%
0.67
1,791.04มก/ล
0.351 ลิตร(CH4)
502.93 ลิตร/วัน
50.00 ลบ.ม./วัน
400 มก./ล
10%
0.67
59.70 มก/ล
0.351 ลิตร(CH4)
1,047.76 ลิตร/วัน
1,550.69ลิตร(CH4)
2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน
0.65 ตร.ม.
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้นที่บ่อดินย่อยสลายก๊าซชีวภาพขนาด 5.00 ตารางเมตร ลึก 1.00
เมตร จานวน 1 บ่อ
4)

ละอองน้าเสีย (Aerosol)
โครงการได้ออกแบบให้มีการกาจัดละอองน้าเสีย ที่เกิดจากการเติมอากาศ (บ่อปรับสมดุล และ
บ่อเติมอากาศ) โดยแอโรซอลจะถูกนาไปบาบัดด้วยการย่อยสลายก๊าซชีวภาพในบ่อดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 Aerosol จากระบบบาบัดน้าเสียอาคาร P
ปริมาณน้าเสียออกแบบ
=
50.00
ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
=
250.00
มก./ลิตร
BOD ที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
=
20.00
มก./ลิตร
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
=
28.00
ลบ.ม./ชม.
จานวนครั้งการหมุนเวียนหมุน
=
15
ครั้ง
ดังนั้นปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ
=
1.87
ลบ.ม./ชม.
=
0.001
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วอากาศเพื่อกาจัดเชื้อโรค
=
0.04
เมตร/วินาที
ต้องการพื้นที่
=
0.01
ตร.ม.
โครงการเลือกใช้บ่อดินขนาด 0.50 ตารางเมตร ลึก 1.00 เมตร จานวน 1 บ่อ
4.2 Aerosol จากระบบบาบัดน้าเสียอาคาร Q
ปริมาณน้าเสียออกแบบ
BOD ที่เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
BOD ที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
จานวนครั้งการหมุนเวียนหมุน
ดังนั้นปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ

=
50.00
=
250.00
=
20.00
=
28.00
=
15
=
1.87
=
0.001
ความเร็วอากาศเพื่อกาจัดเชื้อโรค
=
0.04
ต้องการพื้นที่
=
0.01
โครงการเลือกใช้บ่อดินขนาด 0.50 ตารางเมตร ลึก 1.00 เมตร จานวน 1 บ่อ

4.3 Aerosol จากระบบบาบัดน้าเสียอาคาร R
ปริมาณน้าเสียออกแบบ
BOD ที่เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
BOD ที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
จานวนครั้งการหมุนเวียนหมุน
ดังนั้นปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ
ความเร็วอากาศเพื่อกาจัดเชื้อโรค
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

=
=
=
=
=
=
=
=

35.00
250.00
20.00
28.00
15
1.87
0.001
0.04

ลบ.ม./วัน
มก./ลิตร
มก./ลิตร
ลบ.ม./ชม.
ครั้ง
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./วินาที
เมตร/วินาที
ตร.ม.

ลบ.ม./วัน
มก./ลิตร
มก./ลิตร
ลบ.ม./ชม.
ครั้ง
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./วินาที
เมตร/วินาที
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ต้องการพื้นที่
=
0.01
ตร.ม.
โครงการเลือกใช้บ่อดินขนาด 0.50 ตารางเมตร ลึก 1.00 เมตร จานวน 1 บ่อ
4.4 Aerosol จากระบบบาบัดน้าเสียอาคาร T
ปริมาณน้าเสียออกแบบ
BOD ที่เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
BOD ที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
จานวนครั้งการหมุนเวียนหมุน
ดังนั้นปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ

=
50.00
ลบ.ม./วัน
=
250.00
มก./ลิตร
=
20.00
มก./ลิตร
=
28.00
ลบ.ม./ชม.
=
15
ครั้ง
=
1.87
ลบ.ม./ชม.
=
0.001
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วอากาศเพื่อกาจัดเชื้อโรค
=
0.04
เมตร/วินาที
ต้องการพื้นที่
=
0.01
ตร.ม.
โครงการเลือกใช้บ่อดินขนาด 0.50 ตารางเมตร ลึก 1.00 เมตร จานวน 1 บ่อ
รายการคานวณระบบกาจัดก๊าซมีเทนและระบบกาจัด Aerosol แสดงดังภาคผนวก 4

5) การนาน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดกลับมาใช้ประโยชน์
น้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ าบั ดน้ าเสี ยทุกขั้นตอนของจุดบาบัด ของโครงการมีปริมาณรวมทั้งหมด
153.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งของแต่ละอาคาร จานวน 4 บ่อ ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00
ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร โดยน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้ว
จากอาคาร Q มีปริมาณ 40.68 ลูกบาศก์เมตร จะเข้าสู่บ่อพักน้าขนาด 6.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ
จากนั้นจะสูบด้วยเครื่องสูบน้าเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพด้วยการกรองก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้าเพื่อสูบน้าจากบ่อเก็บน้ารีไซเคิลไปยังพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้าทิ้งขนาด ½ เมตร และจะจัดให้มีปูายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้าว่าเป็นน้า
สาหรับรดน้าต้นไม้ในบริเวณนั้นด้วย โดยควบคุมการทางานด้วยระบบ Manual ซึ่งสามารถคานวณปริมาณน้า
ทิ้งสาหรับสูบจ่ายเข้าสู่พื้นที่สีเขียวของโครงการได้ดังนี้
พื้นที่สีเขียวชั้นล่างภายในโครงการ
= 2,105.22
ตารางเมตร
อัตราการรดน้าต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
= 1.7
ลิตร/ตารางเมตร/วัน
(ที่มา : ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. วิศวกรรมประปา,2536)

รดน้าต้นไม้วันละ 2 ครั้ง
ดังนั้นความต้องการน้าเพื่อใช้รดน้าต้นไม้ทั้งสิ้น

(1.7x2x2,105.22)/1000
= 7.16

ลูกบาศก์เมตร/วัน

ดังนั้น น้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q เท่ากับ 40.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะนามารดน้าต้นไม้
และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยระบบหัวจ่ายน้าบนดิน วันละ 2 ครั้ง ใช้ปริมาณน้าทิ้งในการรดน้าต้นไม้ครั้ง
ละ 3.58 ลูกบาศก์เมตร รวมน้าทิ้งสาหรับรดน้าต้นไม้เท่ากับ 7.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน สาหรับส่วนที่เหลือ 33.52
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ต่อไป ดังนั้น การออกแบบให้มีบ่อเก็บน้า รีไซเคิล
ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ จึงสามารถรองรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q เพื่อใช้รด
น้าต้นไม้ได้อย่างเพียงพอ
สาหรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T มีปริมาณเท่ากับ
112.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ ต่อไป
ผังแสดงระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.2-1
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบบาบัดน้าเสียอาคาร P และอาคาร Q แสดงดังรูปที่ 2.7.2-2
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบบาบัดน้าเสียอาคาร R และอาคาร T แสดงดังรูปที่ 2.7.2-3
ผังระบบรดน้าต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว แสดงดังรูปที่ 2.7.2-4
รายละเอียดการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย แสดงดังตารางที่ 2.7.2-2
ผังขั้นตอนการบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป อาคาร P แสดงดังรูปที่ 2.7.2-5
ผังขั้นตอนการบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป อาคาร Q แสดงดังรูปที่ 2.7.2-6
ผังขั้นตอนการบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป อาคาร R แสดงดังรูปที่ 2.7.2-7
ผังขั้นตอนการบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป อาคาร T แสดงดังรูปที่ 2.7.2-8
รายการคานวณระบบบาบัดน้าเสีย แสดงดังภาคผนวก 4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.2-2 การออกแบบระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
รายละเอียดของ
ระบบบาบัดน้าเสีย
1. ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาตรส่วนแยกกาก (ลบ.ม)
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
ปริมาณสูบตะกอนทิง้ (ลบ.ม./เดือน)
ระยะเวลาเก็บตะกอน (วัน)
2. ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรส่วนเติมอากาศ (ลบ.ม.)
ระยะเวลาเก็บกัก (ชม.)
F/M ratio (กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน)
MLSS (มิลลิกรัม/ลิตร)
3. ถังตกตะกอน
ปริมาตรส่วนตกตะกอน (ลบ.ม)
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
4. ประสิทธิภาพระบบ
ปริมาณน้าเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
บีโอดีเข้า (มิลลิกรัม/ลิตร)
บีโอดีออก (มิลลิกรัม/ลิตร)
ของแข็งแขวนลอยออก (มิลลิกรัม/ลิตร)

ถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ

เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ

(Aeration activated sludge process A/S)
อาคาร P

อาคาร Q

อาคาร R

อาคาร T

12.50
6
0.89
60

12.50
6
0.89
60

8.75
6.00
0.73
60

12.50
6
0.89
60

10.20
4.90
0.35
3,500

10.20
4.90
0.35
3,500

7.29
5.00
0.30
4,000

10.20
4.90
0.35
3,500

7.68
3.69

7.68
3.69

7.68
5.27

7.68
3.69

50.00
250
20
30

50.00
250
20
30

35.00
250
20
30

50.00
250
20
30

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ

- ระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

ผ่านเกณฑ์

- ระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
- F/M Ratio 0.1-0.3 กก.บีโอดี/กก.mlss
- MLSS 2500-4000 (มก./ล)

ผ่านเกณฑ์

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

ผ่านเกณฑ์

อ้างอิง : สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (2540) ค่ากาหนดการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย.เรือนแก้วการพิมพ์ : กรุงเทพฯ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้าเสียจากส่วนต่างๆของอาคาร P
บ่อกาจัด METHANE
พื้นที่ในการกาจัดก๊าซมีเทน
ในดิน 5.00 ตร.ม.
ถังดัก METHANE
Methan
e

เครื่องเติมอากาศ
ปริมาณ O2 1.30 กก O2/ชม.

AEROSOL SCRUBBER

Gas Effuenece

ปั้มสูบน้าเสีย

To Inffluence
Flowrate = 50.00m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น 45.07 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่รับได้
50.00 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ปริมาตรแยกกากตะกอน 12.50 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถังเติมอากาศ 10.20 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.35 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 3,500 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังตกตะกอน
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.68 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาเก็บกัก 3.69 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการไหลเฉลี่ย
77.78%

น้าเสียจากห้องครัว
ภายในห้องชุด
ถังดักไขมัน
ปริมาตร 6.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
ต้องกาจัด 2.38 กก./วัน
- ปริมาณถังเก็บตะกอน
1.78 ลบ.ม.
- ระยะเวลาเก็บกัก 60 วัน

สูบตะกอนทิง้ เดือนละ
ครั้งๆ ละ 0.89 ลบ.ม.

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 2.7.2-5 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร P
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้าเสียจากส่วนต่างๆของอาคาร Q
บ่อกาจัด METHANE
พื้นที่ในการกาจัดก๊าซมีเทน
ในดิน 5.00 ตร.ม.
ถังดัก METHANE
Methan
e

เครื่องเติมอากาศ
ปริมาณ O2 1.30 กก O2/ชม.

AEROSOL SCRUBBER

Gas Effuenece

ปั้มสูบน้าเสีย

To Inffluence
Flowrate = 50.00m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น 45.07 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่รับได้
50.00 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ปริมาตรแยกกากตะกอน 12.50 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถังเติมอากาศ 10.20 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.35 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 3,500 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังตกตะกอน
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.68 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาเก็บกัก 3.69 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการไหลเฉลี่ย
77.78%

น้าเสียจากห้องครัว
ภายในห้องชุด
ถังดักไขมัน
ปริมาตร 8.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
ต้องกาจัด 2.38 กก./วัน
- ปริมาณถังเก็บตะกอน
1.78 ลบ.ม.
- ระยะเวลาเก็บกัก 60 วัน

สูบตะกอนทิง้ เดือนละ
ครั้งๆ ละ 0.89 ลบ.ม.

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบบนาน้าทิ้งมารดน้าพื้นที่สีเขียว
น้าทิ้ง ปริมาณ 40.68 ลบ.ม./วัน ถูกสูบกลับไปใช้
รดต้นไม้ และพื้นทีส่ ีเขียวภายในโครงการ

รูปที่ 2.7.2-6 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร Q
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้าเสียจากส่วนต่างๆของอาคาร R
บ่อกาจัด METHANE
พื้นที่ในการกาจัดก๊าซมีเทน
ในดิน 5.00 ตร.ม.
ถังดัก METHANE
Methan
e

เครื่องเติมอากาศ
ปริมาณ O2 1.30 กก O2/ชม.

AEROSOL SCRUBBER

Gas Effuenece

ปั้มสูบน้าเสีย

To Inffluence
Flowrate = 35.00m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น 26.89 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่รับได้
35.00 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ปริมาตรแยกกากตะกอน 8.75 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถังเติมอากาศ 7.29 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 5.00 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.30 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 4,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังตกตะกอน
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.68 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาเก็บกัก 5.27 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการไหลเฉลี่ย
66.67%

น้าเสียจากห้องครัว
ภายในห้องชุด
ถังดักไขมัน
ปริมาตร 5.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
ต้องกาจัด 1.94 กก./วัน
- ปริมาณถังเก็บตะกอน
1.46 ลบ.ม.
- ระยะเวลาเก็บกัก 60 วัน

สูบตะกอนทิง้ เดือนละ
ครั้งๆ ละ 0.73 ลบ.ม.

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 2.7.2-7 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร R
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้าเสียจากส่วนต่างๆของอาคาร T
บ่อกาจัด METHANE
พื้นที่ในการกาจัดก๊าซมีเทน
ในดิน 5.00 ตร.ม.
ถังดัก METHANE
Methan
e

เครื่องเติมอากาศ
ปริมาณ O2 1.30 กก O2/ชม.

AEROSOL SCRUBBER

Gas Effuenece

ปั้มสูบน้าเสีย

To Inffluence
Flowrate = 50.00m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น 45.07 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่รับได้
50.00 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ปริมาตรแยกกากตะกอน 12.50 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถังเติมอากาศ 10.20 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.35 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 3,500 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังตกตะกอน
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.68 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาเก็บกัก 3.69 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการไหลเฉลี่ย
77.78%

น้าเสียจากห้องครัว
ภายในห้องชุด
ถังดักไขมัน
ปริมาตร 8.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
ต้องกาจัด 2.38 กก./วัน
- ปริมาณถังเก็บตะกอน
1.78 ลบ.ม.
- ระยะเวลาเก็บกัก 60 วัน

สูบตะกอนทิง้ เดือนละ
ครั้งๆ ละ 0.89 ลบ.ม.

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 2.7.2-8 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร T
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.3 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
ระบบระบายน้ าภายในโครงการ ได้ จั ด ให้ เ ป็ น ระบบแยกน้ าทิ้ ง และน้ าฝนออกจากกั น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) การระบายน้าเสีย
น้าเสียที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้า ห้องส้วม ห้องครัว และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้า
ทั้งหมดภายในโครงการ จะระบายออกจากแหล่งกาเนิดน้าเสียและถูกรวบรวมไปยังระบบบาบัดน้าเสียของ
โครงการ โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน้าเสียของโครงการดังนี้
1) ท่อระบายน้าเสีย (Waste Pipe, W) ประกอบด้วย ท่อระบายน้าเสียในแนวดิ่ง ทาหน้าที่
ระบายน้าเสียออกจากการอาบ ซักล้าง และจากระเบียง ลงสู่ท่อระบายน้าเสียแนวนอน ซึ่งทาหน้าที่ระบายน้า
เสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมเพื่อทาการบาบัดต่อไป
2) ท่อระบายน้าโสโครก (Soil Pipe, S) ประกอบด้วยท่อระบายน้าโสโครกในแนวดิ่ง ทา
หน้าที่ระบายน้าโสโครกออกจากห้องน้าของห้องพัก และห้องน้าส่วนกลางต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายน้าโสโครกใน
แนวนอน รวมกับน้าเสียจากส่วนอื่น ๆ ลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมเพื่อทาการบาบัดต่อไป
3) ท่อระบายน้าจากห้องครัว (Kitchen Pipe, KW) ประกอบด้วย ท่อระบายน้าจากส่วน
ห้องครัวในแนวดิ่ง ทาหน้าที่ระบายน้าเสียออกจากส่วนห้องครัวลงสู่ท่อระบายน้าเสียในแนวนอน รวมกับน้าเสีย
จากส่วนอื่นๆ ลงสู่ส่วนดักไขมันของระบบบาบัดน้าเสียรวมเพื่อทาการบาบัดต่อไป
4) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe, V) ประกอบด้วย ท่อที่ใช้สาหรับให้อากาศผ่านหรื อออก
จากระบบท่อระบายน้าเสียและน้าโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้าให้มี
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้า เพื่อดักกลิ่น (Trap
Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้
5) ส่วนตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง น้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดน้าเสียทุกขั้นตอน
ของจุดบาบัด มีปริมาณรวมทั้งหมด 153.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ของแต่ละจุด
บาบัด จานวน 4 บ่อ ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งทั้งหมด 36.00
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ ซึ่งรองรับน้า
ทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q ซึ่งมีปริมาณ 40.68 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้าเพื่อสูบ
น้าจากบ่อน้ารีไซเคิลไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้าทิ้งขนาด ½ เมตร จะนามารดน้า
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยระบบหัวจ่ายน้าบนดิน วันละ 2 ครั้ง ใช้ปริมาณน้าทิ้งในการรดน้า
ต้นไม้ครั้งละ 3.58 ลูกบาศก์เมตร รวมน้าทิ้งสาหรับรดน้าต้นไม้เท่ากับ 7.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนที่เหลือ
33.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ต่อไป สาหรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากจุด
บาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T มีปริมาณน้าทิ้งเท่ากับ 112.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่
คลองสาธารณประโยชน์ ต่อไป โดยน้าที่ผ่านการบาบัดจะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยไม่
เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุด จานวน 188 ห้องชุด จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจานวนห้องสาหรับใช้
เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ) ซึ่ง
กาหนดให้มีค่าบีโอดีในน้าทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(2) การระบายน้าฝน
การระบายน้าฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนาม
หญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้าฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้าฝนส่วนนี้จะไหล
ลงสู่ท่อระบายน้า ขนาด 0.30 เมตร และ 0.40 เมตร ที่เตรียมไว้ การระบายน้าของโครงการจะปล่อยให้น้าตาม
แรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:400 เพื่อรวบรวมน้าฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน จานวน 2 บ่อ ปริมาตร
530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่บริเวณอาคาร P และปริมาตร 525.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ
อยู่ระหว่างอาคาร P และอาคาร Q รวมปริมาตร 1,055.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นบ่อหน่วงน้าแบบปิด มี
ลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ ต่อไป
(3) การป้องกันน้าท่วม
เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ มีต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้น
ปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นกระถิน ต้นหมากเขียว ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้น
ตาล และต้นขนุน อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาจะเป็นอาคารห้องชุด จานวน 4 อาคาร ถนนและ
ที่จอดรถ ทาให้สัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคานวณอัตราการระบายน้าก่อนและหลั ง
พัฒนาโครงการ พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการไหลนอง 0.1118 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลั ง
พัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้า 0.1228 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คิดเป็นปริมาณน้าฝนส่วนเกิน 882.26
ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นโครงการได้ออกแบบให้มีการหน่วงน้าในบ่อหน่วงน้า จานวน 2 บ่อ ปริมาตร 525.00
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่ อ และปริมาตร 530.00 ลู กบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ รวมปริมาตร 1,055.00
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการออกแบบบ่อหน่วงน้าให้มีการระบายน้าออกนอกโครงการไม่เกินอัตราการระบายน้า
ก่อนพัฒนาโครงการ
ตาแหน่งบ่อหน่วงน้าและระบบระบายน้าฝนโดยรอบโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.3-1
แบบขยายระบบระบายน้าฝน แสดงดังรูปที่ 2.7.3-2
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้าอาคาร P และอาคาร Q แสดงดังรูปที่ 2.7.3-3
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้าอาคาร R และอาคาร T แสดงดังรูปที่ 2.7.3-4
โครงข่ายระบบการระบายน้าภายนอกโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.3-5
รายการคานวณระบบระบายน้า แสดงดังภาคผนวกที่ 4
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1

2

3

อ่าวบางเทา

1

2
3

ที่ตั้งโครงการ
ที่มา: จากการสารวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด มกราคม 2565

ทิศทางการไหลของน้้า

คลองสาธารณประโยชน์

N

รูปที่ 2.7.3-5 ผังโครงข่ายระบบการระบายน้้าภายนอกโครงการ
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2.7.4 การจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณมูลฝอย
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งสิ้น 3,006.00 ลิตร/วัน หรือ
1,002.00 กิโลกรั ม/วัน (จากแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2560 ที่กาหนดให้ปริมาณขยะมูลฝอยจากอาคารอยู่อาศัย
รวม ไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน หรือ 1 กิโลกรัม/คน/วัน ) สาหรับการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยของโครงการ
แสดงดังตารางที่ 2.7.4-1
ตารางที่ 2.7.4-1 ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ในช่วงเปิดดาเนินการ
ที่มามูลฝอย
ห้องชุดพื้นที่ > 35 ตร.ม.
จานวน 188 ห้อง
ส่วนพนักงาน
รวม

ผู้ใช้บริการ
(คน)

อัตราการเกิดมูลฝอย
(กิโลกรัม/คน/วัน)

อัตราการเกิดมูลฝอย
(ลิตร/คน/วัน)

ปริมาณมูลฝอย
(ลิตร/วัน)

940

940.00

3

2,820.00

62

62.00

3

186.00

1,002

1,002.00

3

3,006.00

เอกสารอ้างอิง : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560

จากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจานวน 3,006.00 ลิตร/วัน หรือ 1,002.00 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ สัดส่วน
ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
(1) มูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษ
อาหาร เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 64.98 %
(2) มูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า
เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 21%
(3) มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ได้แก่ เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สาเร็จรูป โฟม เป็นต้น
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 14%
(4) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เป็นต้น มีอยู่ประมาณ 0.02 %
จากสั ดส่ วนการเกิด มูลฝอยประเภทต่างๆ ที่ กาหนดโดยกลุ่ มงานสิ่ งแวดล้ อม เทศบาลนครภู เก็ ต
สามารถนามาคานวณหาอัตราการเกิดมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการได้ ดังนี้
- มูลฝอยเปียก ร้อยละ 64.98 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 651.10 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยรีไซเคิล ร้อยละ 21 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 210.42 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยทั่วไป ร้อยละ 14 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 140.28 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยอันตราย ร้อยละ 0.02 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 0.20 กิโลกรัม/วัน
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จากนั้นจะนาปริมาณมูลฝอยดังกล่าวมาคานวณปริมาตรโดยคิดจากความหนาแน่นของมูลฝอยแต่
ละประเภท เพื่อคานวณหาปริมาตรห้องพักมูลฝอยรวม (ความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภทอ้างอิงจาก :
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกาจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ ,
2550) โดยความหนาแน่นของมูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) เท่ากับ 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมูล
ฝอยทั่วไป เท่ากับ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของมูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยอันตราย บริษัทที่ปรึกษา
จะใช้ค่าความหนาแน่นเท่ากับมูลฝอยทั่วไป คือ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ การใช้ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยเปียก สาหรับโครงการกาหนดให้ใช้ค่า 300 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร แทนความหนาแน่น 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีที่การคัดแยกมูลฝอยไม่ดี
พอมีมูลฝอยทั่วไปปะปนในมูลฝอยเปียก รายละเอียดการคานวณปริมาตรมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 2.7.4-2
ตารางที่ 2.7.4-2 ปริมาตรของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ
ประเภทมูลฝอย
1. มูลฝอยเปียก
2. มูลฝอยรีไซเคิล
3. มูลฝอยทั่วไป (ขยะแห้ง)
4. มูลฝอยอันตราย
รวม

อัตราส่วน1/
(ร้อยละ)
64.98
21
14
0.02
100

ปริมาณขยะมูลฝอย
(กก./วัน)
651.10
210.42
140.28
0.20
1,002.00

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

ปริมาตรขยะมูลฝอย
(ลบ.ม./วัน)
2.17
1.40
0.94
0.001
4.51

ที่มา : 1/ แนวทางและข้อกาหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
2/ รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกาจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ, 2550 ยกเว้นมูลฝอยเปียกกาหนดให้
ใช้ค่าความหนาแน่น 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีการคัดแยก มูลฝอยไม่ดีพอมีมูลฝอยทั่วไปปนในมูลฝอยเปียก

2) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ มีขนาดพื้นที่รวมทางเดิน เท่ากับ 32.44 ตารางเมตรภายใน
ประกอบด้วย ส่ ว นห้ องพักมูลฝอยอินทรี ย์ ส่ว นห้องพัก มูล ฝอยทั่ว ไป ส่ว นห้ องพักมูล ฝอยรีไซเคิล และส่ ว น
ห้องพักมูลฝอยอันตรายหรือมีพิษ มีขนาดพื้นที่ส่วนห้องพักมูลฝอยเท่ากับ 22.90 ตารางเมตร ซึ่งความสามารถ
ในการรองรับปริมาณมูลฝอยของห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ มีรายละเอียดพื้นที่ในการกักเก็บ ดังนี้
ห้องพักมูลฝอยอิน ทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 9.10 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร ปริมาณ
มูลฝอยที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 9.10 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ 2.17 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ที่พักมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยอินทรีย์ได้ 4.19 เท่าของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ)
ห้องพักมูลฝอยรี ไ ซเคิล มีขนาดพื้นที่ 6.10 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร ปริมาณ
มูลฝอยที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 6.10 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ 1.40 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ที่พักมูลฝอยสามารถรองรับได้ 4.36 เท่าของมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ)
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 4.20 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร ปริมาณมูลฝอย
ที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 4.20 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยทั่วไปของโครงการ 0.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่พัก
มูลฝอยสามารถรองรับได้ 4.47 เท่าของมูลฝอยทั่วไปของโครงการ)
ห้องพั กมูลฝอยอั น ตราย มี ขนาดพื้นที่ 3.50 ตารางเมตร ระดับกัก เก็บ 1.0 เมตร ปริมาณ
มูลฝอยที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 3.50 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยอันตรายของโครงการ 0.001 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ที่พักมูลฝอยสามารถรองรับได้ 3,500.00 เท่าของมูลฝอยอันตรายของโครงการ)
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ดังนั้นรวมปริมาตรกักเก็บมูลฝอยประมาณ 22.90 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงเก็บกองมูลฝอย 1.00
เมตร) อัตราการเกิดมูลฝอยรวมทั้งโครงการประมาณ 4.51 ลบ.ม./วัน ดังนั้นห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจึง
สามารถกักเก็บมูลฝอยได้มากกว่า 3 วัน
(รายละเอีย ดห้ องพักมูล ฝอย และพื้นที่ส าหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยแต่ล ะประเภท แสดงดัง
ตารางที่ 2.7.4-3)
ตารางที่ 2.7.4-3 ขนาดและปริมาณของห้องพักมูลฝอยรวม
ห้องพักมูลฝอยรวม
มูลฝอยอินทรีย์
ขนาดห้องพักมูลฝอย
9.10
(ตารางเมตร)
ความสูงเก็บกองมูลฝอย
1.00
(เมตร)
ปริมาตรห้องพักมูลฝอย
9.10
(ลบ.ม.)
ปริมาตรขยะมูลฝอย
2.17
(ลบ.ม./วัน
จานวนวันกักเก็บมูลฝอย
4.33
(ไม่น้อยกว่า 3 วัน)

มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยทั่วไป

มูลฝอยอันตราย

รวม

6.10

4.20

3.50

-

1.00

1.00

1.00

-

6.10

4.20

3.50

22.90

1.40

0.94

0.001

4.51

4.35

4.47

3,500.00

หมายเหตุ : ห้องพักมูลฝอยมีระดับความสูง 2.40 เมตร

เมื่อพิจารณาปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทของโครงการ และการออกแบบที่พัก มูลฝอยรวม
ได้ประมาณการณ์ปริมาณมูลฝอย 3 เท่าของการเกิดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการและความจุของห้องพัก
มูลฝอยรวม แสดงดัง ตารางที่ 2.7.4-3 การจัดการที่พักมูลฝอยรวม จะเห็นได้ว่าห้องพัก มูลฝอยรวมสามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอย ได้นานมากกว่า 3 วัน
3)

การจัดการมูลฝอย

การใช้ประโยชน์จากมูลฝอยมากขึ้นโดยนาหลัก 3R มาเป็นแผนงานในการจัดการมูลฝอยภายใน
โครงการ ได้แก่ การลดมูลฝอย การนาไปใช้ซ้า และนากลับไปใช้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. Reduce การลดการใช้การบริโ ภคทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง เช่น การลดการใช้โฟมและ
พลาสติก ให้ใช้ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช้ซ้าได้หลายครั้ง บริการน้าดื่มด้วยขวดแก้ว เลือกใช้วัสดุธรรมชาติ ที่
ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ใบตอง กระดาษ หรือพลาสติก มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม
2. Reuse หรือการใช้ซ้า เช่น ใช้กระดาษซ้า เลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าหรือลดการใช้บรรจุ
ภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้ เช่น กล่องหหรือตะกร้า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้งาน
แล้วของโครงการให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้
3. Recycle หรือใช้หมดแล้วนากลับมาใช้ใหม่ เช่น มีการคัดแยกขยะตามประเภท และส่งขาย
ให้กับร้านซื้อของเก่าในท้องถิ่น มูลฝอยอินทรีย์มีการนากลับไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่ น ทาปุ๋ยหมักหรือน้าหมัก
ชีวภาพ ส่วนมูลฝอยอันตรายมีการคัดแยกและจัดเก็บเพื่อรอกาจัดอย่างเหมาะสม
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รายละเอียดโครงการ

โดยโครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย แยกประเภทสาหรับมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยรีไซเคิล และมุลฝอยอันตราย ขนาด 100 ลิตร ซึ่งมีถุงดาสวมรองรับและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้นพักอาศัยของแต่ละชั้น โดยกาหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและแสดงตัวอักษรประเภท
ถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ดังนี้
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ สีเขียว ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟูา ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงแดงรองรับมูลฝอยอีกชั้น
นอกจากนี้ ยังมีถังรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จัดให้ถังมูลฝอยขนาด 10 ลิตร
วางไว้ในห้องน้าส่วนกลางของทุกอาคาร จานวนห้องละ 1 ถัง และจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จานวน 2
ถัง จานวน 2 ชุด แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และถังมูลฝอยรีไซเคิล จานวน 1 ถัง โดยโครงการจะมีปูาย
ประชาสัมพันธ์ให้แขกผู้เข้าพักคัดแยกมูลฝอย และให้มีการเทน้าออกจากขวดหรือกระป๋องก่อนทิ้ง ซึ่งถังมูลฝอย
แต่ละชุดจะตั้งอยู่บริเวณระเบียงสระว่ายน้า
สาหรับการเก็บรวมรวมมูลฝอยของแต่ละชั้นของอาคาร เป็นหน้าที่ของพนักงานทาความสะอาด
ของโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมวันละ 1 ครั้ง โดยขยะจะถูกรวบรวมใส่ถุงดา จาแนกประเภท มัดปากถุงให้แน่น
นาไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคาร R ซึ่งห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ มี
ขนาดพื้นทีส่ ่วนกักเก็บมูลฝอย 22.90 ตารางเมตร ที่ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร (สามารถรองรับมูลฝอยได้ 22.90
ลูกบาศก์เมตร) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 4.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน
พบว่าสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นาน มากกว่า 3 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยจากเอกชนที่ขึ้นทะเบียน
กับองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ ต่อไป
ผังตาแหน่งของห้องพักมูลฝอยรวมและเส้นทางเก็บขนมูลฝอย แสดงดังรูปที่ 2.7.4-1
แบบขยายของห้องพักมูลฝอยรวม แสดงดังรูปที่ 2.7.4-2
แบบขยายของห้องพักมูลฝอยอาคาร P แสดงดังรูปที่ 2.7.4-3
แบบขยายของห้องพักมูลฝอยอาคาร Q, T แสดงดังรูปที่ 2.7.4-4
แบบขยายของห้องพักมูลฝอยอาคาร R แสดงดังรูปที่ 2.7.4-5
ผังขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.4-6
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2.7.5 ระบบไฟฟ้า
(1) ระบบไฟฟ้าหลัก
ระบบไฟฟูาหลักของโครงการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟูา
ถลาง ผ่านระบบสายไฟฟูาแรงสูงขนาด 33 kV เข้าสู่หม้อแปลงในโครงการชนิด Dry Type ขนาด 630 KVA
จานวน 2 ชุด สาหรับอาคาร Q และขนาด 500 KVA จานวน 6 ชุด สาหรับอาคาร P อาคาร R และอาคาร T
เพื่อแปลงไฟฟูา 33 kV เป็น 400/230 V จากนั้นหม้อแปลงจะจ่ายไฟฟูาให้กับอาคาร โดยติดตั้งสายไฟฟูาเป็น
แบบฝังใต้ดินเข้าสู่อาคารไปยังแผงจ่ายไฟฟูาหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1
ของอาคาร Q เพื่อกระจายไฟฟูาไปยังส่วนต่างๆ ต่อไป
สาหรับปริมาณการใช้ไฟฟูาของแต่ละอาคารภายในโครงการมีรายละเอียดดังนี้
- อาคาร P มีปริมาณการใช้ไฟฟูาในส่วนห้องชุด 496.20 KVA และพื้นที่ส่วนกลาง 126.00 KVA
- อาคาร Q มีปริมาณการใช้ไฟฟูาในส่วนห้องชุด 424.10 KVA และพื้นที่ส่วนกลาง 128.90 KVA
- อาคาร R มีปริมาณการใช้ไฟฟูาในส่วนห้องชุด 305.90 KVA และพื้นที่ส่วนกลาง 125.40 KVA
- อาคาร T มีปริมาณการใช้ไฟฟูาในส่วนห้องชุด 367.80 KVA และพื้นที่ส่วนกลาง 160.20 KVA
รวมปริมาณการใช้ไฟฟูาของโครงการ 2,34.50 KVA (ดูการคานวณโหลดอาคารแต่ละอาคารใน
ภาคผนวกที่ 4)
(2) ระบบไฟฟ้าสารอง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันมีผลทาให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สถานี ไฟฟูาถลาง ไม่สามารถจ่ายไฟฟูา
ให้แก่ระบบไฟฟูาหลักของโครงการได้ ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟูาสารอง (Generator) ขนาด 800
KVA จานวน 1 ชุด สามารถจ่ายไฟฟูาสารองได้นานไม่เกิน 8 ชั่วโมง เพื่อจ่ายไฟฟูาในส่วนที่จาเป็นต้องการใช้
ไฟฟูาสารอง อีกทั้งโครงการได้ทาการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อสารองไฟฟูา ขนาด 12 V สารองไฟไว้ใช้ได้นาน 2
ชั่วโมง สาหรับระบบปูองกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) ซึ่งจะแยกอิสระจากระบบไฟฟูาอื่นๆ และสามารถ
ทางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟูาปกติหยุดทางาน นอกจากนั้นยังมีแบตเตอรี่สารองสาหรับไฟฟูาแสง
สว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) รวมถึงปูายบอกทางออกและทางหนีไฟ (Exit Sign) ซึ่งแบตเตอรี่สารองจะ
ทางานทันทีเมื่อเกิดไฟฟูาดับ
(3) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ในอาคารจะมีแผงควบคุมไฟฟูาหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่ในชั้นที่ 1 ของ
อาคาร Q ซึ่งจะรับไฟฟูาจากหม้อแปลงของโครงการ แล้วทาการจ่ายไฟฟูาไปที่แผงควบคุมไฟฟูารองในแต่ละชั้น
(Sub Distribution Panel, SDP) เพื่อจ่ายไฟฟูาเข้าสู่ แผงควบคุมไฟฟูาย่อย (Load Panel,LP) แล้วจ่ายไฟ
ให้แก่ส่วนต่างๆ ของอาคารในแต่ละอาคารต่อไป ทั้งนี้เพื่อปูองกันเหตุเพลิงไหม้ โครงการได้ติดตั้งระบบปูองกัน
ไฟฟูาลัดวงจร ระบบปูองกันไฟฟูาเกินปริมาณที่กาหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ไว้ด้วย โดยผัง
ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบไฟฟูา (Electrical Power Feeder System Riser Diagram)
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(4) ระบบป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่วและฟ้าผ่า
โครงการจะติดตั้งระบบปูองกันอันตรายจากฟูาผ่าบริเวณชั้น ดาดฟูาของอาคาร P จานวน 14 จุด
ชั้นดาดฟูาของอาคาร Q จานวน 14 จุด ชั้นดาดฟูาของอาคาร R จานวน 10 จุด และชั้นดาดฟูาของอาคาร T
จานวน 10 จุด รวมสายล่อฟูาชั้นหลังคา 48 จุด ต่อผ่านสายตัวนาลงดินไปยังกราวด์ฟูาผ่า (Lightning ground)
ที่ชั้น 1 เพื่อปูองกันอันตรายจากฟูาผ่า
โดยอุปกรณ์และการติดตั้งระบบเป็นไปตามรายละเอียดและตามที่ระบุในแบบและแยกเป็นอิสระ
จากระบบต่อลงดินของระบบไฟฟูา ตามมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปนี้
(ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟูา “หมวด 7 การติดตั้ง
สายล่อฟูา”
(ข) มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟูาสานักงานพลังงานแห่งชาติ “TSES 12-1980
มาตรฐานระบบปูองกันฟูาผ่าสาหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร”
(ค) National Fire Protection Association (NFPA) No.78
การติดตั้งระบบปูองกันอันตรายจากฟูาผ่ าของอาคารโครงการ ประกอบด้วย หลักสายดิน
(Ground Rod) ตัวนาลงดิน (Down Conductor) ตัวนาบนหลังคา (Roof Conductor) หลักล่อฟูา(Air
Terminal) ตัวนาช่วยกระจายประจุไฟฟูาเป็นตัวนาไฟฟูาที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตัวนาลงดินแต่ละแนว การติดตั้ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างอิงเบื้องต้น
ผังบริเวณระบบไฟฟูาหลัก แสดงดังรูปที่ 2.7.5-1
แบบขยายห้องเครื่องไฟฟูา แสดงดังรูปที่ 2.7.5-2
ไดอะแกรมระบบไฟฟูาอาคาร P ดังแสดง รูปที่ 2.7.5-3
ไดอะแกรมระบบไฟฟูาอาคาร Q ดังแสดง รูปที่ 2.7.5-4
ไดอะแกรมระบบไฟฟูาอาคาร R ดังแสดง รูปที่ 2.7.5-5
ไดอะแกรมระบบไฟฟูาอาคาร T ดังแสดง รูปที่ 2.7.5-6
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2.7.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ประกอบด้วยห้องชุดรวมทั้งสิ้น 188 ห้องชุด มี
พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมเท่ากับ 30,195.01 ตารางเมตร ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุด สาหรับประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมระบบปูองกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) เพื่อให้
สามารถปูองกันและควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จะเข้ามาให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ โครงการจะทาการติดตั้งระบบปูองกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการติดตั้งระบบปูองกันและควบคุมอัคคีภัย รวมทั้งรายละเอียดโครงการ
ที่เกี่ยวกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการดังนี้
(1) ระบบป้องกันอัคคีภัย
1) ชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet :
FHC) โดยแต่ละตู้ป ระกอบด้ว ย วาล์ว ฉีดน้ าดับเพลิ งขนาด 2.5 นิ้ว แบบข้อต่อสวมเร็ว 1 ชุด ชุดสายฉีดน้า
ดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีดน้าดับเพลิง 100 ฟุต ต่อ จากตู้ฉีดน้า
ดับเพลิงแล้วสามารถน้าไปใช้ดังเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง
ขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงบริเวณโถงทางเดิน และโถงลิฟต์ของ
อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ชั้นละ 2 ชุด ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี FHC จานวน 40 จุด
2) หัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) โครงการ
จัดให้มีหัวรับน้าดับเพลิงสาหรับนาน้าจากรถดับเพลิงเข้าสู่ระบบการจ่ายน้าเพื่อดับเพลิงภายในอาคารโครงการ
โดยหัวรับน้าดับเพลิงสาหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 65 x Ø 65 x Ø 100
พร้อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช้สาหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จานวน 4 จุด ๆ ละ 2 ชุด ตาแหน่งที่
จัดเตรียมอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร P จานวน 2 ชุด ด้านหน้าอาคาร Q จานวน 2 ชุด ด้านหน้าอาคาร R จานวน
2 ชุด และด้านหน้าอาคาร T จานวน 2 ชุด
3) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ แบบผงเคมีแห้ง
(Dry Chemical Extinguisher) ขนาด 20 ปอนด์ แบบหิ้วได้ ซึง่ จะติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร
รวมจานวน 80 จุด ดังนี้
- อาคาร P ติดตัง้ ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 4 จุด และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
- อาคาร Q ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 7 จุด ชั้นที่ 2-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 4 จุด
และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
- อาคาร R ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 2 จุด ชั้นที่ 2-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 3 จุด
และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
- อาคาร T ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 4 จุด ชั้นที่ 2-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 3 จุด
และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) โครงการจะติดตั้งปูายบอกทางหนีไฟภายในอาคาร
โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11
W ซึ่งมีกาลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกาลังไฟฟูาในสภาวะปกติเกิดขัดข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
โดยจะติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกอาคาร และทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ
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5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ ทาหน้าที่จ่ายกาลังไฟฟูาใน
สภาวะที่ไฟฟูาปกติขัดข้อง หลอด Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟูาอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่าย
กระแสไฟฟูาได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ
จานวน 216 จุด
6) กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โครงการได้จัดให้มี
ระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละส่วนของอาคาร ดังนี้
- อาคาร P ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นดาดฟูา รวมมี CCTV จานวน 42 จุด
- อาคาร Q ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นดาดฟูา รวมมี CCTV จานวน 41 จุด
- อาคาร R ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นดาดฟูา รวมมี CCTV จานวน 28 จุด
- อาคาร T ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นดาดฟูา รวมมี CCTV จานวน 29 จุด
รวมมี CCTV ที่ติดตั้งภายในอาคาร จานวน 140 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ โถงลิฟต์
และทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร
สาหรับภายนอกอาคารโครงการเนื่องจากทางเข้า-ออกของโครงการตั้งอยู่ติดกันถนนสาธารณะ
ซึ่งโครงการได้ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในโครงการให้ชัดเจน โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นจุดอับสายตา โดยเพิ่ม
มุมมองที่สามารถมองเห็นพื้นที่สาธารณะ คือ ถนนด้านหน้าโครงการเพื่อให้สามารถติด ตามตรวจสอบการเข้า
ออกของรถ และดูแลความปลอดภัยบริ เวณถนนสาธารณะนอกโครงการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของ
จังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โดยได้มีการติดตั้ง CCTV จานวน 30 จุด บริเวณ
ทางเดินรถ ลานจอดรถและทางเข้าออกโครงการ รวมมี CCTV ทั้งภายในพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 170 จุด พร้อมจัด
ให้มีจอทีวีภาพที่ห้องควบคุมบริเวณอาคารงานระบบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัย
โดยรวม
สาหรับเส้นทางเดินรถดับเพลิ งในการเข้าดับเพลิงของพื้นที่โครงการ โดยเข้าสู่โครงการจะใช้
ถนนซอยเชิงทะเล14 ซึ่งเชื่อมต่อกับทางสาธารณประโยชน์ โดยทางเข้า -ออกของโครงการมีลักษณะเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ มีความกว้าง 6.00 เมตร ซึ่งเส้นทางการเดินรถดับเพลิงจะมี
ลักษณะการเดินรถทั้งแบบเดินรถสวนทางกัน (Two-way Traffic) ซึ่งมีขนาดความกว้างของผิวจราจร 6.007.50 เมตร โดยโครงการจะกาหนดจุดจอดรถดับเพลิงไว้จานวน 3 จุด ดังนี้
1. จุดจอดรถดับเพลิงที่ 1 บริเวณด้านหน้าอาคาร P ซึ่งจะจ่ายน้าดับเพลิงให้กับหัวรับน้า
ดับเพลิงของอาคาร P โดยติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) ซึ่ง
หัวรับน้าดับเพลิงสาหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 65 x Ø 65 x Ø 100
พร้อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช้สาหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จานวน 2 จุด
2. จุดจอดรถดับเพลิงที่ 2 บริเวณด้านหน้าอาคาร R ซึ่งจะจ่ายน้าดับเพลิงให้กับหัวรับน้าดับเพลิง
ของอาคาร Q และอาคาร R โดยติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC)
โดยหัวรับน้าดับเพลิงสาหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 65 x Ø 65 x Ø 100
พร้อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช้สาหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จานวน 2 จุด/อาคาร
3. จุดจอดรถดับเพลิงที่ 3 บริเวณด้านหน้าอาคาร T ซึ่งจะจ่ายน้าดับเพลิงให้กับหัวรับน้า
ดับเพลิงของอาคาร T โดยติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) ซึ่ง
หัวรับน้าดับเพลิงสาหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 65 x Ø 65 x Ø 100
พร้อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช้สาหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จานวน 2 จุด
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(2) ระบบเตือนอัคคีภัย
(ก) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) แผงควบคุมรวมจะอยู่ในห้องงาน
ระบบไฟฟูาซึ่งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร R โดยจะทาหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ -ส่งสัญญาณตรวจรับ
สาหรับทางาน โดยเมื่ออุปกรณ์จาพวกชุดกดแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน ที่ติดตั้งไว้เริ่มทางานไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง
ก็จ ะส่ งสั ญ ญาณและมี เสี ย งสั ญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะมีเจ้ าหน้าที่ควบคุมสวิตช์ ตัดเสี ยง แต่ห ากไม่ มี
เจ้าหน้าที่ตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้และโซนอื่นๆ พร้อมกันหมด
(ข) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ทาหน้าที่รับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้
ภายในอาคารได้ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ในพื้นที่สูงไม่เกิน 4 เมตรและมีหลอดไฟ (Response Lamp)
สาหรับแสดงสภาวะเมื่อเครื่องมือตรวจจับควันทางานจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ตรวจจับของแผงควบคุมรวม
เมื่อตรวจจับควันได้ เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยัง Alarm Bell ให้ดังขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบและส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้บริเวณห้องพักทุกห้อง ส่วน
ต้อนรับ สานักงาน ห้องนิติบุคคล ลิฟต์ และทางเดิน
(ค) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) สวิตช์กดแจ้งเหตุด้วยมือ
สาหรับส่งสัญญาณเตือนภัยจะติดตั้งไว้บริเวณโถงหน้าบันไดหลักของอาคารโรงแรม ซึ่งอยู่สูงจากพื้นประมาณ
1.50 เมตร เป็นแบบชนิดดึง มีแท่งแก้วหรือกระจกปูองกันการดึงในสภาวะปกติ มีปูาย FIRE ชัดเจน มี KEY
SWITCH สาหรับไขเพื่อส่ง General Alarm
(ง) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัยโดยติดตั้งบริเวณ
เดียวกับ Fire Alarm Manual Station มีขนาด 6 นิ้ว 24 โวลต์ ติดตั้งอยู่บริเวณโถงทางเดินของอาคารห้องพัก
อาคารร้านอาหาร และอาคารห้องครัว อยู่ต่ากว่าฝูาเพดาน 0.3 เมตร
(จ) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) มีวิธีการทางาน คือ เครื่องจะทางานเมื่อมี
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดที่ตั้งไว้โดยการติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนของอาคารโครงการ
ติดตั้งให้เริ่มทางานเมื่อมีอุณหภูมิตั้งแต่ 135 องศาฟาเรนไฮต์ ขึ้นโดยจะทาการติดตั้งไว้บริเวณลานจอดรถภายใน
อาคาร และครัว
สาหรับ รายละเอียดผู้ ออกแบบระบบปูองกันอัคคีภัยพร้อมใบอนุญาตประกอบวิช าชีพของ
ผู้ อ อกแบบ โ ดย ผู้ ล งนามรั บ รองการออกแบบระบบปู อ งกั น อั ค คี ภั ย ของอาคารโ ครงการ คื อ
นายอรรถกร ชัยคารพ ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประเภท
สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สก.4252 ดังตารางตารางสรุประบบปูองกันอัคคีภัย
ของโครงการ ผู้ออกแบบและวุฒิวิศวกรผู้ออกแบบที่สามารถออกแบบได้ตามที่กฎหมายกาหนด แสดงดังตาราง
ที่ 2.7.6-1
ตารางสรุ ป รายละเอีย ดระบบปูองกันอัคคีภัยที่โ ครงการจัดให้ มีเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 2.7.6-2
ผังแสดงตาแหน่งหัวรับน้าดับเพลิง และจ่ายน้าดับเพลิงของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.6-1
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบดับเพลิงอาคาร P และอาคาร Q แสดงดังรูปที่ 2.7.6-2
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบดับเพลิงอาคาร R และอาคาร T แสดงดังรูปที่ 2.7.6-3
ผังแสดงตาแหน่งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แสดงดังรูปที่ 2.7.6-4
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)ส่วนที่ 1 แสดงดังรูปที่ 2.7.6-5
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)ส่วนที่ 2 แสดงดังรูปที่ 2.7.6-6
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แสดงดังรูปที่ 2.7.6-7
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ตารางที่ 2.7.6-1 ตารางสรุประบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ผู้ออกแบบและวุฒิวิศวกรผู้ออกแบบที่สามารถออกแบบได้ตามที่กฎหมายกาหนด
อุปกรณ์แจ้งเหตุ
กล้องวงจร
ผู้ออกแบบ
ชุดตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง
ไฟฉุกเฉิน
Manual
อาคาร
ปิด
และวุฒิวิศวกรของ
Smoke
Heat
(FHC )
CO2
Emergency Light
Station
CCTV
ผู้ออกแบบ
Detector Detector
& Alarm Bell
อาคาร P
24
288
141
10
22
42
26
นายอรรถกร ชัยคารพ
สาขา
อาคาร Q
27
261
99
10
25
41
36
วิศวกรรมเครื่องกล
อาคาร R
17
163
56
10
16
28
25
ระดับสามัญวิศวกร
อาคาร T
17
194
78
10
17
29
20
รวม
85
906
374
50
80
140
107
ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.6-2 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 อาคารดังต่อไปนี้ต้องมีวิธีการเกี่ยวกับการปูองกัน
อัคคีภัยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด
(2) อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เช่น โรง
มหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา
หอสมุ ด สถานกี ฬ าในร่ ม ตลาด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ
สถานี ข นส่ ง มวลชน ที่ จ อดรถ ท่ า จอดเรื อ ภั ต ตาคาร
สานักงาน สถานที่ทาการของราชการ โรงงาน และอาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น
(3) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีตั้งแต่ 4 หน่วยขึ้น ไป และ
หอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3)
ที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นเป็น
ข้อ 3 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความ
สูงไม่เกิน 2 ชัน้ ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กาหนดไว้ในตารางที่ 1
ท้ายประกฎกระทรวงนี้ จานวนคูหาละ 1 เครื่อง
อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและ
ขนาดที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สาหรับดับเพลิงที่เกิดจาก
ประเภทวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่
เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่
น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นที่
อาคารไม่ เ กิ น 1.50 เมตร ในที่ ม องเห็ น สามารถอ่ า น
ค าแนะน าการใช้ ไ ด้ และสามารถน าไปใช้ ง าน ได้
โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ 5 อาคารอื่นนอกตากอาคารตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ที่มี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สรุปรายละเอียดโครงการ
- โครงการดาเนินกิจการในลักษณะอาคารชุด สาหรับ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า มีห้องชุด
ทั้งหมดจานวน 188 ห้อง แต่ละห้องมีห้องนอน ห้องส้วม
และห้องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบน
หรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน เข้าข่ายอาคารชุด อาคารอยู่อาศัย
รวม ตามระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กั บ การควบคุ ม อาคารตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้อง
จัดให้มีการติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัย
- โครงการมี อ าคารสู ง ตั้ ง แต่ 3 ชั้ น ขึ้ น ไป จ านวน 4
อาคาร ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบปู อ งกั น
อัคคีภัย

- โครงการจั ดให้มีเครื่องดับเพลิง มือถือ CO2 บริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร
T ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นดาดฟูา รวมมีเครื่องดับเพลิง
มือถือ CO2 จานวน 40 จุด
โดยติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้ส่วนบนสุดของเครื่องดับเพลิง
ชนิดมือถือสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร สามารถ
มองเห็นและอ่านคาแนะนาการใช้ได้ และสามรถนาไปใช้
งานได้โดยสะดวก จึงถือว่า สอดคล้องกับข้อกาหนด
ดังกล่าว

- โครงการดาเนินกิจการในลั กษณะอาคารชุด สาหรั บ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุ ดเพื่ อการค้า มี ห้องชุ ด
ทั้งหมดจานวน 188 ห้อง แต่ละห้องชุดมีห้องนอน ห้อง
ส้วมและห้องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้น
บนหรือลิ ฟต์ ใช้ ร่วมกัน มีพื้ นที่ อาคารรวมกันทุ กชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันของโครงการเกิน 2,000 ตร.ม.
จานวน 4 อาคาร คือ อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และ
อาคาร T ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีระบบสัญญาณ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.6-2 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ 4 และข้อ 5
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและ
ระบบแจ้ ง เหตุ ที่ ใช้ มื อเพื่ อ ให้อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ น
เพลิงไหม้
(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้คนที่ อยู่ในอาคารได้ ยิน หรือทราบ
อย่างทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สรุปรายละเอียดโครงการ
เตื อ นเพลิ ง ไหม้ ทุ ก ชั้ น ซึ่ ง โครงการได้ จั ด ให้ มี ร ะบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดังนี้
 เครื่องตรวจจับควันอาคาร P จานวน 288 จุด อาคาร
Q จานวน 261 จุด อาคาร R จานวน 163 จุด และ
อาคาร T จานวน 194 จุด
 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง อาคาร P จานวน 24 จุด
อาคาร Q จานวน 27 จุด อาคาร R จานวน 17 จุด
และอาคาร T จานวน 17 จุด
 กริ่ ง สั ญ ญาณเตื อ นภั ย อาคาร P
จ านวน 24 จุ ด
อาคาร Q จานวน 27 จุด อาคาร R จานวน 17 จุด
และอาคาร T จานวน 17 จุด
 เครื่องตรวจจับความร้อน อาคาร P จานวน 141 จุด
อาคาร Q จานวน 99 จุด อาคาร R จานวน 56 จุด
และอาคาร T จานวน 78 จุด
จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
โครงการได้จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดังนี้
 เครื่องตรวจจับควันอาคาร P จานวน 288 จุด อาคาร
Q จานวน 261 จุด อาคาร R จานวน 163 จุด และ
อาคาร T จานวน 194 จุด
 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง อาคาร P จานวน 24 จุด
อาคาร Q จานวน 27 จุด อาคาร R จานวน 17 จุด
และอาคาร T จานวน 17 จุด
 กริ่ ง สั ญ ญาณเตื อ นภั ย อาคาร P
จ านวน 24 จุ ด
อาคาร Q จานวน 27 จุด อาคาร R จานวน 17 จุด
และอาคาร T จานวน 17 จุด
 เครื่องตรวจจับความร้อน อาคาร P จานวน 141 จุด
อาคาร Q จานวน 99 จุด อาคาร R จานวน 56 จุด
และอาคาร T จานวน 78 จุด
จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
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โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(3) บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) จัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ของอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา โดยโครงการจัดให้มีบันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟรวมด้วย มีรายละเอียดดังนี้
(1) อาคาร P
 บันได ST-1 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง
1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
 บันได ST-2 (บันไดหลัก) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง
1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
(2) อาคาร Q
 บันได ST-3 (บันไดหลัก ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 - ชั้นที่ 5 มีความกว้า ง
1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
 บันได ST-4 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง
1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
(3) อาคาร R
 บันได ST-5 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง
0.90 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
 บันได ST-6 (บันไดหลัก) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง
1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
(4) อาคาร T
 บันได ST-7 (บันไดหลัก) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง
1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
 บันได ST-8 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง
0.90 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
ประตูบัน ไดหนีไฟ เป็น ประตูบานเหล็ ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชนิดผลั กเปิดออกสู่
ภายนอก พร้อมติดตั้งโช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับให้ ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มี
ธรณีประตูกั้น
นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งปูายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือ
รูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งปูายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สาหรับปูายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลักษณ์หนี ไฟ
พร้อมระบุคาว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สี
ขาวบนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออก
สู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร ส่วนปูายบอกตาแหน่งชั้นอาคาร จะติ ดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด้วยตัวอักษรสูงไม่
น้อยกว่า 15 เซนติเมตร บริเวณหน้าโถงทางเดิน และบริเวณโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร แบบขยายบันไดอาคาร
แสดงดังภาคผนวกที่ 3)
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(4) การลาเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
การล าเลี ย งผู้ พั ก อาศั ย ออกนอกอาคารจะใช้ บั น ไดหลั ก และบั น ไดหนี ไ ฟของอาคาร ก่ อ น
เคลื่อนย้ายตามเส้นทางหนีไฟที่กาหนดไปยังจุดรวมพล จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ 183.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณอาคาร R
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 90.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณอาคาร P
รวมขนาดพื้นที่จุดรวมพล 273.00 ตารางเมตร
1) จุดรวมพลของโครงการ
การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจานวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ และเคลื่อนย้ายออก
นอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ายคนออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต้องจัดเตรียม
พื้น ที่ จุ ด รวมพลทั้ ง สิ้ น ต้ อ งไม่น้ อ ยกว่ า 250.50 ตารางเมตร (คิ ด จากจ านวนผู้ อ พยพประมาณ 1,002 คน
(พนักงานประจาโครงการและผู้พักอาศัย)  สัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ทั้งนี้
โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ จานวน 2 จุด มีขนาดพื้นที่รวม 273.00 ตารางเมตร
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล เท่ากับ 0.27 ตารางเมตร/คน จึงสอดคล้องกับแนวทางของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อย
กว่า 0.25 ตารางเมตร/คน
ตาแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.6-8
2) การอพยพคนภายในโครงการ
สาหรับผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักและพนักงานจะต้องอพยพออกจากแต่ละอาคารกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจากแต่ละอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีปูายแจ้งไว้สาหรับทางหนี
ไฟ และลงมายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สาหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ
จะใช้เวลาประมาณ 3.30 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ความสามารถในการลาเลียงคนออกนอกอาคารของบันไดหนีไฟ
สามารถคานวณหาระยะเวลาในการระบายคนออกทางบันไดหนีไฟลงมาสู่ชั้นล่าง โดยอ้างอิง
ตามมาตรฐานการคานวณตามกฎ NFPA 101 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการ
คานวณ โดยใช้สูตร
=
2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}
te
=
2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}
เมื่อ
te
=
เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการหนีไฟ
Z
=
จานวนคนทั้งหมดในอาคาร
Y
=
ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน
ข้อมูลการออกแบบบันไดของโครงการ
อาคารของโครงการประกอบด้ว ยอาคารขนาด 5 ชั้น ดาดฟูา ซึ่งโครงการจัดให้มีบันไดหลั ก
จานวน 4 บันได และบันไดหนีไฟ 4 บันได โดยใช้บันไดหลักในการหนีไฟร่วมด้วย
บันไดหลัก กว้าง
=
1.50 x 4
เมตร
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=
6.00
บันไดหนีไฟ กว้าง
=
1.50 x 2
เมตร
=
3.00
บันไดหนีไฟ กว้าง
=
0.90 x 2
เมตร
=
1.80
รวมความกว้างของบันได (6.00+3.00+1.80)
=
10.80
เมตร
จานวนคนที่ลาเลียงทางบันไดหนีไฟ
มีจานวนห้องชุด
=
188
ห้องชุด
จานวนผู้เข้าพัก
=
940
คน
จานวนพนักงาน
=
62
คน
ดังนั้น จานวนคนที่ลาเลียงทางบันไดหนีไฟ =
1,002
คน
แทนค่าในสูตร
te
= 2+{[1,002/(10.80-1.80 m)]x0.0117}
te
=
3.30
นาที
ดังนั้น บันไดหนีไฟของอาคารสามารถลาเลียงคนทั้งหมดออกนอกอาคารได้ภายในระยะเวลา
3.30 นาที
สาหรับพื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมสาหรับเป็นจุดรวมพล สามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการ
ได้ทั้งหมดและเพียงพอต่อจานวนผู้อพยพภายในโครงการและยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการยังกาหนดให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการกันพื้นที่และให้สัญญาณ
จราจรในบริเวณดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตารวจในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้
น้อยมาก เนื่องจากการออกแบบอาคารได้กาหนดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินรวมทั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยตามที่
กฎหมายกาหนด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการส่งสัญญาณมายังห้องควบคุมเพื่อทราบและสามารถระงับเหตุในจุด
เกิ ด เหตุ ไ ด้ อย่ า งรวดเร็ ว ประกอบกั บ การก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบอุ ป กรณ์ ปูอ งกั น อั ค คี ภั ยตามแผนการ
ตรวจสอบซ่อมบารุงและการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่กาหนดจะสามารถปูองกันและควบคุมการเกิด
เหตุฉุกเฉินดังกล่าวได้
นอกจากระบบปู องกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าวข้างต้นแล้ ว การเตรียมความพร้อมของ
บุคคลากร สาหรับใช้อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ถือเป็นสิ่งที่จาเป็น โดยอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยที่โครงการจัดให้มีนั้น จาเป็นต้องมี “คน” ที่จะต้องรับผิดชอบและสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้
ในการนี้ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้เสนอแนะและได้รับการตอบรับจากโครงการในการดาเนินการจัดเตรียมทีมปูองกัน
ภัย โดยความร่วมมือระหว่างผู้จัดการทั่วไป ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทาหน้าที่ในการ
ควบคุมเหตุการณ์เพลิงไหม้ สาหรับสาระโดยสังเขปของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ ดังอธิบายได้ดังนี้
แผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อปกปูองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักอาศัยและพนักงาน
ภายในโครงการ
- เพื่อปูองกันการเกิดอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที
บุคคลที่เกี่ยวข้องในแผนฯ
1. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจาอาคาร
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2. พนักงานรักษาความปลอดภัย
3. ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ
แผนปฏิบัติการทั่วไป
1. จัดอบรมและสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิงชนิดมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ประจา
อาคารและอาสาสมั ค ร โดยขอความอนุ เ คราะห์ จ ากต ารวจดั บ เพลิ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยของหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
นิติบุคคลไว้อย่างชัดเจนกับแผนผังของอาคารแต่ละชั้น
3. ติดปูายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถืออย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุด
4. ติดตั้งแผนผังแสดงตาแหน่งจุดติดตั้งถังดับเพลิง ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟให้เห็นได้ชัดเจนไว้
ในแต่ละชั้น
5. จัดให้มีแผนปฏิบัติการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
6. ตรวจสอบการทางานของสัญญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์ทุก ๆ วันเสาร์สุดท้ายของเดือน
7. จัดรับอาสาสมัครทาหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตารวจ หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ ควบคุม
ดาเนินการปฏิบัติตามแผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการปูองกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้
เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว โดยมีสมาชิกดังนี้
- ผู้จัดการ
- เจ้าหน้าที่ของอาคาร
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ตัวแทนเจ้าของห้องพักอย่างน้อย 1 ท่าน/1 ชั้น/อาคาร
แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
1. ผู้พบเหตุการณ์ใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าระงับเพลิงไหม้ทันทีและแจ้งไปยังผู้จัดการทันทีหลังจาก
เข้าระงับเพลิงไหม้แล้ว
2. ผู้จัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าช่วยระงับเพลิงไหม้
3. ถ้าไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ผู้จัดการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือโทรศัพท์แจ้ง
เหตุหมายเลขอัตโนมัติ
4. กดสัญญาณเตือนไฟให้ดังขึ้นและปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพ
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดการจราจรเพื่ออานวยความสะดวกให้กับหน่วยดับเพลิงที่จะ
มาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
แผนปฏิบัติการในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
1. จั ด ให้ มีปู า ยแสดงขั้น ตอนในการปฏิ บัติ เมื่ อ ได้ ยิน สั ญ ญาณเตื อ นภั ยในห้ อ งพั กทุ ก ห้ อ งและ
สถานที่ต่าง ๆ ทั่วโครงการ ดังนี้
- ดับไฟฟูาและแหล่งกาเนิดความร้อนทุกประเภททันทีให้เรียบร้อย
- ตรวจดูจานวนคนภายในห้องพักให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก
- นากุญแจห้องและกุญแจรถยนต์ออกมาพร้อมกับล็อคห้องให้เรียบร้อย
- ลงจากอาคารโดยการเดินให้เร็วที่สุดไปตามทางเดินหนีไฟที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น
2. จัดซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.7 ระบบระบายอากาศ
(1) ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตั้งแต่ละ
ห้องพัก และแต่ละส่วนของอาคาร ซึ่งระบบปรับอากาศจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ เครื่องระบายความร้อน
ชนิดอากาศ (Air Cooled Condensing Unit : CDU) ติดตั้งบริเวณระเบียงรอบๆ อาคาร และเครื่องส่งลมเย็น
(Fan Coil Unit : FCU) ทาหน้าที่ ทาความเย็นหมุนเวียนในพื้นที่ปรับอากาศ โดยขนาดของระบบปรับอากาศจะ
ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพัก หรือในแต่ละส่วนที่มีการติดตั้ง ซึ่งโครงการใช้ระบบปรับอากาศ
ทั้งหมดประมาณ 500 ตันความเย็น
สาหรับอัตราการระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศนี้ กาหนดให้มีอัตราการระบายอากาศ
เทียบกับข้อกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
(2) ระบบระบายอากาศ
1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจัดให้มีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ
บริเวณพื้นที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้า น ที่มีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ช่องบานเกล็ด ซึ่ง
จะต้องเปิดให้อากาศผ่านในขณะใช้สอยพื้นที่นั้น ๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ จะต้องมีพื้นที่ลมผ่านสุทธิไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น คือ
 บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บนั ไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้
 บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่าทาให้เกิด
การระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือ
การติดตั้งระบบปรับอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกสูงเพื่ อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศที่อยู่ในระดับที่
สะบายยิ่งขึ้น
2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนาอากาศ
ภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องชุดทุกห้อง ห้องสานักงาน ส่วน
ต้อนรับ ห้องออกกาลังกาย สานักงานนิติบุคคล พื้นที่อเนกประสงค์ ร้านค้า ห้องครัว ลิฟท์ ห้องเครื่องลิฟท์ และ
ห้องพักมูลฝอยรวม เป็นต้น
 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ เพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง
ได้แก่ ห้องน้า ห้องไฟฟูา ห้องปั๊มน้า ห้องเครื่องปั่นไฟฟูา ห้องพักมูลฝอย และทางเดิน เป็นต้น (รายการคานวณ
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แสดงดังภาคผนวก 4)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดการดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดการออกแบบอาคารโครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2
ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 มีดังนี้
ลักษณะโครงการเป็นกิจการประเภทอาคารชุด (เพื่อการค้า) มีพื้นที่ใช้สอยอาคารเกิน 2,000 ตาราง
เมตร จึงจัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง กาหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 177 ตอนที่ 94ก ลงวันที่ 12 พฤสจิกายน พ.ศ. 2563
ข้อ 4 การก่อสร้างอาคารสาหรับใช้เป็นหรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ หากมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้
1. โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
3. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
4. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
5. สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6. สานักงานหรือที่ทาการ
7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
8. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
9. อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความสอดคล้อง
โครงการโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีเป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด สาหรับประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดเพื่อการค้า ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น 4 อาคาร แต่ละอาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุก
ชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร จึงเข้าข่ายอาคารที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎกระทรวง กาหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563
ทั้ง นี้ โ ครงการมี ก ารใช้ พ ลั ง งานที่เ กิ ด ขึ้น จากกิจ กรรมภายในโครงการ ดั ง นั้ นโครงการได้ก าหนด
มาตรการอนุ รักษ์พลั งงานไว้แล้ ว ซึ่งมีการกาหนดมาตรการให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่อง
กาหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) การกาหนดกาลังไฟฟูาที่ใช้สาหรับอุปกรณ์แสงสว่างในอาคาร
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2564 หมวด 2 ข้อ (8) กาหนดให้อาคารประเภทโรงแรม มีค่า
กาลังไฟฟูาส่องสว่างสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ดังนั้น โครงการจะถูกกาหนดมาตรการให้ใช้หลอด
ไฟฟูาให้แสงสว่างที่จะใช้พลังงานตามห้องพัก และพื้นที่ใช้สอยในอาคารให้มีค่าการใช้พลังงานไฟฟูาไม่เกิน 12
วัตต์ต่อตารางเมตร
2) ระบบปรับอากาศ (การใช้เครื่องปรับอากาศ)
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2564 หมวด 3 ข้อ 9 ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่างๆ
ที่ติดตั้งเพื่อใช้สาหรับอาคาร ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ดังต่อไปนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(1) เครื่องปรั บอากาศขนาดไม่เกิน 12,000 วัตต์ ต้องมีค่าประสิทธิภ าพพลังงานตาม
ฤดูกาล เป็นไปตามเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 (ขั้นต่า) ที่เป็นปัจจุบันของการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
(2) เครือ่ งทาน้าเย็นสาหรับระบบปรับอากาศแบบอัดไอ อ้างอิงจากการทดสอบสภาวะ
มาตรฐานที่มีค่าอุณหภูมิน้าออกจากระบบจ่ายน้าเย็น 7.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน้าออกจากระบบระบาย
ความร้อน 32.2 องศาเซลเซียส ต้องมีค่ากาลังไฟฟูาต่อตันความเย็นไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้
ประเภทของเครือ่ งทาน้าเย็นสาหรับระบบปรับ
อากาศแบบอัดไอ
ชนิดการระบายความร้อน
ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ระบายความร้อนด้วยน้า

ขนาดความสามารถในการ
ทาความเย็นที่ภาระเต็ม
พิกัดเครื่องทาน้าเย็น
แบบของเครื่องอัด
(ตันความเย็น)
ทุกชนิด
ทุกขนาด
แบบลูกสูบ
ทุกขนาด
แบบโรตารี
ทุกขนาด
หรือแบบสกรู
แบบสครอลล์
ทุกขนาด
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300
แบบแรงเหวี่ยง
มากกว่า 300

ค่ากาลังไฟฟ้าต่อตันความ
เย็น
(กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น)
1.12
0.88
0.70
0.89
0.67
0.61

ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟูา ซึ่งประกอบด้วย ระบบระบายความร้ อน
ระบบจ่ายน้าเย็น และระบบส่งลมเย็น ต้องมีค่ากาลังไฟฟูาต่อตันความเย็นรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลวัตต์ต่อตัน
ความเย็น
การดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ ประกอบด้วย
1) การติ ด ตั้ ง หลอดไฟฟู า แสงสว่ า งในห้ อ งพั ก ทางเดิ น และที่ จ อดรถ ให้ มี ค วามสว่ า ง
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 อันได้แก่ ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ช่องทางเดินไม่น้อยกว่า 200 LUX ที่
จอดรถไม่น้อยกว่า 50 LUX ห้องประชุมไม่น้อยกว่า 300 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟูาที่ให้ความสว่างดังกล่าว
ใช้พลังงานไฟฟูาไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564
2) โครงการเลือกเครื่องปรับอากาศติดตั้งใช้ในโครงการ ขนาดไม่เกิน 12,000 วัตต์ ต้องมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล เป็นไปตามเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 (ขั้น
ต่า) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และ
วิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564
3) ห้องพักของโครงการด้านที่เป็นระเบียง โครงการได้ออกแบบติดประตูกระจกบานเลื่อน
และมีความกว้างมากกว่าส่วนผนังทึบในห้องพักทุกห้อง โดยจะเลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์ไม่มากกว่า 0.55 และมีค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์ก ารส่งผ่านความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1.20
นอกจากนี้ โครงการมีมาตรการอื่นๆ ประกอบด้วย
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

1) ไฟฟูาแสงสว่างในห้องพัก และทางเดิน ให้ใช้หลอดไฟฟูาฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟที่
มาตรฐานเทียบเท่า หรือดีกว่า เช่น หลอดตะเกียบ
2) ติดตั้งปูายรณรงค์ประหยัดไฟฟูา บริเวณหน้าลิฟต์ และบันได (เช่น ให้ปิดไฟแสงสว่าง
เมื่อออกจากห้องพัก การใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟูา)
3) เลื อ กอุ ป กรณ์ ไฟฟู า เช่ น หลอดไฟ และเครื่อ งปรับ อากาศ ที่ ได้ รับ รองการประหยั ด
พลังงานจากหน่วยงานราชการ เป็นอุปกรณ์ของอาคาร
รายละเอียดการออกแบบ และความสอดคล้องของอาคารกับกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือ
ขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 แสดงดัง
ตารางที่ 2.7.7-1 (รายการคานวณอนุรักษ์พลังงาน แสดงดังภาคผนวกที่ 4)
ตารางที่ 2.7.7-1 ความสอดคล้องของอาคารกับกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564
ลาดับ

รายการ

การออกแบบโครงการ

1

กาลังไฟฟ้าที่ใช้สาหรับอุปกรณ์แสงสว่าง
ในอาคาร
กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2564 หมวด 2
ข้อ (8) ค่า กาลั ง ไฟฟู า ส่ องสว่ า งสู ง สุ ด
(Lighting power density; LPD) ของ
อาคารประเภทโรงแรม ต้องมีค่ากาลังไฟฟูา
ส่องสว่างสูงสุดของอาคาร ไม่เกิน 12 วัตต์
ต่อตารางเมตร
ระบบปรับอากาศ
กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2564 หมวด 3
ข้ อ (9) เครื่ อ งปรั บ อากาศขนาดไม่ เ กิ น
12,000 วั ต ต์ ต้ อ งมี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
พลั ง งานตามฤดู ก าล เป็ น ไปตามเกณฑ์
ร ะ ดั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ พ ลั ง ง า น
เครื่องปรับ อากาศเบอร์ 5 (ขั้น ต่ า) ที่ เป็ น
ปัจจุบันของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
การออกแบบ

-ใช้หลอดไฟฟูาให้แสงสว่างที่จะใช้พลังงาน
ตามห้องพัก และพื้นที่ใช้สอยในอาคารให้มี
ค่าการใช้พลังงานไฟฟูาไม่เกิน 12 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร
-ใช้ ห ลอดไฟประหยั ด พลั ง งาน (LED)
ทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการ ทั้งส่วนกลาง
และภายในห้องพักอาศัยของโครงการ

2

3

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

- ใช้เครื่องปรับอากาศไม่เกิน 12,000 วัตต์
ค่าอัตราประสิทธิภาพพลังงาน
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

ความ
สอดคล้อง
ผ่าน

ผ่าน

ห้ อ งพั ก ของโครงการด้ า นที่ เ ป็ น ระเบี ย ง
ทางโครงการได้ออกแบบติ ดประตูกระจก
บานเลื่ อนและมี ความกว้ า งมากกว่ า ส่ ว น
ผนังทึบในห้องพักทุกห้อง โดยจะเลือกใช้
กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์ไม่มากกว่า 0.55 และมี
ค่ า การส่ อ งผ่ า นของแสงธรรมชาติ ต่ อ ค่ า
สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสี
อาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1.20
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รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้
เข้าพักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดาเนินการ ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ แสดงดังตารางที่ 2.7.7-2
ตารางที่ 2.7.7-2 มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการจะรณรงค์ให้ผู้
เข้าพักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดาเนินการ
ส่วนของเจ้าของโครงการปฏิบัติ
ส่วนของผู้พักอาศัยปฏิบัติ
1.ออกแบบและทาสี อ าคารภายในให้ มี สี ส ว่ า ง เพื่ อ 1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟูาทุกชนิดเมื่อ
ประหยัดพลังงานไฟฟูา
เลิกใช้งาน
2.เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟูาที่ได้มาตรฐาน และประหยัด 2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา
พลังงาน
เซลเซียส
3.ควรปลู กไม้ยื น ต้นรอบๆ อาคาร ช่ว ยบั งแดด เพื่อ 3. ใช้น้าอย่างประหยัด
เครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทางานหนักเกินไป
4. ในห้องสานักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และ
อุปกรณ์ไฟฟูาที่ไม่จาเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.
5. ใช้ห ลอดไฟประหยั ด พลั ง งาน ใช้ ห ลอดผอมจอม
ประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้
หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์
6. ติดตั้งระบบน้าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและ
จ่ายน้าตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
พลังงานไปสูบและจ่ายน้าภายในอาคาร
7. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้าต้นไม้แทนการฉีดน้าด้วย
สายยาง
8. สนับสนุนสินค้าที่มีบ รรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถ
นามาผ่านกระบวนการนามาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น
แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให้มี
การแยกมูลฝอยในครัวเรือนและในสานักงาน
9.ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รณรงค์ส่งเสริม
ให้มกี ารอนุรักษ์พลังงาน
10 . ห มั่ น ท า คว า ม ส ะอ า ด แผ่ น ก ร อง อ า กา ศ ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการ
ทางานของเครื่องปรับอากาศ
11. ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝูาเพดาน ประตู
ช่องแสง เพื่อปูองกันไม่ให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้อง
12. ซ่อ มบ ารุ งอุ ป กรณ์ ไฟฟูา ให้ อยู่ ในสภาพที่ใ ช้ง านได้
และหมั่นทาความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟูาอยู่เสมอ
13. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้า เพื่อลดการสูญเสีย
น้าอย่างเปล่าประโยชน์
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.8 การจราจร
(1)

การเข้า-ออกโครงการ

สาหรับทางเข้า-ออกของโครงการ มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยได้กาหนดให้มี
ทางเข้า-ออก โครงการทางเดียว อยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ มีความกว้าง 6.00 เมตร มีลักษณะการเดินรถแบบเดิน
รถสวนทาง (Two-way Traffic) ซึ่งทางเข้า-ออกดังกล่าวเชื่อมต่อกับทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00
เมตร มีตาแหน่งอยู่ใกล้บริเวณทางแยกและทางโค้งของถนนภายนอกพื้นที่โครงการ และซึ่งบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่
ใกล้กับคลองสาธารณประโยชน์ ดังนั้น โครงการจะติดตั้งรั้วโปร่งซึ่งมีความสูงอย่างน้อย 1.00 เมตร และติดตั้ง
กระจกโค้ง เพื่อปู องกั น อุบั ติเหตุ และจุ ดพั กรถก่อนเข้าออกโครงการ พร้ อมกับจัดภู มิส ถาปัตย์ ภ ายในพื้น ที่
โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การสัญจรเข้า-ออกโครงการเกิดความ
แออัดและมีความปลอดภัย จึงได้จัดเตรียมมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้า-ออก
โครงการ ดังนี้
1) จัดทาปูายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออก และติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม
2) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการคอยอ านวยความสะดวกบริ เ วณทางออกของโครงการ
โดยเฉพาะในช่วงที่มีร ถออกจากโครงการ จะต้องบริ หารการจราจรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้
ได้มากที่สุด
3) ติดตั้งปูายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า -ออกโครงการที่สามารถเห็นได้
ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
4) มีสันนูนบริเวณจุดเข้า -ออกพื้นที่โครงการเพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถปูองกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได้
5) ห้ามจอดรถบริเวณริมถนนบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกโครงการ
6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า ออกโครงการไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจร บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถ
เข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจร
อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง
7) จั ดให้ มี ไฟส่ องสว่ างบริ เวณทางออกในช่ว งเวลากลางคืน อย่างเพีย งพอ เพื่อ ให้ ส ามารถ
มองเห็นรถที่วิ่งมาบนถนนด้านข้างได้อย่างชัดเจน
8) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางออกของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เพิ่ม
ความระมัดระวัง เมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ
(2)

ระบบการจราจรภายในโครงการ

สาหรับการเดินรถภายในโครงการเข้าสู่พื้นที่จอดรถของโครงการ จะผ่านถนนภายในโครงการ
มีขนาดความกว้างของผิวจราจร 6.00-7.50 เมตร มีลักษณะการเดินรถทั้งแบบเดินรถสวนทางกัน (Two-way
Traffic) และจะเข้าสู่พื้นที่จอดรถของโครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 898 เลขที่ดิน 191 (พื้นที่ส่วนที่เหลือ
จากหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จากัด โดยบริษัท ภูเก็ต แก
รนด์ รีสอร์ท จากัด จะทาการจดทะเบียนเป็นภาระจายอมเรื่องทางเดินรถ และระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ให้แก่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น โครงการอาคารชุด ที
จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) จึงใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้า-ออกไปยังพื้นที่จอดรถของโครงการได้
ทั้งนี้ ถนนและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ กาหนดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปูาย
สัญญาณจราจรและปูายเตือนบริเวณทางเข้า-ออก และสัญลักษณ์แสดงทิศทางการจราจรบนพื้นทาง คันล็อคล้อ
รถยนต์บริเวณที่จอดรถ กระจกเงาโค้ง พร้อมสันนูนชะลอความเร็วก่อนทางเข้า -ออกโครงการหรือปูายเตือนลด
ความเร็วรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรภายในโครงการจึงได้จัดเตรียมมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญจรภายในโครงการ ดังนี้
1) จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางจราจรและเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนพื้นทางให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถ
ให้อยู่ในช่องทางจราจรของตนได้อย่างปลอดภัย
2) ติดตั้งปูายควบคุมความเร็ว และปูายสัญญาณจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการ
ขับขี่ภายในโครงการและระมัดระวังรถเข้า-ออกช่องจอดรถ
3) ติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่วิ่งสวนทาง
ได้ง่ายขึ้น
4) ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างให้เพียงพอต่อการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืน
(3) จานวนที่จอดรถ
โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่จอดรถยนต์สาหรับผู้พิการจานวน 5 คัน
โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารทั้งหมด
ซึ่ ง จ านวนที่ จ อดรถยนต์ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญแสดงดังตารางที่ 2.7.8-1
ตารางที่ 2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายละเอียดโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2479และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1 ในกระทรวงนี้
(8) “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารหรือส่วน
หนึ่ ง ส่ ว นใดของอาคารที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ พั ก อาศั ย หลาย - โครงการดาเนินกิจการในลักษณะอาคารชุดเพื่อ
ครอบครัวโดยแต่ละครอบครัวมีห้องนอน ครัวไฟ ห้อง การค้า มีห้องชุดทั้งหมดจานวน 188 ห้องชุด แต่ละ
ส้วมและห้องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้น ห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้าเป็นอิสระ และมี
ชั้นบนหรือลิฟท์ใช้ร่วมกัน
ทางเดินและบันไดขึ้ นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน เข้า
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคาร ข่ายอาคารชุด
ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร - ภายในโครงการประกอบด้ ว ยอาคาร จ านวน 4
เป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท อาคาร แต่ละอาคารมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
โดยมี ค วามสู ง จากระดั บ ถนนตั้ งแต่ 15 เมตรขึ้ น ไป ชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.เข้าข่ายอาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายละเอียดโครงการ
และพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร. ขนาดใหญ่
ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
เดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.
ข้อ 2 ให้ กาหนดประเภทของอาคารซึ่ งต้องมีที่จอด โครงการดาเนิน กิจการในลั ก ษณะอาคารชุ ดเพื่ อ
รถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ การค้า มีห้องชุดทั้งหมดจานวน 188 ห้องชุด แต่ละ
ดังต่อไปนี้
ห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้าเป็นอิสระ และมี
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่ส าหรั บจัดที่นั่งส าหรับคนดู ทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน
ตั้งแต่ 500 ที่ขึ้นไป
- ภายในโครงการมี ห้องชุดที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 60
(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการ ตารางเมตรขึ้นไป จานวน 188 ห้องชุด จึงต้องจัดให้
พาณิ ช ยกรรมในหลั ง เดี ย วกั น หรื อ หลายหลั ง ที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของ
รวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
รถยนต์
(3) อาคารชุ ด ที่ มี พื้น ที่ แ ต่ ละครอบครั ว ตั้ง แต่ 60 - พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น หรื อ ชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดในหลั ง
ตร.ม. ขึ้นไป
เดี ย วกั น ของโครงการเกิ น 2,000 ตร.ม. เข้ า ข่ า ย
(4) ภัต ตาคารที่ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ ตั้ ง โต๊ ะ อาหารตั้ ง แต่ อาคารขนาดใหญ่ จึ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ที่
150 ตร.ม. ขึ้นไป
กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์
(5) ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(6) อาคารขนาดใหญ่
(7) สานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาด
ใหญ่ตาม (7)
ในกรณีที่โ รงแรมตาม (2) หรื อโรงแรมที่มีลั กษณะ
เป็ น อาคารขนาดใหญ่ ต าม (7) ตั้ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ต าม
สภาพธรรมชาติไม่สามารถนารถยนต์เข้าไปใช้ได้ จะไม่
จัดให้มีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออก
ของรถยนต์ก็ได้
ข้อ 3 จานวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกาหนด โครงการดาเนิน กิจ การในลั ก ษณะอาคารชุ ดเพื่ อ
ดังต่อไปนี้
การค้า มีห้องชุดทั้งหมดจานวน 188 ห้องชุด แต่ละ
(2) ในเขตเทศบาลทุ กแห่ ง หรื อ ในเขตท้ องที่ ที่ได้ มี ห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้าเป็นอิสระ และมี
พระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การ ทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน
ก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ
- โครงการมีห้องชุดที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตาราง
(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ เมตร ขึ้นไปจานวน 188 ห้องชุด โดยสามารถแสดง
พื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร รายการคานวณพื้นที่จอดรถ ได้ดังนี้
ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ จานวนห้องชุด = 188 ห้องชุด
พื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษ พื้นที่จอดรถตามกฎหมาย 2 ครอบครัว : 1 คัน
ของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
= 188/2
(ค) อาคารชุด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1
= 94 คัน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายละเอียดโครงการ
คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให้คิดเป็น ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อย
2 ครอบครัว
กว่ า 94 คั น ซึ่ ง โครงการได้ จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตาม จานวน 127 คัน เป็นที่จอดสาหรับผู้พิการจานวน 5
จานวนที่กาหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้ คันถือว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน - โครงการมีอาคารขนาดใหญ่ จานวน 4 อาคาร คือ
หรื อ ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 คั น ต่ อ พื้ น ที่ อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T โดย
อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร สามารถแสดงรายการคานวณพื้นที่จอดรถ ได้ดังนี้
ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์
พื้นที่อาคาร P, Q, R และ T รวมกัน
จานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
= 30,195.01 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถตามกฎหมาย 1:240
= 30,195.01/240
= 125.81
หรือ
= 126
คัน
ดังนั้น โครงการต้องจั ดให้ มีพื้นที่ จอดรถยนต์ไ ม่
น้อยกว่า 126 คัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์
จานวน 127 คัน เป็นที่จอดสาหรับผู้พิการจานวน 5
คัน จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการ
เพิ่มขึ้นของสัด ส่วนการใช้ที่จอดรถในโครงการในกรณีที่มีความต้องการมากกว่าที่จัดเตรียมไว้ จึงได้จัดเตรียม
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่
1) โครงการกาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลไม่ให้มี
รถยนต์จากบุคคลภายนอกเข้ามาจอดภายในโครงการ
2) ไม่กาหนดให้มีที่จอดรถประจา ซึ่งจะทาให้มีที่จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้น
กว่าแบบกาหนดที่จอดรถประจา
3) ใช้ร ะบบที่จ อดรถเป็ น แบบอิส ระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อ มีที่ว่าง ซึ่งจะทาให้ มีที่จอดรถ
หมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่าแบบกาหนดที่จอดรถประจา
4) ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถ
ชั่วคราวให้ โดยให้จอดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นกาหนดให้เสียค่าที่จอดรถ
(4)

ขนาดที่จอดรถ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับขนาดของช่องจอดรถพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลักษณะและขนาด ดังนี้
3. ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทามุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบ
องศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
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2-158

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

4. ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว
5. ในกรณีที่จอดรถทามุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา ให้มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
สาหรับโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 127 คัน โดยเป็นที่จอดรถภายนอกอาคาร
ทั้งหมด และเป็นที่จอดรถแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถและขนานกับทางเดินรถ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ที่จอดรถยนต์แบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร
2) ที่จอดรถยนต์แบบขนานกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร
3) ที่จอดรถสาหรับผู้พิการแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว
6.00 เมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ
ผังแสดงที่จอดรถและจราจรภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.8-1
แบบขยายทางเข้าออกโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.8-2
แบบรั้วโปร่ง แสดงดังรูปที่ 2.7.8-3
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2.7.9 สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
จากกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ได้กาหนดไว้ดังนี้
“สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่
สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออานวยความ
สะดวกในการใช้อาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราและให้หมายความรวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร
นั้นด้วย
“พื้นที่หลบภัย ” หมายความว่า พื้นที่ที่จัดไว้ภายในและภายนอกอาคารสาหรับเป็นพื้นที่พักรอการ
ช่วยเหลือ กรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน
“ที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราที่มีความบกพร่องหรือสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคาร
ประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปน
สถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน
(2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
(3) อาคารทีประกกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา
(4) อาคารที่ทาการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(5) สานักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่
(6) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพานิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สาหรับประกอบกิจการ
ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) สถานีบริการน้ามัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งนี้โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เป็นการดาเนินกิจการในลักษณะอาคาร
อาคารชุด สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า มีห้องชุดทั้งหมดจานวน 188 ห้อง ภายใน
โครงการประกอบด้วยอาคารจานวน 4 อาคาร ได้แก่
1) อาคาร P เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีความสูง 16.00 เมตร ใช้ประโชน์เป็นอาคารห้องชุด
(มีห้องชุดจานวน 55 ห้อง) มีพื้นที่อาคารเท่ากับ 9,963.18 ตารางเมตร
2) อาคาร Q เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีความสูง 16.00 เมตร ใช้ประโชน์เป็นอาคารห้องชุด
(มีห้องชุดจานวน 50 ห้อง) มีพื้นที่อาคารเท่ากับ 8,358.22 ตารางเมตร
3) อาคาร R เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีความสูง 16.00 เมตร ใช้ประโชน์เป็นอาคารห้องชุด
(มีห้องชุดจานวน 33 ห้อง) มีพื้นที่อาคารเท่ากับ 5,516.77 ตารางเมตร
4) อาคาร T เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา มีความสูง 16.00 เมตร ใช้ประโยชน์เป็นอาคารห้องชุด
(มีห้องชุดจานวน 50 ห้อง) มีพื้นที่อาคารรวม 6,356.84 ตารางเมตร
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ซึง่ มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร เข้าข่ายอาคารชุดที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ตามข้อ
3 (5) ต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ง
อานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
โดยโครงการได้จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราภายในพื้นที่
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.7.9-1
ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มี
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ
หอประชุ ม โรงแรม สถานศึ ก ษา หอสมุ ด อาคาร
ประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม
ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปน
สถาน ศาสนสถาน พิพิ ธภัณฑสถาน และสถานี ขนส่ ง
มวลชน
(2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
(3) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแล
เด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา
(4) อาคารที่ ท าการของส่ ว นราชการ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(5) สานัก งาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุ ด
หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่
(6) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สาหรับประกอบกิจการ
ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซ
ปิโตรเลีย มเหลว หรือสถานีบ ริการก๊า ซธรรมชาติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ข้ อ 3/1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ปู า ยสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย โครงสร้าง ขนาด การจัดวาง และ
ตาแหน่งที่ตั้งของสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา นอกจากจะได้กาหนดไว้ใน
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- โครงการด าเนิ น กิ จ การในลั ก ษณะอาคารชุ ด
สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า
มีห้องชุดทั้งหมดจานวน 188 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยแต่
ละอาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร เข้าข่ายอาคารชุดที่
เป็นอาคารขนาดใหญ่ ตามข้อ3 (5) จึงต้องจัดให้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกส าหรับ ผู้พิ การหรือทุ พพลภาพ
และคนชรา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
หมวด 1 ปูายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก หมวด 2 ทาง
ลาดและลิฟต์ หมวด 3 บันได หมวด 4 ที่จอดรถ หมวด 5
ทางเข้า อาคาร ทางเดิ น ระหว่ า งอาคาร และทางเชื่ อ ม
ระหว่างอาคาร หมวด 6 ประตู หมวด 7 ห้องส้วม หมวด
8 พื้นผิวต่างสัมผัส และหมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม
โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภท
และลักษณะอื่นแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับ
การยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ
หมวด 1 ปูายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก
ข้อ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีปูายแสดงสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ
(2) เครื่ อ งหมายแสดงทางไปสู่ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(3) สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
ข้อ 5 สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา และสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ตามข้อ 4 ให้เป็นสีขาวโดยพื้นปูายเป็นสีน้าเงิน
หรือเป็นสีน้าเงินโดยพื้นปูายเป็นสีขาว
ข้อ 6 ปูายแสดงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีความชัดเจน มองเห็น
ได้ในเวลากลางวันและกลางคืน สัมผัสและรับรู้ได้
หมวด 2 ทางลาดและลิฟท์
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือ
ระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้น
ทางเดิ น ภายนอกอาคารมี ค วามต่ า งระดั บ กั น เกิ น 1.3
เซนติเมตร ให้มีทางลาดระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้า
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

- จัดให้มีปูายสัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดง
ทางไปสู่ สิ่ ง อานวยความสะดวกสาหรับ ผู้ พิ การหรือ
ทุพพลภาพและคนชราและสัญลักษณ์หรือตัว อักษร
แสดงประเภทของสิ่งอานวยความสะดวก ให้เป็นสีขาว
โดยพื้ น ปู า ยเป็ น สี น้ าเงิ น ไว้ ใ นบริ เ วณช่ อ งจอดรถ
สาหรับผู้พิการ ห้องน้าผู้พิการ และห้องพักสาหรับผู้
พิการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในตาแหน่งที่
ไม่ทาให้สับสน และจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้ง
กลางวันและกลางคืน

ลิฟต์
- โครงการจั ด ให้ มี ท างลิ ฟ ต์ ส าหรั บ ผู้ พิ ก าร หรื อ ผู้
ทุพพลภาพ และคนชรา ทุกอาคาร สามารถขึ้นลงได้
ทุกชั้น มีระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
มีความต่างระดับกันตั้งแต่ 6.4 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.3 และคนชราสามารถควบคุ ม ได้ เ อง ใช้ ง านได้ อ ย่ า ง
เซนติเมตร ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 1:2 ปลอดภัย มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ตรงช่องประตู
ด้านนอกของลิฟ ท์ที่จั ดไว้ ให้ผู้ พิการหรือทุ พพลภาพ
ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
โดยมีขนาดของห้ องลิฟท์กว้าง 1.65 เมตร และยาว
(1) พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
1.65 เมตร และช่ อ งประตู ลิ ฟ ท์ มี ความกว้ า ง 0.90
(2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาด เมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อปูองกันไม่ให้ประตูลิฟท์
ต้องเรียบไม่สะดุด
หนีบผู้โดยสาร
(3) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ใน
กรณีเป็น ทางลาดแบบสองทางสวนกันให้มีความกว้า ง
สุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(4) มี พื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่ างยาวไม่น้ อยกว่ า
1.50 เมตร
(5) มีความลาดชันไม่เกิน 1 :12 และมีความยาว
ช่วงละไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6 เมตร
ต้ อ งจั ด ให้ มี ช านพั ก ยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 1.50 เมตร คั่ น
ระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
(6) ทางลาดด้ า นที่ ไ ม่ มี ผ นั ง กั้ น ให้ ย กขอบสู ง จาก
พื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และต้องมี
ราวจับลาวกันตก
(7) ทางลาดที่มีค วามยาวตั้งแต่ 1.80 เมตรขึ้นไป
ต้ องมี ราวจั บ ทั้ ง สองด้ า น และทางลาดที่ มี ความกว้ า ง
ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้น ไป ต้ องมี ราวจับห่างกัน ไม่เกิน 1.50
เมตร ทั้งนี้ กรณีที่ต้องติดตั้งราวจับเพิ่มเติม ทางลาดนั้น
จะต้องเหลือพื้นที่เพียงพอที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือ
คนชราที่ใช้เก้าอี้ล้อสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก โดย
ราวจับให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ทาด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่
เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น
(ข) มี ลั ก ษณะกลมหรื อ มี ลั ก ษณะมนไม่ มี
เหลี่ยม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน4 เซนติเมตร
(ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่
ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
(ง) ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจาก
ผนัง ไม่น้ อยกว่า 4 เซนติเมตร มีความสูง จากจุดยึ ดไม่
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็น
ผนังเรียบ
(จ) ราวจั บ ต้ องยาวต่ อเนื่ องหรื อในกรณี ที่ ไ ม่
สามารถท าให้ ต่ อ เนื่ อ งกั น ได้ ใ ห้ มี ร ะยะห่ า งไม่ เ กิ น 5
เซนติเมตร และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวาง
หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้ น
และจุ ด สิ้ น สุ ด ของทางลาดไม่ น้ อยกว่ า 30 เซนติ เมตร
โดยปลายราวจับต้องงอหรือเก็บได้
(8) มีปูายแสดงทิศทาง ตาแหน่ง หรือหมายเลขชั้น
ของอาคารที่ ค นพิ ก ารทางการมองเห็ น และคนชรา
สามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและ
ทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
(9) ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาด
ที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ที่มีจานวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป
ต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราใช้ได้ระหว่างชัน้ ของอาคารลิฟต์ที่ผู้พกิ ารหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น
มี ร ะบบควบคุ ม ลิ ฟ ต์ ที่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใช้ได้สะดวกให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่อง
ประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราใช้ได้
ข้อ 10 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ที่
มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า
1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หรือมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
สูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร และมีช่องกระจกใสนิรภัยที่
สามารถมองเห็นระหว่างภายนอกและภายในได้ ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80
เซนติเมตร และสูงจากพื้นไม่เกิน 1.10 เมตร
(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
90 เซนติ เมตร และต้ อ งมี ระบบแสงเพื่ อปู องกัน ไม่ ใ ห้
ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
(3) มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์
กว้าง 30 เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่าง
จากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60
เซนติเมตร
(4) ปุุมกดเรียกลิฟต์ ปุุมบังคับลิฟต์ และปุุมสัญญาณ
แจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปุุ ม ล่ า งสุ ด อยู่ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 90
เซนติเมตร ปุุมบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร
และห่ า งจากมุ ม ภายในห้ อ งลิ ฟ ต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 40
เซนติเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาวน้อย
กว่า 1.50 เมตร
(ข) มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางไม่ น้ อ ยกว่ า 2
เซนติ เ มตร มี อั ก ษรเบรลล์ ก ากั บ ไว้ ทุ ก ปุุ ม เมื่ อ กดปุุ ม
จะต้องมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุุมลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลักษณะ
ตามที่กาหนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(6) มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตาแหน่งชั้นต่างๆ
เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง
(7) มีปูายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณ
โถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(8) ในกรณี ที่ ลิ ฟ ต์ ขั ด ข้ อ งให้ มี ทั้ ง เสี ย งและแสงไฟ
เตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้คนพิการทางการ
มองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟ
กะพริบ สีเขีย วเป็น สั ญ ญาณให้คนพิ การทางการได้ ยิ น
หรือสื่อความหมายได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
แล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกาลังให้ความช่วยเหลืออยู่
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถ
ติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร
(10) มี ร ะบบชุ ด ไฟฟู า ส ารองกรณี ไ ฟฟู า ปกติ ห ยุ ด
ท างานลิ ฟ ต์ จ ะไม่ ห ยุ ด ค้ า งระหว่ า งชั้ น แต่ ส ามารถ
เคลื่อนที่มายังชั้นที่ใกล้ที่สุดและบานประตูลิฟต์ต้องเปิด
ออก
(11) ภายในห้ อ งลิ ฟ ต์ ต้ อ งมี ร ะบบไฟฟู า แสงสว่ า ง
ฉุกเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศ ซึ่งสามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในกรณีระบบไฟ
ฟ้้าปกติหยุดทางาน
หมวด 3 บันได
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ที่มีบันไดภายในหรือภายนอก
อาคาร ต้องจัดให้มีบันไดมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีราวจับบันไดทั้งสองข้างในกรณีที่พื้นมีความต่าง
ระดับกันตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไปโดยให้ราวจับมี
ลักษณะตามที่กาหนดในข้อ 8 (7)
(2) ขั้นบันไดแต่ละช่วงต้องมีความสูงของลูกตั้งและ
ความลึกของลูกนอนสม่าเสมอตลอดทั้งช่วงบันได ลูกตั้ง
สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูก
นอนไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร และไม่เกิน 48
เซนติเมตร
(3) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วสั ดุที่ไม่ลื่น
(4) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง เว้นแต่ลูกนอน
บันไดยกขอบด้านในสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
(5) มีปูายแสดงทิศทาง ตาแหน่ง หรือหมายเลขชั้น
ของอาคารที่ ส ามารถทราบความหมายได้ โ ดยตั้ ง อยู่
บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้น
ของอาคาร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

- โครงการดาเนินกิจการในลักษณะอาคารชุด สาหรับ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้ามีห้องชุด
ทั้งหมดจานวน 188 ห้อง แต่ละห้องชุดมีห้องนอน ห้อง
ส้วมและห้องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้น
ชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร
รวมกัน 30,195.01 ตารางเมตร จึงต้องจัดให้มีบันได
สาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามเกณฑ์
ที่กาหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
- มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2000 มิลลิเมตร
- มีราวบันไดทั้งสองข้าง
- ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อย
กว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสม่าเสมอตลอดช่วง
บันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้
มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร
- พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุทไี่ ม่ลื่น
- ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง
- มีปูายแสดงทิศทาง ตาแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของ
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
อาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลง
ของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
หมวด 4 ที่จอดรถ
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีที่จอดรถสาหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังต่อไปนี้
(1) จานวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มีที่จอดรถไม่
น้อยกว่า 1 คัน
(2) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 26 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน
ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 2 คัน
(3) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน
ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 3 คัน
(4) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 76 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้
มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน
(5) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150 คัน
ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน
(6) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200 คัน
ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 6 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน
สาหรับที่จอดรถทุกจานวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ
100 คันหากเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน

โครงการจัดให้มีที่จอดรถสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ
และคนชรา อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร R จานวน 5 คั น
(โครงการจัดให้มีที่จอดรถจานวน 127 คัน จึงต้องจัด
ให้ มี ที่ จ อดรถผู้ พิ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คั น ) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
- มีลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ
- มีความกว้างสุทธิ 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร
- มี ที่ ว่ า งด้ า นข้ า งที่ จ อดรถ กว้ า ง 1.00 เมตร ยาว
6.00 เมตร
- มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นที่จอดรถ
โดยทาสีขาว
- มีสัญลักษณ์ผู้พิการ ขนาดกว้าง 0.90 x 0.90 เมตร
ติดอยู่สูงจากพื้น 2 เมตร ในตาแหน่งส่วนปลายสุด
ของที่จอดรถผู้พิการ
- มีปูายแสดงที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30
เซนติเมตร ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร

ข้อ 13 ที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด มี
พื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ
อยู่บนพื้นของที่จอดรถในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทางจราจร
มากที่ สุ ด มี ค วามกว้ า งและยาวไม่ น้ อยกว่ า 90
เซนติเมตร และมีปูายแสดงที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า
30 เซนติเมตร ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร
หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถขนาดกว้างและยาวไม่
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20
เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้เป็นไปตามข้อ 2 และข้อ
3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่
ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ และมีระดับเสมอ
กับที่จอดรถ
หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร
ข้ อ 15 อาคารตามข้ อ 3 ต้ อ งจั ด ให้ มี ท างเข้ า อาคาร โครงการจัดให้มีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกาหนด
เพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้โดยมี ดังกล่าวดังนี้
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
- เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือ
(1) เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ส่วนของอาคารยื่นล้าออกมาเป็นอุปสรรคหรือทาให้
หรือส่วนของอาคารยื่นล้าออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจ
เกิดอันตรายต่อผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา
ทาให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
อยู่ในระดับเดียวกันกับถนนภายนอกอาคาร
(2) อยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือ
พื้ นลานจอดรถ ในกรณี ที่ อยู่ ต่ างระดั บต้ องมี ทางลาดที่
สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ
ข้ อ 16 ในกรณี ที่ มี อ าคารตามข้ อ 3 หลายอาคารอยู่
ภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช้อาคารร่วมกัน จะมีรั้ว
ล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น
และจากอาคารแต่ละอาคารนั้นไปสู่ทางสาธารณะ ลาน
จอดรถหรืออาคารที่จอดรถทางเดินตามวรรคหนึ่งต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
(2) หากมีท่อระบายน้าหรือรางระบายน้าบนพื้นต้องมี
ฝาปิ ด สนิ ท ถ้ า ฝาเป็ น แบบตะแกรงหรือ แบบรู ต้ อ งมี
ขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้าง
ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนวของรางจะต้อง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
ขวางกับแนวทางเดิน
(3) ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพื้นผิว
ต่างสัมผัส
(4) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จาเป็นบนทางเดิน ต้องจัด
ให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้
มีพื้นผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีด
ขวาง และอยู่ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
(5) ปูายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมี
ความสูงจากพื้นทางเดินไม่น้อยกว่า2000 มิลลิเมตร
(6) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับต่างกัน ให้
มีพื้นลาดที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:10
ข้อ 17 อาคารตามข้อ 3 ที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้อง
มีผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้านโดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตก
นั้น และมีทางเดินซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๑16 (1) (2) (3) (4)
และ (5)
หมวด 6 ประตู
ข้ อ 18 ประตู ข องอาคารตามข้ อ 3 ต้ อ งมี ลั ก ษณะ โครงการจั ด ให้มี รายละเอีย ดเป็ น ไปตามข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
ดังกล่าวดังนี้
(1) เปิดปิดได้ง่าย
- ช่องประตูมคี วามกว้างสุทธิ 0.90 เมตร
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่ สาหรับรายละเอียดอื่นๆ โครงการจะดาเนินการให้
เกินกว่า 1.3 เซนติเมตร และให้ขอบทั้งสองด้านมีความ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า ว เช่ น ขนาดมื อ จั บ
ลาดชันไม่เกิน 1 : 2
ความสูงของมือจับ หรืออุปกรณ์เปิดปิดประตู เป็นต้น
(3) ช่องประตูต้ องมีความกว้างสุ ทธิไม่น้อยกว่า 86
เซนติเมตร
(4) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อ
เปิดออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1500
มิลลิเมตร
(5) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบาน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
เปิดให้มีมือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8 (7) (ข)
ในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้ านนอกของประตูซึ่งมีปลาย
ด้ า นบนสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1000 มิ ล ลิ เ มตร และ
ปลายด้านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นประตู
บานเปิดออกให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตู และ
ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอน
ด้านนอกประตูราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
800 มิล ลิเมตร แต่ ไม่เกิน 900 มิ ล ลิเมตร ยาวไปตาม
ความกว้างของประตู
(6) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก
ให้ติดเครื่องหมายหรือแถบสี
ที่สังเกตเห็นได้ชัด
(7) อุป กรณ์ เปิ ดปิ ด ประตู ต้ องเป็น ชนิ ด ก้า นบิ ด หรือ
แกนผลัก อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า1000 มิลลิเมตร แต่
ไม่ เกิ น 12000 มิ ล ลิ เ มตรประตู ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ องไม่
ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองที่อาจ
ทาให้ประตู หนี บ หรือกระแทกผู้ พิการหรือทุ พพลภาพ
และคนชรา
ข้อ 19 ข้อกาหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บังคับกับประตูหนีไฟ
และประตูเปิดปิดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
หมวด 7 ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จัดให้มีห้องส้วมสาหรับ บุคคล
ทั่ ว ไป ต้ องจั ด ให้มี ห้องส้ ว มส าหรับ ผู้ พิ การหรือทุ พ พล
ภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วม
นั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้อง
ส้วมสาหรับบุคคลทั่วไปก็ได้
สถานีบริการน้ามัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียม
เหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วม
สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้า
ใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ 1 จุดให้บริการห้องส้วม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

โครงการจั ด ให้ มี ห้ องน้ าส าหรั บ ผู้ พิ การ หรื อทุ พ พล
ภาพ และคนชรา จานวน 1 ห้อง โดยอยู่บริเวณชั้นที่
1 ของอาคาร R และภายในห้องชุดสาหรับผู้พิการทุก
ห้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ภายในห้องน้าจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถ
หมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร
- มีราวจับในแนวนอนเพื่อช่วยในการพยุงตัว สูงจาก
พื้น 0.65 เมตร และยื่นล้าออกมาจากจากด้านหน้า
โถส้วมอีก 2.50 เมตร
- ประตูห้องน้า เป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
รูปผู้พิการติดไว้ที่ด้านหน้าประตู
ข้อ 21 ห้ องส้ ว มส าหรับ ผู้ พิ การหรือ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถ
หมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50
เมตร
(2) ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่
ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และ
ต้องมีราวจับแนวนอน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่
ประตูด้านหน้าห้องส้ วม ลักษณะของประตูนอกจากที่
กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด 6
(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้า
เป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2
และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่อง
ระบายน้าทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้าขังบนพื้น
(5) มี โ ถส้ว มชนิ ด นั่ งราบ สู ง จากพื้ น ไม่ น้อยกว่ า 40
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร และที่ปล่อยน้าเป็น
ชนิดคันโยกหรือปุุมกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สามารถ
ใช้ได้อย่างสะดวก
(6) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิด ผนังเพื่อช่วยในการพยุง
ตั ว เป็ น ราวจั บ ในแนวนอนและแนวดิ่ ง โดยมี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) ราวจั บในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่ น้อย
กว่า 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และให้ยื่นล้า
ออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับใน
แนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของ
ราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
ทั้ ง นี้ ราวจั บ ตาม (ก) และ (ข) อาจเป็ น ราว
ต่อเนื่องกันก็ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชดิ ผนังให้มีราวจับติดผนัง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
แบบพับเก็บได้ในแนวราบ หรือแนวดิ่ง เมื่อกางออกให้มี
ระบบล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อย
กว่ า 15 เซนติ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิน 20 เซนติ เมตร และมี
ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราว
จับเพื่อนาไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ ภายในห้องส้วม มีความสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90
เซนติเมตร
(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่
อยู่ ภ ายนอกแจ้ ง ภั ย แก่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือ
เรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดย
มีปุมกดหรือปุุมสัมผัสให้สัญญาณทางานซึ่งติดตั้งอยู่ใน
ตาแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้
งานได้สะดวก
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบ
อ่างเป็นที่ว่าง เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดย
ขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และ
ต้องอยู่ในตาแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
(ข) ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อย
กว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีราว
จับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้ างของ
อ่าง
(ค) ก๊อกน้าเป็นชนิดก้ านโยกหรือก้านกดหรือ
ก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ข้อ 22 ในกรณีที่ห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไป
และมี ท างเข้ า ก่อ นถึ ง ตั ว ห้ องส้ ว ม ต้ องจั ด ให้ห้ องส้ ว ม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราอยู่ ใ น
ตาแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก ห้องส้วมสาหรับ บุคคลทั่ วไปตาม
วรรคหนึ่ ง หากได้จั ดส าหรับผู้ ชายและผู้หญิง ต่า งหาก
จากกันให้มีอักษรเบรลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชาย
หรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตาแหน่งที่สามารถ
สัมผัสได้ด้วย
ข้อ 23 ในกรณี ที่ เป็ น ห้องส้ว มสาหรับ ผู้ ช ายที่มิ ใช่ห้อง
ส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามข้อ
20 และข้อ 21 ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับสูงจากพื้นไม่
เกิน 40 เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ที่ และมีราวจับ
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ
8 (7) (ก) และ (ข)
หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส
ข้อ 25 อาคารตามข้อ 3 ต้ องจั ด ให้มี พื้ น ผิ วต่ า งสั ม ผั ส โครงการจั ด ให้ มี พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส ส าหรั บ คนพิ ก าร
ดังนี้
ทางการมองเห็นที่พื้นบริเวณต่างระดับที่มีความต่าง
(1) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนที่พื้น ให้ติดตั้ งบริเวณ ระดับกันเกิน 0.20 เมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทาง
ต่างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 15 เซนติเมตร ที่ทางขึ้น ลาดหรือ บั น ได ที่ ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง ของประตู
และทางลงของทางลาดหรือบันได ที่พื้นด้ านหน้าและ ทางเข้าอาคาร และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องน้า
ด้า นหลั งประตู ท างเข้ าออกอาคาร ที่พื้ น ด้า นหน้ าของ คนพิการ โดยมีขนาดความกว้าง 0.30 เมตร และมี
ประตูห้องส้วม ที่พื้นด้ านหน้าของช่องประตูลิฟต์ และ ความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่อง
บริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง โดยมีความกว้าง 30 เซนติเมตร ทางเดินของพื้นต่างระดับทางลาด บันได หรือประตู
และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของ 0.30 เมตร
ช่องทางเดินของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู
และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสต้องอยู่ห่ างจากจุดเริ่มต้น
ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได
หรือประตู ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานี
ขนส่ง มวลชนที่ ไม่ มีป ระตู หรือแผงกั้น ให้ขอบนอกของ
พื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 75 เซนติเมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
(2) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนาทาง ให้ติดตั้งในทิศทางที่
นาไปสู่ทางเข้าออกอาคารจุดบริการ ข้อมูลข่าวสารหรือ
ประชาสัมพันธ์ ห้องน้า ห้องส้วม ลิฟต์ หรือบันได
หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลักษณะอื่น
ข้อ 26 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นโรงมหรสพหรือหอประชุม โครงการดาเนินกิจการในลักษณะอาคารชุด สาหรับ
ต้องจัดให้มีพื้นที่สาหรับเก้าอี้ล้อ ดังต่อไปนี้
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า มีห้อง
(1) จานวนที่นั่งไม่เกิน 100 ที่นั่ง ให้มีพื้นที่สาหรับ ชุ ด ทั้ ง หมดจ านวน 188 ห้ อ ง เข้ า ข่ า ยต้ อ งจั ด ให้ มี
เก้าอี้ล้อไม่น้อยกว่า 2 ที่
ห้องพักที่มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือ
(2) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกว่า 100 ที่นั่งขึ้นไป ให้เพิ่ม ทุพพลภาพ และคนชรา โดยทั้งนี้โครงการจัดให้มีสิ่ง
พื้นที่สาหรับเก้าอี้ล้อ 1 ที่ต่อทุก 50 ที่นั่งที่เพิ่มขึ้น เศษ อานวยความสะดวกส าหรับ ผู้ พิการหรือทุพ พลภาพ
ของ 50 ที่นั่ง ให้คิดเป็น 50 ที่นั่ง
และคนชราในทุกชั้นของอาคารที่ มีพื้นที่ใช้ สอยที่ใช้
(3) พื้ น ที่ ส าหรั บ เก้ า อี้ ล้ อ ต้ อ งเป็ น พื้ น ที่ ร าบอยู่ ใ น ประโยชน์ร่วมกันที่มิใช่ทางเดินร่วมกัน
ตาแหน่งที่เข้าออกได้สะดวก มีขนาดของพื้นที่กว้ างไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร
ข้ อ 27 อาคารตามข้ อ 3 ที่ เ ป็ น โรงแรมต้ อ งจั ด ให้ มี
ห้องพักที่ มี สิ่ง อานวยความสะดวกส าหรับ ผู้พิ ก ารหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
และในกรณีที่โรงแรมมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวต้อง
จัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังต่อไปนี้
(1) จานวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง ให้มีห้องพักที่มีสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
(2) ในกรณีที่มีห้องพักเกินกว่า 10 ห้องขึ้นไป ให้เพิ่ม
ห้องพักที่ มี สิ่ง อานวยความสะดวกส าหรับ ผู้พิ ก ารหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา 1 ห้องต่อทุก 10 ห้องที่เพิ่มขึ้น
เศษของ 10 ห้องให้คิดเป็น 10 ห้อง
ข้อ 27/1 ห้องพั กที่ มี สิ่ ง อานวยความสะดวกส าหรับ ผู้
พิก ารหรือทุ พ พลภาพ และคนชรา ตามข้อ 27 ต้ องมี
ส่วนประกอบและมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
(1) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง
(2) ภายในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือ
เตือนภัยทั้งสัญญาณที่เป็นเสียงและแสง และระบบ
สั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือ
เหตุอันตรายอย่างอื่นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องพักทราบ
และมีสวิตช์สัญญาณแสงและสวิตช์สัญญาณเสียงแจ้งภัย
หรือเรียกให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก
(3) มี แ ผนผั ง ต่ า งสั ม ผั ส แสดงต าแหน่ ง ของห้ อ งพั ก
บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟ โดยติดไว้ที่
กึ่งกลางบานประตูด้านในและอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
1.30 เมตร แต่ไม่เกิน 1.70 เมตร
ข้อ 28 ห้องพักในโรงแรมที่จัดสาหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ต้องมีที่อาบน้าซึ่งเป็นแบบฝักบัวหรือ
แบบอ่างอาบน้าโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ที่อาบน้าแบบฝักบัว
(ก) มี พื้ น ที่ ว่ า งขนาดความกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
1100 มิ ล ลิ เ มตร และความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 1200
มิลลิเมตร
(ข) มีที่นั่งสาหรับอาบน้าที่มีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่ง มี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
700 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่
ไม่ เกิน 700 มิ ล ลิ เมตรและมี ราวจั บ ในแนวดิ่ ง ต่ อจาก
ปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลาย
ของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(2) ที่อาบน้าแบบอ่างอาบน้า
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยู่ห่างจากผนังด้านหัว
อ่างอาบน้า 600 มิลลิเมตร โดยปลายด้านล่างอยู่สูงจาก
พื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 650 มิ ล ลิ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 700
มิลลิเมตร มีความยาวอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับใน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดาเนินการของโครงการ
แนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังห้องอาบน้าด้านท้ายอ่าง
อาบน้ าราวจั บ ในแนวนอนและในแนวดิ่ ง อาจเป็ น ราว
ต่อเนื่องกันก็ได้ และมีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ 8 (7)
(ก) และ (ข)
(3) สิ่งของ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ ภายในที่อาบน้าให้
อยู่ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 300 มิ ล ลิ เ มตรแต่ ไ ม่ เ กิ น
12000 มิลลิเมตร
ข้อ 28/1 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นศาสนสถานหรือฌาปน
สถาน หากไม่สามารถจัดให้มีทางลาดหรือลิฟต์ตามข้อ 7
ข้ อ 8 ข้ อ 9 และข้ อ 10 ได้ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งจั ด ให้ มี
อุ ป กรณ์ ขึ้ น ลงทางดิ่ ง ที่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชราสามารถเข้าใช้ได้
ข้อ 28/2 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารชุ ด หรื อ หอพั ก ให้ จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใน
ทุกชั้นของอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ที่มิใช่ทางเดินร่วมกัน
ข้อ 28/3 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ พิเศษ ต้ องจั ด ให้มี พื้ นที่ หลบภัย ระบบการ
เตือนภัย และการขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

ผังแสดงตาแหน่งสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับสาหรับผู้พิการ แสดงดังรูปที่ 2.7.9-1
แบบขยายเส้นทางเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับสาหรับผู้พิการ แสดงดังรูปที่ 2.7.9-2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2.8

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การจัดการสระว่ายน้าของโครงการ

โครงการจัดให้มีอาคารสระว่ายน้าภายในอาคาร จานวน 1 สระ อยู่บนชั้นดาดฟูาของอาคาร Q มีขนาด
พื้นที่ 444.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย สระว่ายน้าสาหรับเด็ก และสระว่ายน้าสาหรับผู้ใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้
- สระว่ายน้าสาหรับเด็ก มีขนาดพื้นที่ 36.64 ตารางเมตร ระดับน้าในสระลึก 0.60 เมตร มีปริมาตร
21.98 ลูกบาศก์เมตร
- สระว่ายน้าสาหรับผู้ใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 408.20 ตารางเมตร ระดับน้าในสระลึก 1.10 เมตร มีปริมาตร
449.72 ลูกบาศกเมตร
ดังนั้น สระว่ายน้าภายในโครงการมีปริมาตรรวม 471.70 ลูกบาศก์เมตร และจัดให้พื้นที่สีเขียวบริเวณ
ชั้นดาดฟูาของโครงการขนาด 560.23 ตารางเมตร ที่เป็นทรัพย์ส่วนกลาง ดังนั้น จึงขอเพิ่มเติมมาตรการเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยกาหนดให้มีมาตรการดังนี้
1. จัดให้มีการติดตั้งกุญแจระบบคีย์การ์ดแยก โดยแยกเป็นระบบคีย์การ์ดเฉพาะแต่ละอาคาร และ
ระบบคีย์การ์ดเฉพาะชั้นดาดฟูา
2. จัดให้ มีเจ้าหน้าที่รั กษาความปลอดภัย คอยสอดส่องดูแลบริเวณภายในพื้นที่ โครงการตลอด 24
ชั่วโมง
ทั้งนี้ส ระว่ายน้ าบนชั้น ดาดฟูา มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิ วด้านข้างและ
ด้านล่างสระว่ายน้าเรียบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การประกอบกิจการนี้เป็นแหล่ งที่ผู้ใช้บริการเข้ามา
ชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้า จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ถ้าสระว่ายน้าขาดการ
ดูแลและบารุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้า รวมทั้งมาตรการด้านความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้าอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรค
ผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้
สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจาก
แพ้สารเคมี นอกจากนั้น ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆด้วย
โครงการมีการจัดการสระว่ายน้า เพื่อควบคุมคุณภาพน้าในสระให้ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน
ทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการจัดการสระว่ายน้าให้เป็นไปตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้าหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยมีมาตรการในการปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม เพื่อปูองกันและลดผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ผังบริเวณสระว่ายน้าชั้นดาดฟูา และตาแหน่งอุปกรณ์ช่วยชีวิต แสดงดังรูปที่ 2.8-1
แบบขยายและรูปตัดสระว่ายน้า แสดงดังรูปที่ 2.8-2
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(6) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
1) ต้องกาหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นาเด็กอายุต่ากว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้าไม่เป็น และผู้สูงอายุที่
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้
2.1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
2.2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้างของสระว่ายน้า อย่างน้อย 2 อัน
2.3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้าหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน
และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้า
2.4) เครื่องช่วยหายใจ สาหรับผู้ใหญ่ และสาหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
2.5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระว่าย
น้า และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
3) มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สาคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตารวจ
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้า และต้องปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
(7) เหตุราคาญ
ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ
2.8.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้า
(1) การตรวจสอบรายวัน
1) ดัชนีที่ตรวจวัด
คลอรีนอิสระคงเหลือ
ค่าความเป็นกรดด่าง
2) สถานที่ดาเนินการ
จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
3) ระยะเวลา ความถี่
วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
(2) การตรวจสอบรายเดือน
1) ดัชนีที่ตรวจวัด
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
2) สถานที่ดาเนินการ
จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
3) ระยะเวลา ความถี่
เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.8.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้า
(1) ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบกิจการ
1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้าในสระว่ายน้าตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้า และการดูแลรักษาสระว่ายน้า
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่
เกิน 100 คน กรณีเกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่ชานาญในการว่ายน้า
และผ่ า นการอบรมการช่ ว ยชี วิ ต คนจมน้ า สามารถให้ ก ารปฐมพยาบาลได้ โดยต้ อ งอยู่ ป ระจ าสระว่ า ยน้ า
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
7.2-8.4
3.2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
0.6-1.0 ppm
3.3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)
0.5-1.0 ppm
3.4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)
80-100 ppm
3.5) ความกระด้าง (Calcium Hardness)
250-600 ppm
3.6) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)
30-60 ppm
3.7) คลอไรด์ (Chloride)
ไม่เกิน 600 ppm
3.8) แอมโมเนีย (Ammonia)
ไม่เกิน 20 ppm
3.9) ไนเตรท (Nitrate)
ไม่เกิน 50 ppm
3.10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้า 100 มิลลิลิตร โดย
วิธี MPN (Most Probale Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
3.11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
3.12) ตรวจไม่พบจุลินทรียหรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli,
Staphylococcus auresu, Pseudomonas aeruginosa
4) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า ตามเกณฑ์มารตฐาน ดังนี้
4.1) การเก็บตัวอย่างน้า ทาอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้สระ
ว่ายน้ามากที่สุด
4.2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวันละ 2
ครั้ง หากมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณ
คลอรีน และค่าความเป็นกรดด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโร
โอโซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
4.3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4.4) ตรวจวิเคาะห์คุณภาพน้าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนดในข้อ
3) ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต
5) จัดหาเครื่องมือสาหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าไว้ประจา รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์
และข้อมูลอื่นที่จาเป็น ดังนี้
5.1) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.22.0 ppm
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5.2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง สามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย
ช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 หน่วย pH
5.3) มีการบันทึกข้อมูลจานวนผู้ใช้สระว่ายน้าในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้
สระว่ายน้า
6) ต้องจัดให้มีปูายแสดงข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้าให้มองเห็นได้ชัด
และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้
6.1) ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
6.2) ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
6.3) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นใน
สระว่ายน้า
6.4) ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
6.5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้าลาย หรือสั่งน้ามูกลงในน้า
6.6) ห้ามทาสระว่ายน้าสกปรก
6.7) จานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้าสามารถรองรับได้
6.8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้า
7) ต้องดูแลรักษาเครื่องกรองน้าตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
(2) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีปูายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการ
ระบายอากาศดี และมีการปูองกันน้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายวิธีการใช้
และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกาหนด
3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นาสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มี
ระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้าในขณะที่ปิดบริการแล้ว
4) สถานที่ ทางานที่เ กี่ ย วข้ องกับ การใช้ส ารเคมี ต้ องมี แสงสว่ างเพีย งพอ เพื่ อปู องกั นการเกิ ด
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณ
ต่างๆ ควรเป็นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้า ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
5) ต้ อ งมี ม าตรการปู อ งกั น การสั ม ผั ส สารเคมี ข องคนงาน เช่ น ก าหนดขั้ น ตอนการท างานที่
ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมี
อันตรายของคนงานที่ทาหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6) ในขณะทางานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น
7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้า หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทาความสะอาดทันที
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(3) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้าเสีย และขยะ
1) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม และการบาบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้
1.1) มีห้องน้า ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจานวนตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2) ลักษณะของห้องส้วม การบาบัด และการกาจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
1.3) ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าและห้องส้วมเป็นประจาทุกวันที่เปิดให้บริการ
1.4) ภายในห้องน้าควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจาเป็นและเหมาะสม
2) มีการบาบัดน้าเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้าบริเวณด้านหน้าโครงการ
ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้าเสีย ประกอบด้วย
2.1) ตะแกรงดักขยะ สาหรับดักเศษขยะออกจากน้าเสีย
2.2) ระบบรวบรวมน้าเสีย น้าจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้าเพื่อรอ
การบาบัดน้าที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบาบัด
2.3) ระบบบ าบั ดน้ าเสีย ต้องมีวิธีการบาบัดน้าเสี ยที่เหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
2.4) รางระบายน้าทิ้ง รางหรือท่อสาหรับระบายน้าทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษ
ผงต่างๆ และปูองกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้าออกสู่ท่อสาธารณะควรมี
ตะแกรงปิดเพื่อปูองกันหนูด้วย
3) จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้
3.1) ควรมีการคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท
3.2) มีภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
3.3) ล้างทาความสะอาดภาชนะรองรับขยะและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
3.4) รวบรวมขยะจากภาชนะรองรับขยะไปยังที่พักขยะรวม หรือนาไปกาจัดทุกวันโดยเฉพาะ
ขยะที่เน่าเสียได้ง่าย
3.5) กาจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกาหนดท้องถิ่น
3.6) ดูแลมิให้ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ
(4) การสุขาภิบาลอาหาร และน้าดื่ม
1) กรณีจาหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกาหนดท้องถิ่น
2) ต้องมีน้าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้าดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ
3) ลักษณะการนาน้ามาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ากดใช้
แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนาไปล้างทาความ
สะอาดก่อนนามาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทาปูายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย
(5) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนาโรค
1) ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
2) ต้องมีการปูองกัน ควบคุม กาจัดสัตว์ และแมลงนาโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
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(3) การตรวจสอบรายปี
1) ดัชนีที่ตรวจวัด
คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)
ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity)
ความกระด้าง (Calcium Hardness)
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid (กรณีที่ใช้)
คลอไรด์ (Chloride)
แอมโมเนีย (Ammonia)
ไนเตรท (Nitrate)
จุลิ นทรีย์ หรือตัว บ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli,
Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa
2) สถานที่ดาเนินการ
จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
3) ระยะเวลา ความถี่
ปีละ1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
การจัดการสิ่งปฏิกูล น้าเสีย และขยะ การสุขาภิบาลอาหาร และน้าดื่ม การปูองกันควบคุมสัตว์
และแมลงน าโรค การดู แ ลสุ ข ภาพและความปลอดภั ย และเหตุ ร าคาญ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับ ที่ จการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเรื่องการควบคุมกิ 2550 /1
เดียวกัน จะเห็นได้ว่า โครงการมีมาตรการในการจัดการสระว่ายน้า เพื่อปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ใน
ทานองเดียวกัน
2.9

การออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว

การออกแบบโครงสร้ า งอาคารของโครงการ ได้ อ อกแบบโดยค านึ ง ถึ ง โครงสร้ า งในการต้ า นแรง
แผ่นดินไหว และความปลอดภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวไว้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสร้างอาคารที่
สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอ้างถึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 86 ก หน้า 20 ข้อ 6 ถึง ข้อ 12 ประกาศเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่อง การกาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ทั้งนี้ โครงการได้ออกแบบ
โครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคานวณตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.
2552” เป็นหลัก รายการคานวณโครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว แสดงดังภาคผนวกที่ 4
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2.10 การขุดดินในโครงการ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในเป็นพื้นที่ราบ มีต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์
ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นกระถิน ต้นหมากเขี ยว ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว
ต้นตาล และต้นขนุน อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับพื้นที่โครงการ มีการขุดดินเพื่อ
ทาฐานรากของอาคาร และมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งจะทาให้สภาพพื้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย โดยจะมีปริมาณดินที่เกิดจากการขุด ปรับพื้นที่ดังกล่าว ประมาณ 4,536.00 ลูกบาศก์
เมตร และมีปริมาณดิน ถมประมาณ 3,469.00 ลูกบาศก์ เมตร ดินส่ วนที่เหลือจากการขุด ประมาณ 887.00
ลูกบาศก์เมตร โครงการจะนาดินไปกองพักไว้บนพื้นที่ของเจ้าของโครงการซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิ นเลขที่ 925 มี
ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 250 เมตร โดยการขนย้ายดินที่ต้องผ่านเส้นทางสัญจรบนถนนสาธารณะ
แสดงดังรูปที่ 2.10-1
รายละเอียดการลาเลียงดินออกนอกพื้นที่โครงการ
ปริมาณที่ต้องลาเลียงออกนอกพื้นที่โครงการ (4,536-3,469)
= 887.00
ลูกบาศก์เมตร
ขนาดรถบรรทุกที่ใช้ลาเลียงดิน (รถ 10 ล้อ)
= ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
จานวนเที่ยวที่ต้องลาเลียง
= 887.00/12
= 73.92
เที่ยว
= 74
เที่ยว
จานวนวันที่โครงการจะทาการลาเลียงดิน
= 10
วัน
จานวนเที่ยวที่โครงการต้องลาเลียงดิน
= 74/10
= 7.4
เที่ยว/วัน
= 8
เที่ยว/วัน
ดังนั้ น ในช่วงเวลาที่โครงการลาเลียงดินออกนอกพื้นที่โครงการ จานวน 10 วัน วันละ 8 เที่ยวนั้น
โครงการได้เสนอมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ข้างเคียงตลอด
เส้นทางการขนส่งดินของโครงการ และเพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบด้านจราจรในช่วงก่อสร้าง
ดังนี้
1. กาหนดช่วงเวลาการขนส่งดินจะกาหนดช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าพนักงานตารวจ
ท้องถิ่นอนุญาตให้สามารถสัญจรได้ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญ หาจราจรในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง
โครงการ
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อคอยกวาด ฉีด ล้างถนนด้านหน้าโครงการอย่างสม่าเสมอ
3. กาหนดให้มีการประสานงานกับรถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการทุกคัน ด้วยวิทยุสื่อสารหรือ
โทรศัพท์ ก่อนที่จะมีการขับรถขนส่งดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการ หรือขับรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง
เพื่อให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดเจ้าหน้าที่ 2 คน เพื่อคอยโบกรถและส่งสัญญาณหยุดรถให้กับรถยนต์ที่สัญจร
บนถนนภาระจายอม
4. รักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด
5. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้าหนักเกิน เพราะอาจทาให้ถนนชารุด
และจ ากั ด ความเร็ ว รถไม่ ใ ห้ เ กิน 30 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง โดยติ ดปู า ยหลั ง รถว่ า “หากพนั กงานขั บรถเร็ ว 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อความปลอดภัยของผู้ สัญจรบนท้องถนนและช่วยลด
ผลกระทบด้านการจราจรได้อีกทางหนึ่ง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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6. รถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างจะต้องใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะรถให้มิดชิด เพื่อปูองกันการร่วง
หล่นอันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน
7. ดูแลสภาพทางเข้าออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ
8. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้าออกของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เพิ่มความ
ระมัดระวัง เมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอานวยความสะดวกบริเวณทางเข้า -ออก โครงการในช่วงก่อสร้าง
เพื่อปูองกันและช่วยลดผลกระทบด้านการเคลื่อนตัวของการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
10. กาหนดเวลาการขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลากลางวันโดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มี
ปริมาณการจราจรหนาแน่นโดยกาหนดให้รถบรรทุก 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
11. จัดเตรียมทีมงานด้านการจราจรเพื่ออานวยความสะดวกในการจราจรในช่วงเวลาที่มีการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้ง
12. ห้ามจอดรถทุกชนิดริมถนน และให้จอดรถภายในโครงการเท่านั้น
สาหรับมาตรการในด้านอื่นๆ เพื่อปูองกันการพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียงนั้น โครงการได้มีการ
จัดเตรียมมาตรการดังนี้
1. ในระหว่างปรับถมพื้นที่ จะต้องมีวิศวกรควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา และดูแลการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้ออกแบบและคานวณไว้
2. ห้ามทาการปรับถมพื้นที่ในช่วงที่ฝนตก
3. ตอกเข็มพืด (Sheet Pile) บริเวณด้านข้างพื้นที่โครงการในช่วงที่มีการขุดปรับ เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง
4. ก่อสร้างแนวกาแพงกันดินและระบบปูองกันดินพังทลายในบริเวณที่มีการขุดปรับดิน เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง
อย่างไรก็ตามเนื่ องจากโครงการอยู่ในบริเวณชุมชนอยู่อาศัย ดั งนั้นการก่อสร้างโครงการอาจส่ งผล
กระทบด้านฝุุนละออง เสียง ความสั่นสะเทือน และการจราจรเป็นสาคัญ โครงการจึงกาหนดมาตรการในการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 5
แบบแปลนฐานรากของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.10-2
ผังแสดงแนวกาแพงกันดินและปูองกันดินพังทลายของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.10-3
ผังแสดงบริเวณการขุดดินปรับพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 2.10-4
ผังแสดงบริเวณการถมดินปรับพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 2.10-5
รายการคานวณดินขุด-ดินถม แสดงดังภาคผนวกที่ 4
รายการคานวณโครงสร้างกาแพงกันดิน แสดงดังภาคผนวกที่ 4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

2-191

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จุดพักกองดิน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 2.10-1 แสดงเส้นทางขนส่งดินและตาแหน่งจุดพักกองดิน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การดาเนินการในช่วงก่อสร้าง
(1) การก่อสร้างโครงการ

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ณ เดือนมกราคม 2565) โดยสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่
ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียวประกอบด้วย ต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้น
ไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน โดยก่อนเริ่มดาเนินการก่อสร้าง
อาคารโครงการจะท าการปรั บ พื้ น ที่ เพื่ อเตรี ยมก่อ สร้ างอาคาร ซึ่ง จะกาจัด วัช พืช และต้ นไม้ข นาดเล็ ก ออก
โครงการได้กาหนดพื้นที่กองวัชพืช เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไว้ภายในพื้นที่โครงการ และจะเก็บรวบรวมไว้
เพื่อให้ผู้รับเหมานาไปกาจัดในพื้นที่ของเจ้าของโครงการซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ ดินเลขที่ 925 มีระยะห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 250 เมตรโดยจะห้ามไม่ให้มีการเผาวัชพืชบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งภายในโครงการโดยเด็ดขาด
เพื่อปูองกันเขม่าควันฟุูงกระจายและการเกิดอัคคีภัยที่อาจลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจะเริ่มดาเนินการก่อสร้าง
โครงการภายหลังได้ รับอนุญาตก่อสร้างอาคารจากองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล โดยคาดว่าจะใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 24 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดแผนงานดังต่อไปนี้
1) งานปรับสภาพพื้นที่และทาฐานราก ประกอบด้วย งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร/อุปกรณ์เข้า
พื้นที่ งานปรับพื้นที่ งานขุด งานฐานราก งานสารวจดิน งานเสาเข็ม ซึ่งจะเป็นแบบเสาเข็มเจาะ ระยะเวลา
ก่อสร้าง 4 เดือน
2) งานก่ อ สร้ า งอาคาร ประกอบด้ ว ย งานในแต่ ล ะส่ ว น ได้ แ ก่ งานโครงสร้ า ง งาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานระบบ งานตกแต่งภายใน ซึ่งจะใช้เวลาในส่วนนี้ประมาณ 10 เดือน โดยสรุปมี
รายละเอียดดังนี้
(ก) งานโครงสร้าง ได้แก่ บ่อบาบัดน้าเสีย บ่อหน่วงน้า ระบบระบายน้า ซึ่งในส่วนงานดิน
โครงการจะจัดให้มีเข็มพืด (Sheet pile) กดโดยรอบบริเวณที่มีการขุดเปิดหน้าดินเพื่อปูองกันการพังทลายของดิน
(ข) งานสถาปัตยกรรม (Architectural) ได้แก่ งานผนัง งานพื้น งานเพดาน ประตูหน้าต่าง
สุขภัณฑ์ งานสี
3) งานวิศวกรรมงานระบบ (M&E Works) ประกอบด้วย งานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่
งานติดตั้งระบบต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบปูองกันอัคคีภัย
ฯลฯ จะเริ่มดาเนินการในช่วงเดียวกับงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม โดยดาเนินการควบคู่กันไป
เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะดาเนินการทดสอบระบบ ระยะเวลาก่อสร้าง 8 เดือน
4) งานตกแต่งภายใน (Interior Works) ได้แก่ งานเฟอร์นิเจอร์ งานเครื่องครัว ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 8 เดือน
5) งานภู มิ ทั ศ น์ (Landscape) ประกอบด้ ว ย งานปลู ก ต้ น ไม้ งานจั ด และการจั ด เก็ บ
รายละเอียดของงานและเตรียมความพร้อมของอาคารสาหรับเปิดดาเนินการ ภายหลังงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คาดว่า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
6) งานเก็บทาความสะอาด (Clearing & Cleaning) โครงการจะเก็บทาความสะอาดบริเวณ
พื้นที่โครงการและจัดเก็บรายละเอียดของงานและเตรียมความพร้อมของอาคารภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จ
สิ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
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(2) การจ้างงาน
การก่อสร้างภายในโครงการคาดว่าจะมีการจ้างงานสูงสุดประมาณ 100 คน กาหนดให้คนงาน
ก่อสร้างพักนอกพื้นที่โครงการโดยจะพักในพื้นที่ของผู้รับเหมาทั้งหมด โดยบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ใน
การควบคุมดูแลความเรียบร้อย รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการสาหรับคนงานก่อสร้างทั้งด้านสุขภาพอนามัย และ
คุณภาพชีวิต โดยจะกาหนดให้เจ้าของโครงการ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด นารายละเอียดดังกล่าวระบุเป็น
เงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจากการประเมินผลกระทบต่อชุมชน
และประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบ้านพักคนงาน ซึ่งจัดให้ที่พักสาหรับคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และแบบก่อ สร้ า งอาคารชั่ ว คราวส าหรั บ คนงานก่ อสร้ างของวิ ศ วกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชู ป ถั มภ์ ใ ห้ เ พีย งพอกับ จ านวนคนงาน และได้ ก าหนดมาตรฐานบ้า นพั ก คนงานและข้ อ กาหนดที่จ ะเป็ น
มาตรการในการปูองกันผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งเป็นไปตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสาหรับ
คนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต่อชุมชน
และประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบ้านพักคนงาน โดยจัดให้พักอยู่นอกพื้นที่โครงการทั้ งหมด ทางานแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อความสะดวกในการพักของคนงาน โดยมีบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ในการควบคุมดูแลความ
เรีย บร้อย และกาหนดช่ว งเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการ
ก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งผู้ พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดาเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น.โดยทางานได้
ไม่เกินเวลา 21.00 น. สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สาหรับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ผังบริเวณก่อสร้างของโครงการ แสดงดัง รูปที่
2.11-1) มีดังนี้
(3) คนงานก่อสร้าง
เนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งยังไม่มีการคัดเลือกและการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแต่อย่างใด จึงไม่ได้กาหนดตาแหน่งของบ้านพักคนงาน
อย่ างไรก็ตามส าหรั บ บ้ านพักคนงานนั้น โครงการได้กาหนดมาตรฐานบ้านพักคนงานและ
ข้ อ ก าหนดที่ จ ะเป็ น มาตรการในการปู อ งกั น ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน โดยจะระบุ ล งในสั ญ ญาว่ า จ้ า งให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ตัวอย่างแบบแปลนบ้านพักคนงานก่อสร้าง แสดงดัง รูปที่ 2.11-2)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กาหนดบ้านพักคนงาน ประกอบด้วย ห้องพักขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จานวน 2 หลัง มี
จานวน 25 ห้อง/หลัง และพักไม่เกิน 2 คน/ห้อง (โดยโครงการจัดให้มี 50 ห้อง)
2. กาหนดโถงทางเดินกว้าง 2 เมตร
3. กาหนดห้องน้า-ห้องส้วมขนาด 9x7 เมตร จานวน 1 ห้อง มีห้องน้า-ห้องส้วม รวม 10 ห้อง
4. น้าทิ้งจากลานซักล้าง อาบน้า และห้องน้า จะผ่านรางระบายน้าและท่อเข้าสู่ถังบาบัดเพื่อ
บาบัดน้าเสียให้ได้มาตรฐาน
5. มีถังรองรับขยะเพีย งพอกับคนงานก่อสร้าง 100 คน และมีห้ องพักขยะรวมภายในพื้นที่
บ้านพักคนงาน ซึ่งสามารถรองรับขยะได้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
6. มีประตูและรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด
7. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟูา ประปา ระบบบาบัดน้าเสีย น้าสาหรับอุปโภค-บริโภค
จะต้องจัดเตรียมให้เพียงพอสาหรับคนงาน 100 คน และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่
บ้านพักคนงานและชุมชนโดยรอบ
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8. ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาอยู่ที่บริเวณทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน
(4) การจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ
การดาเนินการก่อสร้างโครงการย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเกิด
อุบัติเหตุและปูองกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง บริษัทรับเหมาจึงจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ทางานขึ้น ดังรายละเอียดดังนี้
1) ความปลอดภัยในสถานที่
- การแบ่งเขตในบริเวณก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อนของคนงาน
เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
- ติดปูายสัญลักษณ์และปูายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง
ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ขนาดของปูายเตือนนั้นจะมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้โดย
ชัดเจน
- จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง โดยประจา ณ จุดผ่านเข้า -ออก
คอยตรวจตราในบริเวณทั่ว ๆ ไป และควบคุมการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- การจัดทาความสะอาดในบริเวณก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดย
ความร่วมมือของพนักงานทุกคน
2) ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร
- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทางาน และเกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย
- เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟูาและเชื้อเพลิง จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็น
พิเศษและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสาหรับเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
- ก่อนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบและ/
หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ
3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมสาหรับการก่อสร้างในแต่
ละประเภท
- การออกกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับสาหรับการทางานเพื่อความปลอดภัย
- การฝึกอบรมพนักงานทางด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
- การจัดการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4) มาตรการป้องกันอัคคีภัย
สาหรับกิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงการก่อสร้าง
อาคารนั้นอาจเกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อมและกระแสไฟฟูาลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟูาและ
การตกแต่งภายใน เช่น การทาสี เป็นต้น ทางโครงการได้ออกมาตรการให้ทางบริษัทรับเหมานาไปปฏิบัติ คือ
- ห้ามสูบบุหรี่และนาวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกติดไฟ
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- จัดเก็บอุปกรณ์ภายหลังการปฏิบัติงานในที่ที่จัดเตรียมไว้
- ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยภายหลังการปฏิบัติงาน
- จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือ ABC และ CO2 ประจาจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิด

อัคคีภัย

- ห้ามนาวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
- ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟูาอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟูาลัดวงจร
(5) การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของคนงานก่อสร้าง
ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีการว่าจ้างแรงงานสูงสุดจานวน 100 คน (ช่วงงานโครงสร้าง
อาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมงานระบบ) โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
ประมาณ 24 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการได้
คานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีจุดพักผ่อนของคนงานภายในพื้นที่
โครงการอย่างเป็นสัดส่วน สาหรับที่พักคนงานโครงการจะจัดให้อยู่พื้นที่ภายนอกพื้นที่โครงการ
อนึ่ ง จากการก่ อ สร้ า งโครงการอาจส่ ง ผลต่ อ การค้ า ขายและเศรษฐกิ จ ในย่ า นนี้ โ ดยการ
หมุนเวียนของเงินตราจากธุรกิจการค้าวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้าง ส่งผลโยงใยไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซึ่งการดาเนินโครงการเป็นการช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ทาให้แรงงานในระดับ
ล่างได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยส่งเสริมแรงงานที่ว่างงานอยู่ให้มีงานทาอีกด้วย การจัดให้มีพื้นที่พักภายนอก
พื้นที่โครงการ ผู้รับเหมาจะจัดพื้นที่เหมาะสมภายในพื้นที่โครงการ โดยจะจัดให้พักบริเวณที่ห่างจากการก่อสร้าง
อาคารโครงการ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโครงการ โครงการได้กาหนดให้ผู้รับเหมา
จัดเตรียมที่พักคนงานที่ถูกสุขลักษณะเพื่อปูองกันการปล่อยมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากที่พักคนงานไปสู่พื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียง โดยมีมาตรการในการกาหนดให้ผู้รับเหมานาไปปฏิบัติบริเวณพื้นที่พักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการและภายนอกพื้นที่โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ก่อสร้าง
การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
(ก)

ไฟฟ้า
ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้บริการจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาถลาง โดย
จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาชั่ว คราวสาหรั บ ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟูาส่ ว นภูมิภ าคสถานีไฟฟูา สาขา
ถลาง มีความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดั งนั้น จึงมีความสามารถในการให้บริการโครงการในช่วง
ก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ
(ข) น้าใช้
ในช่วงก่อสร้ าง โครงการจะใช้น้าประปาจากการประปาส่ วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
เพื่อนามาใช้ในช่วงก่อสร้างอาคาร โดยน้าใช้ในช่วงก่อสร้างสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
ก) น้าใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง
จานวนคนงาน
= 100
คน
อัตราการใช้น้า
= 50
ลิตร/คน/วัน
ดังนั้นปริมาณน้าใช้ทั้งสิ้น = (100x50)/1,000 ลบ.ม./วัน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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= 5.00

ลบ.ม./วัน

ข) น้าใช้เพื่อการก่อสร้าง
น้าใช้เพื่อการก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูนซีเมนต์
และบ่อคอนกรีต ทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น โดยคาดว่าน้าในส่วนนี้จะมีประมาณ 20.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้ น รวมปริ มาณความต้ องการใช้ น้าทั้ งหมดของโครงการในช่ ว งก่ อสร้างจะมี
ปริ ม าณ 20.00 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น ส่ ว นน้ าดื่ ม บริ ษั ท รั บ เหมาจะจั ด ให้ มี ถั ง น้ าดื่ ม ตามจุ ด ต่ า ง ๆ
ที่กาหนดให้เป็นเขตพักผ่อนของคนงานก่อสร้าง
(ค) ระบบบาบัดน้าเสีย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง ก าหนดสวั ส ดิ การเกี่ย วกั บสุ ขภาพอนามั ย
สาหรับลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 17 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2529 ข้อ 1 ระบุ
ว่า ให้นายจ้างจัดให้มีน้าดื่ม ห้องน้าและห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้างตามข้อ
63 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปนี้
ก) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 15 คน น้าสะอาดสาหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่
ห้องน้าและห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1 ที่
ข) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 40 คน น้าสะอาดสาหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่
ห้องน้าไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 2 ที่
ค) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 80 คน น้าสะอาดสาหรับดื่มไม่น้อยกว่า 2 ที่
ห้องน้าไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที่
ง) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างเกิน 80 คนขึ้นไป น้าสะอาด ห้องน้าและห้องส้วมเพิ่มขึ้น
อย่างละ 1 ที่ สาหรับลูกจ้างทุก ๆ 50 คน เศษของ 50 คน ถ้าเกิน 25 คน ให้ถือเป็น 50 คน
จ) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทั้งชายและหญิง ห้องน้าและห้องส้วมหญิงไว้เฉพาะตาม
สมควร
ดังนั้น ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โครงการจะต้องจัดเตรียมห้องน้าไม่น้อยกว่า 2 ห้อง
และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 4 ห้อง (คิดจากจานวนคนงานทั้งหมด 100 คน)
ทั้ง นี้ น้ าทิ้ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะก่ อ สร้ า งโครงการ ประกอบด้ ว ย น้าทิ้ ง จากกิจ กรรมการ
ก่อสร้างประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง) ซึ่ง
น้ าทิ้ง ส่ ว นนี้ จ ะปล่ อ ยให้ ต กตะกอนและซึม ลงดิ นต่ อ ไป และน้ าทิ้ง จากการอุ ป โภคบริ โ ภคมีป ระม าณ 5.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น น้าเสียจากส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดเตรียมห้องส้วมชั่วคราว
ไว้จานวน 10 ห้อง จะบาบัดโดยใช้ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป จานวน 1 ชุด ระบบดังกล่าวเป็นระบบบาบัดน้าเสีย
ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ สามารถบาบัดให้ค่าบีโ อดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิ กรัม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบาบัดน้าเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง
(ง) การระบายน้ารอบพื้นที่ก่อสร้าง
กรณีฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายน้า โดยจะทาร่องระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ
แต่ละส่วนรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อพัก เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะต่อไป โดย
โครงการจะขุดรางระบายน้า เป็นชนิดรางระบายน้าแบบเปิด มีขนาดของความกว้าง 40 เซนติเมตร สาหรับบ่อ
พักน้าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ คลองสาธารณะ ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการที่รองรับ น้าที่ระบายน้าออกจาก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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โครงการในช่วงก่อสร้างของโครงการ จานวน 2 บ่อ ปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ และปริมาตร
525.00 ลุกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ รวมปริมาตรบ่อหน่วงน้าช่วงก่อสร้าง 1,055.00 ลูกบาศก์เมตร การ
ระบายน้าของโครงการจะปล่อยให้น้าตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:400 เพื่อระบายออกสู่คลอง
สาธารณะต่อไป
(จ) ระบบการกาจัดมูลฝอย
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงาน
ก่อสร้างโดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็น
ต้น มูลฝอยเหล่านี้ จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนาไปหลอมใหม่ ส่วน
เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนาไปปรับถมระดับพื้นที่ ไม้แบบ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะนาไปใส่ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อ
ของเก่าต่อไป
ข) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ผู้รับเหมาจะจัดให้มี
ถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จานวน 4 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ ถังมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และ
มูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง วางไว้บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บขน
มูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงเลมาเก็บไปกาจัดต่อไป โดยมูลฝอยของ
คนงานก่อสร้าง สามารถคานวณได้ดังนี้ 



จานวนคนงานก่อสร้าง
=
100 คน
อัตราการผลิตมูลฝอย (เกณฑ์ ส.ผ.)
=
3 ลิตร/คน/วัน
ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยรวม
=
100 x 3
=
300 ลิตร/วัน
=
0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน
แผนงานและระยะเวลาก่อสร้างโครงการ แสดงไว้ในตารางที่ 2.11-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 2.11-1 แผนงานและระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ
ลาดับที่

รายการ

1

2

3

4

5

6

7

8

เดือนที่
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

1
งานเตรียมการ
2
งานก่อสร้างโครงสร้าง
3
งานสถาปัตยกรรม
4
งานตกแต่งภายใน
5
งานระบบไฟฟูาและสื่อสาร
6
งานระบบสุขาภิบาลและระบบปูองกันอัคคีภัย
งานภายนอกและอื่นๆ
1
งานบริเวณและสาธารณูปโภค
2
งานระบบปรับอากาศ
3
งานทดสอบระบบประกอบอาคาร
4
งานภูมิทัศน์
5
งานเก็บทาความสะอาด
ที่มา : บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด, 2565
หมายเหตุ : เดือนที่ 1 นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

การศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ทาการศึกษาแยก
ออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ คือ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้

3.1 ทรัพยากรด้านกายภาพ
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปของเกาะภูเก็ต มีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชันและภูเขา
ประมาณร้อยละ 70 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวเขาตะนาวศรี ทอดตัวในแนวทิศเหนือใต้ และมีที่ราบแคบๆ แทรก
ตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา ภูเขาโดดและแนวชายฝั่งทะเล มียอดเขาไม้เท้าสิบสองเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด
มีความสูง 529 เมตร (จากระดับน้าทะเลปานกลาง) พื้นที่ที่เหลือประมาณร้อยละ 30 เป็นที่ราบอยู่ทาง
ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ ลักษณะของพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบสูง พื้นที่
ด้านทิศตะวันออกเป็นปุาชายเลน พื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาและหาดทรายที่สวยงามและเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
“องค์การบริห ารส่วนตาบลเชิงทะเล” มีเนื้อที่โ ดยประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
23,187.5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากที่ว่า
การอาเภอถลาง 7 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ตประมาณ 22 กิโลเมตร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จดเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสาคู อาเภอถลาง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จดเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกมลา อาเภอกะทู้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จดเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเทพกระษัตรี และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จดทะเลอันดามัน
สภาพภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปของพื้ น ที่ โ ครงการในปั จ จุ บั น มี ลั ก ษณะเป็ น พื้ นที่ ราบ มี ต้ น เตยทะเล
ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และ
ต้นขนุน อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีโรงแรม หมู่บ้าน
จัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่
และมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศใต้
ติดกับ
ทางสาธารณประโยชน์ มี ค วามกว้ า ง 6.00 เมตร และคลอง
สาธารณประโยชน์ กว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร
ทิศตะวันออก
ติดกับ
โรงแรม Casuarina Shores และพื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศตะวันตก
ติดกับ
โรงแรม Saii Laguna Phuket พื้นที่ว่างมีการครอบครองบุคคลอื่น
และทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00 เมตร
3.1.2 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
1) อุตุนิยมวิทยา
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตั้ ง อยู่ ท างด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของภาคใต้ จึ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม ตลอดทั้ ง ปี คื อ
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ หลังจากนั้นตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จึ ง ท าให้ มี ฝ นตกเกื อ บตลอดทั้ ง ปี และอุ ณ หภู มิ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแ ปลงมากนั ก
จากลักษณะภูมิอากาศสามารถแบ่งฤดูกาลในจังหวัดภูเก็ตออกเป็น 2 ฤดู
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงพฤศจิกายน รวมเป็นระยะเวลา 7-8 เดือน โดยช่วงแรกปลาย
เดือนเมษายนถึงกันยายน เป็นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงหลังเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
เป็นอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและปริมาณน้าฝนลดลง
อย่างเห็นได้ชัด เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ รวมเป็นระยะเวลา 4-5 เดือน
จังหวัดภูเก็ต มีสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 2 สถานี คือ สถานีตรวจอากาศอาเภอเมือง
ภูเก็ต และสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต แต่เนื่องจากพื้นที่โครงการมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่บริเวณ
สถานี ตรวจอากาศสนามบิน ภูเก็ตมากกว่า ดังนั้นจึงใช้สถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต
ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2563 (แสดงดังตารางที่ 3.1-1)
ความกดอากาศ : ความกดอากาศเฉลี่ยรายปี 1,009.33 มิลลิบาร์ โดยมีความกดอากาศเฉลี่ยต่าสุดใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุน ายน เท่ากับ 1,008.40 มิล ลิบาร์ และเฉลี่ ยสูงสุดในเดือนมกราคม เท่ากับ
1,010.50 มิลลิบาร์
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

อุณหภูมิ : อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่า 27.9C โดยมีค่าเฉลี่ยรายเดือนต่าสุดเท่ากับ 27.1C ในเดือน
ธันวาคม และสูงสุด 28.9C ในเดือนเมษายน สาหรับค่าเฉลี่ยสูงสุดและค่าเฉลี่ยต่าสุดตลอดปี มีค่าเท่ากับ
32.0C และ 23.9 C ตามลาดับ
ฝน : ปริมาณน้าฝนรวมเฉลี่ยตลอดปีเท่ ากับ 2,262.8 มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ
186.2 วัน โดยมีปริมาณฝนรายเดือนสูงสุดเท่ากับ 211.9 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม และต่าสุดเท่ากับ 55.5
มิลลิเมตร ในเดือนกุมภาพันธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ : ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีมีค่าร้อยละ 80.1 โดยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยราย
เดือนต่าสุดร้อยละ 74 ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนสูงสุดร้อยละ 85 ในเดือน
ตุลาคม
ลม : ทิศทางลมในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมจะได้รับอิทธิพลจากลมในทิศตะวันออกด้ว ย
ความเร็วเฉลี่ย 2.1-3.1 นอต ในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมพัดในทิศตะวันออก ด้วย
ความเร็วลมเฉลี่ย 2.3-4.4 นอต โดยความเร็วที่มีค่าสูงสุดเท่ากับ 50.0 นอต ในเดือนมิถุนายน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

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

Temperature(Celsius)

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

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

Pan Evaporation(mm.)
Rainfall(mm)

Phenomena(Days)

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

JAN
1010.50
3.70
1016.87
1003.07
32.1
35.3
22.9
18.0
27.4
22.4
76
91
57
36
9.4
5.0
E
3.1
30.0
151.3
66.2
7.2
120.8
0.0
3.7
0.0
1.3
0.0

FEB
1010.30
3.80
1016.09
1003.74
33.2
38.5
23.1
17.9
27.9
22.5
74
91
53
30
9.4
4.7
E
3.0
30.0
150.2
33.2
4.9
55.5
0.0
4.3
0.0
1.7
0.0

MAR
1009.50
3.90
1016.50
1002.47
33.6
37.4
23.7
19.4
28.5
23.6
76
93
56
27
9.3
5.1
E
2.7
30.0
168.8
117.2
8.5
185.4
0.0
5.6
0.0
3.9
0.0

APR
1008.80
3.70
1014.06
1003.18
33.5
37.6
24.2
20.2
28.9
24.6
79
94
62
32
9.6
5.8
W
2.3
32.0
151.0
147.0
13.6
160.3
0.0
1.8
0.0
6.4
0.0

MAY
1008.40
3.20
1013.61
1002.85
32.4
37.7
24.6
19.5
28.7
25.0
82
93
68
45
9.5
6.7
W
2.9
47.0
140.9
277.5
19.7
121.0
0.0
0.2
0.0
5.7
0.0

JUN
1008.40
2.70
1014.29
1002.87
31.8
35.7
24.6
19.6
28.4
24.8
82
93
70
50
9.3
6.9
W
3.6
50.0
121.7
314.0
18.8
209.8
0.0
0.4
0.0
3.9
0.0

JUL
1008.50
2.70
1013.13
1003.29
31.5
37.0
24.6
20.2
28.2
24.6
82
92
70
49
9.3
7.1
W
4.0
47.0
127.4
260.4
19.7
135.3
0.0
0.5
0.0
3.2
0.0

AUG
SEP
1008.90 1009.50
2.80
3.30
1015.07 1015.75
1003.40 1003.62
31.2
30.9
34.8
34.4
24.7
24.1
18.9
19.0
28.1
27.6
24.5
24.4
82
84
91
94
71
72
52
51
9.3
9.1
7.2
7.3
W
W
4.4
3.6
42.0
43.0
127.7
117.5
374.4
399.2
19.9
22.1
211.9
207.8
0.0
0.0
0.3
0.3
0.0
0.0
2.8
2.4
0.0
0.0

OCT
1009.60
3.60
1015.41
1003.56
30.9
33.6
23.7
20.2
27.2
24.3
85
96
71
52
9.2
7.2
W
2.4
42.0
117.3
370.5
23.2
180.3
0.0
1.0
0.1
4.9
0.0

NOV
1009.40
3.70
1018.99
1002.63
31.4
36.1
23.5
17.0
27.2
23.8
83
95
67
42
9.5
6.6
E
2.1
34.0
114.7
216.8
17.4
128.2
0.0
1.3
0.0
5.0
0.0

DEC
1010.10
3.60
1016.18
1003.94
31.3
33.9
23.1
18.9
27.1
22.8
79
92
62
44
9.5
5.9
E
2.9
40.0
129.8
86.4
11.2
108.1
0.0
3.0
0.0
2.3
0.0

Annual
1009.33
3.39
1018.99
1002.47
32.0
38.5
23.9
17.0
27.9
23.9
80.1
93.0
65.0
27.0
9.4
6.3
3.1
50.0
1618.3
2662.8
186.2
211.9
0.0
22.4
0.1
43.5
0.0

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2) คุณภาพอากาศ
จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากสานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็น
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (ลักษณะชุมชน
เมือง และมีปริมาณการจราจรหนาแน่น) ปี 2563 - 2564 โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-2 และตารางที่
3.1-3

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2563
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM10)
(PM2.5)
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เดือน
3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ) ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง (ppb)
(ug/m3)
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด วัน>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด วัน>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด วัน>std.
51
24
0/31
33
32
7
0/31
16
มกราคม
7
0/707
1
46
0
0/707
8
1.20 0.00 0/707
0.16
57
8
51
15
0/31 29
0
50
21
0/29
34
28
9
0/29
15
กุมภาพันธ์
7
0/663
0
24
1
0/663
7
1.30
0.00
0/663
0.08
61
3
55
9
0/29
31
0
39
16
0/31
27
21
7
0/31
14
มีนาคม
2
0/706
0
27
1
0/711
7
1.30 0.00 0/711
0.06
95
4
46
10
0/31 25
0
29
10
0/30
18
18
4
0/30
10
เมษายน
9
0/654
0
13
0
0/690
3
0.90 0.00 0/690
0.01
40
4
37
10
0/30 24
0
45
13
0/31
26
23
6
0/30
11
พฤษภาคม
6
0/710
1
20
0
0/710
5
2.80 0.00 0/710
0.13
34
1
31
4
0/31 18
0
48
20
0/30
27
27
11
0/30
14
มิถุนายน
7
0/688
0
26
0
0/689
7
2.40 0.00 0/689
0.21
36
1
34
2
0/30 13
0
43
20
0/31
28
23
11
0/31
14
กรกฎาคม
8
0/702
1
24
0
0/702
7
1.20 0.00 0/702
0.36
35
1
31
2
0/31 12
0
40
24
0/31
31
23
12
0/31
16
สิงหาคม
9
0/714
1
22
0
0/713
7
1.20 0.00 0/714
0.25
33
0
27
1
0/31 12
0
38
20
0/30
27
20
10
0/30
13
กันยายน
2
0/688
1
26
0
0/689
9
1.50 0.00 0/689
0.15
24
1
20
2
0/30
9
0
40
23
0/31
30
20
10
0/31
14
ตุลาคม
7
0/706
1
25
0
0/712
9
1.00 0.00 0/712
0.07
55
0
23
1
0/31 10
0
59
24
0/29
34
34
11
0/29
18
พฤศจิกายน
7
0/656
1
31
0
0/656
8
0.60 0.00 0/656
0.05
63
1
58
3
0/30 21
0
62
19
0/31
38
35
9
0/31
20
ธันวาคม
7
0
0/706
1
37
0
0/703
8
1.01 0.08 0/706
0.31
65
0
60
5
0/31 30
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ :
*
:
**
:
N/A
:

300

-

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

170

เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น
ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 -75
เครื่องมือขัดข้อง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

-

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)

30

ก๊าซโอโซน(O3)

-

100

70

-

-

120

-

50

-

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2564
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM10)
(PM2.5)
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เดือน
3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ) ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง (ppb)
(ug/m3)
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด วัน>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด วัน>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด วัน>std.
74
38
0/31
52
38
17
0/31
26
มกราคม
3
0/712
1
30
1
0/712
7
0.98
0.1
0/713
0.32
75
1
63
8
0/31 34
0
92
40
0/28
55
61
17
0/28
27
กุมภาพันธ์
8
0/639
1
35
1
0/640
10
1
0.1
0/640
0.31
62
1
48
10
0/28
28
0
64
26
0/31
43
41
13
0/31
23
มีนาคม
3
0/701
0
27
1
0/700
9
1.2
0
0/701
0.23
60
0
52
2
0/31 21
0
50
21
0/30
30
29
10
0/29
17
เมษายน
9
0/689
1
39
1
0/689
8
0.81
0
0/689
0.29
78
0
33
2
0/30 16
0
36
22
0/31
28
20
12
0/29
15
พฤษภาคม
9
0/656
1
18
1
0/700
6
1.01 0.04 0/699
0.25
35
1
28
3
0/31 16
0
38
24
0/30
29
17
12
0/30
14
มิถุนายน
2
0/682
1
19
1
0/671
7
0.85
0
0/674
0.22
24
0
23
2
0/30 13
0
41
22
0/31
31
20
10
0/31
14
กรกฎาคม
3
0/701
1
21
1
0/703
7
0.77
0
0/709
0.18
28
1
25
2
0/31 13
0
38
20
0/31
27
16
11
0/31
13
สิงหาคม
4
0/388*
2
16
1
0/683
6
1.08
0
0/694
0.33
23
0
21
0
0/31 11
0
**
33
20
0/30
27
17
10
0/30
14
กันยายน
3
0/276
1
19
1
0/676
6
0.92
0
0/676
0.25
21
1
19
2
0/30
9
0
41
21
0/31
28
22
12
0/29
15
ตุลาคม
8
0/691
1
18
0
0/704
6
0.96
0.1
0/704
0.34
56
1
36
2
0/31 13
0
49
18
0/30
25
23
6
0/30
10
พฤศจิกายน
10
0/616
2
18
0
0/679
4
1
0.1
0/680
0.37
55
1
40
2
0/30 14
0
ธันวาคม
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ :
*
:
** :
#
:
:

300

-

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

170

เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น
ข้อมูลร้อยละ 50-75
ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีเครื่องมือตรวจวัด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

-

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)

30

ก๊าซโอโซน(O3)

-

100

70

-

-

120

-

50

-

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
13 มกราคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สาหรั บ คุณภาพอากาศในเขตตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ตรวจวัดบริเวณที่ตั้ง
โครงการ เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ผลการ
ตรวจวัด คุณภาพอากาศ แสดงดัง ตารางที่ 3.1-4 และตารางที่ 3.1-5 และต าแหน่งการตรวจวัดคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3.1-1 (ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังภาคผนวกที่ 6)
ตารางที่ 3.1-4 ผลการตรวจวัดฝุุนละอองภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ
ผลการตรวจวัด
พารามิเตอร์
Total Suspended Particulate (TSP)
Particulate Size Less Than 10
Micron (PM 10)

9-10/12/2564
0.037 mg/m3
0.024 mg/m3

10-11/12-2564 11-12/12-2564
0.037 mg/m3
0.019 mg/m3

0.034 mg/m3
0.019 mg/m3

ตารางที่ 3.1-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ
พารามิเตอร์
ผลการตรวจวัด (ppm)
Total Hydrocarbon
2.86
Methane Hydrocarbon
1.84
Non-Methane Hydrocarbon
1.02
NO (24 Hours Average)
0.0023
NO (1 Hours Maximum)
0.0042
NO2 (24 Hours Average)
0.0062
NO2 (1 Hours Maximum)
0.0100
NOx (24 Hours Average)
0.0085
NOx (1 Hours Maximum)
0.0141
SO2 (24 Hours Average)
0.0006
SO2 (1 Hours Maximum)
0.0007
CO (24 Hours Average)
0.4
CO (1 Hours Maximum)

0.5

ค่ามาตรฐาน
0.330 mg/m3
0.120 mg/m3

ค่ามาตรฐาน (ppm)
≤ 0.17
0.12
0.30
30

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมด มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่โครงการยังคงสามารถรองรับปริมาณสารมลพิษที่ระบายจากพื้นที่โครงการได้
3) ระดับเสียง
ผลการตรวจวัดเสียงโดยกรมควบคุมมลพิษ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 (สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ, 2561) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในเดือ นตุลาคม มีค่าระดับสูงสุด เท่ากับ 78.3
เดซิเบลเอ และในเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม มีค่าระดับเสียงต่าสุด เท่ากับ 60.1 เดซิเบลเอ แสดงดังตาราง
ที่ 3.1-6 ซึ่งมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่กาหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ ย 24
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนแหล่งกาเนิดเสียงที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ เสียงจากการจราจรบน
ถนนภาระจายอม ถนนลากูน ทางสาธารณประโยชน์ และซอยเชิงทะเล 14 จึงอาจกล่าวได้ว่ามีระดับเสียง
ใกล้เคียงบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
ตารางที่ 3.1-6 ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง (dBA)
เดือน
%>70
จานวนวันตรวจวัด
สูงสุด
ต่าสุด
มกราคม
64.8
61.2
0
31
กุมภาพันธ์
77.7
61.7
14
28
มีนาคม
68.8
61.6
0
31
เมษายน
74.1
61.0
13
30
พฤษภาคม
66.2
60.6
0
31
มิถุนายน
69.3
60.6
0
30
กรกฎาคม
64.5
61.0
0
31
สิงหาคม
67.3
61.2
0
31
กันยายน
70.6
60.4
7
30
ตุลาคม
78.3
60.1
10
31
พฤศจิกายน
67.8
60.3
0
30
ธันวาคม
62.0
60.1
0
24
หมายเหตุ : 1. มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กาหนดค่าระดับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. สถานีตั้งอยู่บริเวณริมถนน
ที่มา : สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2561

สาหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พื้นที่ตรวจวัดบริเวณที่ตั้งโครงการ เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564
โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ซึ่งผลการตรวจวัดระดับเสียงมีรายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 3.1-7 และตาแหน่งการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดัง รูปที่ 3.1-1 (ผลการตรวจวัดระดับ
เสียง แสดงดังภาคผนวกที่ 6)

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

ผลการตรวจวัด
9-10
10-11
11-12
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
2564
2564
2564

ค่า
มาตรฐาน

55.0

51.8

54.2

70/1

86.9

92.6

90.8

115/1

หน่วย
เดซิเบล
(เอ)
เดซิเบล(เอ)

ผลการเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียง
ทั่วไป

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

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ชุดเครื่องตรวจอากาศ

ชุดเครื่องตรวจอากาศ
B

เครื่องตรวจเสียง
A

รูปที่ 3.1-1
การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 9-12 ธันวาคม 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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3.1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
1) สภาพธรณีวิทยา
สภาพธรณีวิทยาของเกาะภูเก็ต มี ชุดหินใหญ่ๆ 3 ชุด (ที่มา : อาไพ ทองภิญโญชัย, 2538) คือ หินชุดภูเก็ต
(Carboniferous-Permian sedimentary rocks) หินแกรนิตภูเก็ต (Cretaceous) และตะกอนยุคควอเตอร์
นารี (Quaternary sedments) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หินชุดภูเก็ต (Carboniferous-Permian sedimentary rocks) เป็นหินเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ เกิดในยุค
คาร์บอนิเฟอรัส และยุคเปอร์เมียน มหายุคพาลีโอโซอิก ประกอบด้วยหินชั้นพวกหินโคลนปนกรวด หินเกรย์เวก
หินลามิเนตควอร์ตไซต์ หินปูน หินชนวนและหินควอร์ตไซต์ โดยพบหินแกรนิตแทรกอยู่บางส่วน ทาให้พบหิน
แปรตามแนวสัมผัส เป็นพวกหินฮอร์นเฟลส์ และหินชีสต์ หินชุดนี้พบเป็นแนวยาวขนานชายฝั่ งทะเลตะวันออก
และตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต คิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 3 ของพื้นที่เกาะ
หินแกรนิ ตภูเก็ต (Cretaceous) พบเป็นเทือกเขา วางตัวในแนวเหนือ -ใต้ ขนานแนวรอยเลื่อนและ
แทรกดันเข้าไปในหินชุดภูเก็ต ได้แก่ เนินเขาต่างๆ ที่พบทางตอนเหนือ ตะวันตก และตอนกลางของเกาะ คิด
เป็นพื้นที่ 2 ใน 3 ส่วนของเกาะ ปัจจุบันมีการจัดแบ่งหินแกรนิตภูเก็ต เป็น 5 ชุด คือ ชุดเขาพระแทวแกรนิต ชุด
หาดกะตะแกรนิต ชุดหาดในทอนแกรนิต ชุดเขาโต๊ะแซะแกรนิต และชุดเขารังแกรนิต
ตะกอนยุคควอเตอร์นารี (Quaternary sedments) จาแนกตามชนิดตะกอนและสภาวะแวดล้อมของ
การสะสมตัวของตะกอน เป็น 8 หน่วย คือ ตะกอนที่เกิดจากการผุพังของหินแข็ง ตะกอนสะสมตัวตามไหล่เขา
ตะกอนที่ราบลุ่มแม่น้า ตะกอนหาดทราย ตะกอนหลังแนวปุาโกงกาง ตะกอนที่ลุ่มน้าขังปุาโกงกาง ตะกอนร่อง
น้าขึ้น-น้าลง และตะกอนหลังหาดทราย
สาหรับบริเวณโครงการ มีลักษณะทางธรณีวิทยาตามแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมธรณีวิทยา)
เป็นตะกอนชนิด Qa หมายถึง หินตะกอนที่ราบสะสมตัวโดยทางน้า ตะกอนกรวด ทราย ดินสะสมตามร่องน้า
และที่ร าบน้ าท่ว มถึง เป็ น ตะกอนหิ น ยุ คควอเทอร์นารี (ที่มา : แผนที่ธรณีวิทยาของจัง หวัดภู เ ก็ ต สานัก ธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) แสดงดังรูปที่ 3.1-2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-2
แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต
ที่มา: สานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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2) การเกิดแผ่นดินไหว
ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ป ระเทศของประเทศไทยจะอยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวต่ า แต่ ท าง
กรมอุตุนิย มวิทยาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมมาตรการในการปูองกันและ
บรรเทาภัยแผ่นดินไหวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีภารกิจในการตรวจวัดแผ่ นดินไหวตลอด 24 ชั่วโมง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างประเทศเป็ นประจา ตลอดจนวางแผนจัดตั้งโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชนได้ โดยแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก
(1) แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกาเนิดจากภายนอกประเทศส่งแรงสั่นสะเทื อนมายังประเทศไทย
โดยมีแหล่งกาเนิดจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะเล
อั น ดามั น ตอนเหนื อ ของเกาะสุ ม าตรา ส่ ว นมากบริ เ วณที่ รู้ สึ ก สั่ น ไหว ได้ แ ก่ บริ เ วณภาคเหนื อ ภาคใต้
ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ
(2) แผ่ น ดิน ไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ ยังสามารถเคลื่ อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมย
อุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย (พังงา) เป็นต้น
บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูงในประเทศไทย ได้แก่
(1) บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยเลื่อนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วน
ใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย
(2) บริเวณที่เคยมีประวัติหรือสถิติแผ่นดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ้น จากนั้นเว้นช่วงการ
เกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะนานๆบริเวณนั้นจะมีโอกาสการเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใกล้เคียงกับสถิติเดิมได้อีก
(3) บริเวณที่เป็นดินอ่อนซึ่งสามารถขยายการสั่นสะเทือนได้ดี เช่น บริเวณที่มีดินเหนียวอยู่ใต้พื้นดิน
เป็นชั้นหนา เช่น บริเวณที่ลุ่ม หรืออยู่ใกล้ปากแม่น้า เป็นต้น
แหล่ ง ก าเนิ ด ของแผ่ น ดิ น ไหวนั้ น มาจากรอยเลื่ อ นที่ มี พ ลั ง ซึ่ ง รอยเลื่ อ นมี พ ลั ง ในประเทศไทย
เคยเกิดขึ้นแล้ว 9 แห่งด้วยกัน และจากการรายงานของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา ซึ่งได้รวบรวมข้อ มูลกลุ่มรอย
เลื่อนล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอย
เลื่อน โดยกระจายอยู่ใน 22 จังหวัด ได้แก่
- รอยเลื่อนแม่จัน พาดผ่านอาเภอฝาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่จัน อาเภอเชียงแสน
และอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ
101 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านอาเภอเทิง อาเภอขุนตาล และอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนในแนวทิศเหนือ -ใต้
มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านตั้งต้นจากลาน้าเมย ชายแดนพม่า ต่อไป
ยังห้วยแม่ท้อ ลาน้าปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี ในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนแม่ทา พาดผ่านอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน และอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนว
โค้งไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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- รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านอาเภอแม่พริก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง และอาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านอาเภองาว จังหวัดลาปาง และอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนปัว พาดผ่านพื้นที่อาเภอสันติสุข อาเภอท่าวังผา อาเภอปัว อาเภอเชียงกลาง และอาเภอ
ทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้ ด้วยความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ พาดผ่านอาเภอเมือง อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อาเภอนาหมื่น อาเภอ
นาน้อย อาเภอเวียงสา และอาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความ
ยาวประมาณ 150 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านอาเภอทองผาภูมิ และอาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ พาดผ่านอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อาเภอศรีสวัสดิ์ และอาเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้งเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอาเภอหนองไผ่ อาเภอเมือง อาเภอหล่มสัก และอาเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยรอยเลื่อนบริวารในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ กับแนวทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนระนอง พาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา มีความยาว
ประมาณ 270 กิโลเมตร
- รอยเลื่ อ นคลองมะรุ่ ย พาดผ่ า นอ าเภอบ้ า นตาขุ น อ าเภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี อ าเภอ
ทับปุด อาเภอเมือง จังหวั ดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอาเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร
นอกจาก 14 รอยเลื่อนที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว สานักข่าว
บางแห่งยังเผยว่า รอยเลื่อนมะยม ก็เป็นอีกหนึ่งรอยเลื่อนที่มีพลัง โดยรอยเลื่อนดังกล่าว จะพาดผ่านอาเภอสอง
จังหวัดแพร่ และอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาว
ประมาณ 22 กิโลเมตร ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรติดตามสถานการณ์ความเคลื่ อนไหวของทั้ง 15 รอยเลื่อน
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม รอยเลื่อนที่ต้องจับตา และเฝูาระวังมากที่สุดในขณะนี้ คือ รอยเลื่อนระนอง และรอย
เลื่อนคลองมะรุ่ ย ซึ่งถือเป็ นรอยเลื่อนที่มีพลังรุนแรง และอาจส่ งผลกระทบกับภาคใต้ในหลายจังหวัด อาทิ
จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี
สาหรับพื้นที่โครงการนั้น อยู่ใกล้รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย (ผังแสดงตาแหน่งพื้นที่โครงการ ตามแผนที่
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 3.1-3)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

พื้นที่โครงการ

รูปที่ 3.1-3
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มีนาคม 2555
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สถิติ การเกิด แผ่น ดิ น ไหว : จากสถิติ การเกิดแผ่ น ดินไหวที่มีผ ลกระทบต่อประเทศไทยของ
กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 7 ริกเตอร์ หรือมากกว่า จะมีศูนย์กลางอยู่นอกประเทศ
ไทย โดยส่วนใหญ่เกิดบริเวณพรมแดนจีน-เมียนมาร์ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศจีนตอนใต้ในทะเลอันดามันและ
หมู่เกาะสุมาตรา สาหรับการเกิดแผ่นดินไหวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นแนวพาดตรง
รอยต่อของมหาสมุทรอิน เดีย และทะเลอันดามันพุ่งเหนือขึ้นไปทางประเทศเมียนมาร์ จีน และบังคลาเทศ
สาหรับพื้นที่ประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมามีการเกิดแผ่นดินไหวในระดับน้อยมาก และจุดที่เคยเกิดแผ่นดินไหวใต้
ผิวดิน (Earthquake Foci) มีความลึกไม่เกิน 35 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ตื้นมาก
ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
24 ธ.ค. 64 20.43น.
5.7
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
22.424N, 101.708E อ.เชียงแสน อ.เมือง จ.เชียงราย
20 ธ.ค. 64 04.06น.
5.8
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.กุมภวาปี อ.เมือง
19.445N, 101.366E จ.อุดรธานี อ.สารภี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.พญาเม็งราย อ.เวียงชัย อ.พาน
อ.แม่สรวย อ.แม่จัน อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ปัว อ.ท่าวังผา
อ.แม่จริม อ.ภูเพียง อ.เวียงสา
อ.เชียงกลาง อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งช้าง อ.เมือง จ.น่าน
อ.เมือง จ.หนองคาย อ.หนองม่วงไข่
อ.สอง อ.ร้องกวาง อ.เมือง จ.แพร่
อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.เชียงคาน อ.เมือง
จ.เลย อ.เชียงคา อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.ลาปาง
จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
7 ธ.ค. 64
23.50น.
2.4
ต.แม่ฮี้ อ.ปาย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
19.274N, 98.461E
7 ธ.ค. 64
23.19น.
2.0
ต.แม่ฮี้ อ.ปาย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
19.278N, 98.462E
31 ต.ค. 64 10.04น.
4.9
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.บ่อเกลือ อ.เวียงสา
19.541N, 101.365E อ.เมือง จ.น่าน
30 ต.ค. 64 02.03น.
4.7
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ
19.527N, 101.329E อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.น่าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
18 ต.ค. 64 16.00น.
3.5
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว อ.พาน อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
อ.แม่สรวย อ.เมือง จ.เชียงราย
19.744N, 99.636E
18 ต.ค. 64 09.18น.
2.5
ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
จ.ลาปาง
18.062N, 99.518E
29 ก.ค. 64 15.39น.
6.4
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ริม อ.เมือง
22.804N, 96.065E จ.เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
21 ก.ค. 64 22.18น.
3.7
อ.ศรีสวัสดิ์
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อ.
จ.กาญจนบุรี
เมือง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
14.894N, 99.177E
12 ก.ค. 64 10.40น.
2.3
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย
19.692N, 99.719E
7 ก.ค. 64
21.56น.
2.4
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
19.629N, 101.179E
7 ก.ค. 64
13.54น.
3.1
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
19.621N, 101.127E
7 ก.ค. 64
13.43น.
4.8
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.ดอยหลวง
19.668N, 101.289E จ.เชียงราย อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง
อ.ภูเพียง อ.ปัว จ.น่าน อ.เมือง จ.พะเยา
30 มิ.ย. 64 17.34น.
2.8
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน อ.แม่ลาว
19.7N, 99.711E จ.เชียงราย
18 มิ.ย. 64 06.30น.
3.5
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
19.253N, 99.622E อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย
24 พ.ค. 64 14.36น.
3.0
อ.แม่สรวย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย อ.พาน อ.เมือง
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
19.687N, 99.488E
1 พ.ค. 64 03.47น.
4.9
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
19.511N, 97.269E อ.เมือง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
22 มี.ค. 64 01.38น.
2.1
อ.แม่สะเรียง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
18.159N, 97.993E
5 ก.พ. 64 18.47น.
5.4
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียง อ.แม่จัน อ.เวียงปุา
21.036N, 97.838E เปูา อ.เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง อ.ฝาง
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
30 ธ.ค. 63 22.15น.
2.1
อ.เมือง จ.เลย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เลย
17.612N, 101.688E
27 ก.ย. 63 01.39น.
2.5
อ.เมือง จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
19.823N, 99.928E
20 ก.ค. 63 12.14น.
2.8
อ.เมือง จ.เลย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เลย
17.502N, 101.513E
17 ก.ค. 63 21.03น.
5.8
หมู่เกาะอันดามัน รู้สึกสั่นไหวที่ พระราม 9 กทม.
ประเทศอินเดีย
11.713N, 95.284E
25 มิ.ย. 63 21.37น.
3.8
อ.เมือง จ.เลย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังสะพุง อ.เมือง
17.6N, 101.68E อ.เชียงคาน จ.เลย
9 มิ.ย. 63 22.50น.
2.9
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
19.02N, 99.026E
22 พ.ค. 63 22.24น.
3.5
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
15.77N, 97.783E
18 พ.ค. 63 00.08น.
1.8
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.753N, 99.803E
3 พ.ค. 63 08.27น.
2.2
อ.เมือง จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.841N, 99.667E
25 เม.ย. 63 13.36น.
2.3
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.734N, 99.643E
16 เม.ย. 63 18.45น.
6.1
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ ห้วยขวาง กทม.
22.798N, 94.111E
14 เม.ย. 63 04.03น.
4.3
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ ประเทศลาว ติดกับอาเภอ
19.561N, 101.325E เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
29 ก.พ. 63 01.13น.
4.5
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ แขวง หลวงน้าทา ประเทศ
20.953N, 101.297E ลาว
7 ก.พ. 63 18.50น.
3.5
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
19.528N, 101.438E
6 ก.พ. 63 18.10น.
2.8
อ.บางสะพาน
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
11.46N, 99.41E
26 ม.ค. 63 00.42น.
2.2
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
8.863N, 98.383E
14 ธ.ค. 62 07.12น.
3.2
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
19.54N, 101.382E
12 ธ.ค. 62 16.02น.
4.7
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปัว จ.น่าน
19.525N, 101.327E
1 ธ.ค. 62
22.33น.
3.4
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
19.543N, 101.37E
29 พ.ย. 62 06.50น.
4.6
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองน่าน อ.ปัว จ.น่าน
19.53N, 101.333E
26 พ.ย. 62 18.05น.
5.6
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19.163N, 94.929E
21 พ.ย. 62 06.50น.
6.4
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.น่าน อ.สวรรคโลก
19.456N, 101.376E จ. สุโขทัย อ.เมือง จ.ลาพูน อ.เมือง
จ.แพร่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.เทิง
อ.แม่จัน อ.เชียงของ, อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
อ.น้าปาด อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร อ.เมือง
จ.ขอนแก่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
อ.วังสะพุง อ.เมือง, อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เมือง จ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.อุทัยธานี
จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ ปทุมวัน พระโขนง
คลองสาน ยานนาวา บางรัก บางนา
ห้วยขวาง ดินแดง คลองสาน ธนบุรี กทม.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี/นนทบุรี
21 พ.ย. 62 04.03น.
5.9
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง
19.421N, 101.333E อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งข้าง อ.เมือง
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เวียงสา จ.น่าน
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ.ปง อ.เมือง อ.เชียง
คา อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี อ.เมือง อ.เชียงคาน อ.วังสะพุง
จ.เลย อ.เมือง จ.ลาพูน อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ อ.พาน อ.เมือง อ.เทิง อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย อ.สอง อ.ร้องกวาง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
จ.แพร่ อ.เมือง จ.ลาปาง จ.ขอนแก่น
27 ต.ค. 62 10.10น.
3.3
อ.ดอยสะเก็ด
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.918N, 99.238E
18 ต.ค. 62 21.46น.
4.1
อ.ดอยสะเก็ด
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
อ.สันทราย อ.พร้าว อ.เวียงปุาเปูา
18.904N, 99.252E อ.สารภี จ.เชียงใหม่
17 ต.ค. 62 10.18น.
2.6
อ.เมืองเลย จ.เลย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองเลย จ.เลย
17.621N, 101.709E
16 ต.ค. 62 12.36น.
3.9
อ.เมืองเลย จ.เลย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองเลย จ.เลย
17.626N, 101.68E
27 พ.ค. 62 21.48น.
3.0
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
19.243N, 99.621E
23 เม.ย. 62 04.40น.
2.8
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
19.794N, 99.268E
18 เม.ย. 62 12.42น.
2.9
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
19.253N, 99.599E
15 มี.ค. 62 20.35น.
3.0
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว อ.พาน จ.
19.68N, 99.68E เชียงราย
14 มี.ค. 62 23.58น.
2.4
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย
19.26N, 99.62E
14 มี.ค. 62 21.55น.
4.0
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย
19.25N, 99.63E อ.วังเหนือ จ.ลาปาง อ.แม่ริม อ.สันทราย
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา
14 มี.ค. 62 21.15น.
2.9
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย
19.26N, 99.63E
14 มี.ค. 62 00.04น.
4.2
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง อ.แม่
19.25N, 99.62E ใจ อ.เมือง จ.พะเยา อ.สันทราย อ.พร้าว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.พาน อ.เวียงปุา
เปูา อ.เมือง จ.เชียงราย
24 ก.พ. 62 01.56น.
2.5
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลาปาง
19.25N, 99.62E
23 ก.พ. 62 12.52น.
2.9
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
19.26N, 99.6E
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-21

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
23 ก.พ. 62 09.54น.
2.5
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
19.25N, 99.61E
20 ก.พ. 62 16.05น.
4.9
อ.วังเหนือ จ.ลาปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลาพูน
19.25N, 99.62E อ.สันทราย อ.แม่แตง อ.ฝาง อ.พร้าว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
อ.เมือง จ.พะเยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
29 ม.ค. 62 06.06น.
2.6
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.92N, 99.07E
27 ม.ค. 62 01.04น.
3.1
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
17.26N, 98.22E
22 ม.ค. 62 23.00น.
3.2
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย อ.แม่ริม จ.
จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่
18.97N, 99.03E
30 ธ.ค. 61 22.39น.
4.9
อ.ศรีสวัสดิ์
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.อู่ทอง อ.ศรีประจันต์
จ.กาญจนบุรี
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อ.บางกรวย
14.9N, 99.14E
อ.เมือง จ.นนทบุรี อ.สว่างอารมณ์
จ.อุทัยธานี อ.เมือง อ. โพธาราม อ.บ้าน
โปุง จ.ราชบุรี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แขวง
ยานนาวา เขตสาทร หนองบอน ประเวศ
แขวงฉิมพรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
อ.หนองปรือ อ. ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ
อ.ท่ามะกา อ.บ่อพลอย อ.เมือง อ.พนม
ทวน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อ.เมือง
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร อ.อุ้มผาง จ.ตาก อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
16 พ.ย. 61 08.55น.
3.3
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.70N, 99.72E
12 ต.ค. 61 08.56น.
2.8
อ.แม่สรวย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สรวย จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
19.74N, 99.56E
1 ก.ค. 61
22.10น.
5.0
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เมือง
20.27N, 97.97E จ.เชียงใหม่
10 มิ.ย. 61 22.08น.
3.4
อ.วังสะพุง จ.เลย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังสะพุง จ.เลย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
17.24N, 101.91E
29 พ.ค. 61 23.04น.
2.7
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.79N, 99.76E
18 มี.ค. 61 02.59น.
5.2
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18.27N, 96.15E
8 มี.ค. 61 04.13น.
5.4
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19.85N, 96.01E
4 ก.พ. 61 01.14น.
4.0
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงราย
20.61N, 99.53E
3 ก.พ. 61 22.29น.
5.1
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.เวียงแก่น
20.62N, 99.53E จ.เชียงราย อ.จุน จ.พะเยา อ.แม่สาย
อ.เชียงแสน อ.เมือง อ.แม่จัน อ.เทิง
จ.เชียงราย
12 ม.ค. 61 01.26น.
5.9
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย
18.28N, 96.12E จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง อ.สารภี
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร
อ.เมือง จ.ลาปาง
3 ม.ค. 61 23.22น.
2.7
อ.แม่จัน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
20.11N, 99.81E
22 พ.ย. 60 11.18น.
3.0
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.96N, 99.05E
21 พ.ย. 60 21.36น.
2.4
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.97N, 99.04E
9 พ.ย. 60 06.29น.
4.4
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
20.44N, 98.95E
23 ต.ค. 60 22.58น.
3.4
อ.เมือง จ.แพร่
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.แพร่
18.21N, 100.14E
23 ต.ค. 60 22.44น.
2.6
อ.เมือง จ.แพร่
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.แพร่
18.18N, 100.11E
19 ก.ย. 60 06.55น.
2.7
อ.สันกาแพง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สารภี อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.77N, 99.07E
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
10 ก.ย. 60 07.39น.
3.1
อ.เมือง จ.ลาพูน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.หางดง อ.สารภี อ.เมือง
18.53N, 99.07E จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลาพูน
7 ก.ย. 60
12.48น.
2.1
อ.บ้านธิ จ.ลาพูน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลาพูน
18.67N, 99.09E
31 ส.ค. 60 14.49น.
3.7
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เชียงดาว อ.ฝาง
19.72N, 99.48E จ.เชียงใหม่ อ.พาน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
28 ส.ค. 60 07.17น.
2.6
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14.05N, 99.41E
5 ส.ค. 60 04.38 น.
3.6
อ.แม่สรวย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
19.72N, 99.47E
1 ก.ค. 60 01.00 น.
1.3
อ.บ้านธิ จ.ลาพูน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาน้อย
18.66N , 99.14E จ.แม่ฮ่องสอน
4 มิ.ย. 60 20.01 น.
2.1
ต.ธารทอง อ.พาน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
19.71N , 99.69E
27 พ.ค. 60 22.14 น.
4.0
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย อ.แม่ฟูาหลวง
19.56N , 99.58E อ.พาน อ.เวียงปุาเปูา อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
26 พ.ค. 60 23.28 น.
3.0
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
20.57N , 99.95E
24 พ.ค. 60 12.58 น.
3.4
อ.เกาะยาว จ.พังงา รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
8.05N , 98.48E
22 พ.ค. 60 8.14 น.
4.0
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
19.23N , 97.49E
2 พ.ค. 60 17.04 น.
3.1
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.79N , 99.74E
22 เม.ย. 60 14.57 น.
3.9
อ.นาน้อย จ.น่าน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.นาน้อย อ.เวียงสา จ.
18.35N , 100.87E น่าน
18 เม.ย. 60 16.13 น.
5.1
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน อ.เชียงแสน อ.แม่
20.71N , 100.12E สาย อ.เมือง จ.เชียงราย
6 เม.ย. 60 18.24 น.
2.9
อ.หลังสวน จ.ชุมพร รู้สึกสั่นไหวที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
10.03N , 99.16E
26 ม.ค. 60 08.17 น.
3.5
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
18.59N , 98.53E
21 ม.ค. 60 21.38 น.
2.6
อ.สันติสุข จ.น่าน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันติสุข จ.น่าน
18.86N , 100.88E
15 ม.ค. 60 16.23 น.
3.9
อ.จอมทอง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อ.
จ.เชียงใหม่
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
18.55N , 98.50E
15 ม.ค. 60 15.35 น.
4.2
อ.จอมทอง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อ.
จ.เชียงใหม่
จอมทอง อ.ฮอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18.56N , 98.52E
13 ม.ค. 60 20.26 น.
2.4
อ.จอมทอง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.53N , 98.49E
8 ม.ค. 60 03.08 น.
3.9
อ.อุ้มผาง จ.ตาก รู้สึกสั่นไหวที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
16.10N , 98.70E
6 ม.ค. 60 12.54 น.
3.4
อ.จอมทอง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง อ.แม่วาง จ.
จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่
18.58N , 98.51E
26 ธ.ค. 59 16.31 น.
2.6
อ.แม่ลาว จ.เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย
19.73N , 99.69E
26 ธ.ค. 59 00.53 น.
2.8
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
18.60N , 98.52E
7 ธ.ค. 59 05.03 น.
6.5
ทางตอนเหนือของ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กระบี่ อ.เมือง อ.
เกาะสุมาตรา
กะทู้ จ.ภูเก็ต และ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
อินโดนีเซีย
5.32N , 96.07E
26 มิ.ย. 59 22.05 น.
2.7
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.752N , 99.71E
18 มิ.ย. 59 05.17 น.
3.1
ในทะเล ใกล้เกาะยาว รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
ใหญ่ จ.พังงา
7.99N , 98.52E
31 มี.ค. 59 09.26 น.
2.4
ในทะเล ใกล้เกาะยาว รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
ใหญ่ จ.พังงา
7.92N , 98.54E
10 ม.ค. 59 12.11 น.
2.3
ต.หนองบัว อ.เมือง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-25

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
จ.กาญจนบุรี
14.08N , 99.47E
6 ม.ค. 59 04.28 น.
3.5
ต.แม่เหาะ
รู้สึกสั่นไหวที่ อ. แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
18.20N , 98.06E
16 พ.ย. 58 02.15 น.
2.2
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย
19.69N , 99.70E
8 พ.ย. 58 23.47 น.
6.2
หมู่เกาะนิโคบาร์ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, อ.ตะกั่ว
ประเทศอินเดีย
ปุา จ.พังงา, อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี,
6.79N , 94.50E อ.เมือง จ.กระบี่
7 ต.ค. 58 01.57 น.
2.4
ต.แม่สรวย อ.แม่ รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่สรวย
สรวย จ.เชียงราย จ.เชียงราย
19.68N , 99.57E
20 ส.ค. 58 19.10 น.
4.5
อ.สังขละบุรี
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
15.00N , 98.42E
16 ส.ค. 58 18.02 น.
3.0
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวบริเวณ ต.เมืองพาน อ.พาน
19.62N , 99.73E จ.เชียงราย
14 ก.ค. 58 21.25 น.
4.8
ต.ปรังเผอ
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.สังขละบุรี, อ.ทอง
อ.สังขละบุรี
ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
20.56N , 99.02E
24 พ.ค. 58 13:27 น.
5.1
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงใหม่
20.56N , 99.02E จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน
7 พ.ค. 58 00:30 น.
4.5
ในทะเลบริเวณ
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา จ.ภูเก็ต และ
อ.เกาะยาว จ.พังงา จ.กระบี
7.84N , 98.51E
6 พ.ค. 58 04:18 น.
4.6
ในทะเลบริเวณ
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ. พังงา จ.ภูเก็ต
อ.เกาะยาว จ.พังงา และ จ.กระบี่
7.85N , 98.54E
25 มี.ค. 58 05:32 น.
3.8
นอกชายฝั่งทางทิศ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง จ.
ตะวันออกของ
ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
จ.ภูเก็ต
7.89N, 98.52E
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
20 ก.พ. 58 13:02 น.
4.0
อ่าวพังงา ทางทิศใต้ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง
ของเกาะยาวใหญ่ จ.ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
อ.เกาะยาว จ.พังงา
7.87N, 98.57E
19 ม.ค. 58 21:04 น.
2.8
ต.เวียงมอก อ.เถิน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เถิน จ.ลาปาง
จ.ลาปาง
17.50N, 99.35E
6 ธ.ค. 57 17:20 น.
5.9
ยูนนาน ประเทศจีน รู้สึกสั่นไหวที่ ตึกสูง จ.เชียงราย,
23.29N, 100.29E จ.เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร
24 ต.ค. 57 08:27 น.
3.6
อ.ดอกคาใต้
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
จ.พะเยา
19.10N, 100.09E
24 พ.ค. 57 10:12 น.
3.6
อ.นาน้อย จ.น่าน รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
18.40N, 100.77E
5 พ.ค. 57 18:08 น.
6.3
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว ถนน อาคารและบ้านเรือน บริเวณใกล้จุด
จ.เชียงราย
ศูนย์กลางได้รับความเสียหายอย่างหนัก มี
19.75N, 99.69E ผู้เสียชีวิต 1 คน เกิดโคลนผุด รู้สึกสั่นไหวที่
จ.เชียงราย, จ.แพร่, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.
อุตรดิตถ์, จ.พิษณุโลก, จ.เชียงใหม่และตึก
สูงในกรุงเทพมหานครฯ
21 มี.ค. 20:41 น.
6.4
หมู่เกาะนิโคบาร์, รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
57
ประเทศอินเดีย
7.64N, 94.21E
1 ธ.ค. 57 00:37 น.
3.2
ต.จาปุาหวาย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
อ.เมือง จ.พะเยา
19.04N, 99.96E
11 ต.ค. 56 01:19 น.
4.1
ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ. รู้สึกสั่นไหวที่ ต.สันทราย อ.พร้าว
เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
19.32N, 99.24E
20 ก.ย. 56 17:05 น.
2.4
อ.แม่จัน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
20.23N, 99.95E
1 ส.ค. 56 03:42 น.
3.7
ต.แม่ปืม อ.เมือง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
จ.พะเยา
19.29N , 99.84E
2 ก.ค.56 14:37 น.
6.0
ตอนเหนือของเกาะ รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.ภูเก็ต จ.พังงา และ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2565 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตาแหน่งที่รู้สึก
สุมาตรา ประเทศ อาคารสูงในกรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
4.64N , 96.56E
ที่มา : สานักเฝูาระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, มกราคม 2565

กองธรณีวิ ทยาสิ่ งแวดล้ อมและธรณีพิ บัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทาแผนที่แสดงบริเวณเสี่ ยงภั ย
แผ่นดินไหวของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (2548) โดยแบ่งเขตจังหวัดที่มีพื้นที่เสียงภัยต่อแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหว เพื่อให้มีการออกแบบสิ่งก่อสร้างให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ในแต่ละเขตพื้นที่แบ่งออกเป็น 4 เขต
โดยรายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว แสดงดังตารางที่ 3.1-9
ตารางที่ 3.1-9 รายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
เขต
0

1

2ก

2ข

ความเสี่ยง

พื้นที่/ความรุนแรง

ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ภ า ค
ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องออกแบบ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง และตอนล่าง ความรุนแรงของ
อาคาร รับแรงแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวน้อยกว่า 3 (III) เมอร์คัลลี สามารถตรวจวัดได้ด้วย
เครื่องมือเท่านั้น
ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ บ า ง ส่ ว น ข อ ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก ภ า ค
มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้
เสียหายบ้าง
ตอนล่าง ความรุนแรง 3-4 (III-IV) เมอร์คัลลี ผู้อยู่บนอาคารสูง
รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาคตะวั น ตกบางส่ ว น พื้ น ที่
มีความเสี่ยงในการเกิดความ
ภาคใต้ตอนบนจรดจังหวัดสตูล ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 5-7
เสียหายในระดับน้อยถึงปาน
(V-VII) เมอร์คัลลี ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดี ปรากฏ
กลาง
ความเสียหาย
ครอบคลุ มบริเวณภาคเหนื อตอนบนสุ ดต่อเนื่องถึงพื้น ที่ภ าค
มีความเสี่ยงในการเกิดความ
ตะวันตกของประเทศ ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 7-8 (VII-VIII)
เสียหายในระดับปานกลาง
เมอร์คัลลี สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบดี เสียหายเล็กน้อย

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ในเขต 2ก ซึ่งมีความรุนแรง
ในระดับ 5-7 เมอร์คัลลี เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง สิ่งก่อสร้างที่
ออกแบบไม่ดี อาจปรากฏความเสียหายได้ และไม่อยู่ในพื้นที่แนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย
(พื้นที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดิ นไหวของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2548) แสดงดัง รูปที่
3.1-4 และความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว แสดงดังรูปที่ 3.1-5)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-28

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบตาแหน่งพื้นที่โครงการ กับจุดศูนย์กลางบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ขนาด 4.3 ริกเตอร์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2555 บริเวณตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่
โครงการมีร ะยะห่างจากจุ ดศูน ย์ กลางดังกล่ าว ประมาณ 9.89 กิโ ลเมตร (ผั งแสดงตาแหน่งพื้นที่โ ครงการ
กับตาแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-6)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-4

แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2555

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-30

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รูปที่ 3.1-5
ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
ที่มา : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จุดศูนย์กลาง
แผ่นดินไหว

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-6 ตาแหน่งพื้นที่โครงการ กับตาแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3) การเกิดสึนามิ
สึนามิ (Tsunami) คือ ระลอกคลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรที่มีขนาดความยาวมาก ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเล นอกจากนี้ยังเกิดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดหรือแผ่นดินถล่มใต้มหาสมุทรใน
บริเวณมหาสมุทรที่มีน้าลึก คลื่นสึนามิ สามารถแพร่กระจายตัวด้วยความเร็วสูงกว่า 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(ประมาณ 500 ไมล์ต่อชั่วโมง) และมีความสูงของคลื่นเพียง 1 ฟุต หรือน้อยกว่านั้น คลื่นสึนามิแตกต่างจากคลื่น
ทะเลธรรมดา คือ มีระยะทางระหว่างยอดคลื่น (หรือความยาวคลื่น) ไกลกว่า 100 กิโลเมตร (60 ไมล์) หรือ
มากกว่านั้นหากอยู่ในทะเลลึก และมีช่วงระยะเวลาระหว่างยอดคลื่นแต่ละลูกตั้งแต่ 10 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง
เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนไปถึงบริเวณน้าตื้นใกล้ชายฝั่งคลื่นจะลดความเร็วลงและน้าทะเลสามารถพุ่งตัวขึ้นเป็น
กาแพงน้าที่สูงหลายสิบเมตร (30 ฟุต) หรือสูงกว่านั้น และหากบริเวณชายฝั่งเป็นอ่าวท่าจอดเรือ หรือมีรูปทรง
เหมือนกรวยยื่นเข้าไปในแผ่นดิน จะทาให้คลื่นยิ่งมีความรุนแรงขึ้นไปอีก คลื่นสึนามิขนาดใหญ่อาจจะมีความสูง
มากกว่า 30 เมตร (100 ฟุต) แต่แม้ว่าคลื่นสึนามิจะมีขนาดความสูงของคลื่นเพียง 3-6 เมตร ก็แรงพอที่จะ
ทาลายอาคารบ้านเรือน ชีวิต และทาให้ผู้คนบาดเจ็บจานวนมาก ในส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมถึง
จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวเลื่อนและแนวแยกของแผ่นดินไหว ดังนั้น ระบบเตือนภัย หอเตือนภัย และ
แผนอพยพประชาชนจึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญเพื่อแจ้งเหตุล่วงหน้า ในการที่จะอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนไปยัง
พื้นที่ปลอดภัย
สาหรับปรากฏการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตรา
สร้างความเสียหายให้กับ 6 จังหวัดฝั่งอันดามันของไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และสตูล
รวมถึงพื้นที่ชายหาดปุาตอง เทศบาลเมืองปุาตอง ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ ทั้งพื้นที่บริเวณแนว
ชายหาด ซึ่งมีความสูงของคลื่นสึนามิ ประมาณ 5-10 เมตร และลึกเข้าไปในพื้นดินประมาณ 2 กิโลเมตร สร้าง
ความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว สภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเที่ยว
พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของตาบลเชิงทะเล ได้แก่ บริเวณหาดสุรินทร์ หาดบางเทา หาดเลพัง หาดลายัน
แสดงดังตารางที่ 3.1-10 สาหรับบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้าท่วมจากคลื่นสึนามิ
(แผนที่พื้นที่น้าท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-7)
ตารางที่ 3.1-10 พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ตาบลเชิงทะเล
พื้นที่เสี่ยงภัย
จุดรองรับการอพยพ
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/โซนพื้นที่
2
บ้านบางเทา
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
3
หาดสุรินทร์
โรงเรียนบ้านบางเทา
4
หาดเลพัง
สนามโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
6
หาดลายัน
สนามโรงเรียนบ้านโคกโตนด
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล, มีนาคม 2559

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตาแหน่งพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3.1-7
แผนที่พื้นที่น้าท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

เพื่อปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสึนามิ โครงการจึงได้มีการจัดเตรียมมาตรการปูองกันในเรื่อง
ดังกล่าว ดังนี้
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
1. เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจากบริเวณชายฝั่งไปยัง
บริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจากคลื่นสึนามิเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
2. เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน ให้เตรียมรับ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้โดยด่วน
3. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้าลงมาก หลังการเกิดแผ่นดินไหวให้
สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพ คนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมากๆและ
อยู่ในที่ดอนหรือน้าท่วมไม่ถึง
4. ถ้าอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบนาเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบว่าจะเกิดคลื่น
สึนามิพัดเข้าหา เพราะคลื่นสึนามิที่อยู่ไกลชายฝั่งมากๆ จะมีขนาดเล็ก
5. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว เนื่องจากมีการแกว่งไปมา
ของน้าทะเล ดังนั้นควรรอสักระยะหนึ่งจึงสามารถลงไปชาดหาดได้
6. ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
7. หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทาเขื่อน กาแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรง ปะทะของน้า
ทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัยในเรื่องคลื่นสึนามิ
8. วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น กาหนดสถานที่ในการอพยพ แหล่งสะสมน้า
สะอาด เป็นต้น
9. ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องการปูองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ และ
แผ่นดินไหว
10. วางแผนล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง ในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดขั้นตอนในด้านการช่วยเหลือบรรเทาภัยด้านสาธารณสุข การรื้อถอน และฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
11. อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะหลบหนีทัน
12. คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อได้ยินข่าว
การเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดเล็กในสถานที่หนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
(ที่มา : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จะอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่ว นตาบลเชิงทะเลได้กาหนดแยก
สถานที่พักผู้อพยพ และจุดปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ ในเบื้องต้น ดังนี้
1) จัดตั้งกองอานวยการ การอพยพและช่ว ยเหลือประชาชนจากคลื่นยักษ์ขึ้น ณ งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการอานวยการสั่งการกากับ
ดูแล แนะนา และประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้กอง
อานวยการการอพยพและช่วยเหลือประชาชนจากคลื่นยักษ์ อาจเคลื่อนย้ายไปตั้งในบริเวณจุดที่เหมาะสม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการควบคุมการ สั่งการ และการประสานงานในระหว่างเกิดเหตุคลื่นยักษ์ขึ้น
2) กาหนดจุดปลอดภัยจากคลื่นยักษ์ เพื่อให้ใช้เป็นจุดปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อความรวดเร็วในการ
อพยพ และเพื่อปูองกันปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ
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3) กาหนดสถานที่พักผู้อพยพ เพื่ออานวยความสะดวกโดยสามารถรองรับผู้อพยพได้จานวนมาก
ความสะดวกในด้านปัจจัย 4 และด้านสาธารณูปโภค กรณีเกิดเหตุคลื่นยักษ์ขึ้นจริง
ขั้นเตรียมการล่วงหน้า
ก. ดาเนินการสารวจจุด ปลอดภัยเบื้องต้น สถานที่พักผู้อพยพ ให้เพียงพอต่อจานวนประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลขณะเกิดเหตุ
ข. งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัดเวร-ยาม เตรียมพร้อม เวรฯสื่อสารคอยรับแจ้งเหตุคลื่นยักษ์
ทั้งทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร รวมทั้งการติดตามข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ตลอด 24 ชั่วโมง
ค. จัดเวรยามหน่วยเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อม ประกอบด้วยกาลังเจ้าหน้าที่รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์
บรรทุกน้าดับเพลิง เป็นต้น ประจา ณ ที่ทาการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมที่จะออกปฏิบัติงาน
ได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งเตือน
ง. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยชนิดรับสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร ที่แจ้งโดยตรงจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาติตามจุด
ต่างๆ ในย่านชุมชนและย่านธุรกิจ หรือพื้นที่เสี่ยงภัย ที่อาจเกิดความเสียหายจากเหตุคลื่นยักษ์ เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ได้รับทราบเหตุการณ์และอพยพเข้าจุดที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดบริเวณใกล้เคียงที่สุด
จ. ติดตั้งปูายเตือน ปูายชี้ทาง สาหรับการอพยพเข้าจุดปลอดภัยตามแผนฯให้เพียงพอและเหมาะสม
ขั้นปฏิบัติ
ก. เมื่อเวร-ยามสื่อสาร ได้รับแจ้งเหตุแผ่นดินไหว และทราบแน่ชัดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แจ้งเตือนให้มีการอพยพ ณ สถานที่ใด ให้กดกริ่ง และแจ้งทางเครื่องขยายเสียง เพื่อระดมกาลัง
เจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรฯเตรียมพร้อมออกทาการประชาสัมพันธ์และช่วยอพยพ ดาเนินการประสานงานกับผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามแผนฯพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับทราบโดยด่วน
ข. ให้พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
โดยออกประชาสั มพั น ธ์แ จ้ งเตื อนให้ มีการอพยพเข้าจุด ปลอดภัย ใกล้ เ คียงที่กาหนด บริเ วณชุม ชนที่ อยู่ติ ด
ชายทะเล รวมทั้งโรงแรมทุกโรงแรมภายในเขตฯ
ค. ให้เวร-ยามสื่อสาร แจ้งอาเภอ จังหวัดภูเก็ต และสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ภูเก็ตทราบ
ง. ให้เวร-ยามสื่อสาร แจ้งการไฟฟูาจังหวัดภูเก็ตทราบ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-1663 เพื่อตัดตอน
กระแสไฟฟูาบริเวณที่เกิดเหตุ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ยังติดอยู่ในที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จ. เมื่อเหตุการณ์สงบแล้ว ให้สารวจเครื่องมือเครื่องใช้ให้ครบ เมื่อผู้อานวยการฯ สั่งเลิกการปฏิบัติการ
และให้นารถกลับ ณ ที่ตั้ง เพื่อเตรียมพร้อมไว้ในการช่วยเหลือขั้นตอนอื่นต่อไป
บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้าท่วมจากคลื่นสึนามิ ดังนั้นประชาชนที่อาศัยภายใน
โครงการอาจได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดน้าท่วมในกรณีเกิดสึนามิได้ โดยโครงการมีการ
จัดเตรียมมาตรการเพื่อลดผลกระทบในกรณีที่เกิดคลื่นสึนามิเฉพาะของโครงการดังนี้
1) จั ดทาเอกสารคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกั บคลื่ นยักษ์สึ นามิ สิ่งบอกเหตุก่อเกิดคลื่นยักษ์สึ นามิ สถานที่
ปลอดภัย และเส้นทางการหนีภัย ข้อปฏิบั ติเพื่อรับมือก่อนเกิดคลื่นยักษ์สึ นามิ ข้อปฏิบัติขณะเกิดคลื่นยักษ์
สึนามิ และแผนที่เส้นทางหนีคลื่นยักษ์สึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยจัดเตรียมไว้ทั้งในห้อ งพักทุกห้อง
และห้องสานักงานของโครงการ
2) รณรงค์ให้ผู้ พักอาศัยในโครงการเข้าร่วมการฝึกซ้อมการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิทุกครั้งที่มีการ
ฝึกซ้อมของหน่วยงานราชการ
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3) เส้นทางที่ใช้หนีภัยภายในอาคารของโครงการ ห้ามไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้การหนีภัยเป็นไปอย่าง
สะดวก
4) จัดทาปูายแสดงเส้นทางไปสู่จุดอพยพ จัดทาแผนการฝึกซ้อม แผนการอพยพหนีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ของโครงการ พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมภายในโครงการอย่างสม่าเสมอ
3.1.4 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม
1) ทรัพยากรดินจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะดินหลายรูปแบบ เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
เกาะภูเก็ตเป็นพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา มีพื้นที่ประมาณ 105,381 ไร่ นับเป็นอัตราส่วน 32.69% ของพื้นที่เกาะ
ภูเก็ต และมีพื้นที่ที่มีลักษณะดินตะกอนชะวากทะเลหรือตะกอนปากแม่น้า ซึ่งเป็นดินทับถมกันบริเวณ
ปากแม่น้าและปากทางน้าลาคลอง ปรากฏอยู่ตามริมอ่าวทั่วๆ ไปของเกาะ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 27,816 ไร่
หรือ 8.63% นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะดินอื่นๆ ลักษณะของดิน และพื้นที่ที่พบในจังหวัดภูเก็ต
สามารถจาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
(1) ที่ลาดเชิงซ้อน หรือเป็นที่ลาดชันแบบภูเขาเป็นจานวนมาก ลักษณะเช่นที่มีอยู่ตามภูเขาและ
เทือกเขาต่างๆ ที่ปรากฏบนเกาะภูเก็ต มีพื้นที่ประมาณ 105,318 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.69 ของพื้นที่
ทั้งหมด
(2) ดินตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน หรือเป็นดินทับถมกัน บริเวณปากแม่น้า ปากทางน้าลาคลอง
นั้นเอง ลักษณะเช่นนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปบริเวณริมอ่าวของเกาะภูเก็ต มีพื้นที่ประมาณ 27,819 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.63 ของพื้นที่ทั้งหมด
(3) พื้นที่เหมืองแร่ หรือเป็นดินจากการทาเหมืองแร่ ที่อยู่ตามบริเวณต่างๆ ในเกาะภูเก็ต มีพื้นที่
ประมาณ 25,625 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 ของพื้นที่ทงั้ หมด
(4) ดินเป็นหน่วยไม่สัมพันธ์ของชุดดินพังงา และชุดภูเก็ต ดินลักษณะนี้มักมีอยู่ตามเนินเขา หรือเชิงเขา
ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน หรือเป็นพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากการสลายตัวของหินแกรนิต มีพื้นที่ประมาณ
21,856 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของพื้นที่ทั้งหมด
(5) ดินเป็นหน่วยสัมพันธ์ของชุดดินพังงา กับชุดท้ายเหมือง ปรากฏอยู่ตามเนินเขาที่เหลือค้างจากการ
กัดกร่อน หรือเป็นการสลายตัวจากหินแกรนิต มีพื้นที่ประมาณ 20,469 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของพื้นที่
ทั้งหมด
(6) ดินชุดภูเก็ต เป็นดินที่มีเอกลักษณะของท้องถิ่น ปรากฏอยู่ตามเนินเขาเป็นหย่อมๆ ที่เหลือค้างจาก
การกัดกร่อน หรือตามแหล่งที่ได้รับอิทธิพลจากการสลายตัวของหินแกรนิต มีพื้นที่ประมาณ 19,181 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.95 ของพื้นที่ทั้งหมด
(7) ดินชุดพังงา ปรากฏเช่นเดียวกับชุดภูเก็ต มีพื้นที่ประมาณ 11,065 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.09 ของ
พื้นที่ทั้งหมด
(8) ดินตะกอนลาน้า หรือดินที่ถูกน้าพัดพาจมอยู่สองฟากแม่น้าลาธาร และมีลักษณะอุ้มน้าได้ดี ซึ่ง
ปรากฏตามลานตะพักของลาน้าระดับต่า มีพื้นที่ประมาณ 11,065 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของพื้นที่ทั้งหมด
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2) ทรัพยากรดินตาบลเชิงทะเล
สาหรับลักษณะของชุดดินที่ปรากฏในเขตตาบลเชิงทะเลสามารถแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 7 กลุ่มด้วยกัน
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6, 17, 23, 26, 34, 39 และ 43 แต่ละกลุ่มมีอาณาเขตใช้หมายเลขกากับ เรียกว่า หน่วย
แผนที่ดิน ลักษณะของหน่วยแผนที่ดินแต่ละหน่วยมีรายละเอียดแสดงโดยทั่วไป ดังนี้
หน่วยแผนที่ดินที่ 6 เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า พบในบริเวณที่ราบ
ตะกอนน้าพา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการ
ระบายน้าเลวหรือค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน้าตาลอ่อน หรือสีเทา มีจุดประสีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแห่งมีศิลา
แลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด
ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ต่า บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก
ขาดแคลนน้า และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
หน่วยแผนที่ดินที่ 17 เป็ นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ส่วน
ใหญ่มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด เนื้อ
ดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ในบางพื้นที่
อาจมีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแปูงละเอียด ดินมีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้าตาล สีเหลือง หรือ
สีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง
ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ต่า บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก
ขาดแคลนน้านานและน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
หน่วยแผนที่ดินที่ 23 เป็นกลุ่มชุดดินที่เนื้อดินเป็นพวกดินทราย บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในดิน
ชั้นล่าง สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีน้าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่ในดินชั้นล่างเกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวก
ตะกอนน้าทะเล พบในบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันหาด หรือเนินทรายชายฝั่งทะเล น้าแช่ขังลึก 30-50 เซนติเมตร
นาน 4-5 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้าเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า pH ประมาณ
6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนอยู่ pH จะอยู่ 7.5-8.5 ได้แก่ชุดดินวังเปรียง และบางละมุง
ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินเป็นดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาด
แคลนน้า บางพื้นที่ดินอาจมีน้าท่วมขัง และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
หน่วยแผนที่ดินที่ 26 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก วัตถุต้นกาเนิด
ดินเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด
ที่มาจากหินต้นกาเนิดชนิดต่างๆ ทั้งหินอัค นี หินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเป็นลูก
คลื่นจนถึงพื้นที่เนินเขา เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง
ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แ ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ในบริเวณพื้นที่ที่มีความ
ลาดชัน และเนื้อดินบนมีทรายปน จะมีอัตราเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินสู ง หากมีการจัดการดินไม่
เหมาะสม
หน่วยแผนที่ดินที่ 34 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุ
ต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้าย
มาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพค่อนข้าง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกมาก พบจุดประสีเทา มีการระบายน้าค่อนข้างเลว มี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน
ละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด
ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่า ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับชะล้างพังทะลายของหน้าดิน
หน่วยแผนที่ดินที่ 39 เป็นกลุ่มชุดดินที่เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายที่อยู่ในเขตฝนตกชุก เช่น
ภาคใต้ สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าหรือจากการสลายตัวผุ
พังของหิน เนื้ อหยาบ พบบริเวณที่ดิน ที่เป็นลูกคลื่นจนถึงที่ล าดเชิงเขา เป็นดินลึกมีการระบายน้าดี มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4.5-5.5
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา ไม้ผล มะพร้าวและปาล์มน้ามัน ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุด
ดินคอหงษ์ ชุดดินนาทวี ชุดดินสะเดา ชุดดินทุ่งหว้า
ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินเป็นดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาด
แคลนน้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน
หน่วยแผนที่ดินที่ 43 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือบริเวณ
ชายฝั่งทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตั วผุพังแล้วถูก
เคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่นลอนลาด พบบริเวณ
หาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้าค่อนข้างมากเกินไป เนื้อดิน
เป็นพวกดินทราย ดินมีสีเทา สีน้าตาลอ่อน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกลาง ถ้าพบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง
ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินเป็นทรายจัด ทาให้มีความสามารถในการอุ้ม
น้าได้น้อย พืชจะแสดงอาการขาดน้าอยู่เสมอ นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ามาก
ในส่วนของพื้นที่ตั้งโครงการ จัดอยู่ในพื้นที่ที่มีการดัดแปลง
3) การเกิดดินถล่ม
พื้น ที่ในบริ เวณภาคใต้มีทรั พยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรดิน และทรัพยากรที่ ดิน
ทรั พยากรปุ าไม้ ทรัพยากรแร่ธ าตุ และทรั พยากรแหล่งน้า ต่อมาเมื่อประชากรมีจานวนเพิ่มมากขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ ไปเป็นการผลิตเพื่อเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ถูกนามาใช้ในการผลิตอย่างฟุุมเฟือย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือ นตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ มีกาลังแรงและพายุจากอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวผ่าน จึงมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีและภูเก็ต ทาให้
เกิดน้ าท่ว มฉับ พลั นในบริ เวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และภัย
ธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งคือ แผ่นดินถล่มจะเกิดบริเวณที่มีฝนตกหนักในบริเวณที่มีภูเขา ที่มีความลาดชัน และ
ขาดพืชพันธุ์ขึ้นปกคลุม ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม เมื่อมีฝน
ตกหนักดินจะอิ่มตัวไปด้วยน้าและไม่สามารถอุ้มน้าเอาไว้ได้ จึงทาให้เกิดการพังทลาย แล้วเลื่อนไหลลงสู่ที่ต่า
พร้อมกับกระแสน้า ทาให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาหรือที่
ราบเชิงเขา
กรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรธรณีได้ดาเนินการจัดทาแผนที่และรายชื่อหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดดินถล่มโดยเฉพาะของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ คือ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ระดับสูงมาก มีค่าความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 75
ระดับสูง
มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 50-75
ระดับปานกลาง มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20-50
ระดับต่า
มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20
ระดับที่ไม่มีความเสี่ยงต่อดินถล่ม
ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงต่อภัยดินถล่ม มักเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มที่อยู่ติดกับ
ภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูง หรือสภาพที่เป็นพื้นที่ต้นน้ามีการทาลายปุาไม้สูง นอกจากนั้น ในบางพื้นที่ที่
เสี่ ยงจะเป็ นบริ เวณที่เป็ นภูเขา หรื อ หน้ าผาที่เป็นหินผุ พังง่าย ซึ่งมักจะก่อให้เกิดเป็นชั้นดินหนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริเวณที่หินรองรับชั้นดินนั้นมีความลาดชันสูง และเป็นชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้าซึมผ่านได้สะดวก ทั้งนี้
จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ ลักษณะพื้นที่เสี่ยงต่อภัยดินถล่มที่อยู่
บริเวณลาดเชิงเขาและที่ลุ่มใกล้เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อภัยดิน
ถล่มมาก เนื่องจากเมื่อมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องจะทาให้เกิดน้าท่วม น้าท่วมฉับพลัน น้าปุาไหลหลาก และดิน
ถล่มตามมาได้ ซึ่งอาจจะทาให้เกิ ดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ดังกล่าว จึงควรให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่มีพายุฝนเข้าทาให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ต้น
น้าบนเขาสูง (กรมทรัพยากรธรณี, 2546) บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต แสดง
ดังตารางที่ 3.1-11
ตารางที่ 3.1-11 บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

อาเภอ
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้

ตาบล
กะรน
กะรน
กะรน
กะรน
ฉลอง
ฉลอง
ฉลอง
ฉลอง
ราไวย์
ราไวย์
ราไวย์
วิชิต
กมลา
กมลา
กมลา
กะทู้
กะทู้
กะทู้
ปุาตอง
ปุาตอง

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

หมู่บ้าน
บ้านกะรน
บ้านกะตะ
บ้านบางลา
บ้านคอกช้าง
บ้านนากก
บ้านฉลอง
บ้านวัดใหม่
บ้านยอดเสน่ห์
บ้านในหาน
บ้านแหลมพรหมเทพ
บ้านใสยวน
บ้านชิดเชี่ยว
บ้านบางหวาน
บ้านนาเหนือ
บ้านหัวควน
บ้านไม้เรียบ(ชุมชนบ้านภักดี)
ชุมชนน้าตกกะทู้
ชุมชนบ้านเหนือ
ชุมชนบ้านชายวัด
ชุมชนบ้านนาใน
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ตารางที่ 3.1-11 บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต (ต่อ)
ลาดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

อาเภอ
กะทู้
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง

ตาบล
ปุาตอง
เทพกระษัตรี
เทพกระษัตรี
เทพกระษัตรี
ปุาคลอก
ปุาคลอก
ปุาคลอก
ศรีสุนทร
ศรีสุนทร
สาคู
สาคู
สาคู

หมู่
5
2
3
11
1
3
4
2
3
2
3
4

หมู่บ้าน
ชุมชนบ้านกะหลิม
บ้านแขนน
บ้านพรุจาปา(เหรียง)
บ้านควน
บ้านผักฉีด
บ้านบางโรง
บ้านพารา
บ้านลิพอนบางกอก
บ้านท่าเรือ
บ้านตรอกม่วง
บ้านสาคู
บ้านในทอน

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

จากแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการไม่
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม (พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-8)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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กรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทย
สมศักดิ์ โพธิสัตย์ อธิบดี
Department of Mineral Resources, THAILAND
NORTH

4

กิโลเมตร

ที่ตั้งโครงการ

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

รูปที่ 3.1-8
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : สานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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3.1.5 ทรัพยากรน้า
1) แหล่งน้าผิวดิน
จังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าภาตใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยลุ่มน้าเล็กๆ 24 ลุ่มน้า กระจายอยู่ทั่วไป
ในจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่รับน้าฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้าต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 17.92 ลิตรต่อ
วินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้าผิวดินจะประกอบด้วยแหล่งน้าผิวดินตามธรรมชาติ คือ ลาน้าสายสั้นๆ
จ านวน 188 สาย ไหลลงสู่ ท ะเลด้า นตะวัน ออกและ 63 สาย ไหลลงสู่ ท ะเลด้ านทิศ ใต้แ ละทิ ศตะวัน ตก
ประกอบด้วยคลองสายสาคัญ 9 สาย คือ
(1) คลองบางใหญ่ ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกที่อ่าวภูเก็ต มีความยาวประมาณ 8,000 เมตร
(2) คลองบางลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวปุาตอง
(3) คลองบางโรง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวบางโรง มีความยาวประมาณ 4,800 เมตร
(4) คลองท่าเรือ ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวท่าเรือ
(5) คลองท่ามะพร้าว ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่าวมะพร้าว มีความยาวประมาณ
7,200 เมตร
(6) คลองบ้ า นหยิ ด ไหลลงสู่ ท ะเลด้านทิศตะวันออกที่ คลองท่า นุ่นช่ องแคบปากพระมี ความยาว
ประมาณ 7,750 เมตร
(7) คลองพม่าหลง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวทุ่งหนุ๋ง อาเภอถลาง
(8) คลองกมลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวกมลา มีความยาวประมาณ 3,750 เมตร
(9) คลองโคกโตนด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่อ่าวฉลอง
ส่วนแหล่งน้าผิวดินจากพื้นที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในเขตอาเภอถลาง ได้แ ก่ พรุเจ๊ะสัน
พรุจิ ก พรุแหลมหยุด พรุย าว พรุ จูด พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็นต้น มีพื้นที่โ ดยรวมประมาณ 570 ไร่
นอกจากนี้ในพื้นทีจ่ ังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งน้าผิวดินจากเหมืองร้าง ประกอบด้วย
- ในเขตอาเภอเมือ งภูเ ก็ต จ านวน 49 แห่ ง คิ ดเป็น พื้น ที่ ประมาณ 667 ไร่ มี ปริ มาณน้ าเก็บ กั ก
ประมาณ 12,022,500 ลูกบาศก์เมตร
- ในเขตอาเภอถลาง จานวน 30 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 850 ไร่ มีปริมาณน้าเก็บกักประมาณ
25,989,450 ลูกบาศก์เมตร
- ในเขตอาเภอกะทู้ จานวน 34 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 635 ไร่ มีปริมาณน้าเก็บกักประมาณ
11,181,250 ลูกบาศก์เมตร
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565))

สาหรับในเขตตาบลเชิงทะเล มีลักษณะภูมิประเทศเป็นบริเวณแนวยาวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ
เกาะภูเก็ต ซึ่งติดทะเลอันดามัน และมีเทือกเขาเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเลทาให้เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งน้า
ทะเลบริ เวณนี้ จ ะใส สวยงาม และมีป ะการังกระจายตามแนวชายฝั่ ง ลั กษณะดังกล่ าวเอื้ออานวยในการ
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและการประมง ส่วนที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อใช้เป็นที่
อยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า และทาการเกษตร เช่น ทาสวนยางพารา สวนผลไม้ ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเชิงทะเลมีแหล่งน้า ได้แก่ ฝายเหนือโตน ฝายตาฉาว ขุมอ้ายจุก คลองปากบาง ขุมบางลา คลองเขาน้อย
ทานบโคกโตนด ขุมน้าวัดร้าง ขุมน้าเล้าไก่ ขุมเกาะค้างคาว คลองแบ่งเขต ขุมบาลาย ขุมเหมืองลายัน คลอง
บางอาบช้าง คลองเสน่ห์ (เพื่อการเกษตร)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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2) แหล่งน้าใต้ดิน
ลักษณะอุทกธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย น้าใต้ผิวดิน และแหล่งน้าบาดาลที่กักเก็บอยู่ใน
ตะกอนหินร่วน และหินแข็ง ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้
น้าใต้ผิวดิน (Sub –Surface Groundwater) แบ่งออกตามสภาพทางธรณีสัณฐานได้ 2 ลักษณะคือ
น้าใต้ดินบริเวณสันทราย ระดับความลึ ก 1-1.15 เมตร และน้าใต้ผิวดินบริเวณพื้นที่ ตอนในที่เป็นที่ราบแคบๆ
ของหุบเขาและเนินเขา ระดับความลึก 3-4 เมตร แหล่งน้าทั้งสองลักษณะนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ที่มีการนามาใช้ประโยชน์ในรูปของบ่อน้าตื้น และสระ
น้าซึม เป็นต้น
แหล่งน้าบาดาลในตะกอนหิ นร่วน (Unconsolidated Aquifers) เป็นน้าบาดาลที่ถูกกักเก็บภายใน
ช่องว่างระหว่าง เม็ดตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว และยังไม่มีการเชื่อมประสาน ได้แก่ ชั้นน้าบาดาลในตะกอนชายหาด
ชั้นน้าบาลในตะกอนน้าพา และชั้นน้าบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ชั้นหินให้น้าทรายชายหาด (Beach Sand Aquifers : Qbs) ประกอบด้วย ทรายละเอียดถึงทราย
หยาบที่สะสมตัวตามแนวชายหาดเป็นหินให้น้าระดับตื้นที่สาคัญ ลึกเฉลี่ย 2-5 เมตร พบบริเวณชายหาดทุกอาเภอ
ในจังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางบริเวณอาจให้น้ามากกว่านี้ เช่น บริเวณ
ตาบลไม้ขาว และตาบลสาคู อาเภอถลาง ให้ปริมาณน้าถึง 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นบริเวณตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมือง ตาบลปุาตอง
อาเภอกะทู้ ที่น้าบาดาลมีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ชั้นหินให้น้าตะกอนพัดพา (Floodplain Aquifers : Qfd) ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแปูง
และดินเหนียว โดยน้าบาดาลจะกักเก็บอยู่ในช่องว่างเม็ดกรวดและทราย ที่สะสมตัวอยู่ในที่ราบลุ่มน้าหลาก
พบเป็นแนวยาวจากอาเภอเมืองไปทางทิศใต้จนจรดแหลมพรหมเทพ ตาบลตลาดเหนือ ตาบลวิชิต ตาบลฉลอง
และตาบลราไวย์ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 15.30 เมตร ปริมาณน้าที่พัฒนาได้โดยทั่วไป 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง แต่บางบริเวณในตัวอาเภอเมืองให้น้า 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์
ดี (TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 ชั้นหินให้น้าตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers : Qcl) ประกอบด้วย กรวด ทราย
ทรายแปูง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เป็นชั้นตะกอนแบบชั้นตะกอนหนา ที่ไม่มีการคัดขนาดของเม็ด
ตะกอน พบบริเวณที่ร าบเชิงเขา น้ าบาดาลกักเก็บในที่ว่างระหว่างเม็ดตะกอน ความลึ กของชั้นหิ นให้ น้า
ค่อนข้างแปรเปลี่ยนขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชันของเชิงเขา พบตั้งแต่ความลึก 15 เมตร จนถึง
ความลึก 25 เมตร ปริมาณน้าเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าจืดชั้นน้าบาดาลในตะกอนเศษ
หินเชิงเขาพบแผ่กระจายค่อนข้างมากในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พื้นที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบเชิงเขาทางตอน
เหนือของอาเภอถลาง ที่ราบระหว่างภูเขาบริเวณตาบลกะทู้ ที่ราบเชิงเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างอาเภอกะทู้กับ
อาเภอเมือง ที่ราบเชิงเขาในอาเภอเมือง
แหล่งน้าบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock) เป็นแหล่งชั้นหินให้น้าที่น้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่
ในชั้นหินตะกอนกึ่งหินแปรและหินอัคนี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ชั้นหินให้น้าหินตะกอนกึ่งหินแปร (Meta –sedimentary Aquifers: PCms) ประกอบด้วยหินทราย
กึ่งควอร์ตไซต์ หินดินดานกึ่งฟิลไลต์ และหินดินดานกึ่งชนวน น้าบาดาลกักเก็บอยู่ภายในรอยแตก รอยแยก รอย
เลื่อน บริเวณหินผุ พบเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกอาเภอ ปริมาณน้าส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ชั่วโมง ยกเว้นตอนกลางอาเภอถลาง มีปริมาณน้า 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง น้าส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ความลึกชั้นน้าบาดาลประมาณ 25-35 เมตร
 ชั้นหินให้น้าหินแกรนิต (Granitic Aquifers : Gr) ประกอบด้วย หินแกรนิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวก
ไบโอไทด์ - ฮอร์นแบลนด์แกรนิต หินลูโคร- แกรนิต เพ็กมาไทด์ และควอตช์ พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณ
ภูเขาสูงในจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพในการให้น้าค่อนข้างต่า หรือในบางบริเวณไม่มีศักยภาพในการให้น้าเลย น้าถูก
กักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน หรือในบริเวณหินผุ ปริมาณน้าที่ได้โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ยกเว้นบางบริเวณที่มีรอยแตกกว้างและต่อเนื่องกัน อาจได้น้าอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง น้าที่ได้มีคุณภาพดี ความลึกถึงชั้นหินให้น้าประมาณ 25-35 เมตร
ส าหรั บ บริ เ วณที่ ตั้ ง โครงการ อยู่ บ ริ เ วณชั้ น หิ น ให้ น้ าตะกอนเศษหิ น เชิ ง เขา ( Colluvium
Aquifers : Qcl) ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแปูง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เป็นชั้นตะกอนแบบ
ชั้นตะกอนหนา ที่ไม่มีการคัดขนาดของเม็ดตะกอน พบบริเวณที่ราบเชิงเขา น้าบาดาลกักเก็บในที่ว่างระหว่าง
เม็ดตะกอน ความลึกของชั้นหินให้น้าค่อนข้างแปรเปลี่ยนขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชันของ
เชิงเขา พบตั้งแต่ความลึก 15 เมตร จนถึงความลึก 25 เมตร
(แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้าบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-9)
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ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

รูปที่ 3.1-9
แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้าบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551
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3.1.6 คุณภาพน้าผิวดิน/น้าใต้ดิน
บ่อบาดาลในพื้นที่ตาบลเชิงทะเล มีจานวน 12 แห่ง มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-12
ตารางที่ 3.1-12 จานวนบ่อบาดาลในพื้นที่ตาบลเชิงทะเล
ลาดับ

เลขบ่อ

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

5906F027
TQ393
TQ394
5206E004
TQ189
DCD15981
MH452
TQ107
TQ272
TQ490539
DCD15977
TQ490536

สถานที่เจาะ
หมู่ 1 บ้านเชิงทะเล
หมู่ 2 บ้านบางเทา
หมู่ 2 บ้านบางเทา
หมู่ 3 บ้านหาดสุรินทร์
หมู่ 3 บ้านหาดสุรินทร์
หมู่ 4 บ้านปุาสัก
หมู่ 4 บ้านปุาสัก
หมู่ 5 บ้านบางเทานอก
หมู่ 5 บ้านบางเทานอก
หมู่ 5 บ้านบางเทานอก
หมู่ 6 บ้านลายัน
หมู่ 6 บ้านลายัน

ความ ปริมาณ
ลึกบ่อ น้า (ลบ.
(ม.) ม./ชม.)
80.00
5.00
90.00
3.00
80.00
3.50
110.00 8.00
90.00
3.50
2.27
18.00
4.55
45.00
4.50
66.00
3.00
120.00 8.00
4.00
120.00 4.50

ระดับน้า
ปกติ (ม.)
5.00
4.00
1.50
2.00
5.80
3.90
2.10
1.75
9.00
5.50
8.00
3.00

น้าต้นทุน
(ลบ.ม./
วัน.)
40.00
24.00
28.00
64.00
28.00
18.16
36.40
36.00
24.00
64.00
32.00
36.00

ที่มา : กรมทรัพยากรน้าบาดาล เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565

3.2 ทรัพยากรด้านชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก
ทรัพยากรปุาไม้
จังหวัดภูเก็ตมีพื้น ที่ปุ า ไม้ทั้งหมดประมาณ 102,913 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.32 ของพื้นที่ทั้งหมด
(ตามกฎหมายกาหนด) โดยทรัพยากรปุาไม้ของจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้
1. ปุาชายหาด เป็นปุาโปร่งผลัดใบ อยู่บริเวณที่น้าทะเลท่วมไม่ถึงปุาชายหาดเป็นปุาที่ถูกบุกรุกเพื่อ
พัฒนาด้านที่พักการท่องเที่ยวและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งมากที่สุด ปุาชายหาดมีต้นไม้ที่สาคัญ ได้แก่
หูกวาง ตีนเป็ดทะเล สนทะเล โพธิ์ทะเล หยีน้า และจิก เป็นต้น
2. ปุาพรุ เป็นปุาที่อยู่ในเขตที่มีน้าท่วมตลอด ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสันทรายกั้นน้าทะเลไว้
จนน้าแห้งลง ปัจจุบันปุาพรุของจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 8 พรุ ดังนี้
- พรุยายรัต พรุเป็ดน้า และพรุทับเคย ปัจจุบันพรุทั้งสามไม่มีสภาพของพรุหลงเหลืออยู่ เดิม
เป็นพรุที่มีน้าขัง ต่อมาพรุเป็ดน้า และพรุทับเคยถูกทาลายเนื่องจากการสร้างสนามบิน ส่วนพรุยายรัต ตื้นเขิน
และแห้ง มีทางน้าเล็กๆไหลผ่าน มีพรรณไม้เล็กน้อยอยู่เป็นหย่อม ปัจจุบันมีชาวบ้านอยู่ในบริเวณนี้และมีฟาร์ม
เพาะกุ้ง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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- พรุทุ่งเตียน พื้นที่ของพรุทุ่งเตียนส่วนใหญ่ถูกขุดลอกเป็นสระน้า มีขนาด 70×10×3.5
ลูกบาศก์เมตร ความจุ 34,275 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นสาธารณประโยชน์และเพื่อการเกษตร ยังคงมีหย่อมของพรรณไม้พรุหลงเหลืออยู่ด้านข้างของหนองน้าซึ่ง
ค่อนข้างแห้ง อยู่ประมาณ 0.0075 ตารางกิโลเมตร (4.5 ไร่) ลักษณะปุาพรุทึบบางส่ วนมีพุ่มไม้และทุ่งหญ้า
ด้านหน้าของพรุติดชายทะเล สวนมะพร้าว และสันทราย
- พรุ ห ลั งวัด ไม้ขาว มีส ภาพค่ อนข้า งดีแต่ ล ดขนาดลงมาก มีน้าขังตลอดมีพื้ นที่ประมาณ
0.056 ตารางกิโลเมตร (35 ไร่) มีหนองน้าธรรมชาติ ปุาพรุและทุ่งหญ้าบางส่วนมีบริเวณหลงเหลืออยู่คือซาก
ของอุทกสีมา (โบสถ์ในน้า) ชุมชนใช้ประโยชน์จากพรุในการเก็บพืชพรรณและจับปลา ทางวัดไม้ขาวพยายาม
ดูแลพรุผืนนี้ไว้ ในบริเวณใกล้เคียงมีฟาร์มเพาะลูกกุ้งเป็นจานวนมาก และมีการปล่อยน้าทะเลหรือมีการรั่วไหล
ของน้าทะเล ทาให้ต้นไม้ในพรุตายบางส่วน
- พรุจูด เป็นพรุอยู่หลังโรงเรียนบ้ านไม้ขาว มีพื้นที่ประมาณ 0.2515 ตารางกิโลเมตร (157
ไร่) สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ดาเนินการขุดสระน้าด้านหลังโรงเรียน มีขนาด 60×20×4.5 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 5,400 ลูกบาศก์เมตร สภาพพรุบางส่วนอยู่สภาพค่อนข้างดี มีหนองน้าธรรมชาติ จูด กก มีผู้ถือครอง
บางรายอยู่รอบพรุจูด สภาพที่ดีมีประมาณ 0.113 ตารางกิโลเมตร (70 ไร่) ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บ
พืชและจับปลา
- พรุยาว เดิมเป็นพรุมีพื้นที่ประมาณ 0.0656 ตารางกิโลเมตร (41 ไร่) ปัจจุบันได้ถูกขุดลอก
เปลี่ยนสภาพพรุเป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ โดยจะจัดทาเป็น ประปาหมู่บ้าน ไม่มีการใช้ประโยชน์ และโรง
ประปายังไม่ได้ดาเนินการ มีพืชจากพรุหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ไม่มีสภาพเป็นปุาพรุ
- พรุแหลมหยุด เป็นพรุผืนเล็กๆ ประมาณ 0.016 ตารางกิโลเมตร (10 ไร่) อยู่ติดกับสระน้า
พรุยาวที่ขุดเพื่อทาโครงการน้าประปา โดยมีถนนกั้นระหว่างพรุยาว และพรุแหลมหยุด ในฤดูแล้งเป็นพรุที่แห้ง
มีต้นเสม็ดขึ้น มีพืชพรรณไม่มาก หน้าฝนมีน้าขังเป็นหนอง มี สวนยูคาลิปตัสอยู่โดยรอบ เดิมมีพื้นที่มากกว่า
0.072 ตารางกิโลเมตร (45 ไร่) ปัจจุบันเหลือประมาณ 0.016 ตารางกิโลเมตร (10 ไร่)
- พรุ จิ ก เป็ น พรุ ที่มี ส ภาพค่ อ นข้ างดี มี พื้น ที่ป ระมาณ 0.1232 ตารางกิ โ ลเมตร (77 ไร่ )
มีหนองน้าขนาดใหญ่ ซึง่ มีน้าท่วมขัง มีหญ้าสูงและพืชน้าหลายชนิด มีความหลากหลายของพรรณพืชและพันธุ์
สัตว์ ชุมชนใช้ประโยชน์ในการจับสัตว์น้าเพื่อบริโภค การเก็บพืช เช่น กก จูด และพืชอื่นๆ มาใช้ทางตาบล
มีโครงการเสนอให้ขุดทาประตูระบายน้าออกสู่ทะเล เพื่อปูองกันน้าท่วมและขุดสระเพื่อโครงการชลประทานใน
การเก็บน้าสาหรับอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ปัจจุบันโครงการถูกยับยั้งไว้เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีผู้ถือ
ครองและชาวบ้านอาศัยอยู่บางราย
- พรุเจ๊ะสัน เป็นพรุที่อยู่เหนือสุดในจานวนพรุทั้งหลายที่บ้านไม้ขาว เดิมเป็นพรุผืนใหญ่มีเนื้อ
ที่มากกว่า 0.32 ตารางกิโลเมตร (200 ไร่) พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเจ้าของรายใหญ่ และพื้นที่ที่มี
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล) ในปี พ.ศ. 2532 จังหวัดได้ใช้งบประมาณพิเศษของโครงการสร้างงานใน
ชุมชนจานวน 1,200,000 บาท ทาการสร้างคันดินและขุดลอกโดยรอบกว้างประมาณ 10 เมตร และสานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบทได้ขุดลอกพรุเจ๊ะสัน เกิดเป็นสระน้า ขนาดความจุ 669,130 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเสร็จ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่พรุได้ถูกลดขนาดเหลือเพียงพรุตรง
กลางเกิ ดเป็ น เกาะ ยั ง มีพืช พรรณพรุ ดงกก ดงหญ้า และชายตลิ่ ง พื้นที่พ รุเหลื อประมาณ 0.072 ตาราง
กิโลเมตร (45 ไร่) ความหลากหลายทางชีวภาพพืชในพรุลดลงแต่มีพื้นที่น้าเพิ่มขึ้น เดิมมีโครงการสร้างสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และจัดให้เป็นที่ท่องเที่ยว ปัญหาที่มีคือพื้นที่โดยรอบกาลังได้รับการพัฒนาเป็นที่พักตาก
อากาศ
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3. ปุาบก เนื่องจากที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี สภาพปุาส่วนใหญ่เป็น
ปุาดิบชื้น (Tropical Rain Forest) โดยจะมีลักษณะเป็นปุารกทึบ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้ยาง
ตะเคียน หลุมพอ ทัง สั กทะเล จาปา ตะเคียนสามพอน ขนุนปาน เมี่ยงอาม มังตาล ตะแบก นนทรี ตังหน
ส้าน จวง และไม้ปุาดิบชื้น ชนิดอื่น เช่น หวาย ไผ่ เป็นต้น ซึ่งปุาประเภทนี้พบในบริเวณภูเขา ซึ่งปุาสงวน
แห่งชาติที่เป็นปุาบกในจังหวัดภูเก็ต มีจานวน 9 แห่ง ได้แก่
1) ปุาสงวนแห่งชาติปุาเขารวก-เขาเมือง ตั้งอยู่ ท้องที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลสาคู ตาบล
เชิงทะเล อาเภอถลาง มีเนื้อที่ 7,175 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ ได้มีการสารวจการถือครองตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 จานวน 211 ราย 245 แปลง เนื้อที่ 3,666 ไร่ มีปัญหาด้านการ
ถือครองพื้นที่โดยผู้มีอิทธิพล
2) ปุ าสงวนแห่ งชาติปุ าควนเขาพระแทว ตั้งอยู่ ท้องที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร
ตาบลปุาคลอก อาเภอถลาง มีเนื้อที่ 13,925 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 201 (พ.ศ. 2507) ทับซ้อน
กับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทวเต็มพื้นที่ และประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทวทับปุานี้ทั้ง
แปลง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2536 กาหนดให้พื้นที่บริเวณโดยรอบเขตปุาสงวนแห่งชาติ
เนื้อที่ 4,693 ไร่ เป็ นพื้นที่ปุาไม้ถาวร มีการสารวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541 จานวน 309 ราย 327 แปลง เนื้อที่ 3,347 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์ 122.10 ไร่ สภาพปัญหาคือ ราษฎรได้
เรียกร้องให้จังหวัดออกเอกสารสิทธิ์ในบริเวณที่ถือครอง
3) ปุาสงวนแห่ งชาติปุาบางขนุ น ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลสาคู อาเภอถลาง
มีเนื้อที่ 5,000 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 217(พ.ศ. 2507) เป็นแปลงปลูกปุาของสวนปุาบางขนุน
เนื้อที่ประมาณ 4,850 ไร่ มีการปลูกสร้างสวนปุาตั้งแต่ปี 2500-2521 สภาพปัญหา คือ ปัจจุบันมีราษฎรเข้าไป
แผ้วถาง เพื่อปลูกยางพารา มีพื้นที่ปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,122 ไร่ ได้มีการสารวจการถือ
ครองพื้นที่ตามคาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1522/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2541 มีราษฎรถือครองจานวน 265 ราย
310 แปลง เนื้อที่ 2,698 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้ประโยชน์ 7 ราย 220.81 ไร่
4) ปุาสงวนแห่งชาติปุาเกาะโหลน ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต มีเนื้อที่ 1,537
ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2511) มีปุาไม้ถาวรรอบเขตปุาสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 786 ไร่
มีการสารวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน 31 ราย 41 แปลง เนื้อที่ 1,399 ไร่
สภาพปัจจุบันมีราษฎรเข้าบุกรุกปลูกยางพารา
5) ปุ าสงวนแห่ งชาติปุาเทือกเขากมลา ตั้งอยู่ ท้องที่ตาบลกมลา ตาบลกะทู้ ตาบลปุาตอง
อาเภอกะทู้ ตาบลเชิงทะเล ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง ตาบลเกาะแก้ว ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่
29,600 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับ ที่ 401 (พ.ศ. 2512) มอบสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
จานวนเนื้อที่ 8,718.09 ไร่ มีปุาไม้ถาวรรอบเขตปุาสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 6,834 ไร่ มีการสารวจถือครองตาม
มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน 173 ราย 197 แปลง เนื้อที่ 3,289 ไร่ รั ฐและเอกชนขอใช้พื้นที่
จานวน 5 แปลง เนื้อที่ 480.73 ไร่ เคยมีการจัดทาโครงการปุาชุมชน จานวน 1 แห่ง คือ ปุาชุมชนบ้านเก็ตหนี
เนื้อที่ 1,011 ไร่ (ขณะนี้ยังไม่มีการต่ออายุโครงการ) ปัจจุบันมีลักษณะเป็นปุาสมบูรณ์เป็นหย่อมๆ มีการบุกรุก
แผ้วถางเพื่อปลูกยางพารา ปัจจุบันมีราษฎรเข้าไปแผ้วถางเพื่อปลูกยางพารา
6) ปุาสงวนแห่งชาติปุาเทือกเขานาคเกิด ตั้งอยู่ ท้องที่ตาบลปุาตอง ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้
ต าบลวิ ชิ ต ต าบลฉลอง ต าบลกะรน ต าบลราไวย์ อ าเภอเมื อ งภู เ ก็ ต มี เ นื้ อ ที่ 24,750 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 621 (พ.ศ.2516) มอบสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จานวนเนื้อที่ 13,418.02 ไร่
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มีปุ า ไม้ ถ าวรรอบเขตปุ า สงวนแห่ ง ชาติ เนื้ อที่ 5,280 ไร่ มีก ารส ารวจถือ ครองตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี 30
มิถุนายน 2541 จานวน 211 ราย 231 แปลง เนื้อที่ 4,416 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ และใน
เขตปุาไม้ถาวร เนื้อที่ 758.91 มีการจัดทาโครงการปุาชุมชน จานวน 1 แห่ง คือ ปุาชุมชนบ้านใสยวน เนื้อที่
253 ไร่ ยังมีสภาพเป็นปุาสมบูรณ์เป็นหย่อมๆ
7) ปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาโต๊ะแซะ ตั้งอยู่ ท้องที่ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต มีเนื้อที่ 550
ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 608 (พ.ศ. 2516) มีปุาไม้ถาวรรอบเขตปุาสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 132 ไร่
มีการสารวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน 52 ราย 61 แปลง เนื้อที่ 232 ไร่ รัฐขอ
ใช้พื้นที่ จานวน 6 แปลง เนื้อที่ 29.17 ไร่ สภาพปัญหามักเกิดไฟปุาทุกปี
8) ปุ าสงวนแห่งชาติปุ าเขาสามเหลี่ ยม ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลปุาคลอก อาเภอถลาง มีเนื้อที่
1,254 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2522) สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าไปบุกรุกปลูกสวน
ยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว มอบสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จานวนเนื้อที่ 134.04 ไร่ มอบ ส.ป.ก.
134.04 ไร่ มีปุาไม้ถาวรรอบเขตปุาสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 1,451 ไร่ มีการสารวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี
30 มิถุนายน 2541 จานวน 38 ราย 40 แปลง เนื้อที่ 1,143 ไร่ ปุานี้มีการเดินสารวจออก น.ส.3 ก. เมื่อปี
2521 ก่อนประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ จึงมี น.ส.3 ก. อยู่ในเขตปุาเป็นจานวนมาก สภาพปัจจุบันราษฎรได้
เข้าบุกรุกปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว
9) ปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาไม้พอก-ไม้แก้ว ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง มีเนื้อที่ 4,444
ไร่ เนื้อที่ 4,444 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1097 (พ.ศ. 2528) สภาพปัจจุบันเป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่
กรมการทหารสื่อสารขอใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีโทรคมนาคม ภาคใต้ เนื้อที่ 2-3 -50 ไร่ มีการสารวจ
ถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน 61 ราย 65 แปลง เนื้อที่ 992 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์
พื้นที่ จานวน 3 ราย เนื้อที่ 79.44 ไร่ สภาพปัจจุบันเป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าบก) ที่มอบให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
(1) ปุาเทือกเขากมลาเนื้อที่ 8,718.09 ไร่
(2) ปุาเทือกเขานาคเกิดเนื้อที่ 13,418.02 ไร่
(3) ปุาเขาสามเหลี่ยมเนื้อที่ 134.04 ไร่
รวมเนื้อที่ 22,270.15 ไร่
อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีเนื้อที่ 56,250 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทางบก
13,750 ไร่ และพื้นที่ทางทะเล 42,500 ไร่
เขตห้ามล่าสัตว์ปุา 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทวมีเนื้อที่ 13,925 ไร่
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2-1
4. ปุาชายเลน จังหวัดภูเก็ต พบว่าขึ้นกระจัดกระจายทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของจังหวัดบริเวณ
อ่าวและปากแม่น้า ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ปุาชายเลนชนิดต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้พื้นล่าง ส่วนใหญ่
ได้แก่ ไม้ในสกุลไม้โกงกาง, สกุลไม้ถั่ว, สกุลไม้แสม, สกุลไม้ลาพู-ลาแพน, สกุลไม้ตะบูน และสกุลไม้โปร่ ง
เป็นต้น ปุาชายเลนยังเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง วงจรชีวิตของสัตว์เหล่านี้สัมพันธ์กับปุาชายเลน ปุาชายเลนที่มีประกาศให้เป็นปุาสงวน
แห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 7 ปุา มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,343.00 ไร่ ได้แก่
1) ปุาเลนคลองบางชีเหล้า -คลองท่าจีน ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต มีเนื้อที่
3,937.50 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2501) มีพื้นที่ปุาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

1,211 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์พื้นที่จานวน 4 ราย เนื้อที่ 438.17 ไร่ สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าไปบุกรุกก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยบริเวณซอยโหนทรายทอง บริเวณซอยกิ่งแก้วอุทิศ
2) ปุ า เลนคลองเกาะผี ตั้ งอยู่ ท้อ งที่ต าบลวิชิ ต อ าเภอเมื องภู เก็ ต มี เ นื้อ ที่ 2,687.50 ไร่
ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่140 (พ.ศ. 2505) มีปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 585 ไร่ รัฐขอใช้
ประโยชน์พื้นที่จานวน 3 ราย เนื้อที่ 478.12 ไร่ ปัจจุบันได้มีส่วนราชการได้ขอใช้ประโยชน์และมีราษฎรบุกรุก
เข้าทาการปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย
3) ปุาเลนคลองพารา ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลปุาคลอก อาเภอถลาง มีเนื้อที่ 2,343.75 ไร่ ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 184 (พ.ศ. 2505) มีปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 916 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่
จานวน 1 ราย เนื้อที่ 526 ไร่
4) ปุาเลนคลองท่ามะพร้าว ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง มีเนื้อที่
1,750 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 185 (พ.ศ.2506) มีพื้นที่ปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่
1,629 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จานวน 1 ราย เนื้อที่ 140.62 ไร่
5) ปุ า เลนคลองท่ า เรื อ ตั้ ง อยู่ท้ อ งที่ต าบลปุ า คลอก ต าบลศรี สุ น ทร อ าเภอถลาง ต าบล
เกาะแก้ว อาเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 3,181 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1(พ.ศ. 2507) มีพื้นที่ปุาไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,103 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่ จานวน 1 ราย เนื้อที่ 53.12 ไร่
6) ปุาเลนคลองอู่ตะเภา ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง มีเนื้อที่ 1,556.25 ไร่ ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2507) มีปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,034 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ผนวก
เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
7) ปุ า เลนคลองบางโรง ตั้ ง อยู่ ท้ อ งที่ ต าบลปุ า คลอก อ าเภอถลาง เนื้ อ ที่ 3,887 ไร่
กฎกระทรวงฉบับที่ 328 (พ.ศ.2511) มีปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 608 ไร่ มีการจัดทาปุาชุมชน 1
แห่ง คือ ปุาชุมชนบ้านปุาคลอก แปลงที่ 1 เนื้อที่ 400 ไร่ ปัญหาการบุกรุกบางส่วน ราษฎรได้ร่วมกันดูแล
จัดการปลูกปุาและทากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่บางส่วน
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปุาชายเลนบางส่วน ที่มิได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ เนื่องจากการ
ประกาศเขตปุาสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมไม่ถึง หรือปุาบางแปลงยังมิได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติทั้งแปลง
มีอยู่ 7 แปลง พื้นที่รวม 8,605 ไร่ โดยกาหนดไว้เป็นเขตปุาไม้ถาวร พื้นที่ปุาถาวรเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณ
โดยรอบแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ (ยกเว้นปุาเลนคลองมุดงเพียงแห่งเดียวที่เป็นปุาไม้ถาวรทั้งแปลง) การ
กาหนดเขตของพื้นที่มีเพียงในแผนที่ระวาง 1 : 50,000 โดยไม่มีการสารวจรังวัดกาหนดจุดในพื้นที่จริง ทาให้
ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกถือครองและเปลี่ยนสภาพไปจนเกือบหมดแล้วทางราชการจึงได้แก้ปัญหา
โดยการขุดคลองแพรกรอบปุาชายเลนทุกแปลงเพื่อให้ราษฎรทราบแนวเขตอย่างชัดเจน ปูองกันการบุกรุกและ
การอ้างไม่รู้แนวเขตปุาชายเลนอีกต่อไป (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2-2)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-1 พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ปุาบก) พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

ป่าสงวนแห่งชาติ
(ป่าบก)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปุาเขารวก-เขาเมือง
ปุาควนเขาพระแทว
ปุาบางขนุน
ปุาเกาะโหลน
ปุาเทือกเขากมลา
ปุาเทือกเขานาคเกิด
ปุาเขาโต๊ะแซะ
ปุาเขาสามเหลี่ยม
ปุาเขาไม้พอก-ปุาไม้แก้ว
ปุาสนทะเลลายัน
(ปุาไม้ถาวร)
ป่าสงวนฯ 9 ป่า,
ป่าไม้ถาวร 1 ป่า

รวม

เนื้อที่
รวม

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

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

ราย
211
309
265
31
173
211
52
38
61
-

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

20,346

1,351

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

โซน C

โซน E

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

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

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

21,182

1,683.55

7-61

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

หมายเหตุ : - พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ (ประเภทปุาบก) จานวน 88,235 ไร่ พื้นที่ปุาไม้ถาวร (ประเภทปุาบก) จานวน 20,346 ไร่ รวมพื้นที่ปุาทั้งสิ้น 108,541 ไร่ มอบ สปก. 22,270.15 ไร่ สารวจการถือครอง
ทั้งสิ้น จานวน 1,351 ราย 1,517 แปลง เนื้อที่ 21,182 ไร่ รัฐและเอกชนขอใข้ประโยชน์ จานวน 1,691.16 ไร่ พื้นที่ปุาบกคงเหลือสุทธิ จานวน 63,438 ไร่
ที่มา : เนื้อที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-2 พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ปุาชายเลน) พ.ศ. 2563
เนื้อที่

ลาดับที่

ป่าสงวนแห่งชาติ
(ป่าชายเลน)

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

ปุาเลนคลองอู่ตะเภา
ปุาเลนคลองท่ามะพร้าว
ปุาเลนคลองพารา
ปุาเลนคลองบางโรง
ปุาเลนคลองท่าเรือ
ปุาเลนคลองบางชีเหล้า
ปุาเลนคลองเกาะผี
ปุาเลนคลองมุดง (ปุาไม้ถาวร)
ป่าสงวนฯ 7ป่า,ป่าไม้ถาวร 1 ป่า

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

โซน C

โซน E

ป่าไม้ถาวร

-

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

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

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

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

หมายเหตุ : - จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติจานวน 16 ปุา เนื้อที่ประมาณ 107,578 ไร่ ปุาไม้ถาวร จานวน 17 ปุา เนื้อที่ 28,951 ไร่ รวมเนื้อที่ปุาสงวนและปุาไม้ถาวรฯ จานวน 136,529 ไร่ มอบ สปก.
น่าไปด่าเนินการ จานวน 22,270.15 ไร่ การสารวจถือครอง ทป.4 จานวน 21,182 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้พื้นที่ 40แปลง เนื้อที่รวม3,327.21 ไร่เหลือพื้นที่ปุาทั้งสิ้น จานวน 89,750 ไร่ คิดเป็น
พื้นที่ปุาร้อยละ 25.19 ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 356,271.25 ไร่
- ปุาชายเลนไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้สารวจการเข้าถือครองของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2563
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

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

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

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

% ของพื้นที่จังหวัด
20.24
20.34
20.38
20.63
20.21

ที่มา : สานักจัดการที่ดินปุาไม้ กรมปุาไม้ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3.2-4 สัดส่วนพื้นที่ปุาต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ.2558-2562
พ.ศ.

พื้นที่ป่าสงวนฯ ใน
ความรับผิดชอบกรม
ป่าไม้ (ไร่)

มีสภาพป่า (ไร่)

2558
2559
2560
2561
2562

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

17,189.52
17,964.25
17,456.40
18,290.34
19,184.55

สัดส่วนพื้นที่มีสภาพป่า
ต่อพื้นที่ป่าสงวนฯ ใน
ความรับผิดชอบกรมป่า
ไม้
37.14
38.60
37.73
36.76
37.87

หมายเหตุ: 1.ขอบเขตปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 จากโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่าลาย
ทรัพยากรปุาไม้ของประเทศ (ใช้ในการพิจารณา One map)
2.ขอบเขตปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จากโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกท่าลายทรัพยากรปุาไม้ของประเทศ
(ปรับปรุงตาม One map)
3.ขอบเขตปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จากโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่าลายทรัพยากรปุาไม้ของ
ประเทศ (ปรับปรุงตาม One map) หักข้อมูลปุาอนุรักษ์ที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
4.ขอบเขตการปกครองอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556
5.ข้อมูลพื้นที่ปุาไม้ จากโครงการจัดท่าข้อมูลสภาพพื้นที่ปุาไม้
6.พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ : หักพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ปุาอนุรักษ์ (กรมอุทยานฯ),
พื้นที่ปุาชายเลน และพื้นที่ ส.ป.ก. แล้ว
ที่มา: สานักจัดการที่ดินปุาไม้ กรมปุาไม้พ.ศ. 2562

จากการสารวจภาคสนาม (มกราคม, 2565) พบว่า สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการ
ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ มีต้น เตยทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย
ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน อยู่ภายในพื้นที่โครงการ (รายชื่อต้นไม้และพืชที่ พบ
บริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.2-5)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพือ่ การค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
ลาดับ
1

ชื่อสามัญ
ต้นเตยทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pandanus odoratissimus.
Linn. f.

วงศ์
Pandanaceae

2

ต้นกระถินณรงค์

Acacia auriculaeformis.
Cunn.

MIMOSACEAE

3

ต้นปาล์ม

Elaeis guineensis. Jacq.

PALMAE

4

ต้นสนทะเล

Casuarina equisetifolia
J.R. & G. Forst.

CASUARINACEAE

5

ต้นไทรเกาหลี

Ficus sp.

MORACEAE

ภาพประกอบ

ที่มา
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=586
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=17
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=2095
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=1730
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(http://botany.krasang.ac.th/panmai/028.htm เข้าถึงข้อมูลวันที่
26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพือ่ การค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

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

ชื่อสามัญ
ต้นไทรย้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus benjamina L.

วงศ์
Moraceae

7

ต้นมะยม

Phyllanthus acidus

EUPHORBIACEAE

8

ต้นหูกวาง

Terminalia catappa Linn.

COMBRETACEAE

9

ต้นมะพร้าว

Cocos nucifera Linn.

PALMAE

10

ต้นตาล

Borassus flabellifer

PALMAE

ภาพประกอบ

ที่มา
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pi
d=73 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=3875
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=4719
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11105
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=1310
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพือ่ การค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
ลาดับ
11

ชื่อสามัญ
ต้นขนุน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Artocarpus
heterophyllus

วงศ์
MORACEAE

12

ต้นไผ่เลี้ยง

Bambusa multiplex
(Lour.) Raeusch. ex
Schult.

Poaceae หรือ
Gramineae

13

ต้นหางนกยูง

Caesalpinia pulcherrima
(L.) Sw.

Leguminosae Caesalpinioideae

14

ผักตบชวา

Eichhornia crassipes

PONTEDERIACEAE

15

ไมยราบ

Biophytum sensitivum .
DC.

OXALIDACEAE

ภาพประกอบ

ที่มา
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=1049
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
สานักพิบ้านและสวน
(https://www.baanlaesuan.com/plants/annual/136309.html
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/nokyoongt
hai.htm เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=2093
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=1253
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพือ่ การค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

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

ชื่อสามัญ
หญ้าคา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Imperata cylindrica .
Beauv.

วงศ์
GRAMINEAE

ภาพประกอบ

ที่มา
เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=2900
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ทรัพยากรสัตว์บก
จังหวัดภูเก็ต มีเขตห้ามล่าสัตว์ปุา จานวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว ตั้งอยู่บริเวณ
เทือกเขาพระแทวในท้องที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร ตาบลปุาคลอก จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ 22
ตารางกิโลเมตร หรือ 13,925 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นปุาอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ปุาจานวนมาก
ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ปุา เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศชนิดหนึ่งที่อานวย
ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การพักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านชีววิทยา การรักษาความงาม ตลอดจน
คุณค่าตามธรรมชาติ นอกจากนั้นสัตว์ปุายังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ให้อยู่ในภาวะสมดุล ในความหมาย
ของการอนุ รั กษ์สั ตว์ปุ าก็คือการรั กษาทรั พยากรธรรมชาติเหล่ านี้ไว้ให้ มีใช้ได้ตลอดไป แต่การดาเนินงา น
ดังกล่าวจะต้องมีศาสตร์และศิลปะของการนาหลักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการจัดการสัตว์ปุาด้วย
การดาเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว ได้เริ่มจากการเข้าไปรักษาพื้ นที่ปุาเขาพระแทว อันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุาให้รอดพ้นจากการถูกทาลาย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เกิด
ความรู้ แ ละความเข้ า ใจตลอดจนเกิ ดความรั ก และความหวงแหนในทรั พ ยากรธรรมชาติ เ หล่ า นี้ นั บ เป็ น
จุดเริ่มต้นของการที่จะช่วยให้สัตว์ปุามีชีวิตความเป็น อยู่ที่ปลอดภัย สามารถดารงอยู่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ได้ใน
อนาคต การดาเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว นอกจากอนุรักษ์สัตว์ปุา ยังเป็นการปูองกันรักษาปุา
มิให้ถูกทาลาย รักษาแหล่งต้นน้าลาธาร รักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง
ทัศนาจรและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย (ที่มา : รายงานประจาปี พ.ศ. 2563 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

ส าหรั บ สิ่ งมี ชีวิ ตบนบกที่ พ บบริ เ วณโดยรอบสถานที่ ก่อ สร้ างโครงการมี น้ อยมาก เนื่ องจากพื้ น ที่
โดยรอบมีการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทาให้ไม่ พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ปุาที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรื อ
สัตว์ปุาที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย เช่น มดแดง นกพิราบ
นกเอี้ยง จิ้งเหลนบ้าน จิ้งจกบ้าน คางคกบ้าน อึ่งอ่างบ้าน สุกร ตัวเงินตัวทอง และอีกา เป็นต้น (รายชื่อสัตว์ที่
พบบริเวณพื้นที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ แสดงดัง ตารางที่ 3.2-6) ซึ่งสัตว์ดังกล่าว
จะหาอาหาร และอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
สัตว์บกที่พบทั้งหมดไม่จัดเป็นสัตว์สงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ปุา พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธ์ในธรรมชาติ (Extinct in
the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์
(Vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ปุาแนบท้ายอนุสัญญา
ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ดังกล่าวที่พบเป็นชนิดที่แพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่
ต่างๆของประเทศไทย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
ลาดับ
1

ชื่อสามัญ
มดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Oecophylla smaragdina
(Fabricius)

วงศ์
Formicidae

ภาพประกอบ

ที่มา
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view2.aspx?id
=1717 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

2

นกพิราบ

Columba livia

Columbidae

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view2.aspx?id
=8089 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

3

จิ้งเหลนบ้าน

Eutropis multifasciata

Scincidae

(http://pasusat.com/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B
9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8
%A5%E0%B8%99 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

4

จิ้งจกบ้านหาง
แบน

Hemidactylus platyurus

Gekkonidae

(http://pasusat.com/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B
9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%81/
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

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

ชื่อสามัญ
คางคกบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Duttaphrynus
melanostictus

วงศ์
Bufonidae

ภาพประกอบ

ที่มา
สานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=96&view=showanimal&Itemid=76
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

6

อึ่งอ่างบ้าน

Kaloula pulchra

Microhylidae

สานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=104&view=showanimal&Itemid=76
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

7

นกเอี้ยง

Acridotheres tristis
(Linnaeus)1766

Sturnidae

ระบบฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรชี ว ภาพและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
( http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view2 . aspx?i
d=3675 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

8

สุกร

Sus domesticus

Suidae

(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A
1%E0%B8%B9 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

9

ตัวเงินตัวทอง

Varanus salvator

Varanidae

(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A
B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2 เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
ลาดับ
10

ชื่อสามัญ
อีกา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Corvus macrorhynchos

วงศ์
Corvidae

ภาพประกอบ

ที่มา
(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B
5%E0%B8%81%E0%B8%B2 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม
2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้า
1) น้าจืด
จากการสารวจโครงข่ายอุทกวิทยาแหล่งน้าผิวดินบริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
ปรากฏแหล่งน้าจืด ได้แก่ คลองสาธารณประโยชน์ และขุมน้า สาหรับการตรวจสอบระบบนิเวศของคลอง
สาธารณประโยชน์ และขุมน้า โดยที่ปรึกษาใช้วิธีการสารวจโดยตรง และสอบถามจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพจากแหล่งดังกล่าว (ที่มา : แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการ
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, กรกฎาคม 2560) ซึ่งโครงการได้ กาหนดสถานีสารวจจานวน 2 สถานี
(แสดงดังรูปที่ 3.2-1) และบันทึกชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ ปรากฏว่าชนิดของสัตว์น้าที่พบในสถานีที่ 1
ได้แก่ หอยโข่ง ปลาเข็ม และปลาช่อน ส าหรับสถานีที่ 2 พบสั ตว์น้า ได้แก่ ปลาเข็ม ปลาซิว แก้ว ปลา
ดอกหมากกระโดง และหอยขม (รายชื่อสัตว์น้าที่พบในคลองสาธารณประโยชน์ และขุมน้า ดังตารางที่ 3.2-7)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-63

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สถานีที่ 2

สถานีที่ 1

อ่าวบางเทา

ระบายออกสู่ทะเล
ที่ตั้งโครงการ

สถานีที่ 1

ที่ตั้งโครงการ

ทิศทางการไหลของน้า

สถานีที่ 2

คลองสาธารณประโยชน์/ขุมน้า

สถานีที่ทาการสารวจ

N

รูปที่ 3.2-1
ตาแหน่งการสารวจทรัพยากรสิ่งมีชีวิตของคลองสาธารณประโยชน์ และขุมน้า
ที่มา : จากการสารวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, มกราคม 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-7 รายชื่อสัตว์น้าทีพ่ บในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
ลาดับ
1

ชื่อสามัญ
หอยโข่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pila ampullacea

วงศ์
Ampullariidae

ภาพประกอบ

ที่มา
สานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=717&view=showanimal&Itemid=2
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

2

ปลาเข็ม

Dermogenys pusiilus

Zenarchopteridae

สานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=1048&view=showanimal&Itemid=2
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

3

ปลาช่อน

Channa striata

Channidae

สานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=577&view=showanimal&Itemid=2
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

4

ปลาซิวแก้ว

Clupeichthys aesarnensis

Clupeidae

(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A7
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

5

ปลาดอกหมาก
กระโดง

Gerres filamentosus

Gerreidae

(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81
%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%
E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0
%B8%94%E0%B8%87 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-7 รายชื่อสัตว์น้าที่พบในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
ลาดับ
6

ชื่อสามัญ
หอยขม

ชื่อวิทยาศาสตร์
Filopaludina sp.

วงศ์
Viviparidae

ภาพประกอบ

ที่มา
สานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ กรมปุาไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=956&view=showanimal&
Itemid=2 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2) น้าทะเล
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
จากการสารวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณอ่าวบางเทา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการจุดที่ใกล้ที่สุด
ประมาณ 230 เมตร โดยการสารวจด้วยตนเองและการสอบถามชาวประมงที่หาปลาอยู่บริเวณหาดดังกล่าว
พบสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวบางเทา ได้แก่ ปลาทราย ปลากระบอกขาว ปลาตะกรับ หมึกหอม ปลาทูแขก และ
ปลาลัง (รายชื่อสัตว์ทะเลที่พบบริเวณอ่าวบางเทา แสดงดังตารางที่ 3.2-8)
และเนื่ องจากพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกอยู่ใกล้ อ่าวบางเทา ซึ่งถ้าหากแม่เต่าทาการวางไข่บน
ชายหาดที่มีแสงไฟสว่าง ลูกเต่าที่ฟักออกมาตอนกลางคืนซึ่งส่วนใหญ่จะฟักออกมาจากไข่ระหว่ างช่วงเวลา 4 ทุ่ม
(22.00 น.) ถึงตี 2 (02.00 น.) ลูกเต่าจะมองเห็นแสงสว่างที่ขอบฟูา แต่แสงไฟบริเวณชายหาดอาจทาให้ลูกเต่า
หลงทางได้ ดังนั้น ในช่วงที่เต่าทะเลวางไข่โครงการได้กาหนดให้มีมาตรการปูองกันผลกระทบด้านการใช้แสงไฟ
ต่อเต่าทะเล ดังนี้
1) ทิศทางของแสงไฟภายในพื้นที่โครงการต้องไม่หันออกสู่ชายฝั่งทะเลหรือหักมุมลงสู่พื้นดิน
2) กาหนดให้กิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดแสงและเสียงต้องไม่เกินเวลา 4 ทุ่ม (22.00 น.) เพื่อ
ปูองกันผลกระทบต่อเต่าทะเล
3) จัดให้มีการปลูกไม้พุ่มและไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก เพื่ อช่วยบดบังแสงไฟใน
ตอนกลางคืน เพื่อไม่ให้ลู กเต่าที่ฟักออกมาตอนกลางคืนหลงทาง เนื่องจากแสงดึงดูดให้ ลูกเต่าขึ้นมาบนบก
มากกว่าจะลงทะเล
4) เลือกใช้หลอดไฟฟูาชนิดหลอดโซเดียมแสงสีเหลือง บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก เพื่อช่วย
ลดแสงสว่างในตอนกลางคืน
5) กาหนดให้ มี การติดตั้งระบบเปิด -ปิดไฟ อัตโนมัติ บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก โดยจะ
กาหนดให้ปิดไฟตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
ทรัพยากรปะการัง
กลุ่มเกาะภูเก็ต มีสภาพพื้นที่ชายฝั่งที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กันไป ทั้งนี้ คลื่ นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และปริมาณตะกอนบนพื้นทะเลรวมถึงในมวลน้าทะเลที่เป็นปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแนวปะการังทาให้ปะการังแต่ละพื้นที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน
ในที่นี้จึงจาแนกลักษณะแนวปะการังออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
(1) แนวปะการังฝั่งตะวันออกเฉี ยงใต้ของเกาะภูเก็ตและเกาะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นบริเวณที่อยู่ใน
กาบังจากคลื่นลมมรสุมเฉียงใต้มีตะกอนสะสมมาก พบปุาชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลหลายจุดบริเวณที่ปะการังน้า
ตื้นก่อตัวได้ ได้แก่ บริเวณเขาสามแหลม แหลมยาง อ่าวหมาน อ่าวมะขาม แหลมพันวา อ่าวฉลอง และหาดราไวย์
เกาะที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ เกาะสิเหร่ เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะมาลี เกาะรัง เกาะละวะ เกาะเฮ (ที่อยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต) เกาะตะเภาใหญ่ เกาะตะเภาน้อยและเกาะโหลน พื้นทะเลบริเวณนี้มี
ปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ทาให้ทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้าลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็นส่วนของโซนพื้นที่ราบโผล่พ้น
น้าเป็นแนวกว้าง ส่วนของโซนไหลและโซนลาดชันค่อนข้างแคบ กว้างไม่เกิน 5 เมตร สิ้นสุดที่ความลึกไม่เกิน 3-5
เมตร
(2) แนวปะการังทางฝั่งตะวันตกตอนล่างของเกาะภูเก็ต และเกาะที่อยู่ใกล้เคียงทางตอนใต้ ได้แก่
อ่าวในหาน อ่าวกะตะ อ่าวกะรน เกาะแก้ว เกาะบอน เกาะเฮ เกาะแอว และเกาะไม้ท่อน บริเวณเหล่านี้มีชายฝั่ง
เป็นโขดหิน และมีหาดทรายแทรกอยู่เป็นระยะๆ แนวปะการังได้รับอิทธิพลจากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
มากกว่าในกลุ่มแรก พื้นที่ในส่วนของเกาะภูเก็ตที่อยู่ในที่บังคับลมมีอยู่จากัด แนวปะการังจึงสามารถพัฒนาเป็นแนว
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ปะการังขนาดใหญ่เหมือนอย่างในบริเวณอ่าวทางฝั่งตะวันตกตอนบน โดยทั่วไปพื้นที่ทะเลเป็นทรายหยาบแต่ในบาง
จุด เช่น ทางตอนเหนือของเกาะเฮ เกาะบอน เกาะแอว เป็นพื้นที่ได้รับตะกอนที่มาตามกระแสน้าที่ไหลมาจากฝั่ง
ตะวันออกของเกาะภูเก็ตแนวปะการังในเขตนี้ก่อตัวในระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร บริเวณโซนพื้นราบมักไม่โผล่
พื้นน้า
(3) แนวปะการังทางฝั่งตะวันตกตอนบนของเกาะภูเก็ต ได้แก่ อ่าวปุาตอง อ่าวกมลา อ่าวบางเทา และ
หาดในยาง โดยทั่วไปบริเวณอ่าวเหล่านี้ เป็นที่กาบังคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ดีกว่าบริเวณหาดต่างๆ ที่ถัด
ลงมาทางตอนล่าง แนวปะการังสามารถก่อตัวเป็นพื้นที่กว้างกว่า 10 เมตร เล็กน้อย พื้นที่ในเขตพื้นที่เป็นทราย
ขนาดปานกลางจนถึงหยาบ
(4) แนวปะการังใกล้เขตทะเลลึกเกาะราชา เป็นกลุ่มที่จัดแยกออกมาเนื่องจากเกาะอยู่ห่างออกมาจาก
แผ่นดินใหญ่ และอยู่ใกล้เขตสันของไหล่ทวีป โดยทั่วไปแนวปะการังในบริเวณเกาะนี้จะก่อตัวได้ลึกกว่ากลุ่มทั้ง
สามดังที่กล่าวข้างต้น
(5) กลุ่มปะการังที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณที่รับแรงปะทะจากคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มักพบปะปน
อยู่ตามชายฝั่งที่เป็นแนวโขดหินทางฝั่งตะวันตกของเกาะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ปะการังไม่สามารถก่อตัวเป็นแนว
ปะการังในพื้นที่เช่นนี้ได้ แต่จะมีลักษณะเป็นกลุ่มประชาคมปะการัง (Coral community) ที่ขึ้นอยู่บนหิน
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 - 2565)

จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,932 ไร่ (22.29 ตารางกิโลเมตร) กระจายตัวตามแนวชายฝั่ง
และเกาะต่ างๆ รอบทั้ งจั งหวั ดภู เก็ ต พื้ น ที่ แนวปะการั งที่ ส าคั ญๆ ด้ านฝั่ งตะวั นตกของภู เก็ ต ได้ แก่ ไม้ ขาว
หาดในยาง เกาะแวว หาดบางเทา หาดกมลา อ่ าวปุ าตอง อ่ าวกะตะ เกาะแก้ ง เกาะบอน หาดราไวย์ ด้ านฝั่ ง
ตะวันออก ได้แก่ เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เกาะราชาใหญ่-น้อย แหลมพันวา อ่าวตั้งเข็ม เกาะตะเภา เกาะ
สิเหร่ เกาะรัง เกาะนาคา บ้ านแหลมขาด เกาะละวะใหญ่ มีทั้งที่อยู่ในเขตน้าตื้นชายฝั่ งความลึกไม่เกิน 10 เมตร
น้าทะเลมีสภาพค่อนข้างขุ่น พื้นทะเลจึงมักเป็นทรายละเอียดปนโคลน ยกเว้นบางพื้นที่ที่อยู่ไกลชายฝั่ง เช่น เกาะ
ราชาใหญ่-น้อย เกาะแวว เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ น้าทะเลจะใสขึ้นตามลาดับ ปะการังจึงก่อตัวเป็นแนวอย่างชัดเจน
สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สามารถแยกพื้นที่แนวปะการังเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
ได้แก่ กลุ่มน้าตื้นบริเวณชายฝั่ง ส่วนอีกกลุ่มได้แก่ กลุ่มตามเกาะต่างๆ
จากการสารวจระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 พบว่า แนวปะการังมีสภาพเสียหายมาก จนถึงสภาพสมบูรณ์
ดี โดยสารวจสถานภาพแนวปะการังด้ วยวิธี manta - tow technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพของ
แนวปะการังว่ามีสภาพดี หรือเสียหายมากน้อยเพียงไรนั้น ได้ใช้อัตราส่วนของปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มี
ชีวิตต่อปะการังตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิน กล่าวคือ อัตราส่ วนเท่ากับ 3 (หรือมากกว่า
3):1 ถือว่าเป็นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราส่วน 2:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดี อัตราส่วนเท่ากับ 1:1 ถือว่าอยู่ใน
สภาพดีปานกลาง อัตราส่ วนเท่ ากับ 1:2 ถือว่ าเสี ยหาย และ 1:3 (หรือมากกว่ า 3) ถือว่ าเสี ยหายมาก ในการ
วิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแต่ละเกาะ ไม่รวมเอาข้อมูลจากส่วนของเกาะที่เป็นแนวโขดหิน
หรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน้อย (มีปะการังทั้งที่ยังมีชีวิต และที่ตายแล้วขึ้นบนแนวโขดหินหรือพื้นทราย
รวมกันน้อยกว่าร้อยละ 25)
จากการติดตามสถานภาพแนวปะการังบริเวณจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2559 พบว่า แนวปะการังหลาย
บริเวณของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะแนวปะการังใกล้ ฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากตะกอนจากการพัฒนา
ชายฝั่ง กิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง เช่น แนวปะการังบริเวณอ่าวปุาตองด้านใต้ อ่าวราไวย์
เกาะเฮ และพบว่ าแนวปะการังหลายบริเวณของจังหวัดภูเก็ต เกิดการฟอกขาวในช่ วงเดือนเมษายน - มิถุนายน
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2559 เช่น บริเวณเกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ หาดในยาง แต่พบว่าแนวปะการังเหล่านี้สามารถฟื้นตัวจาก
การฟอกขาว และมีปะการังที่ตายจากกการฟอกขาวน้อยมาก
โดยจากการสารวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวบางเทา พบว่า มีสถานภาพเสียหายมาก โดยมี
พื้นที่แนวปะการัง 213 ไร่ ชนิดปะการังที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังวงแหวน ปะการังสมอง ปะการังรังผึ้ง
ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังดาวใหญ่ ปะการังเห็ด และปะการังเขากวาง
(ที่มา : ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2561)

แนวปะการังบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการมีระยะห่ างจากชายฝั่งทะเลอ่าวบางเทาจุดที่ใกล้ ที่สุ ดประมาณ 230 เมตร โดยปะการัง
บริเวณดังกล่าวมีพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 212.90 ไร่ (แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่
โครงการ ดังรูปที่ 3.2-2) (ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, มกราคม 2565)
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โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-8 รายชื่อสัตว์ทะเลที่พบบริเวณอ่าวบางเทา
ลาดับ
1

ชื่อสามัญ
ปลาทราย

ชื่อวิทยาศาสตร์
Sillago sihama

วงศ์
Nemipteridae

ภาพประกอบ

ที่มา

2

ปลากระบอกขาว

Valamugil cunnesius

Mugilidae

http://www.sklonline.com/webboard_skl/index.php?topic=6837.0 เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

3

ปลาตะกรับ

Scatophagus argus

Spotted scat

4

หมึกหอม

Sepioteuthis lessoniana

Soft cuttlefish

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(https://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/fish_fam_Scatophagidae.html
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/
view_blog2/100/1041/28 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

5

ปลาทูแขก

Decapterus maruadsi

Mackerel

ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดระนอง
(https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180220162755_1_file.
pdf เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

6

ปลาลัง

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(http://www.sc.psu.ac.th/chm/biodiversity/fish_fam_Scombridae.html เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดระนอง
(https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180220162755_1_file.
pdf เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26 มกราคม 2565)

* หมายเหตุ : จากการสารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด และนามาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

โครงการมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเล
จุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ 230 เมตร
แนวปะการังบริเวณแนว
ชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

N
รูปที่ 3.2-2
แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่โครงการ
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, มกราคม 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

หญ้าทะเล
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งหญ้าทะเล ประมาณ 5,789 ไร่ พบหญ้าทะเล 12 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้า
ชะเงาเต่า หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าเงาและหญ้าอาพัน หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเล
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาใบมน หญ้าเงาใบใหญ่ และหญ้าต้นหอมทะเล ซึ่งมีชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าคา
ทะเล และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่ อย แหล่งหญ้าทะเลพบที่ท่าฉัตรไชย บ้านคลองหยิด บ้านคอเอน บ้านบางดุก แหลมทราย เกาะนาคาใหญ่ บ้านปุาคลอก-บางโรง อ่าวภูเก็ต เกาะตะเภาใหญ่ อ่าวตังเข็น อ่าวฉลอง หาดในยาง
และเกาะโหลน–อ่าวยน โดยมีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลกว้างที่สุด อยู่บริเวณบ้านปุาคลอก (ตั้งแต่ปากคลองบางโรง
ลงมาถึงแหลมยามู) ซึ่งพบกระจายตั้งแต่ระยะ 200-1,300 เมตร จากชายฝั่งทะเล หญ้าทะเลพบ 9 ชนิด
จากการศึกษาและประเมินสถานภาพหญ้าทะเล พบว่า พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลที่อ่าวปุาคลอก มีขนาด
พื้นที่ 2,467 ไร่ ซึ่งมีความสมบูรณ์ปานกลาง บริเวณอ่าวปุาคลอกนี้เคยพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูน
ด้วย แหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่อีกแห่งของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่เกาะโหลน–อ่าวยน มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่
สภาพทั่วไปของแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต มีความสมบูรณ์ดี สมบูรณ์ปานกลางและบางแหล่งมีสภาพ
สมบูรณ์เล็กน้อยตามธรรมชาติ (ที่มา : รายงานประจาปี พ.ศ. 2563 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)
ตารางที่ 3.2-9 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
ประเภท
/ชนิด
ปุาชายเลน
หญ้าทะเล

แหล่งที่พบ

ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
ท่าฉัตรชัย
บ้านคลองหยิด
บ้านคอเอน
บ้านบางดุก-แหมลมทราย
เกาะนาคาใหญ่
บ้านปุาคลอก
อ่าวภูเก็ต
เกาะตะเภาใหญ่
อ่าวตังเข็ม
อ่าวมะขาม
อ่าวฉลอง
เกาะโหลน-อ่าวยนต์
หาดไนยาง
รวมทรัพยากรหญ้าทะเล
ปะการัง บ้านแหลมขาด
เกาะงา
เกาะเฮ (อ่าวกุ้ง)
เกาะปายู
เกาะละวะน้อย
เกาะละวะใหญ่
เกาะผี
เกาะทะนาน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

พื้นที่
(ตร.กม.)
19.72
0.46
0.13
0.14
0.18
0.02
3.95
1.00
0.17
0.21
0.01
0.57
2.41
0.02
9.26
1.2
0.2
0.1
0.2
0.02
0.4
0.002
0.01

พื้นที่ไร่
12,327.42
286
80
86
11
10
2,467
652
106
134
9
353
1,505
13
5,789
750
131
62
68
10
231
1
7

สภาพความอุดมสมบูรณ์ หมายเหตุ
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย

2556
2553
2556
2553
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2554
2561
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-9 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
ประเภท
แหล่งที่พบ
/ชนิด
ปะการัง (ต่อ) เกาะแพ
เกาะแรด
เกาะนาคาใหญ่
เกาะนาคาน้อย
เกาะมะพร้าว
เกาะรังน้อย
เกาะรังใหญ่
เกาะมาลี
แหลมยามู
เกาะสิเหร่
เกาะตะเภาใหญ่
เกาะตะเภาน้อย
อ่าวหมาน ถึงอ่าวมะขาม
อ่าวตั้งเข็ม
แหลมพันวา
บ้านเขาขาด
เกาะโหลน
เกาะทะนาน (เหนือเกาะโหลน)
เกาะแอว
เกาะไม้ท่อน
เกาะเฮ
เกาะราชาน้อย
เกาะราชาใหญ่
อ่าวฉลอง
อ่าวราไวย์
แหลมพรหมเทพถึงราไวย์
แหลมพรหมเทพ
อ่าวมุมนอก
อ่าวมุมใน
เกาะมัน
เกาะแก้วใหญ่
เกาะแก้วน้อย
เกาะบอน
อ่าวกะตะน้อย
อ่าวรนน้อย
แหลมไทร
เกาะปู
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

พื้นที่
(ตร.กม.)
0.01
0.4
1.2
0.4
0.4
0.1
0.5
0.03
0.8
0.5
0.4
0.1
0.3
0.2
0.4
0.5
1.6
0.04
0.1
0.5
0.4
0.5
0.4
2.5
1.0
0.1
0.05
0.1
0.03
0.04
0.1
0.04
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1

พื้นที่ไร่
9
262
764
297
220
64
329
17
491
287
260
82
212
104
237
302
1011
28
81
329
275
309
267
1547
603
67
30
32
19
25
54
24
176
87
47
93
34

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

2556
2556
2561
2556
2556
2556
2561
2556
2556
2556
2561
2561
2556
2561
2561
2561
2561
2556
2561
2561
2561
2561
2561
2556
2561
2556
2556
2556
2556
2556
2561
2556
2561
2561
2556
2561
2556
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-9 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
ประเภท
แหล่งที่พบ
/ชนิด
ปะการัง (ต่อ) แหลมแขก
อ่าวไตรตรัง
อ่าวปุาตองด้านใต้
อ่าวปุาตองด้านเหนือ
แหลมท้ายเภา
อ่าวกมลา
แหลมสน
อ่าวบางเทา
แหลมสน ถึง เกาะกะทะ
เกาะแวว
อ่าวปอ ถึงแหลมไทร
อ่าวในยาง
หาดไม้ขาว
รวมแนวปะการัง

พื้นที่
(ตร.กม.)
0.03
0.1
0.6
0.4
0.04
0.5
0.1
0.3
0.3
0.02
1.1
1.3
1.0
22.3

พื้นที่ไร่
19
49
395
239
22
302
47
213
202
13
679
799
633
13,935

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

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

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2561

3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.3.1 การใช้น้า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกาลังผลิตที่ใช้งานรวม 103,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งเป็น
1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกาลังผลิตใช้งานรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีสถานี
ผลิตน้า จานวน 4 แห่ง ได้แก่
- สถานีผลิตน้าสานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต (บางวาด) มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 57,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าบ้านบางโจ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าคลองกะทะ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าพรุจาปา มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2. เอกชน มีกาลังผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 62,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีกาลังผลิตใช้งานรวม
ทั้งหมด 165,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีสถานีผลิตน้า จานวนทั้งหมด 12 แห่ง ดังนี้
- สถานีผลิตน้ากะทู้ : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันวัน
- สถานีผลิตน้าเข้งหงวน : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้า RO กะรน : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าเจ้าฟูา : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าเชิงทะเล : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าปุาสัก : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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- สถานีผลิตน้าซุปเปอร์วอเตอร์ (กะทู้ฝั่งตะวันออก) : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าซุปเปอร์วอเตอร์ (กะทู้ฝั่งตะวันตก) : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าซุปเปอร์วอเตอร์ (ฉลอง) : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าซุปเปอร์วอเตอร์ (DMA18) : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้าไบท์บลู : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้า บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอรไพร์ส แอนด์ อะควอ ดีไซน์ จากัด : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา
2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ให้บริการน้าประปาในเขต อาเภอกะทู้ และอาเภอเมือง รวม 5
ตาบล 3 เทศบาลต าบล และจ าหน่ ายน้ าประปาให้ กั บการประปาเทศบาลนครภู เก็ ต สั ดส่ วนการให้ บริ การ
น้าประปา เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรที่ได้ในพื้น ที่พบว่า มีสัดส่วนที่น้อยในหลายพื้นที่ เนื่องจากกาลัง
การผลิตน้าประปาไม่เพียงพอ กาลังผลิตที่มีอยู่จริงของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต รวมกับกาลังผลิตของ
บริษัทฯ และกาลังผลิตของเทศบาลรวมกัน สามารถให้บริการน้าประปาแก่ประชาชนได้เพียงพอ แต่ปัจจุบันการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ประสบปัญหาภัยแล้ง และคลาดแคลนน้าดิบ ส่งผลทาให้ไม่สามารถให้บริการ
น้าประปาแก่ประชาชนได้เพียงพอ (ที่มา : แผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565) โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ดังแสดงในตารางที่ 3.3-1
ตารางที่ 3.3-1 ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ประเภท
จานวน
หน่วย
จานวนผู้ใช้น้าทั้งหมด
66,504
ราย
กาลังผลิตที่ใช้งาน
74,950
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้าผลิต
2,360,389
ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ปริมาณน้าผลิตจ่าย
2,241,388
ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ปริมาณน้าจาหน่าย
1,332,809
ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ที่มา : กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต, มกราคม 2565

สาหรับพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล อยู่ในเขตการให้บริ การน้าประปาของสานักงาน
ประปาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีข้อมูลการ
ประปา ดังแสดงในตารางที่ 3.3-2 และตารางที่ 3.3-3
ตารางที่ 3.3-2 ข้อมูลการให้บริการน้าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
ที่
ประเภทระบบประปา
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4
1 จานวนครัวเรือนที่ใช้ประปาภูมิภาค
365
29
268
2 จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปาหมู่บ้าน 10
196
650
363
3 จานวนครัวเรือนที่ต้องการประปาเพิ่ม
-

หมู่ 5
13
610
10

หมู่ 6
245
-

ที่มา : กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ณ เดือนพฤษภาคม 2562
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ตารางที่ 3.3-3 ข้อมูลระบบประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
ลาดับที่
ระบบประปา
ประเภท
1
ระบบประปาขุมน้าไอ้จุก
แบบผิวดิน
2
ระบบประปาเหนือโตน
แบบบาดาล
3
ระบบประปาบางลา-หาดสุรินทร์
แบบผิวดิน
4
ระบบประปาลุ่มเฟือง
บ่อน้าตื้น
5
ระบบประปาหัวเตียว-ควนกลาง ซ.นอกเลอ่าวบางเทา
6
ระบบประปานาเกาะ
บ่อน้าตื้น
7
ระบบประปาวัดร้าง
แบบผิวดิน
8
ระบบประปาขุมน้าเล้าไก่
แบบผิวดิน
9
ระบบประปาเกาะค้างคาว
บ่อน้าตื้น
10 ระบบประปาเกาะค้างคาวใหม่
แบบบาดาล
11 ระบบประปาข้างบ้านนายก๋อสิม
แบบบาดาล
12 ระบบประปา ซ.บางเทา 7
บ่อน้าตื้น
13 ระบบประปานาสร้าย
แบบบาดาล
14 ระบบประปา ซ.ประปา
บ่อน้าตื้น
15 ระบบประปาศาลาอเนกประสงค์
บ่อน้าตื้น

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

หมู่บ้าน
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6

ที่มา : กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ณ เดือนพฤษภาคม 2562

สาหรับน้าที่นามาบริโภคนั้นประชาชนส่วนใหญ่จะซื้อน้าดื่มจากแหล่งจาหน่ายของเอกชน เป็นแหล่ง
น้าหลัก
สาหรับการใช้น้าของโครงการนั้น เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตให้บริการครอบคลุมถึง
พื้นที่โครงการ ดังนั้น โครงการจึงมีการใช้น้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งน้าใช้หลัก
โดยโครงการจะรับน้าประปาจากการประปาผ่านท่อประธานเข้าสู่โครงการผ่านมิเตอร์ และเข้าสู่ถังเก็บน้าดีของ
แต่ละอาคาร ซึ่งเป็นถังเก็บน้าใต้ดินอยู่บริเวณอาคาร P จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 85.00 ลูกบาศก์เมตร
อาคาร Q จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 80.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร R จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 55.00
ลูกบาศก์เมตร และอาคาร T จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 75.00 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุของถังก็บน้าใต้ดิน
ทั้งโครงการเท่ากับ 590.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้าแรงดัน (Booster Pump) โดยจะติดตั้ง
อาคารละ 2 ชุดๆละ 3 เครื่อง เพื่อสูบจ่ายน้าเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคารต่อไป
3.3.2 การใช้ไฟฟ้า
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตขึ้ นกับการไฟฟูาเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 รับกระแสไฟฟูา
จากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่สถานีไฟฟูาย่อยภูเก็ต 1 และ 2 ในระบบแรงสูง 33,000 โวลท์
และสถานีไฟฟูาถลาง ในระบบแรงสูง 115,000 โวลท์ มีสายจาหน่ายแรงสูงในจังหวัด 20 ฟีดเดอร์ มีความ
ต้องการไฟฟูาประมาณ 150 เมกกะวัตต์ มีการไฟฟูาในสังกัด 2 แห่ง คือ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงระบบจาหน่ายจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และรับไฟฟูาจากสถานีไฟฟูา
อาเภอถลาง และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ก ลางทะเล ห่างจากฝั่ง
ภูเก็ต ประมาณ 50 กิโลเมตร เชื่อมโยงระบบจาหน่ายจากสถานีไฟฟูาถลางโดยจ่ายไฟตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ปัจจุบันการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตสามารถจ่ายกระแสไฟฟูาในจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4
สถานีย่อย ได้แก่
1) การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (กฟจ.ภก.) รับผิดชอบ ตาบลตลาดเหนือ ตลาดใหญ่ รัษฎา
เกาะแก้ว วิชิต ฉลอง ราไวย์ อาเภอเมือง และตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็นสถานีไฟฟูาภูเก็ต 1
มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟูาได้ 100 เมกกะวัตต์ และสถานีไฟฟูาภูเก็ต 2 มีความสามารถในการจ่าย
กระแสไฟฟูาได้ 113 เมกกะวัตต์
2) การไฟฟูาส่วนภูมิภาคปุาตอง (กฟฟ.ปุาตอง) รับผิดชอบ ตาบลปุาตอง อาเภอกะทู้ และตาบล
กะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟูาได้ 115 เมกกะวัตต์
3) การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะยาว (กฟอ.กยว.) รับผิดชอบ ตาบลเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่
พรุใน อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟูาจากสถานีไฟฟูาภูเก็ต 1
4) การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอถลาง (กฟอ.ถล.) รับผิดชอบ ตาบลศรีสุนทร เทพกระษัตรี ปุาคลอก
กมลา เชิงทะเล สาคู และไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟูาได้ 100
เมกกะวัตต์
การให้บริการด้านไฟฟูาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ทุกหลังคาเรือนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชิงทะเล มีไฟฟูาใช้ โดยใช้ไฟฟูาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟูาถลาง
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

สาหรับโครงการขอรับบริการกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟูาถลาง
3.3.3 การจัดการมูลฝอย
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล เป็นผู้ดาเนินการในการจัดการมูลฝอย โดยมีกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล และจะ
รวบรวมมูล ฝอยไปกาจั ดยังเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสียค่าธรรมเนียมกาจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต
ปัจจุบันในอัตราตันละ 520 บาท โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ส่งกาจัด ณ
ศูนย์กาจัดมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต ปริมาณเท่ากับ 6,614.19 ตัน/หน่วย (ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สานักการช่าง
เทศบาลนครภูเก็ต, พ.ศ. 2563)

(2) การกาจัดมูลฝอย นาไปกาจัดโดยวิธีเผาในเตาเผามูลฝอย ของเทศบาลนครภูเก็ต
การบริ ห ารจั ด การมู ล ฝอยแบบรวมศู น ย์ รองรั บ การจั ด การมู ล ฝอยรวมทั้ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
โดยคณะกรรมการการบริหารมูลฝอยและบาบัดน้าเสียจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้า
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามคาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1618/2559
ลงวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้จั ดทาแผนบริห ารจัดการมูล ฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 -2562 เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยให้สอดคล้องกับสถานการณ์จัดการมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตและสอดคล้องกับ
Roadmap การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย เร่งแก้ไขปัญหาการกาจัดมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม
ตามความเห็ นชอบของคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกาหนดการแบ่งกลุ่มพื้นที่จัด การมูล ฝอย
(Cluster) ตามหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอยของจังหวัด ได้แก่ ปริมาณ
มูลฝอย ขอบเขตการให้บริการ ระยะทางการขนส่ง เทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอย สถานที่กาจัดมูลฝอย
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ระบบการบริหารจัดการมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต
1) ปริมาณมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 416,582 คน นักท่องเที่ยว
ปีละ 14-15 ล้านคน ประชากรแฝงจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ 200,000 คน ทาให้มี
ปริมาณขยะมากกว่า 700 ตันต่อวัน และมีอัตราเพิ่มมากกว่าร้อยละ 7 ต่อปี การกาจัดขยะจั งหวัดภูเก็ตมอบให้
เทศบาลนครภูเก็ตจั ดตั้งศูนย์กาจั ดขยะมูลฝอยรวมเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 ณ พื้นที่ปุาสงวนปุาเลน
คลองเกาะผี หมู่ที่ 1 ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวม 291 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ให้บริการกาจัด
ขยะจากทุ กท้ องถิ่ น และเอกชน ผู้ น าขยะมาก าจั ดต้ องช าระค่ าก าจั ดขยะ ตั นละ 520 บาท ระบบก าจั ดขยะ
ประกอบด้วย ระบบกาจัดขยะโดยวิธีการเผา (Stoker Type) ชุด A ขนาด 250 ตัน/วัน (ปัจจุบันหยุดดาเนินการ
เนื่องจากชารุด) โรงงานเผาขยะขนาด ขนาด 350 ตัน/วัน จานวน 2 ชุด ซึ่งดาเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและ
เปิดดาเนินการเมื่อต้นปี พ.ศ.2555 โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 12 เมกกะวัตต์ และระบบการ
ดาเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย (Sanitary Landfill) ตามหลักสุขาภิบาลประกอบด้วยบ่อฝังกลบ 120 ไร่ และระบบ
บาบัดน้าชะขยะ 14 ไร่ (ปัจจุบันใช้พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มแล้วทั้งหมด 120 ไร่)
อัตราการผลิ ตปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
หน่วยงานเอกชนอื่นๆ นาขยะมูลฝอยมากาจัดจานวน 21 แห่ง โดยเป็น อปท.ที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยทั้ง 19 แห่ง หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามฯ ได้นาขยะมูลฝอยมาส่งกาจัด และอีกส่วนหนึ่งเป็น
ขยะสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมประมาณ 833
ตัน/วัน รายชื่อหน่วยงานและสถิติปริมาณมูลฝอย ปี 2559-2563 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-4 และ
อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ.2553-2562 ดังแสดงตารางที่ 3.3-5
ตารางที่ 3.3-4 สถิติปริมาณมูลฝอย (ตัน/ปี) ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2563
หน่วยงาน
ทน.ภูเก็ต
ทม.ปุาตอง
ทม.กะทู้
ทต.กะรน
ทต.เชิงทะเล
ทต.เทพกระษัตรี
ทต.วิชิต
ทต.รัษฎา
ทต.ราไวย์
ทต.ฉลอง
ทต.ศรีสุนทร
อบจ.ภูเก็ต
อบต.กมลา
อบต.เกาะแก้ว
อบต.เชิงทะเล
อบต.เทพกระษัตรี
อบต.ไม้ขาว
อบต.ปุาคลอก
อบต.สาคู
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

2559
48,715.03
47,826.32
16,278.91
17,545.96
3,091.72
3,091.19
25,809.73
25,528.85
13,430.27
15,076.27
11,691.70
1,128.24
3,820.22
4,932.70
5,824.53
4,488.67
3,683.72
3,720.99
541.19

ปริมาณมูลฝอยส่งกาจัด (ตัน/หน่วย)
2560
2561
2562
49,872.68
51,236.78
51,238.54
50,967.44
57,758.71
60,693.43
17,608.58
19,081.53
19,017.83
19,106.22
20,297.06
20,707.92
3,472.26
3,716.21
3,944.01
3,147.22
3,285.59
3,455.91
28,065.15
29,211.87
30,209.55
26,611.27
26,201.27
26,038.36
15,000.28
16,672.59
16,572.58
16,074.63
17,433.93
7,585.47
12,481.13
16,209.17
17,698.92
1,530.70
1,396.92
1,212.73
4,193.60
4,680.34
5,462.07
5,135.28
5,225.83
5,425.48
6,775.16
6,034.97
5,667.31
4,741.77
5,157.22
5,484.85
3,873.63
4,054.85
4,020.00
4,334.80
5,066.11
5,591.81
4,072.88
3,426.78
1,784.66

2563
45,535.89
37,481.83
16,912.57
14,538.19
3,391.61
3,512.98
28,536.50
28,708.56
14,346.90
16,364.95
17,036.78
832.45
5,248.76
5,470.83
6,614.19
5,437.96
5,192.10
5,207.85
2,968.34
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ปริมาณมูลฝอยส่งกาจัด (ตัน/หน่วย)
2559
2560
2561
2562
หน่วยงานที่ไม่ได้ลงนามแต่นามูลฝอยมาทิ้ง
เอกชน
33,190.45
34,848.60
39,737.77
48,172.33
มูลฝอยสาธารณะ
1,218.11
1,711.64
1,750.46
1,406.23
รวม
271,890.06
290,634.72
313,624.87
351,390.01
เฉลี่ย ตัน/วัน
745
794
859
963
ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สานักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต, พ.ศ. 2563
หน่วยงาน

2563
39,720.55
1,783.55
304,843.32
833

ตารางที่ 3.3-5 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2553-2562
พ.ศ.

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

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

526
549
602
661
694
745
794
859
925
963

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

1.52
1.55
1.67
1.79
1.83
1.93
2.01
2.14
2.25
2.31
1.87

ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สานักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต, สิงหาคม 2563

2) ศูนย์กาจัดมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์รวมรองรับการกาจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
จังหวัด โดยจังหวัดภูเก็ตมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตาบลวิชิต อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมปุาไม้ เรื่อง กาหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 284/2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 ให้ใช้
ที่ ดิ น ปุ า สงวนแห่ ง ชาติ ปุ า เลนคลองเกาะผี บริ เ วณที่ เ ป็ น ปุ า ชายเลนเสื่ อ มโทรม เนื้ อ ที่ ร วม 291 -2-70 ไร่
มีอาณาเขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ ทางเข้าศูนย์ และระบบบาบัดน้าเสียติดต่อกับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี และ
คลองบางใหญ่
ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย ติดต่อหมู่บ้านสะพานหิน
ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นที่ฝังกลบมูลฝอย บ่อฝังกลบเถ้า ติดต่อกับพื้นที่ปุาชายเลน และทะเลอันดามัน
ทิศใต้
ติดกับ พื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย และระบบบาบัดน้าเสียแบบบ่อผึ่ง ติดต่อกับคลอง
เกาะผี
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จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งรองรับการกาจัดมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
โดยมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ต ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวม
ของจังหวัดภูเก็ต ดาเนินการกาจัดมูลฝอยแบบผสมผสานระหว่างวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) และการเผา (Incineration) เนื้ อ ที่ ร วม 291-2-70 ไร่ ประกอบด้ ว ย อาคารส านั ก งานกลุ่ ม งาน
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต พื้นที่กาจัดมูลฝอยระบบเตาเผา (46 ไร่) อาคารคัดแยกมูลฝอย (8 ไร่) พื้นที่
กาจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ (134 ไร่) พื้นที่บาบัดน้าเสีย (33 ไร่) พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ฉนวน (78 ไร่) โดยมี
แผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 3.3-1

รูปที่ 3.3-1 แผนผังแสดงพื้นที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต
1. ระบบกาจัดแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีองค์ประกอบ ดังนี้
- บ่ อ ฝั ง กลบ ออกแบบให้ เ ป็ นบ่ อ ฝั ง กลบ 5 บ่ อ พื้ น ที่ฝั ง กลบ 120 ไร่ โดยปี 2536-2538
ก่อสร้างบ่อที่ 1-3 และปี 2538-2553 ก่อสร้างบ่อที่ 4-5 ปริมาตรรวมทั้งสิ้น 1,435,780 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
มูลฝอยรวม 988,348 ตัน ปัจจุบันใช้พื้นที่ฝังกลบเต็มแล้วทุกบ่อ ในปีงบประมาณ 2552 ได้ดาเนินการปรับปรุง
บ่อฝังกลบมูลฝอย โดยการขุดรื้อมูลฝอยในบ่อและสร้างคันดินเสริมให้สูงขึ้นจากระดับผิวดินเดิมอีก 7.5 เมตร
เพื่อให้สามารถใช้ฝังกลบมูลฝอยได้ และมีการปูองกันน้าชะจากบ่อฝังกลบมูลฝอยโดยปูพื้นบ่อปูองกันการซึมของ
น้าชะมูลฝอยด้วยดินเหนียว 0.3 เมตร และปูทับด้วย แผ่นพลาสติก HDPE วางท่อรวบรวมน้าชะมูลฝอยส่งเข้า
ระบบบาบัดน้าเสีย
- ระบบระบายน้าฝน ทาเป็นคูดินระบายน้ารอบบ่อฝังกลบไหลรวมกับน้าชะมูลฝอย และสูบลง
บ่อบาบัดน้าเสีย
โดยปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ต มีการศึกษาแนวทางการนาขยะในพื้นที่ฝังกลบมาใช้ผลิตเป็น
พลังงานสะอาด โดยการฝังกลบด้วยกระบวนการชีวภาพ-กล (Biological Mechanical Treatment : BMT)
เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีย่อยสลายทางชีวภาพและวิธีการคัดแยกทางกล โดยทาให้ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ได้ง่ายถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าซชีวภาพ และขยะส่วนที่เหลือจะนามาผ่านการคัดแยกทางกลเพื่อผลิตเป็นขยะ
เชื้อเพลิงซึ่งจะต้องบูรณาการรูปแบบการจัดการขยะให้มีการจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ดีเพื่อรองรับขยะ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จังหวัดภูเก็ตในระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้ บ่อฝังกลบที่ 2 และ 3 มอบหมายเอกชนที่ดาเนินการเตาเผาชุดที่ 2
รื้อบ่อเพื่อนาขยะมูลฝอยเก่าในบ่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา ส่วนบ่อฝังกลบที่ 4 และ 5 เทศบาลนครภูเก็ต
เป็นผู้ดาเนินการรื้อบ่อเพื่อนาขยะมาปรับปรุงคุณภาพแล้วใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในระบบเตาเผา และปรับปรุง
บ่อฝังกลบบ่อที่ 234 และ 5 ให้เป็นแบบ Bioreactor Landfill เพื่อนาก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต
กระแสไฟฟูา โดยจะไม่ดาเนินการรื้อขยะในบ่อฝังกลบที่ 1 ที่ปิดบ่อไปแล้ว เนื่องจากเป็นบ่อที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน
มากที่สุด การรื้อบ่ออาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้ หากดาเนินการแล้วเสร็จ บ่อฝังกลบเดิ มจะสามารถ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 300 ตันต่อวัน
2. ระบบกาจัดมูลฝอยโดยวิธีการเผา (Incineration) โรงเตาเผามูลฝอย ชุดที่ 1 (เตา A) เทศบาล
นครภูเก็ต ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2538 จานวน 788 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่ม
เดินระบบเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โรงเตาเผามูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ชุดที่ 1 ประกอบด้วยอาคาร
เตาเผามูลฝอย อาคารประกอบต่างๆ ระบบฝังกลบขี้เถ้าเบา และโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับโรงงาน ภายในอาคารเตาเผาประกอบด้วย เตาเผา 1 ชุด (ออกแบบไว้ให้สามารถติดตั้งได้ออก 1 ชุด)
ประเภทตะกรับ โดยใช้เทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy Industry ซึ่งใช้เตาเผาของ Martin มีความสามารถ
ในการเผามูลฝอยได้ 250 ตันต่อวัน เผาไหม้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิในห้องเผาไหม้อยู่ระหว่าง 800900 องศาเซลเซียส ออกแบบให้ทางานได้เป็นเวลาอย่างน้อย 7,008 ชั่วโมงต่อปี ระบบผลิตไฟฟูากังหันไอน้า
มีกาลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ แบบแรงดันย้อนกลับ ซึ่งเพียงพอสาหรับใช้ในโรงเผามูลฝอยทั้งหมด และมีไฟฟูา
ส่วนเกินสามารถนาไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่นได้ สถานที่เก็บมูลฝอยซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยสะสมได้
3,000 ตัน ในกรณีที่เตาเผาเสีย หรื อปิดปรับปรุงระบบ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นระบบแห้งพร้อม
เครื่องกรองฝุุนชนิดถุง (Bag Filter) ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบควบคุมกลิ่น และระบบควบคุมเสียง ซึ่งเพียง
พอที่จะทาให้มลพิษต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม เนื่องจากเตาเผาได้ถูกใช้งาน
อย่างหนัก มากกว่า 15 ปี ปัจจุบันจึงหยุดดาเนินการเนื่องจากมีการชารุดและรองบประมาณซ่อมบารุงและได้รับ
ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของระบบเตาเผาให้สามารถผลิตพลังงานได้ไม่
น้อยกว่า 3.5 เมกะวัตต์ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อ มประจาปีงบประมาณ 2558
วงเงิน 530 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงาน เพื่อซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบเตาเผาให้มี
สภาพกลับ มาดังเดิม และยืดอายุการใช้งานของระบบเตาเผาให้นานขึ้น รวมถึงการดาเนินมาตรการในการ
อนุรักษ์พลังงานมาใช้กบั ระบบต่าง ๆ ของโรงงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟูาได้ตามค่าการออกแบบ
ปัจจุบัน เทศบาลนครภูเก็ตต้องจ้างเหมาบริการเอกชนปีละกว่า 4 ล้านบาท เพื่อดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์เตาเผา
ชุด 1 ที่หยุดดาเนินการ
3. ระบบกาจัดมูลฝอยโดยวิธีการเผา (Incineration) โรงเตาเผามูลฝอยภูเก็ต ชุดที่ 2 (เตา B และ
C) เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จากัด ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงเตาเผามูลฝอย
ชุมชนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟูา ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 12 เมกกะวัตต์ โดยมีการก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ปัจจุบันได้เดินระบบเต็มประสิทธิภาพแล้ว เป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker
Incineration) ลูกสูบสามชั้น มีใบมีดตรงกลาง จานวน 2 เตา กาลังการเผา 350 ตัน/วัน/เตา สามารถรองรับ
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ตได้มากกว่า 700 ตัน/วัน
3) มูลฝอยอันตรายจากชุมชน
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ก ารขยายตั ว ด้ า นธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ มี ก ารพั ฒ นาด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ที่สูงมาก ก่อให้เกิดของเสียอันตรายชุนชนสูงตามไปด้วย และจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถกาจัด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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มูลฝอยอันตรายเองได้ ประกอบกับหากกาจัดไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดเหตุผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
เป็น อย่ างมาก และการกาจั ดมูลฝอยอันตรายมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามูลฝอยทั่วไปมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารมูลฝอยและน้าเสียจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2557 ได้มีการพิจารณา และมีมติ เห็นชอบให้กาหนดประเภท ราคา และหลั กเกณฑ์การนาส่งมูลฝอยอันตราย
ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจังหวัดภูเก็ตเป็นรูปธรรม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย รวมทั้งมูลฝอยอัน ตรายไปกาจัด
หรือบาบัดอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ
เอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
ดังนั้น อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 57 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยและน้าเสียจังหวัดภูเก็ต
จึงได้กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์ การนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
1. ประเภทมูลฝอยอันตรายที่นาส่ง ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1.1 ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
1.2 หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดต่างๆ
1.3 กระป๋องสเปรย์
2. อัตราค่ากาจัด ในการนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รวมทุกประเภท
22 บาท/กิโลกรัม
3. หลักเกณฑ์การนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
3.1 ผู้นาส่งมูลฝอยอันตราย แยกประเภทตามแหล่งกาเนิด ได้แก่
3.1.1 สถานประกอบการ หมายความว่า มูล ฝอยอันตรายที่นาส่ง เกิดจากโรงแรม/
รีสอร์ท บริษัท ห้างร้าน และโรงงาน
3.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หมายความว่า มูลฝอยอันตรายที่นาส่ง
เกิดจากชุมชน ที่พักอาศัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการที่อยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.2 สภาพซากของมูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟที่นาส่งจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่
แตกหักเสียหาย
3.3 ระยะเวลาการนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เปิดรับทุกวันที่
20-25 ของทุกเดือน
4. ให้เทศบาลนครภูเก็ต จัดสร้างที่พักมูลฝอยอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การเก็บมูลฝอยอันตราย และเป็นหน่วยงานจัดเก็บค่ากาจัดมูลฝอยอันตราย
5. เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
การดาเนินงานการจัดการของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต มีอ าคารกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมและขนส่งจาก
แหล่งกาเนิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเปิดรวบรวม ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน เพื่อรอขนส่งของเสียอันตราย
ชุมชนไปกาจัดโดยผู้รับบริการกาจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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รูปที่ 3.3-2 ขั้นตอนดาเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล
เทศบาลนครภูเก็ตจัดให้บริการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ปี 2538 โดยจัดรถ
ออกบริการเก็บขนจากที่พักมูลฝอยติดเชื้อและนาส่งเข้าเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
จากผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2538 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมาตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2551 ให้เป็น
บทบาทและอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องปฏิบัติผลตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2535 โดยให้บริการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกเอกชน ในพื้นที่จังหวัดภู เก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
มีรถขนมูลฝอยติดเชื้อควบคุมอุณหภูมิ จานวน 2 คัน
เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แก่สถานบริ การสาธารณสุขจานวน
ทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลปุาตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เทศบาลตาบลวิชิต โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต และอื่นๆ (คลินิคเอกชน)
สาหรับข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลที่ส่งกาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัด
ภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2554-2562 พบว่า โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในปี 2562 เฉลี่ย
1,275.10 กิโลกรัม/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-6
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ค่าดาเนินการเก็บขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต กิโลกรัมละ
12 บาท นอกเขตเทศบาล กิโลกรัมละ 15 บาท
ตารางที่ 3.3-6 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อสถานพยาบาล
โรงพยาบาลวชิระ
โรงพยาบาลปุาตอง
โรงพยาบาลถลาง
โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เทศบาลตาบลวิชิต
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองปุาตอง
อื่นๆ (คลินิคเอกชน)
รวม

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

ที่มา : สานักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2562

ระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จังหวัดภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณสาหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ของศูนย์กาจัด
มูลฝอย ประกอบด้วย ห้องเย็นสาเร็จรูปสาหรับกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์
เมตร โรงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบระบบเตาเผามูลฝอย (Incinerator) ชนิดควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้
(Controlled Air) อัตราการเผาไหม้ 150-200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เชื้อเพลิงชนิดแก๊ส LPG และระบบบาบัด
อากาศแห้ง ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตได้ว่าจ้างเอกชนดาเนินกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การจัดการมูลฝอยของโครงการ
การใช้ประโยชน์จากมูลฝอยมากขึ้นโดยนาหลัก 3R มาเป็นแผนงานในการจัดการมูลฝอยภายใน
โครงการ ได้แก่ การลดมูลฝอย การนาไปใช้ซ้า และนากลับไปใช้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. Reduce การลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง เช่น การลดการใช้โฟมและพลาสติก ให้ใช้
ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช้ซ้าได้หลายครั้ง บริการน้าดื่มด้วยขวดแก้ว เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย
เช่น ใบตอง มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม
2. Reuse หรือการใช้ซ้า เช่น ใช้กระดาษซ้า เลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์
หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้ เช่น กล่องหรือตะกร้า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้งานแล้วของ
โครงการให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้
3. Recycle หรือใช้หมดแล้วนากลับมาใช้ใหม่ เช่น มีการคัดแยกขยะตามประเภท และส่ง ขายให้กับ
ร้านซื้อของเก่าในท้องถิ่น มูลฝอยอินทรีย์มีการนากลับไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ทาปุ๋ยหมักหรือน้าหมักชีวภาพ
ส่วนมูลฝอยอันตรายมีการคัดแยกและจัดเก็บเพื่อรอกาจัดอย่างเหมาะสม
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โดยโครงการมีก ารจั ดเตรี ย มถังรองรั บมูล ฝอย แยกประเภทส าหรั บมูล ฝอยอินทรีย์ มูล ฝอยทั่ ว ไป
มูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 100 ลิตร และมูลฝอยอันตราย ซึ่งมีถุงดาสวมรองรับและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้นพักอาศัยของแต่ละชั้น โดยกาหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและแสดงตัวอักษรประเภท
ถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ดังนี้
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ สีเขียว ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟูา ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงแดงรองรับมูลฝอยอีกชั้น
นอกจากนี้ ยังมีถังรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จัดให้ถังมูลฝอยขนาด 10 ลิตร วางไว้
ในห้องน้าส่วนกลางของทุกอาคาร จานวนห้องละ 1 ถัง และจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จานวน 2 ถัง
จ านวน 2 ชุด แบ่ งเป็ น ถังมูล ฝอยทั่ว ไป 1 ถัง และถังมูล ฝอยรีไซเคิล จ านวน 1 ถัง โดยโครงการจะมีปูา ย
ประชาสัมพันธ์ให้แขกผู้เข้าพักคัดแยกมูลฝอย และให้มีการเทน้าออกจากขวดหรือกระป๋องก่อนทิ้ง ซึ่งถังมูลฝอย
แต่ละชุดจะตั้งอยู่บริเวณระเบียงสระว่าย
สาหรับการเก็บรวมรวมมูลฝอยของแต่ละชั้นของอาคาร เป็นหน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดของ
โครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมวันละ 1 ครั้ ง โดยขยะจะถูกรวบรวมใส่ถุงดา จาแนกประเภท มัดปากถุงให้แน่น
นาไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคาร R ซึ่งห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
มีขนาดพื้นที่ 22.90 ตารางเมตร ที่ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร (สามารถรองรับมูลฝอยได้ 22.90 ลูกบาศก์เมตร)
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 4.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่าสามารถ
รองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นาน มากกว่า 3 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยจากเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชิงทะเลเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ ต่อไป
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด

บ่อเลี้ยงปลากินพืช

ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ครัวเรือน

รูปที่ 3.3-3

ตัวอย่างการดาเนินโครงการลด คัดแยก และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน, กุมภาพันธ์ 2559
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3.3.4 การบาบัดน้าเสียและระบบระบายน้า
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล มีระบบบาบัดน้าเสียรวมระบบ Activated Sludge แบบ
Complete-Mix ซึ่งรองรับน้าเสียได้เต็มประสิทธิภาพ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้ท่อระบายน้าแบบรวม
(Combined Drainage System) และท่อดักน้าเสีย (Intercrptors System) เนื่องจากเป็นระบบที่อาศัยท่อ
ระบายน้าที่มีอยู่เดิมช่วยในการรวบรวมน้าเสีย โดยน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้าทิ้ง
จากระบบบาบัดน้าเสีย โดยมีค่าความสกปรกในรูป BOD น้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารแขวนลอย
(SS) มีค่าน้อยกว่า 30 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเก็บกักไว้ที่บ่อเก็บกักน้า (Polishing Pond) ซึ่งมีระยะเวลากักเก็บ
ประมาณ 1 วัน ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ ซึ่งไหลเชื่อมต่อไปยังคลองเสน่ห์โพธิ์ ก่อนที่จะไหล
ลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวเลพัง (ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล, เมษายน 2551)

น้าเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในโครงการ จะมีวิธีการจัดการน้าเสีย โดยระบบบาบัดน้าเสียภายในโครงการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยโครงการได้ จัดให้ มีถังดักไขมัน
จานวน 4 ชุด และถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จานวน 4 ชุด เพื่อรองรับน้าเสียจุด
ต่างๆ โดยน้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดจะถูกระบายลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าแต่ละจุด รวมจานวน 4 บ่อ ซึ่งอยู่
บริเวณอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบ่อตรวจ
คุณภาพน้าทิ้งทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 บ่อ ซึ่งรองรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q ซึ่งมีปริมาณ 40.68 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้าเพื่อสูบน้าจากบ่อน้ารีไซเคิลไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้าทิ้ง ซึ่งฝัง
ใต้ดินด้วยระบบหยดซึมดิน โดยโครงการจะนาไปรดน้าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในโครงการทั้งหมดโดยไม่มีการปล่อย
ออกนอกพื้นที่โครงการ สาหรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T มีปริมาณ
น้าทิ้งเท่ากับ 112.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ ต่อไป
ส าหรั บ การระบายน้ าในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเชิงทะเล ประกอบด้ว ย การระบายน้าตาม
ธรรมชาติ และการระบายน้าที่สร้างขึ้น การระบายน้าตามธรรมชาติ ประกอบด้วย ฝายเหนือโตน ฝายตาฉาว
ขุมอ้ายจุก คลองปากบาง ขุมบางลา คลองเขาน้อย ทานบโคกโตนด ขุมน้าวัดร้าง ขุมน้าเล้าไก่ ขุมเกาะค้างคาว
คลองแบ่งเขต ขุมบาลาย ขุมเหมืองลายัน คลองบางอาบช้าง คลองเสน่ห์ (เพื่อการเกษตร) ส่วนการระบายน้าที่
สร้างขึ้นนั้น ได้แก่ ท่อระบายน้าสาธารณะ รางระบายน้าสาธารณะ และคูระบายน้าข้างถนนสายต่าง ๆ ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
จากการสารวจระบบระบายน้าในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเชิงทะเล จะระบายน้าลงสู่ท่อและรางระบายน้าสาธารณะริมถนนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากบ้านเรือนที่มีการปลูก
สร้างมานานแล้ว และยังไม่มีท่อระบายออกมาสู่ท่อระบายน้าริมถนน จะปล่อยให้ซึมลงสู่พื้นดินบริเวณนั้น
สาหรับระบบระบายน้าภายในพื้นที่โครงการ โครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้าเป็นระบบแยกน้าทิ้ง
และน้าฝนออกจากกัน โดยการระบายน้าฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นดาดฟูาของอาคาร และ
จากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้าฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คื อ
การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้าฝนไหลไปตามความลาดชัน
ของภู มิป ระเทศ ซึ่ ง น้ าฝนส่ ว นนี้ จ ะไหลลงสู่ ท่อ ระบายน้ า ขนาด 0.30 เมตร และ 0.40 เมตร ที่ เ ตรี ยมไว้
การระบายน้าของโครงการจะปล่อยให้น้าไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:400 เพื่อรวบรวม
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น้าฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน จานวน 2 บ่อ ปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่บริเวณอาคาร P
และปริมาตร 525.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่ระหว่างอาคาร P และอาคาร Q รวมปริมาตร 1,055.00
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นบ่อหน่วงน้าแบบปิ ด มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนจะระบายออกสู่
คลองสาธารณประโยชน์ ต่อไป
สาหรับน้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดน้าเสียทุกขั้นตอนแล้ว จะถูกระบายลงสู่ บ่อตรวจคุณภาพน้า
แต่ละจุด รวมจานวน 4 บ่อ ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00
ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ่อเก็บ
น้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ ซึ่งรองรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q ซึ่งมี
ปริมาณ 40.68 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการติดตั้งเครื่อ งสูบน้าเพื่อสูบน้าจากบ่อน้ารีไซเคิลไปยังพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้าทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบหยดซึมดิน โดยโครงการจะนาไปรดน้าต้นไม้
และพื้นที่สีเขียวในโครงการทั้งหมดโดยไม่มีการปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ สาหรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจาก
จุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T มีปริมาณน้าทิ้งเท่ากับ 112.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออก
สู่คลองสาธารณประโยชน์ ต่อไป
3.3.5 การคมนาคม
1) ระบบคมนาคมขนส่ง
จังหวัดภูเก็ตมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เชื่อมโยงภายในภาค
ระหว่างภูมิภาค และเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยตรงผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าเรือน้าลึก
ภูเก็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้


การคมนาคมและขนส่งระหว่างจังหวัดและต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

(1) การคมนาคมทางบก เป็นระบบการคมนาคมและขนส่งที่มีบทบาทสาคัญต่อจังหวั ดภูเก็ต ทั้ง
ในระดับอนุภาคและระดับจังหวัด โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่ไต่ลัดเลาะเลียบแนวชายฝั่งทะเลอันดา
มันและเปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ที่จุดเปลี่ยนที่สุขาภิบาลโคกกลอย อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด
พังงา และสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุราษฎร์ธานี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 และ
กระบี่ ตรัง โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
(2) การคมนาคมทางน้า มีท่าเรือน้าลึกภูเก็ตที่อ่าวมะขาม ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็น
ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถติดต่อกับประเทศแถบตะวันตกได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีโครงข่าย
การคมนาคมทางน้าติดต่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้าลึกภูเก็ต ท่าเรือกระบี่ และท่าเรือกันตัง เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมโยงกับภาคใต้ตอนล่าง และยังมีท่าเทียบเรือท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่
เกาะสุรินทร์ และท่าเทียบเรือประมง
(3) การคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง มีบทบาท
สาคัญต่อการขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และ
ญี่ปุน
 การคมนาคมและขนส่งภายในจังหวัดภูเก็ต การคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ตระหว่างเกาะบริวาร
ต่างๆ ใช้การคมนาคมทางน้ า โดยใช้เรือโดยสารขนาดเล็ ก ในขณะที่การคมนาคมทางบกภายในเกาะภูเก็ต
ระหว่างชุมชนเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีบทบาทสาคัญ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 เป็นถนน
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สายประธานผ่านอาเภอถลางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต และมีถนนสายหลักเชื่อมโยงระหว่างชุมชนระดับรองที่เป็น
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลโดยใช้ถนนสายย่อยสายสั้นๆ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026,
4031, 4027, 4030, 4025, 4233, 4029, 4020, 4022, 4021, 4023, 4129, 4028 และ 4024 เป็นต้น
 การคมนาคมและขนส่งภายในชุมชนเมืองภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นเมืองศูนย์กลางการ
บริหาร การปกครอง ธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ระบบการขนส่งในเขตเมืองและพื้นที่
ภายในจังหวัดจะใช้รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์ เป็นหลัก


การคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล มีถนนที่จะไปเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย
คือ ถนนศรี สุ นทร และถนนเชิงทะเล-บ้ านดอน ถนนที่ใช้สั ญจรภายในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลเชิงทะเล
ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ใช้สัญจรติดต่อได้ตลอดทุกฤดู โดยถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต จานวน
44 สาย เป็นถนนลาดยาง จานวน 31 สาย และเป็นถนนลูกรัง จานวน 1 สาย
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

โครงข่ายการคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่ใกล้เคียง ใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมี
เส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
(1) ถนนภาระจายอม สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง ความกว้างผิวจราจรประมาณ 8.00 เมตร
เดินรถแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน
(2) ถนนลากูน สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง ความกว้างผิวจราจรประมาณ 8.00 เมตร เดินรถ
แบบ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน
(3) ทางสาธารณประโยชน์ สภาพผิวจราจรเป็นถนนหินคลุก ความกว้างผิวจราจรประมาณ 6.00
เมตร เดินรถแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน
(4) ซอยเชิงทะเล 14 สภาพผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจรประมาณ
4.00 เมตร เดินรถแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน
2) การเข้าถึงพื้นที่โครงการ
การจราจรเข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 กรณีมาจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
402 (ถนนเทพกระษั ตรี ) เลี้ ย วขวาเข้าสู่ ถนนทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข 4030 (ถนนบ้านดอน -เชิงทะเล)
ผ่านโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เดินทางต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร จะพบทางแยกสถานีตารวจ
เชิงทะเลอยู่ซ้ายมือ แล้วเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 80 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเชิงทะเล 14 ตรงไปประมาณ
1.30 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ
เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนน
เทพกระษัตรี) เลี้ยวซ้ายสี่แยกวงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งจะเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) ผ่านเทศบาลตาบลเชิงทะเล และโรงเรียนเทศบาลเชิง ทะเล (ตันติวิท) เดินทาง
ต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร จะพบทางแยกสถานีตารวจเชิงทะเล ตรงไปอีกเป็นระยะทางประมาณ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-89

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

80 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเชิงทะเล 14 ตรงไปประมาณ 1.30 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้าน
ขวามือ
3) การศึกษาปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ตรวจนับปริมาณจราจรบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่พื้นที่โครงการ
จานวน 4 จุด รวม 2 วัน คือ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 (วันธรรมดา) และเมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
(วันหยุดราชการ) ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 3 เวลา คือ 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00
น. โดยตรวจนับทั้ง 2 ทิศทาง ตาแหน่งจุดตรวจนับปริมาณจราจร จานวน 4 จุด ได้แก่
 จุดที่ 1 ถนนภาระจายอม
 จุดที่ 2 ถนนลากูน
 จุดที่ 3 ทางสาธารณประโยชน์
 จุดที่ 4 ซอยเชิงทะเล 14
(เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการและจุดนับรถ แสดงดังรูปที่ 3.3-4)
จากการสารวจปริมาณการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ จานวน 4 จุด มีค่า Passenger car
per units หรือ ปริมาณการจราจรเทียบเป็นหน่วย PCU ได้ผลการสารวจดังแสดงในตารางที่ 3.3-7 ถึงตารางที่
3.3-10

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
NORTH

ถนนลากูน

ถนนภาระจายอม
ที่ตั้งโครงการ

ซอยเชิงทะเล 14
ทางสาธารณประโยชน์




สัญลักษณ์



ตาแหน่งพื้นที่โครงการ
จุดนับรถที่ 1 ถนนภาระจายอม
จุดนับรถที่ 2 ถนนลากูน
จุดนับรถที่ 3 ทางสาธารณประโยชน์
จุดนับรถที่ 4 ซอยเชิงทะเล 14

รูปที่ 3.3-4
เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการและจุดนับรถ
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-91

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

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

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

เวลา (คัน/ชม.) ถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1)
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น.
37
31
40
54
43
62
5
8
4
7
16
11
0
0
0
0
0
0
28
24
32
43
36
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
6
8
5
12
96
77
108
105
91
122
173
143
190
217
191
258
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

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

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

เวลา (คัน/ชม.) ถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2)
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น.
188
163
193
207
198
228
20
31
25
23
36
28
4
6
3
5
8
4
143
125
137
152
136
162
0
0
0
0
0
0
2
2
3
2
1
1
16
11
21
19
17
24
349
324
364
371
355
380
722
662
746
779
751
827
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-9 แสดงปริมาณการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3)
เวลา (คัน/ชม.) ทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3)
ประเภท
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น.
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
21
27
24
38
52
47
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
0
0
0
0
0
0
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
0
0
0
0
0
0
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
7
9
4
12
19
17
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
0
0
0
0
0
0
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
0
0
0
0
0
0
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
2
1
4
5
3
8
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
62
41
77
83
62
93
รวม
92
78
109
138
136
165

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-10 แสดงปริมาณการจราจรบนซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4)
ประเภท
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

เวลา (คัน/ชม.) ซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4)
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น.
83
62
92
97
84
107
6
4
8
7
5
9
0
0
0
0
0
0
36
31
48
51
45
59
3
3
4
4
5
7
2
0
2
0
0
0
8
3
10
13
8
16
297
274
320
326
291
342
435
377
484
498
438
540
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

 ค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท ดังแสดงในตารางที่ 3.3-11
 ปรับปริมาณการจราจร (คัน/ชั่วโมง) ให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenge
Car Unit, PCU) โดยการคูณด้วย Passenger Car Equivalents Factor (PCE Factor) ได้ผล
ดังตารางที่ 3.3-12 ถึงตารางที่ 3.3-15
 ใช้ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนตาม ตารางที่ 3.3-16
 คานวณ V/C Ratio จากสูตรต่อไปนี้
V/C Ratio = ปริมาณการจราจรรวมในหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PCU/ชั่วโมง)
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน
 เปรียบเทียบ V/C Ratio ที่กาหนดได้กับมาตรฐานการจาแนกสภาพจราจรตาม ตารางที่ 3.3-17
และตารางที่ 3.3-18
ตารางที่ 3.3-11 แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท
ประเภทยานพาหนะ
ปริมาณการจราจรเทียบเป็นหน่วย PCE
รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
1.00
รถโดยสารขนาดเล็ก
1.00
รถโดยสารขนาดใหญ่
1.50
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
1.30
รถบรรทุกขนาดกลาง
1.50
รถบรรทุกขนาดใหญ่
1.70
รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
0.30
รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
0.25
ที่มา
: เผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี. วิศวกรรมการทาง. 2540
หมายเหตุ : PCE หมายถึง Passenger car equivalent factor ที่ใช้ในการปรับรถยนต์ทุกชนิดเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger
car per units)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-12 ปริมาณการจราจรบนถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1)
ประเภทรถ
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

เวลา (PCU/ชม./ช่องจราจร) ถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1)
PCU factor
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564
07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น.
1.00
37.00
31.00
40.00
54.00
43.00
62.00
1.00
5.00
8.00
4.00
7.00
16.00
11.00
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
36.40
31.20
41.60
55.90
46.80
66.30
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
1.75
0.75
1.50
2.00
0.75
3.00
0.30
28.80
23.10
32.40
31.50
27.30
36.60
108.95
94.05
119.50
150.40
133.85
178.90
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-13 ปริมาณการจราจรบนถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2)
ประเภทรถ
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

เวลา (PCU/ชม./ช่องจราจร) ถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2)
PCU factor
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564
07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น.
1.00
188.00
163.00
193.00
207.00
198.00
228.00
1.00
20.00
31.00
25.00
23.00
36.00
28.00
1.50
6.00
9.00
4.50
7.50
12.00
6.00
1.30
185.90
162.50
178.10
197.60
176.80
210.60
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.70
3.40
3.40
5.10
3.40
1.70
1.70
0.25
4.00
2.75
5.25
4.75
4.25
6.00
0.30
104.70
97.20
109.20
111.30
106.50
114.00
512.00
468.85
520.15
554.55
535.25
594.30
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-14 ปริมาณการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3)
ประเภทรถ
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

เวลา (PCU/ชม./ช่องจราจร) ทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3)
PCU factor
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564
07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น.
1.00
21.00
27.00
24.00
38.00
52.00
47.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
9.10
11.70
5.20
15.60
24.70
22.10
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.50
0.25
1.00
1.25
0.75
2.00
0.30
18.60
12.30
23.10
24.90
18.60
27.90
49.20
51.25
53.30
79.75
96.05
99.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-15 ปริมาณการจราจรบนซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4)
ประเภทรถ
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

เวลา (PCU/ชม./ช่องจราจร) ซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4)
PCU factor
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564
07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น.
1.00
83.00
62.00
92.00
97.00
84.00
107.00
1.00
6.00
4.00
8.00
7.00
5.00
9.00
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
46.80
40.30
62.40
66.30
58.50
76.70
1.50
4.50
4.50
6.00
6.00
7.50
10.50
1.70
3.40
0.00
3.40
0.00
0.00
0.00
0.25
2.00
0.75
2.50
3.25
2.00
4.00
0.30
89.10
82.20
96.00
97.80
87.30
102.60
234.80
193.75
270.30
277.35
244.30
309.80
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-16 ความสามารถของช่องจราจรสาหรับการเดินรถสองทิศทาง
จานวนช่องจราจร
ความกว้างช่อง
จราจร(ม.)
ความกว้างผิว
จราจร(ม.)
ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ถนนสายย่อย

2
3.00

2
3.25

2
3.50

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

6.00

6.50

7.00

9.00

10.50

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

12.00
4000
2400
16001800

13.00

14.00

4400
2700
18002000

6000
4800
3000
20002400

6
3.00

6
3.25

6
3.50

18.00

19.50

21.00

6600
4500
30004000

9000
7200
5000
32004400

6000
4000
26003400

ที่มา : การออกแบบและวางผังถนนในเมือง,กองวิศวกรรม สานักผังเมือง

ตารางที่ 3.3-17 ค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพจราจร
ระดับ
การบริการ
A
B
C

ค่าดัชนี
การจราจรติดขัด
0.00-0.60
0.61-0.70
0.71-0.80

D
E
F

0.81-0.90
0.91-1.00
มากกว่า 1.00

สภาพการจราจร
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการหยุดจอด
การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลีย่ นช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
เริ่มมีความเครียดขณะขับขี่
การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง
เกิดความล่าช้าบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยสาคัญ
ขับขี่ด้วยความเร็วต่ามาก เนื่องจากการติดขัดที่จุดตัด มีการติดขัดเป็นขบวนยาว

ที่มา : Transportation Research Board, 1994

ตารางที่ 3.3-18 ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณจราจร
สภาพที่ประเมิน
เลวมาก
เลว
พอใช้ได้
ดี
ดีมาก

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

ที่มา : เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, 2540

จากการสารวจสภาพปัจจุบันของการจราจรบนถนน จานวน 4 จุด โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ แสดงรายละเอียด
ได้ดังนี้
ค่า V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564)
 ถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1)
ค่า V/C Ratio ของถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ค่า V/C Ratio

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

=

119.50
=
0.16
750
จากการคานวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันธรรมดา ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.16 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
 ถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2)
ค่า V/C Ratio ของถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย
ที่สุดในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
520.15
=
0.58
900
จากการคานวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันธรรมดา ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับพอใช้ได้ เมื่อเทียบกับ
ค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
 ทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3)
ค่า V/C Ratio ของทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
53.30
=
0.11
500
จากการคานวณ พบว่ า ในกรณี ที่เลวร้ายที่สุ ดในวันธรรมดา ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติ
ปัจจุบัน ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.11 อยู่ใน
ระดับดีมาก เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การ
หยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
 ซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4)
ค่า V/C Ratio ของซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
270.30
=
0.54
500
จากการคานวณ พบว่ า ในกรณี ที่เลวร้ายที่สุ ดในวันธรรมดา ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติ
ปัจจุบัน ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับ
พอใช้ได้ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุด
จอดที่ทางแยกมีน้อย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ค่า V/C Ratio ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564)
 ถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1)
ค่า V/C Ratio ของถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
178.90
=
0.24
750
จากการคานวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันหยุด ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.24 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
 ถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2)
ค่า V/C Ratio ของถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย
ที่สุดในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
594.30
=
0.66
900
จากการคานวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันหยุด ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.66 อยู่ในระดับพอใช้ได้ เมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรยังคงคล่องตัว ,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการ
หยุดจอด
 ทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3)
ค่า V/C Ratio ของทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
99.00
=
0.20
500
จากการคานวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันหยุด ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุ บัน
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.20 อยู่ในระดับดีมาก
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่
ทางแยกมีน้อย
 ซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4)
ค่า V/C Ratio ของซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
309.80
=
0.62
500

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จากการคานวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันหยุด ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับพอใช้ได้
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่
มีการหยุดจอด
จากการสารวจสภาพปัจจุบันของการจราจรบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่พื้นที่โครงการ
จานวน 4 จุด ในช่วงเวลาต่างๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-19 ถึงตารางที่ 3.3-22
ตารางที่ 3.3-19 สภาพการจราจรบนถนนภาระจายอม (จุดนับรถที่ 1) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ถนนภาระจายอม
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00
0.15
A
(จุดนับรถที่ 1)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่ อ งแคล่ ว ไม่ติดขั ด การหยุดจอดที่
12.00-13.00
0.13
A
ทางแยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.16
A
ทางแยกมีน้อย
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ถนนภาระจายอม
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00 0.20
A
(จุดนับรถที่ 1)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่ อ งแคล่ ว ไม่ติดขั ด การหยุดจอดที่
12.00-13.00
0.18
A
ทางแยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.24
A
ทางแยกมีน้อย
ตารางที่ 3.3-20 สภาพการจราจรบนถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ถนนลากูน
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00
0.57
A
(จุดนับรถที่ 2)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่ อ งแคล่ ว ไม่ติดขั ด การหยุดจอดที่
12.00-13.00
0.52
A
ทางแยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.58
A
ทางแยกมีน้อย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 3.3-20 สภาพการจราจรบนถนนลากูน (จุดนับรถที่ 2) ณ ช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ)
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ถนนลากูน
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยัง
07.00-08.00 0.62
B
(จุดนับรถที่ 2)
ไม่มีการหยุดจอด
การจราจรคล่ อ งแคล่ ว ไม่ติดขั ด การหยุดจอดที่
12.00-13.00
0.59
A
ทางแยกมีน้อย
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่
17.00-18.00 0.66
B
ยังไม่มีการหยุดจอด
ตารางที่ 3.3-21 สภาพการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ (จุดนับรถที่ 3) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ทาง
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00
0.10
A
สาธารณประโยชน์
แยกมีน้อย
(จุดนับรถที่ 3)
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
12.00-13.00
0.10
A
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.11
A
ทางแยกมีน้อย
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ทาง
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00
0.16
A
สาธารณประโยชน์
แยกมีน้อย
(จุดนับรถที่ 3)
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
12.00-13.00
0.19
A
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.20
A
ทางแยกมีน้อย
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ตารางที่ 3.3-22 สภาพการจราจรบนซอยเชิงทะเล 14 (จุดนับรถที่ 4) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ซอยเชิงทะเล 14
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00
0.47
A
(จุดนับรถที่ 4)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
12.00-13.00
0.39
A
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
17.00-18.00 0.54
A
แยกมีน้อย
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ซอยเชิงทะเล 14
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00 0.55
A
(จุดนับรถที่ 4)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง
12.00-13.00
0.49
A
แยกมีน้อย
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่
17.00-18.00 0.62
B
ยังไม่มีการหยุดจอด
3.3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
จากการตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นของโครงการ พบว่ า ที่ ดิ นของโครงการตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ ต าม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข 1.21 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยวสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของ
แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุราคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลั งน้ ามัน และสถานที่ เก็ บ รั ก ษาน้ ามัน ลั ก ษณะที่ส าม ตามกฎหมายว่ าด้ว ยการควบคุม น้ามั น
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ปุาตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา เพื่อการค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรู ปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบารุงปุาไม้ สัตว์ปุา ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐ มนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับ
การปุาไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภท
อาคารชุด สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยว ซึ่งถือ
เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่อกิ จ การหลั ก และการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ของโครงการ ไม่ อยู่ใ นข้อ ห้ า มการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงที่ก าหนด ดัง นั้ น การใช้ ประโยชน์ที่ ดิ น ของโครงการ จึ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
(ที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.3-5)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.3-5

ตาแหน่งที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : ปรับปรุงจากผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งให้เขต
ควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กาหนดให้พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่
3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 บริเวณที่ 7 บริเวณที่ 8 และบริเวณที่ 9 ดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน
เป็นระยะ 50 เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะต่างๆ เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้ าไปในแผ่นดินเป็นระยะ
150 เมตร เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 3 หมายถึง พื้นที่ที่กาหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ใน
บริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6
และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 4 หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณ
ที่ 3 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 5 หมายถึง พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผั ง
เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7 และพื้นที่ที่มีรัศมีโดยรอบเป็นระยะ
100 เมตร นับจากเขตที่ดินของอาคาร หรือสถานที่ตามที่กาหนดไว้ เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 6 หมายถึง พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
บริเวณที่ 7 หมายถึง พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตรขึ้นไป
บริเวณที่ 8 หมายถึง พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะต่าง ๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 9 หมายถึง พื้นที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและรอบเกาะบริวารต่าง ๆ
จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ได้กาหนดนิยามเกี่ยวกับแนวชายฝั่ง
ทะเล ไว้ดังนี้
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายถึง แนวที่น้าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พบว่า พื้นที่
โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.3-23

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-23 เปรี ย บเทีย บความสอดระหว่างการดาเนินโครงการกับข้อกาหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
ข้อกาหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
รายละเอียดโครงการ
สิ่งแวดล้อมฯ
ข้อ 4 บริเวณที่ 3 หมายถึง พื้นที่ที่กาหนดให้เป็นศูนย์ราชการ
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
ตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขต ดาเนินการบนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จานวน 2 แปลง ดังนี้
บริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่
1. โฉนดที่ดินเลขที่ 64193 เลขที่ดิน 230 มีขนาดเนื้อที่ 6ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
1-9.50 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 10,038.00 ตารางเมตร เป็นกรรมสิทธิ์
บริเวณที่ 8 หมายถึง พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวาร ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
ต่าง ๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7
2. ที่ดิ นบางส่ วนของโฉนดที่ ดินเลขที่ 898 เลขที่ ดิน 191
มีขนาดเนื้อที่ 1-2-92.80 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 2,771.20 ตารางเมตร
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษั ท ภู เก็ ต แกรนด์ รี สอร์ ท จ ากั ด โดย
บริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จากัด (ผู้จะขาย) ได้ทาหนังสือ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด (ผู้จะ
ซื้อ) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยผู้จะขายยินยอมอนุญาตให้ผู้
จะซื้ อเข้ าไปในที่ ดิ นตามสั ญญานี้ เพื่ อจั ดการด าเนิ นการท า
ประโยชน์ใดๆ ได้ตามความประสงค์ของผู้จะซื้อ
รวมมีเนื้อที่พัฒนาโครงการทั้งสิ้น 8-0-2.30 ไร่ คิดเป็ น
พื้นที่ 12,809.20 ตาราเมตร ดั งนั้น บริษั ท ลากู น่า แกรนด์
จากัด จึงนาที่ดินแปลงดั งกล่าวมาจัดทารายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อประกอบการขออนุ ญาตก่ อสร้ าง
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ได้
ซึ่ งโครงการประกอบกิ จการประเภทอาคารชุ ด ส าหรั บ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า จานวน 188 ห้อง
ชุด โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกาหนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า พื้ น ที่
โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
ใช้อาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
มี ลั กษณะโครงการเป็ นอาคารชุ ด ส าหรั บประกอบกิ จการ
(1) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20 ประเภทอาคารชุ ดเพื่อการค้ า ภายในโครงการประกอบด้วย
เมตร หรือต้องมีระยะห่างจากแนวชายเกาะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า อาคาร จานวน 4 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8
20 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล
ดังนี้
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
บริเวณที่ 3
เกิน 16 เมตร และต้องมี
ประกอบด้วยอาคาร จานวน 4 อาคาร คือ
(ก) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
(1) อาคาร P เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 1
อนุ ญ าตส าหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด อาคาร อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,754.29 ตารางเมตร มีระดับ
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไป
(ข) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ ในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร
อนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือ
(2) อาคาร Q เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 1
อาคารพาณิชย์
อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,527.80 ตารางเมตร มีระดับ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-23 เปรี ย บเทีย บความสอดระหว่างการดาเนินโครงการกับข้อกาหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ต่อ)
ข้อกาหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุ ญ าตส าหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือ
อาคารพาณิชย์

รายละเอียดโครงการ

ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้น
ไปในแนวดิ่ งถึ ง ส่ วนที่ สู ง ที่สุ ดของอาคาร เท่า กั บ 16.00
เมตร
(3) อาคาร R เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 1
อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 993.73 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไป
ในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร
(4) อาคาร T เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 1
อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,070.91 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้นไป
ในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร เท่ากับ 16.00 เมตร
ทั้งนี้โครงการมีพื้นที่ดินที่ขอนุญาตในบริเวณที่ 3 เท่ากับ
11,046.93 ตารางเมตร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 48.40 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่ว่าง
ปราศจากสิ่ งปกคลุ ม ร้ อ ยละ 51.60 ของพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ 3
ซึ่ ง ไม่ ขั ด กั บ ข้ อ ก าหนดของประกาศกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
มาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อมในบริเ วณพื้ นที่จั งหวัดภู เก็ ต
พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
บริเวณที่ 8
มี พื้ น ที่ ดิ น ที่ ข ออนุ ญ าต เท่ า กั บ 1,762.27 ตารางเมตร
เป็นพื้ นที่ท างเดินรถและที่จ อดรถ ไม่มีก ารก่ อสร้ างอาคาร
บริ เ วณพื้ น ที่ ดั งกล่ า ว ดั งนั้ น โครงการมี พื้ น ที่ ว่ า งปราศจาก
สิ่งปกคลุมร้อยละ 100 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตในบริเวณ
ที่ 8
ข้อ 8 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ที่มี
 โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
ความลาดชันในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 มีสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีความลาดชัน
บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแต่
ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 35 ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
หรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลง
ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตรและมีที่ว่างที่น้าซึมผ่านได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดิน
ต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5
และบริเวณที่ 8 ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 35
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-23 เปรี ย บเทีย บความสอดระหว่างการดาเนินโครงการกับข้อกาหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ต่อ)
ข้อกาหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
รายละเอียดโครงการ
สิ่งแวดล้อมฯ
ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความ
สูงไม่เกิน 12 เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่
ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่
เกิน 90 ตารางเมตร และมีพื้นที่ว่างที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมี
เนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่
เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของที่ดิน
(3) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ห้ามปรับ
สภาพพื้นที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ
การปรับสภาพพื้นที่และที่ว่างตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ส่วน
(2) มี ค วามลึ ก หรื อ สู งไม่ เ กิ น 1 เมตร เว้ นแต่ เ พื่ อ การ
ก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร หรือบ่อเก็บน้าใต้ดิน
(3) ไม่เป็นอันตรายต่อรากและลาต้นของต้นไม้ที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้นตั้งแต่ 50 เซนติเมตร
ขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร และ
(4) ไม่ เคลื่ อนย้ ายหรื อท าลายหิ นดานทั้ งที่ อยู่ ใต้ พื้ นดิ น
ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน
(5) ที่ว่างต้องมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2  การวัดความสูงของอาคารวัดจากระดับถนนสาธารณะขึ้น
บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้ ไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับ
พื้นดินต่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้าง
(2) กรณีที่มีการปรั บระดั บพื้นดิ นเท่ากับหรื อสูงกว่าถนน
สาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่
กรณี
(4) กรณี ที่ พื้ นดิ นเป็ นเชิ งลาด ให้ วั ดจากระดั บพื้ นดิ นที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่าที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้น
ไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารสาหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

(ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3.3-6)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ที่ตั้งโครงการ

NORTH

รูปที่ 3.3-6
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(3) การตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎหมายฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5(3)
และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต
ลงไปในทะเลเป็นระยะ 100 เมตร และจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร เริ่มตั้งแต่เหนือ
สุดของเกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใต้จนบรรจบกับแนวเขตควบคุมอาคารด้านทิศใต้ซึ่งอยู่กิโลเมตรที่ 3+ 455 ของ
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4024 ยกเว้นพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
บริเวณที่ 2 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านที่อยู่บนแผ่นดิน
ออกไปอีกเป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300
เมตร ตลอดแนว
ทั้งนี้ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ให้กาหนดพื้นที่ในท้องที่ตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบล
กมลา ตาบลปุาตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่
(1) อาคารประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน
75 ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้า รั้ว กาแพง ประตู และสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานตามกฎหมายโรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 100 ตารางเมตร
(3) โรงมหรสพตามกฎหมาย ว่าด้วยการปูองกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
(4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(5) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 10
ตารางเมตร
(6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร
(7) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร หรือ
ตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร
(8) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
(9) สถานที่เก็บและจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง
(10) สถานพยาบาลที่มีเตียงสาหรับผู้ปุวยค้างคืนเกิน 5 เตียง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(11) ศาสนสถานและสถานศึกษา
(12) ปู ายหรือสิ่ งที่ส ร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งปูายทุกชนิดเว้นแต่ปูายบอกชื่อสถานที่ที่มี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร
(13) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่เป็นอาคารประเภท
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(14) เพิงหรือแผงลอย
(15) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อที่ดินที่ขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(16) ห้องแถวหรือตึกแถว
(17) ณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและณาปนสถาน
(18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทานองเดียวกัน
ที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(19) โรงกาจัดมูลฝอย
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น
การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กาหนดตามข้อ 2
ข้อ 4 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กาหนดตามข้อ 2
ข้อ 5 อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วน
ในตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบลปุาตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน
ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531 ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้ วเสร็จ ให้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ขอเปลี่ยนแปลงการ
อนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 (บางส่วน) ซึ่งมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 12,245.38 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
5,346.73 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 43.66 และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 6,898.65 ตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 56.33 ดังนั้น จึงไม่ขัดกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้างต้น (ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังรูปที่ 3.3-7)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ที่ตั้งโครงการ

NORTH

เครื่องหมาย
ที่ตั้งโครงการ
แนวเขตควบคุมอาคาร
บริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3 บางส่วน
แนวเขตควบคุมอาคาร ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ.2522 ในเขตท้องที่บางแห่งในตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบลปุาตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2532
เขตตาบล
ทางหลวง ถนน
สะพาน
แม่น้า คลอง ห้วย

รูปที่ 3.3-7

ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ที่มา : ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(4) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
จากการส ารวจภาคสนาม (มกราคม, 2565) พบว่ า พื้ น ที่ โ ดยรอบโครงการภายในรั ศ มี 1
กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า
ร้านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่
จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได้ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมในระยะรัศมี
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ และการสารวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบัน เพื่อนามาจัดทาภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยจาแนกประเภท
การใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภทพื้นที่ที่ทาการศึกษา
(สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ แสดงดังตารางที่
3.3-24)
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาได้ 7 ประเภท
คือ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เป็น พื้น ที่โ ล่ง /รกร้าง คิดเป็น ร้อยละ 30.82 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ทะเล คิดเป็น
ร้อยละ 30.21 พื้น ที่อยู่อาศัย /บริการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 24.77 พื้นที่แหล่งน้า คิดเป็นร้อยละ 8.90
พื้นที่ถนน/ซอย คิดเป็นร้อยละ 3.97 พื้น ที่ชายหาด คิดเป็นร้อยละ 1.24 และพื้นที่สถานที่ราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.09
(ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.3-8 และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.3-9)
ตารางที่ 3.3-24 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ
ก่อนพัฒนาโครงการ
หลังพัฒนาโครงการ
(1)
ประเภท
พื้นที่
สัดส่วนการใช้
พื้นที่
สัดส่วนการใช้
(ตร.กม.)
ประโยชน์ทดี่ ิน (%)
(ตร.กม.) ประโยชน์ทดี่ ิน (%)
1. พื้นทีโ่ ล่ง/รกร้าง
0.9680
30.82
0.9651
30.73
2. พื้นทีท่ ะเล
0.9487
30.21
0.9487
30.21
3. พื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเทีย่ ว
0.7777
24.77
0.7806
24.86
4. พื้นที่แหล่งน้า
0.2794
8.90
0.2794
8.90
5. พื้นที่ถนน/ซอย
0.1249
3.97
0.1249
3.97
6. พื้นที่ชายหาด
0.0391
1.24
0.0391
1.24
7. พื้นที่สถานที่ราชการ
0.0030
0.09
0.0030
0.09
รวม
3.14
100
3.14
100
หมายเหตุ : พื้นที่โครงการจัดอยู่ในพื้นที่โล่ง/รกร้าง ปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ มีต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์
ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน อยู่ภายในพื้นที่
โครงการ มีขนาดประมาณ 0.0029 ตร.กม. ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด และเมื่อ
เปิดดาเนินการ จะเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่บริการท่องเที่ยว
(1)
ที่มา :
ขนาดพื้นที่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหารและ Google earth.com,
ประกอบการสารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, มกราคม 2564 ในพื้นที่ศึกษา 3.14 ตารางกิโลเมตร
(1)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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NORTH

ที่ตั้งโครงการ

0

สัญลักษณ์

มาตรส่วน

250

500

1,000
เมตร

พื้นที่โครงการ
พื้นที่โดยรอบโครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร

รูปที่ 3.3-8
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
ที่มา: จากการดัดแปลงภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, มกราคม 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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200

300

500 Meters

872500

WGS 1 984 UTM ZONE 47N

420700
421500

421200
422000

MAP INDEX

422500
421700

423000
422200

พื้นที่โครงการ

423200
424000

423500
422700

การใช้ป ระโยชน์ ที่ดนิ
พื น้ ที่ โครงการ

พื น้ ที่ โครงการ

872500

0 50 100

พืพืน้ ้นที่โทีล่ง่โครงการ
/พื น้ ที่ รกร้าง

พื น้ ที่ถนน

พื้นที่แพืหล่
งน้า
น้ ที่ สถานที่ ราชการ

่โล่งงน/พืา้ ้นที่รกร้าง
พืพืน้ ้นทีที
่แ หล่

พื้นที่ถพืนน/ซอย
น้ ที่ ทะเล

พืพืน้ ้นที่ ทีชายหาด
่ทะเล

พื้นที่ชพืายหาด
น้ ที่ ป่าไม้

พืพืน้ ้นทีที่ อยู่อ่อยูาศั
ย / ยบริ/บริ
การท่
อ งเทีอ่ ยงเที
ว ่ยว
่อาศั
การท่

น้ ที่ ศาสนสถาน
พื้นที่สพืถานที
่ราชการ

รูปที่ 3.3-9
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
ที่มา: จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, มกราคม 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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3.3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล โดยมีรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 คัน รถดับเพลิงอาคารสูงพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง จานวน 1 คัน รถยนต์บรรทุก
น้าเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 12,000 ลิตร จานวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้าเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
ขนาด 6,000 ลิตร จานวน 2 คัน ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ จานวน 4 ชุด และ
เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 16 คน
ในกรณีที่ เกิ ดเหตุ เพลิ ง ไหม้ ทางโครงการสามารถขอความช่ ว ยเหลื อ จากงานปูอ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ มีระยะทาง
ตามเส้นทางการจราจรห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.30 กิโลเมตร ซึ่งรถที่ใช้ในการดับเพลิงของหน่ว ยงาน
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ภายในเวลาประมาณ 5 นาที (คิดที่ความเร็วรถ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
3.3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย พร้ อ มทั้ ง คุ้ ม ครองชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในเขตต าบล
เชิงทะเลอยู่ ในเขตความรั บ ผิดชอบของสถานีตารวจภูธ รตาบลเชิงทะเล ซึ่งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในพื้นที่ตาบลเชิงทะเล ซึ่งแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน พื้นที่รับผิดชอบ จานวน 37.1 ตารางกิโลเมตร และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จานวน 2 องค์กร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 196 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต โดยในพ.ศ. 2556 มีตารวจชั้นประทวน จานวน 40 คน และชั้นสัญญาบัตร จานวน 27 คน (ที่มา :
สถานีตารวจภูธรตาบลเชิงทะเล)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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3.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต
3.4.1 เศรษฐกิจ-สังคม
3.4.1.1 สภาพสังคม
1) จานวนประชากรและครัวเรือน
ประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2563 มีจานวน 414,471 คน เป็นชาย 195,795 คน หญิง
218,676 คน (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-1)
ตารางที่ 3.4-1 จานวนประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2563
อาเภอ/เขตการปกครอง
จังหวัดภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลตาบลรัษฎา
เทศบาลตาบลวิชิต
เทศบาลตาบลราไวย์
เทศบาลตาบลกะรน
นอกเขตเทศบาล
อาเภอกะทู้
เทศบาลเมืองป่าตอง
เทศบาลเมืองกะทู้
นอกเขตเทศบาล
อาเภอถลาง
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
เทศบาลตาบลเชิงทะเล
นอกเขตเทศบาล

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

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

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

ทีม่ า : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ธันวาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล มีเขตการปกครองครอบคลุม 6 หมู่บ้าน จานวนหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล 5 หมู่บ้าน และบางส่วน 1 หมู่บ้าน (รายละเอียด แสดงดัง ตารางที่ 3.4-2)
สาหรับโครงการอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านบางเทา
ตารางที่ 3.4-2 รายชื่อหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
ลาดับที่
ชื่อหมู่บ้าน
ลาดับที่
1
บ้านเชิงทะเล (พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
2
เทศบาลตาบลเชิงทะเล)
3
บ้านหาดสุรินทร์
4
5
บ้านบางเทานอก
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านบางเทา
บ้านป่าสัก
บ้านโคกโตนด-ลายัน

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-121

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ประชากรในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเชิงทะเล ข้อมูล ประจาปี พ.ศ. 2564 มีประชากรตาม
ทะเบี ย นราษฎร์ ทั้ งสิ้ น 11,705 คน แยกเป็ นชาย 5,700 คน เป็ นหญิง 6,005 คน ครัว เรื อนทั้ง สิ้ น 11,797
ครัวเรือน
ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล

2) การศึกษา
จังหวัดภูเก็ตมีเขตพื้นที่การศึกษาเขตเดียว คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยมีข้อมูลจานวน
สถานศึกษาจาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 ดังแสดงในตารางที่ 3.4-3
ตารางที่ 3.4-3 ข้อมูลจานวนสถานศึกษาจาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
หน่วยงานต้นสังกัด
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

จานวน (แห่ง)
59

1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

49

1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14

7

1.3 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3

1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ

1

1.3.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

1

1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

1

2. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ

190
34

2.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป)

21

2.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกุศลของวัด)

1

2.1.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ

12

2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต

155
3

2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ

100

2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะดนตรีและกีฬา

15

2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

36

2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสอนศาสนา

1

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25

3.1 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

5

3.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

18

3.2.1 เทศบาลนครภูเก็ต

7

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-3 ข้อมูลจานวนสถานศึกษาจาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)
หน่วยงานต้นสังกัด
3.2.2 เทศบาลตาบลรัษฎา

จานวน (แห่ง)
1

3.2.3 เทศบาลตาบลกะรน

1

3.2.4 เทศบาลตาบลเชิงทะเล

1

3.2.5 เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี

1

3.2.6 เทศบาลตาบลป่าคลอก

1

3.2.7 เทศบาลตาบลศรีสุนทร

1

3.2.8 เทศบาลเมืองกะทู้

2

3.2.9 เทศบาลเมืองป่าตอง

3

3.3 องค์การบริหารส่วนตาบล

2

3.3.1 องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล

1

3.3.2 องค์การบริหารส่วนตาบลกมลา

1

4. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3

5. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5

6. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

4

6.1 สถาบันอุดมศึกษา

3

6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1

รวม

286

ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2563-2565 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

สาหรับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล มีดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หาดสุรินทร์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
- จานวนเด็กเล็ก
69
คน
- จานวนห้อง
3
ห้อง
- จานวนบุคลากร
9
คน
2) โรงเรียนอนุบาลอบต.เชิงทะเล
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
- จานวนเด็กเล็ก
154 คน
- จานวนห้อง
8
ห้อง
- จานวนบุคลากร
17
คน
3) โรงเรียนบ้านบางเทา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 สังกัด สปช.
1. ชั้นอนุบาล 2
- จานวนนักเรียนชาย
16
คน
- จานวนนักเรียนหญิง
19
คน
- รวม
35
คน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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2. ชั้นอนุบาล 3
- จานวนนักเรียนชาย
- จานวนนักเรียนหญิง
- รวม
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- จานวนนักเรียนชาย
- จานวนนักเรียนหญิง
- รวม
4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- จานวนนักเรียนชาย
- จานวนนักเรียนหญิง
- รวม
5. จานวนครู ข้าราชการ และบุคลากร
- จานวนครูชาย
- จานวนครูหญิง
- รวม

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

31
31
62

คน
คน
คน

323
311
634

คน
คน
คน

96
50
146

คน
คน
คน

17
43
60

คน
คน
คน

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

3) วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ตในอดีตเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ เงาะซาไก และชาวน้า (ชาวเล หรือ ชาวไทย
ใหม่) ต่อมามีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยนอพยพเข้ามา สาหรับชาวไทยได้มีการ
อพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น ทาให้สามารถยึดครองภูเ ก็ตได้มากกว่าชาติอื่น และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยู่ก็ได้
นาเอาวัฒนธรรมของชาติต่างๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง จนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตสืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 - 2564)

สาหรับเทศกาลและงานประเพณีที่ปฏิบัติประจาทุกปีของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
(1) ประเพณีตรุษจีน เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนจีน วันตรุษจีนตรงกับวันแรกของเดือน 1
ของจีน หรือเดือน 2 เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพิธีกรรมทั้งหมด 3 วัน โดยวันแรก คือ วันที่ 29 เดือน 12 ของจีน
มีการเตรียมอาหารและของไหว้ต่างๆ ไว้ สาหรับวันรุ่งขึ้น วันที่สอง คือ วันที่ 30 เดือน 12 ของจีน มีการไหว้ 2
ช่วง คือ ช่วงเช้าจะมีการไหว้เทพเจ้า และช่วงบ่ายจะมีการไหว้บรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีไหว้จะมีการรับประทาน
อาหารร่วมกันในครอบครัว และมีการแจก “อั่งเปา” (แต๊ะเอีย) ให้แก่เด็กๆ วันที่สาม คือ วั นที่ 1 เดือน 1 ของ
จีน ชาวจีนจะแต่งกายด้วยชุดใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล ไปไหว้พระที่ศาลเจ้า และวันนี้ถือว่าเป็นวันเที่ยวอาจจะไป
เยี่ยมญาติในท้องถิ่นอื่น ซึ่งในวันนี้จะไม่มีการทางานแต่อย่างใด จะไม่มีการพูดคาหยาบหรือด่าว่ากล่าวกัน
(2) ประเพณีไหว้เทวดา เป็นการไหว้ต้อนรับและขอบคุณเทวดาที่ช่วยพิทักษ์รักษามนุษย์ เวลาของการ
ไหว้จะเริ่มขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 8 เดือน 1 ของจีนไปแล้ว หรือช่วงเวลาเริ่มต้นของวันที่ 9 เดือน 1 ของไหว้ที่
สาคัญ คือ ต้นอ้อย 2 ต้น และของคาวหวานต่างๆ
(3) ประเพณีสารทจีน เป็นเดือนที่ชาวจีนถือว่ายมบาลมีการปล่อยภูตผี หรือวิญญาณต่างๆ ให้ออกมา
รับส่วนบุญประจาปี มีการไหว้บรรพบุรุษของแต่ละครอบครัวในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ “ไป่ปั๋ว” หรือจัด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตกแต่งเครื่องเซ่นไหว้ภูตผี และวิญญาณด้วยการทาขนม และแกะสลักผลไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ และของไหว้ที่
สาคัญ คือ “อั่งกู้” หรือขนมเต่าสีแดง ทาจากแป้งข้าวเหนียว มีไส้ถั่วเหลืองกวน หรือทาจากแป้งสาลีไม่มีไส้ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนนาน และมีการไหว้ ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
- ในวัน 17 ค่า เดือน 6 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านกะทู้
- ในวัน 13 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ บริเวณบ้านตลาดใหญ่
- ในวันที่ 16 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านตลาดเหนือ
- ในวันที่ 17-18 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ ตลาดสดเทศบาล
- ในวันที่ 21 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ บ้านอ่าวเก (ถนนตะกั่วป่า)
- ในวัน 19-30 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก้อง (บ้านบางเหนียว)
(4) งานพ้อต่อ เป็นงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีในช่วง เดือน 7 ของจีน หรือ
เดือน 9 ของไทย โดยมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่งทา
ด้วยแป้ง เป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้นการไหว้เต่า
จึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือกุศลที่ยิ่งใหญ่
(5) ประเพณีไหว้พระจันทร์ คือการไหว้เทพเจ้าด้วยขนมไหว้พระจันทร์ (ตงชิวเปี้ย) และขนมโก๋ ในวัน
15 ค่า เดือน 8 ของจีน
(6) ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นการถือศีลชาระจิตใจและงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด มีระยะเวลา
9 วัน เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่า เดือน 9 จนกระทั่งถึงขึ้น 9 ค่า เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม
เป็นงานประเพณีซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติมาช้านานตั้งแต่ พ.ศ. 2368 จนถึงปัจจุบัน จะมี
พิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น งานเทศกาลนี้
นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจและเลื่อมใสศรัทธาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมากที่สุด
(7) ประเพณีลอยเรือชาวเล จัดขึ้นในเดือน 6 และเดือน 11 แต่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มชาวเลที่
หาดราไวย์และบ้านสะปา จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่า กลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 14
ค่า และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 และ
เดือน 11 ซึ่งถือเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้
ระกา ตัดผมตัดเล็บ และทาตุ๊กตาไม้แทนคนใส่ลงไปในเรือแล้วนาไปลอย เพื่อนาเอาความทุกข์โศกเคราะห์ร้าย
ต่างๆ ออกไปกับทะเล แล้วมีการร่ายรารอบเรือ หรือที่เรียกว่า รารองเง็ง
(8) ประเพณีส ารทไทย (เดือนสิ บ ) เป็น เดือนที่ช าวไทยมีความเชื่อว่ ายมบาลมีการปล่ อยภู ต ผีและ
วิญญาณต่างๆ ให้ ออกมารั บ เอาส่ ว นบุ ญ จึ งมีการนาเอาของคาวหวานต่างๆ มาทาบุญและให้ ทานกันที่วั ด
สาหรับขนมที่สาคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม เป็นต้น ตรงกับวันแรม 8 ค่า เดือน 10
และวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ซึ่งแต่ละวัดจะกาหนดทาพิธีเพียงหนึ่งวันแตกต่างกันไป
(9) งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิมฉลอง มี
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้น
จากข้าศึกพม่า และสดุดีในวีรกรรมของท่าน
(10) ประเพณีเช็งเม้ง เป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เพื่ อทากิจกรรมบูชาบรรพบุรุษร่วมกัน ส่วนใหญ่จะตรง
กับวันที่ 5 เมษายนของทุกปี แต่ในการไหว้นั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหว้ได้ คือ ก่อนวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
และหลังวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
(11) ประเพณีปล่อยเต่า เป็นการทาบุญและพระสวดมนต์ให้ศีลให้พรเสร็จ ก็จะมีการปล่อยเต่าลงทะเล
ณ อุทยานแห่งชาติหาดไนยาง ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) ของทุกปี
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(12) เทศกาลอาหารทะเล จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่อาหาร

ทะเล ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต ชักชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตในฤดูฝน กิจกรรมของงานมี
การประกวดขบวนแห่ทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล การออกร้านจาหน่ายอาหารทะเล การสาธิตอาหารประจา
ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคต่างๆ
(13) ภูเก็ตลากูน่าไตรกีฬา จัดการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
(14) ประเพณีเดินเต่า เป็นการสังเกตเต่าขึ้นมาวางไข่ริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ารุ่ง (ช่วงน้าทะเล
ขึ้น) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ หรือฤดูเต่าวางไข่ เพื่อดูเต่าตัวใหญ่ๆ ที่หาดูได้ยาก
(15) เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน ณ หาดป่าตอง เพื่อต้อนรับฤดูการ
ท่องเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเป็นการส่งเสริมความสามัค คีระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสาขาต่างๆ หน่วยงาน
ราชการ และประชาชน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีตักบาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางน้า
การประกวดสาวงามจากนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เป็นต้น
(16) งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เริ่มมีขึ้นครั้ งแรก เมื่อ พ.ศ. 2530
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และ
หลังจากนั้นจึงถือกาหนดจัดงานขึ้นในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยมี
เรื อ ใบจากนานาประเทศทั่ ว โลกเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น บริ เ วณหาดในหาน เพื่ อ ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นอกจากประเพณีประจาปีดังกล่าวแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์
อันได้แก่ การอุปสมบท การแต่งงาน เป็นต้น
สาหรับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ได้แก่
(1)
งานสงกรานต์
วันที่ 13-15 เดือนเมษายน
(2)
งานสวดกลางบ้าน
หมู่ 4 หมู่ 6 ประมาณเดือนเมษายน
(3)
งานลอยเรือ
หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 ประมาณเดือนเมษายน
(4)
เทศกาลถือศีลกินผัก
หมู่ 4 เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่า เดือน 9 จนถึงขึ้น 9 ค่า เดือน 9
มีระยะเวลา 9 วัน
(5)
เดือนรอมฎอน
หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 ระยะเวลา 1 เดือน
(6)
วันตรุษ
ระยะเวลา 2 วัน หลังจากเดือนรอมฎอน
(7)
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา-แห่เทียนพรรษา
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

4) ศาสนาและสถานที่ประกอบศาสนกิจ
ประชากรของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมานับถือศาสนา
อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 26.65 นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.98 และนับถือศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ 3.76 โดยมีวัด จานวน 39 แห่ง มัสยิด จานวน 51 แห่ง โบสถ์ จานวน 5 แห่ง และอื่นๆ จานวน 2 แห่ง
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล มีการนับถือศาสนาต่างๆ ดังนี้
หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95 และศาสนาอื่นๆร้อยละ 5
หมู่ที่ 3 บ้านหาดสุรินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 82 และศาสนาอื่นๆร้อยละ 18
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 และศาสนาอื่นๆร้อยละ 2
หมู่ที่ 5 บ้านบางเทานอก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 99 และศาสนาอื่นๆร้อยละ 1
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หมู่ที่ 6 บ้านโคกโตนด-ลายัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 93 และศาสนาอื่นๆร้อยละ 7
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

3.4.1.2 สภาพเศรษฐกิจ
1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี 2562 (Gross Provincial Product :
GPP) เท่ากับ 251,813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.10 ของ GRP_SOUTHERN และร้อยละ 1.50 ของ GDP
และมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) 428,351 บาทต่อคนต่อปี สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และ
เป็นอันดับ 7 ของประเทศ มาจากผลิตในภาคเกษตร 7,435 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 และภาคนอก
เกษตร 244,378 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.00 เมื่อพิจาณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด 5 อันดับแรก
ได้แก่ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 45.90 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 18.80 สาขาการขายส่งและการขายปลีก คิดเป็นร้ อยละ 5.60 กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 5.20 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย คิดเป็นร้อยละ 4.50 และกิจกรรมอื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ (ที่มา : ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภูเก็ตปี 2562 สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)
ประชากรในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง การบริการ
แท็กซี่ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย และทาการเกษตร เป็นต้น
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

2) การเกษตร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล มีการดาเนินการทางการเกษตร ดังนี้
(1) ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร จานวน 400 แห่ง
(2) ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก จานวน 200 แห่ง
(3) ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อบริโภคและมีบางส่วนเหลือขาย จานวน 49 แห่ง
(4) ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานหรือตามแนวพระราชดาริ จานวน 3 แห่ง
(5) ครัวเรือนที่ทาการเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ จานวน 4 แห่ง
(6) ครัวเรือนที่ทาสวนผลไม้ จานวน 35 ครัวเรือน
(7) ครัวเรือนที่ป้องกันและกาจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืชจากการทาสวนผลไม้ โดยใช้สารเคมี จานวน
10 ครัวเรือน
(8) ครั ว เรื อ นที่ ป้ อ งกั น และก าจั ด วั ช พื ช แมลง โรค/ศั ต รู พื ช จากการท าสวนผลไม้ โดยใช้ วิ ธี แ บบ
ผสมผสาน (ใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์) จานวน 25 ครัวเรือน
(9) ครัวเรือนที่ทาสวนผัก จานวน 34 ครัวเรือน
(10) ครัวเรือนที่ทาสวนผลไม้ ดอกไม้ประดับ หรือเพาะพันธุ์ไม้เพื่อขาย จานวน 51 ครัวเรือน
(11) ครัวเรือนที่ทาสวนยางพารา จานวน 83 ครัวเรือน
(12) ครัวเรือนที่ป้องกันและกาจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืชจากการทาสวนยางพารา โดยใช้สารเคมี
จานวน 28 ครัวเรือน
(13) ครัวเรือนที่ป้องกันและกาจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืชจากการทาสวนยางพารา โดยใช้วิธีแบบ
ผสมผสาน (ใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์) จานวน 55 ครัวเรือน
(14) ครัวเรือนที่ทากิจการเกษตรอื่นๆ จานวน 13 ครัวเรือน
(ที่มา : จปฐ. ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562)
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3) การอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 จานวนทั้งสิ้น 294 โรงงาน เงินลงทุนรวม 11,425.96 ล้านบาท และจานวนคนงานรวม 7,456 คน
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-4
ตารางที่ 3.4-4 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
อาเภอ
จานวนโรงงาน (แห่ง) จานวนเงินทุน (ล้านบาท)
อาเภอเมืองภูเก็ต
180
6,076.19
อาเภอถลาง
94
4,593.25
อาเภอกะทู้
20
756.53
รวม
294
11,425.96

จานวนคนงาน (คน)
4,144
3,028
284
7,456

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, 2565

สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ไม่มีการให้บริการด้านอุตสาหกรรม
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

4) การท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือชายหาดและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬาทางน้า และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวาร
โดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ หาดสุรินทร์
หาดบางเทา หาดเลพัง หาดลายัน เกาะแวะ เกาะกะทะ อ่าวหินกรวย และฝูงบินปะการังเพื่อทะเล (อ่าวบางเทา)
ทาให้ศักยภาพของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลเหมาะแก่การค้าขาย โรงแรม และรีสอร์ท เป็นต้น
จึงมีนักลงทุนไม่น้อยที่เข้ามาลงทุนประกอบการค้าและธุรกิจด้านที่พักอาศัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน
แหล่งท่องเที่ยวของตาบลเชิงทะเล และตาบลใกล้เคียง
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

5) การพาณิชยกรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล มีสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการ ดังนี้
1. ด้านพาณิชยกรรมและการบริการ
- ธนาคาร
จานวน 3
แห่ง
- บริษัท
จานวน 13
แห่ง
- ห้างหุ้นส่วนจากัด
จานวน 1
แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก จานวน 1
แห่ง
- สถานีบริการน้ามัน
จานวน 2
แห่ง
- ตลาดสด/ตลาดนัด
จานวน 2
แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์
จานวน 2
แห่ง
- ร้านอาหาร
จานวน 27
แห่ง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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- ร้านเสริมสวย
- โรงแรม
- เกสเฮาส์/อพาร์ทเม้นท์
- บ้านพักชาวต่างชาติ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
45
6
34

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

2. ด้านกลุ่มอาชีพในชุมชนด้านการบริการ
- วิสาหกิจชุมชนมอเตอร์ไซด์รับจ้างสามล้อ
- วิสาหกิจชุมชนบริการขนส่งชุมชนรถยนต์รับจ้าง
- วิสาหกิจชุมชนแท็กซี่หมู่ที่ 3 สุรินทร์ ซอย 4
- กลุ่มนวดแผนไทย หมู่ที่ 3 บ้านหาดสุรินทร์
- กลุ่มแท็กซี่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกโตนด-ลายัน
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล)

3.4.1.3 การสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการ
การสารวจความคิดเห็นประชาชนบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทา
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาคผนวกที่ 7) แจกให้กับประชาชนก่อน โดยแสดงรายละเอียดโครงการ
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ สถานที่ที่จะดาเนินการ ช่องทางการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนร่ า งมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจจากโครงการไปยังกลุ่ มเป้าหมายเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
หรือร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560) และประกาศสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง แนวทางการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มกราคม 2562) และทาแบบสอบถามครั้งที่ 1
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 (พื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นาชุมชน ทาการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) จึงได้ทาการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชน ด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณสุขและความคิดเห็นต่อผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับจากการดาเนินโครงการช่วงก่อสร้างและเปิดดาเนินการ ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ เพื่อนามาพิจารณาประกอบการประเมิน
ผลกระทบและกาหนดมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้ เพียงพอกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้นนาตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ไปประชาสัมพันธ์
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมโดยแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนทาการส ารวจความคิดเห็ น
ประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่โดยรอบและใกล้เคียงโครงการ
ได้แก่
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

1. ประชาชนในรัศมี 100 เมตร (สารวจ 100%)
2. ประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตรจากพื้นที่โครงการ (สารวจ 80%
ของกลุ่มพื้นที่รอง)
3. ประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ (สารวจ 20%
ของกลุ่มพื้นที่รอง)
4. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล เป็นต้น)
5. กลุ่มหน่วยงานราชการ
6. ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ (สารวจ 100%)
7. กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
สรุปช่วงวันเวลาที่ทาการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 - บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 2 - ทาแบบสอบถามประชาชนครั้งที่ 1 ในรัศมี 100 เมตร ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500
เมตรจากพื้นที่โครงการ และถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
รวมทั้งประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ ในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564
- สาหรับพื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นาชุมชนทาการสอบถามความคิดเห็น
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 3 - ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยแจ้งให้ประชาชนทราบ
ก่อนทาการสารวจความคิดเห็ นประชาชนครั้งที่ 2 สาหรับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มในรัศมี 100 เมตร ถัดจากรัศมี
100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตรจากพื้นที่โครงการ ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร
จากพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงาน
ราชการ และกลุ่มผู้นาชุมชน
3.4.1.4 การสารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน
โครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริงและความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชนในชุมชน การสารวจความคิดเห็นมีขั้นตอนและ
วิธีการ ดังนี้
- จาแนกตามหัวข้อหรือประเด็นหลักที่ต้องให้ความสาคัญ
- จาแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทาง
ลบรวมถึงขอบเขตทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการแจกใบปลิวแสดงรายละเอียด
โครงการ
- ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

- สรุปผลจากการสารวจความคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของชุมชน เพื่อจัดทามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การสารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ในเบื้องต้นโครงการได้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดาเนินกิจการของโครงการโดยการ
แจกใบปลิวแสดงรายละเอียดโครงการ จากนั้นจึงดาเนินการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายดั งกล่าวด้วย
วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้ างและการดาเนินโครงการ โดยกาหนดกลุ่ม เป้าหมายในพื้นที่โดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร
จากโครงการเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากโครงการมากที่สุด รายละเอียดของ
วิธีการดาเนินงานมีดังนี้
1) วิธีการสารวจสภาพเศรษฐกิจและความเห็น : ใช้ในการสารวจ โดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร จากโครงการ จากประชาชนที่เป็นหัวหน้า
ครอบครัว หรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในพื้นที่สารวจเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี
2) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่สารวจเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และอยู่ในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร จากโครงการ การจาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากโครงการพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการ และ
จัดลาดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามลักษณะของผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มพื้นที่ติดโครงการ (เป็นกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ทางตรง) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็น หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส ผู้มีอานาจสูงสุดหรือได้รับมอบ
อานาจให้เป็นผู้แทน เป็นต้น
- กลุ่มถัดจากพื้นที่ติดโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง-รัศมี 100 เมตร (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงรองมาจากกลุ่มแรก) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) โดยลักษณะของกลุ่ มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่
สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็ นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่
สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่
- กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยลักษณะของผู้ที่
ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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กลุ่มที่ 4 กลุม่ หน่วยงานราชการ ได้แก่
- กลุ่มหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยลักษณะของ
ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยลักษณะของผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้นา
ชุมชน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
3) ขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
โครงการกาหนดให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง จาแนกตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก โดยให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้ านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มพื้นที่ติดโครงการ (เป็นกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ทางตรง) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็น หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส ผู้มีอานาจสูงสุดหรือได้รับมอบ
อานาจให้เป็นผู้แทน เป็นต้น ที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสารวจตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน มีจานวน 2
ตัวอย่าง ได้แก่ 1) โรงแรม Casuarina Shores 2) โรงแรม Saii Laguna Phuket
- กลุ่มถัดจากพื้นที่ติดโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง-รัศมี 100 เมตร (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงรองมาจากกลุ่มแรก) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น ที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสารวจ
ตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน มีจานวน 1 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง โครงการอาคารชุด
ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ขนาดของกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการสารวจ ได้มาจากการแจงนับจานวน
ครัวเรือนแต่ละหลังคาเรือนบนภาพทางดาวเทียมและลงพื้นที่สารวจ และใช้วิธีการคานวณของกลุ่มตัวอย่างตาม
วิธีการของ Krejcie & Morgan ,1970 (ที่มา: ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา. คณะ
สังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัย นเรศวร, 2555) ซึ่งได้กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัว อย่างเท่ากับ 0.05 โดย
คานวณได้จากสูตร

โดย
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=
=

X2

=

X2 NP(1-P)
e2(N-1)+X2P(1-P)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (กรณีไม่ทราบให้
กาหนด P = 0.50 เพราะเป็นกรณีที่ค่า n จะมีค่าได้มากที่สุด)
ค่าวิกฤตจากตารางการแจกแจง X2 ที่ df = 1 ( ค่า X2 ที่ df = 1
และระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 3.841)
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ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นซึ่ง คิดเป็นสัดส่วน
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ขนาดของประชากร ในที่นี้มีหน่วยเป็นหลังคาเรือน (251 หลัง)
X2 NP(1-P)
e2(N-1)+X2P(1-P)
(3.841) (251) (0.50) (1-0.50)
(0.05)2(251-1)+(3.841) (0.50) (1-0.50)
152

ดังนั้น ที่ปรึกษาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มพื้นที่รองให้ได้อย่างน้อย 152 ตัวอย่าง โดยมี
การแบ่งสัดส่วนจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ตามระยะห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ดังนี้
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) โดยที่ปรึกษาต้องสารวจความคิดเห็นร้อยละ 80 ของจานวน
ตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง ที่ได้จากการคานวณตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ (122 ตัวอย่าง) แต่ทั้งนี้
กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีจานวน 44 หลัง (คิดเป็น
28.95% ของกลุ่มพื้นที่รอง) ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงเลือกใช้วิธีการสารวจตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน มีจานวน
44 ตัวอย่าง
- กลุ่ ม ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ใ นระยะมากกว่ า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
(เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) โดยที่ปรึกษาต้องสารวจความคิดเห็นร้อยละ 20 ของ
จานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง ที่ได้จากการคานวณตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ (30 ตัวอย่าง)
แต่เนื่องจากกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีการสารวจความ
คิดเห็นคิดเป็น 28.95% ของกลุ่มพื้นที่รอง ดังนั้น ในการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะ
มากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ที่ปรึกษาจึงสารวจความคิดเห็น จานวน 108 ตัวอย่าง
(คิดเป็น 71.05% ของกลุ่มพื้นที่รอง) โดยที่ปรึกษาใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่ทาการศึกษาให้กระจายตัวครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ศึกษา (ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560) ตลอดจนคานึงถึงปัจจัย
ของการได้รับผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากโครงการ อยู่ในแนวเส้นทางเข้าสู่โครงการ ทิศทางลมพัด
ผ่าน และมีความหนาแน่นของจานวนครัวเรือน โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่
สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น มีจานวน 108 ตัวอย่าง
ทั้งนี้ ในการสารวจความคิดเห็นของกลุ่ มพื้นที่รองดังกล่าวมีการกาหนดจานวนตัวอย่างของ
กลุ่มดังกล่าวอย่ างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนแล้ว
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่
- กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยลักษณะของ
ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย มีจานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
ลากูน่าภูเก็ต
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กลุ่มที่ 4 กลุม่ หน่วยงานราชการ ได้แก่
- กลุ่มหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยลักษณะ
ของผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย โดยจากการสารวจพื้นที่ศึกษา พบว่า ไม่มี
กลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยลักษณะของผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้นา
ชุมชน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย มีจานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
4) เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจเศรษฐกิจ –สังคม และความคิดเห็น คือแบบสอบถาม แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพ จานวน
สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ และรายจ่ายของครอบครัว (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7)
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย ประกอบด้วย แหล่งน้าดื่ม
และน้าใช้ การได้รั บบริการกระแสไฟฟ้าและโทรศัพท์ การจัดการน้าเสีย การระบายน้าฝน การจัดการขยะ
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7)
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย ปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชน ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น
ทั้งในระหว่างก่อสร้าง และระหว่างเปิดดาเนินการ (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7)
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับโครงการ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับ
โครงการในช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดาเนินโครงการ (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7)
แบบสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2
การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องด้านมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับความต้องการของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ความต้องการให้ทาง
โครงการระมัดระวัง ความเพียงพอของมาตรการที่โครงการกาหนด ความต้องการให้โครงการช่วยเหลือเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนและข้อเสนอแนะอย่างอื่นๆ เพิ่มเติม (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7)
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างการศึกษาและจัดทารายงานฯ ที่ปรึกษาได้สารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ ทาการสารวจแบบเฉพาะเจาะจง (สาหรับประชาชนกลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง (กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) กลุ่มที่
3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง) และทาการ
สารวจโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่ทาการศึกษาให้กระจายตัวครอบคลุมทั่วพื้นที่ศึกษา (สาหรับประชาชนกลุ่มที่
2 กลุ่มพื้นที่รอง กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)
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ทั้ง นี้ การส ารวจข้ อ มูล ที่ ป รึ ก ษาได้ ล งพื้ น ที่ร่ ว มกั บ พนั ก งานเก็ บข้ อ มูล รวมทั้ง มี การอบรม
ทาความเข้าใจในเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ รวมถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของโครงการก่อนการสารวจข้อมูล
ก่อนนามาแปรผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้แบบสัมภาษณ์จากภาคสนามแล้ว ที่ปรึกษามีการสารวจความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล และสร้างคู่มือลงรหัส จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นการสารวจและอธิบายข้อมูลที่ รวบรวมมาแบบสรุป เพื่อให้เห็น
ภาพรวมโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต
7) ผลการสารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 1
โครงการกาหนดให้มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างของการสารวจความคิดเห็นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ
การมีส่วนได้เสียจากการดาเนินการโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
(ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสารวจความคิด
เห็นกลับมา จานวน 2 ตัวอย่าง
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จานวน 1 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบ
สารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 1 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร จานวน 44 ตัวอย่าง
โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 32 ตัวอย่าง ยังไม่สะดวกตอบแบบสารวจความคิด
เห็น จานวน 4 ตัวอย่าง และอีก 8 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสารวจกลับมาแก่โครงการ
- ครั ว เรื อนโดยรอบโครงการ ถั ด จากรัศ มี 500 เมตร ถึ ง รัศ มี 1 กิ โ ลเมตร จานวน 108
ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 108 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนอนุ บาลลากูน่าภูเก็ต โดยที่
ปรึกษาได้รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 1 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ โดยจากการสารวจพื้นที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มหน่วยงาน
ราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชนที่เ กี่ยวข้อง จานวน 1 ตัว อย่าง ได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตาบล
เชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 1 ตัวอย่าง
รวมจ านวนตั ว อย่ างของการส ารวจความคิด เห็ นของประชาชนต่ อโครงการ จานวน 157
ตัวอย่าง ซึ่งได้รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 145 ตัวอย่าง ยังไม่สะดวกตอบแบบสารวจความ
คิดเห็น จานวน 4 ตัวอย่าง และอีก 8 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสารวจกลับมาแก่โครงการ
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 การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร จานวน 1 ตัวอย่าง โดยที่
ปรึ กษาได้ รับแบบสารวจความคิด เห็น กลับมา จานวน 1 ตัวอย่า ง เมื่อวัน ที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564
ตัวอย่างแบบสอบถาม และหนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจสูงสุด แสดงดังภาคผนวกที่ 7 ผลการสารวจความ
คิดเห็น ดังตารางที่ 3.4-5 (ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร แสดงดัง รูป
ที่ 3.4-1)
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ตารางที่ 3.4-5 รายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
สถานที่
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณสิริไพบูลย์ อูเซ็ง
ที่อยู่ : Water World Bangtao Phuket
เลขที่ 20/10 หมู่ที่ 2 ซอยเชิงทะเล 14
ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 36 ปี
เพศ : ชาย
นับถือศาสนา : อิสลาม
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ระดับน้อย
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้า
อุดตัน
ระดับปานกลาง
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและ
การก่อสร้าง
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

ข้อห่วงกังวลกับการดาเนินการของโครงการ
ระยะก่อสร้าง
ระดับปานกลาง
- เศรษฐกิจและสังคม
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ระดับสูง
- การจัดการน้าเสีย
- การจราจร
ไม่แสดงความคิดเห็น
- การจัดการขยะมูลฝอย
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

ข้อเสนอแนะ
ระยะก่อสร้าง
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดาเนินการ
ระดับต่า
- การจัดการน้าเสีย
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม
ไม่แสดงความคิดเห็น
- การจัดการขยะมูลฝอย
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NORTH

สัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ
พื้นที่ติดโครงการ
จุดสารวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100
เมตร จานวน 1 ตัวอย่าง
พื้นที่สารวจความคิดเห็นในรัศมี 100 เมตร

รูปที่ 3.4-1 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤศจิกายน 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

 การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร จานวน 44
ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 32 ตัวอย่าง ยังไม่สะดวกตอบแบบ
สารวจความคิดเห็น จานวน 4 ตัวอย่าง และอีก 8 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสารวจกลับมาแก่
โครงการ เมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 (ตัวอย่างแบบสอบถาม หลักฐานการส่งแบบสารวจความคิดเห็น
ของบ้านที่ยังไม่ได้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นกลับมาแก่โครงการ และหนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจสูงสุด
แสดงดังภาคผนวกที่ 7)
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สารวจความคิดเห็น (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-6) จานวน 32
คน เป็นชาย ร้อยละ 28.13 และเป็นหญิง ร้อยละ 71.88 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุในช่วง 31-40 ปี และ 41-50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 34.38 เท่ากัน ส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้ อยละ 84.38 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 37.50 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 59.38 ของกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกใน
ครัวเรือน (รวมผู้ให้สัมภาษณ์) ส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิก 6 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.88
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 53.13 รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ป ระมาณ 15,001-20,000 บาทต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 34.38 และมีรายจ่ายของครอบครัวประมาณ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.00
ตารางที่ 3.4-6 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
รายละเอียด
1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

9
23
32

28.13
71.88
100.00

รวม

0
3
11
11
2
3
2
32

0.00
9.38
34.38
34.38
6.25
9.38
6.25
100.00

รวม

27
4
0
1
32

84.38
12.50
0.00
3.13
100.00

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

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ

3-139

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-6 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
1.4 จบการศึกษา
1) ประถมศึกษาตอนต้น
2) ประถมศึกษาตอนปลาย
3) มัธยมศึกษาตอนต้น
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5) อนุปริญญา/ปวส.
6) ปริญญาตรี
7) ปริญญาโท
8) ปริญญาเอก
9) อื่นๆ
รวม
1.5 สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) หย่า
4) แยกกันอยู่
5) ไม่ระบุ
รวม
1.6 จานวนสมาชิกในครอบครัว
1) 1 คน
2) 2 คน
3) 3 คน
4) 4 คน
5) 5 คน
6) 6 คนขึ้นไป
7) ไม่ระบุ
รวม
1.7 การประกอบอาชีพ
1) ทาไร่/ทาสวน
2) ทานา
3) ประมง
4) การท่องเที่ยว
5) ค้าขาย
6) รับจ้างทั่วไป
7) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8) อื่นๆ ระบุ...แม่บ้าน อิสระ...
9) ไม่ระบุ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
3
2
2
12
5
8
0
0
0
32

9.38
6.25
6.25
37.50
15.63
25.00
0.00
0.00
0.00
100.00

11
19
1
0
1
32

34.38
59.38
3.13
0.00
3.13
100.00

5
5
5
6
3
7
1
32

15.63
15.63
15.63
18.75
9.38
21.88
3.13
100.00

0
0
0
2
9
17
1
2
1

0.00
0.00
0.00
6.25
28.13
53.13
3.13
6.25
3.13
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

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

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
32
100.00
1
2
10
11
2
5
1
32

3.13
6.25
31.25
34.38
6.25
15.63
3.13
100.00

1
7
16
0
2
5
1
32

3.13
21.88
50.00
0.00
6.25
15.63
3.13
100.00

ข. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-7)
 แหล่งน้าที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ คือ จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ร้อยละ 37.50
รองลงมา คือน้าจากบ่อน้าตื้น ร้อยละ 34.38 และแหล่งน้าบริโภคส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อน้าเป็นขวดหรือถัง
ร้อยละ 93.75
 การได้รับบริการไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการบริการกระแสไฟฟ้า ร้อยละ
100.00
 ระบบสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับบริการโทรศัพท์ ร้อยละ 81.25
 การจัดการน้าเสียในครัวเรือน แต่ละครัวเรือนจัดให้มีส้วม ร้อยละ 100.00 ซึ่งน้าเสียจากการ
อาบและซักล้างส่วนใหญ่จะมีบ่อเกรอะบ่อซึม ร้อยละ93.75
 การระบายน้าฝน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะระบายน้าฝนลงสู่ท่อ/รางระบายน้าสาธารณะ
ร้อยละ 96.88
 การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีถังขยะรองรับ ร้อยละ 96.88 และมี
หน่วยงานราชการรับไปกาจัด ร้อยละ 96.88
 การเจ็บป่วย พบว่า บุคคลในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 84.38 และมีปัญหา
การเจ็บป่วย ร้อยละ 15.63 หากมีการเจ็บป่วยสาหรับโรคที่ป่วยส่วนใหญ่ คือ ไข้หวัด ร้อยละ 81.25 ส่วนใหญ่สาเหตุ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่เจ็บป่วยเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และสภาพอากาศ ร้อยละ 87.50 ส่วนสถานรักษาพยาบาลของประชากร
กลุ่มตัวอย่างเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย พบว่าร้อยละ 75.00 ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ เหตุผลที่ไปใช้
การรักษาพยาบาลส่วนใหญ่เนื่องจากมีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 78.13
ตารางที่ 3.4-7 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร
ถึง 500 เมตร
รายละเอียด
2.1 แหล่งน้าใช้ในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้าตืน้
2) บ่อน้าบาดาล
3) ลาห้วย/คลอง
4) น้าฝน
5) น้าประปา
6) อื่นๆ ระบุ...ซื้อน้า...
รวม
2.2 แหล่งน้าดื่มในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้าตืน้
2) บ่อน้าบาดาล
3) น้าฝน
4) น้าประปา
5) อื่นๆ ระบุ...ซื้อน้า...
รวม
2.3 การได้รับบริการกระแสไฟฟ้า
1) ไม่มี
2) มี
รวม
2.4 การได้รับบริการทางโทรศัพท์
1) ไม่มี
2) มี
รวม
2.5 การกาจัดน้าเสีย
ก. น้าเสียอาบ/ซักล้าง
1) มีบ่อเกรอะบ่อซึม
2) ระบายลงพื้นให้ระเหยไปตามธรรมชาติ
3) ระบายลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง
4) อื่นๆ ระบุ...ผ่านระบบบาบัดน้าเสีย...
รวม
ข. น้าเสียส้วม
1) มีส้วม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
11
3
0
0
12
6
32

34.38
9.38
0.00
0.00
37.50
18.75
100.00

1
0
0
1
30
32

3.13
0.00
0.00
3.13
93.75
100.00

0
32
32

0.00
100.00
100.00

26
6
32

81.25
18.75
100.00

30
0
0
2
32

93.75
0.00
0.00
6.25
100.00

32

100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-7 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร
ถึง 500 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
2) ไม่มีส้วม
รวม
2.6 การระบายน้าฝน
1) ระบายลงสู่ท่อ/รางระบายน้าสาธารณะ
2) ระบายลงลงคลอง/ลารางสาธารณะ
3) ระบายลงพื้นดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง
4) อื่นๆ
รวม
2.7 การกาจัดขยะ
ก. ภาชนะรองรับขยะ
1) มีถังรองรับขยะทุกครัวเรือน
2) ไม่มีถังรองรับขยะ
รวม
ข. การกาจัดขยะ
1) ทิ้งในถังขยะสาธารณะ รอให้หน่วยงานราชการ รับไปกาจัด
2) กาจัดขยะเอง โดยการเผา
3) กาจัดเองโดยการทิ้งลงหลุมขยะ
4) อื่นๆ ระบุ...หน่วยงานเอกชน...
รวม
2.8 ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่
1) ไม่มี
2) มีปัญหา
รวม
2.9 ปัญหาสุขภาพที่เป็นบ่อยหรือเจ็บป่วย
1) ปวดหลัง/กล้ามเนื้ออักเสบ
2) โรคกระเพาะอาหาร/ลาไส้
3) โรคตา
4) โรคความดันโลหิตสูง
5) โรคเบาหวาน
6) ภาวะปวดศีรษะ
7) อื่นๆ ระบุ...ไข้หวัด Office Syndrome...
รวม
2.10 สาเหตุที่เจ็บป่วยในข้อ 2.9
1) การใช้แรงงานหนักจากการทางาน
2) การบริโภคอาหารรสจัด
3) การบริโภคอาหารไม่เป็นเวลา
4) ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
0
0.00
32
100.00
31
1
0
0
32

96.88
3.13
0.00
0.00
100.00

31
1
32

96.88
3.13
100.00

31
0
0
1
32

96.88
0.00
0.00
3.13
100.00

27
5
32

84.38
15.63
100.00

0
0
1
4
1
0
26
32

0.00
0.00
3.13
12.50
3.13
0.00
81.25
100.00

0
0
0
4

0.00
0.00
0.00
12.50
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-7 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร
ถึง 500 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
5) อื่นๆ ระบุ...การพักผ่อนไม่เพียงพอ สภาพอากาศ...
รวม
2.11 สถานรักษาพยาบาลเมือ่ บุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย
1) โรงพยาบาลของรัฐ
2) โรงพยาบาลเอกชน
3) คลินิก
4) สถานีอนามัย
5) ซื้อยามารักษาเอง
6) อื่นๆ
รวม
2.12 เหตุผลทีไ่ ปใช้การรักษาพยาบาล ตามข้อ 2.11 เมื่อ
เจ็บป่วย
1) เดินทางสะดวก
2) บริการดี เป็นกันเอง
3) มีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ
4) เชื่อถือในสถานบริการ
5) อื่นๆ
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
28
87.50
32
100.00
24
6
0
0
2
0
32

75.00
18.75
0.00
0.00
6.25
0.00
100.00

2
4
25
1
0
32

6.25
12.50
78.13
3.13
0.00
100.00

ค. ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชน
การสารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (รายละเอียด แสดง
ดังตารางที่ 3.4-8) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.38) มีความคิดเห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับต่า ได้แก่ ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.63) ได้แก่ ปัญหาการจราจรคับ
คั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับ สูงมาก (ร้อยละ 59.38) ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
กระจาย
สาหรั บ ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมในปัจจุบันอยู่ในระดับไม่มีปัญหา (ร้อยละ 34.38-93.75) ได้แก่
ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้, ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้, ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง,
ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าในธรรมชาติ , ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน ,
ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก, ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง, ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน, ปัญหา
จากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง, ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร, ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ปัญหาการเกิดอัคคีภัย และปัญหาจากภัยธรรมชาติ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-8 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ไม่มี

ไม่แสดงความ
คิดเห็น
จานวน
ร้อยละ
(คน)

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

1. ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้

3

9.38

3

9.38

8

25.00

7

21.88

11

34.38

0

2. ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้

0

0.00

1

3.13

3

9.38

8

25.00

19

59.38

3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง
4. ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัด
ลงแหล่งน้าในธรรมชาติ
5. ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบาย
น้าอุดตัน
6. ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก

2

6.25

4

12.50

2

6.25

11

34.38

13

1

3.13

0

0.00

1

3.13

4

12.50

0

0.00

2

6.25

1

3.13

4

0

0.00

2

6.25

3

9.38

7. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอย
ตกค้าง
8. ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

1

3.13

0

0.00

2

1

3.13

0

0.00

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

1

3.13

2

0

0.00

0
0

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รวม
จานวน
(คน)

ร้อยละ

0.00

32

100.00

1

3.13

32

100.00

40.63

0

0.00

32

100.00

25

78.13

1

3.13

32

100.00

12.50

24

75.00

1

3.13

32

100.00

4

12.50

23

71.88

0

0.00

32

100.00

6.25

5

15.63

24

75.00

0

0.00

32

100.00

1

3.13

1

3.13

29

90.63

0

0.00

32

100.00

6.25

9

28.13

11

34.38

9

28.13

0

0.00

32

100.00

1

3.13

3

9.38

11

34.38

17

53.13

0

0.00

32

100.00

0.00

4

12.50

13

40.63

9

28.13

6

18.75

0

0.00

32

100.00

0.00

0

0.00

2

6.25

12

37.50

18

56.25

0

0.00

32

100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-8 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ไม่มี

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
คิดเห็น
จานวน
ร้อยละ
(คน)

รวม
จานวน
(คน)

ร้อยละ

13. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

0

0.00

0

0.00

2

6.25

3

9.38

27

84.38

0

0.00

32

100.00

19

59.38

5

15.63

4

12.50

2

6.25

2

6.25

0

0.00

32

100.00

15. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

6.25

30

93.75

0

0.00

32

100.00

16. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

9.38

29

90.63

0

0.00

32

100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ง. ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ทั้งในช่วงก่อสร้าง
และช่วงเปิดดาเนินการ
ช่วงก่อสร้าง
จากการสาความคิดเห็นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะก่อสร้างโครงการ
(รายละเอียด แสดงดัง ตารางที่ 3.4-9) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ
จากโครงการในระยะก่อสร้าง อยู่ในระดับต่าถึงสูงมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 25.00-59.38) มีความ
คิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้างอยู่ในระดับต่า ได้แก่ หัวข้อน้าใช้, การใช้ไฟฟ้า และคุณภาพอากาศ
เสียง และความสั่นสะเทือน (บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้าง)
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะก่อสร้าง อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 31.25) ได้แก่
หัวข้อการจราจร (การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น)
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะก่อสร้าง อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 37.50) ได้แก่ หัวข้อ
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง)
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะก่อสร้าง อยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 50.00-59.38)
ได้แก่ หัวข้อคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (ทาให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน และถนนชารุด/เสียหายจาก
ความสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง) และการจราจร (ถนนชารุด/เสียหาย)
ส าหรั บผลกระทบต่ า งๆ จากโครงการในระยะก่ อ สร้ า ง อยู่ ใ นระดั บ ไม่ มี ปั ญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 71.88-90.63) ได้แก่ หัวข้อเศรษฐกิจและสังคม, การจัดการน้าเสีย, การระบายน้า, การ
จัดการขยะมูลฝอย, การจราจร (เกิดอุบัติเหตุ), ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ
ช่วงดาเนินการ
จากการสาความคิดเห็นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะดาเนินการโครงการ
(รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-10) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ
จากโครงการในระยะดาเนินการ อยู่ในระดับต่าถึงสูง โดยประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.38-43.75) มีความ
คิดเห็ นว่ าผลกระทบต่างๆ จากการด าเนิ นการอยู่ ในระดั บ ต่า ได้แ ก่ หั ว ข้ อ น้าใช้ (คุ ณภาพของน้าใช้) และ
การจราจร (ถนนชารุด/เสียหาย)
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะดาเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 34.3846.88) ได้แก่ หัวข้อน้าใช้ (น้าใช้ไม่เพียงพอ), คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (ทาให้เกิดฝุ่นละออง/
เขม่าควัน) และการจราจร (ถนนชารุด/เสียหาย)
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะดาเนินการ อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 37.50-59.38)
ได้แก่ หัวข้อน้าใช้ (น้าใช้ไม่เพียงพอ), การใช้ไฟฟ้า และการจราจร (การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น และถนน
ชารุด/เสียหาย)
ส าหรั บผลกระทบต่า งๆ จากโครงการในระยะด าเนิน การ อยู่ ในระดั บ ไม่มี ปั ญหาด้ า น
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 43.75-90.63) ได้แก่ หัวข้อเศรษฐกิจและสังคม, การจัดการน้าเสีย, การระบายน้า, การ
จัดการขยะมูลฝอย, คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง ถนน
ชารุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง และบ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือน
จากกิจกรรมก่อสร้าง), การจราจร (เกิดอุบัติเหตุ), ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และทัศนียภาพ
และสุนทรียภาพ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-9 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างก่อสร้างของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่า

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

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

1

3.13

1

3.13

0

0.00

6

18.75

23

71.88

1

3.13

32

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

1

3.13

0

0.00

2

6.25

3

9.38

25

78.13

1

3.13

32

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

1

3.13

2

6.25

1

3.13

27

84.38

1

3.13

32

100.00

2.1 น้าใช้ไม่เพียงพอ

1

3.13

2

6.25

10

31.25

14

43.75

4

12.50

1

3.13

32

100.00

2.2 คุณภาพของน้าใช้

1

3.13

1

3.13

3

9.38

19

59.38

7

21.88

1

3.13

32

100.00

3.1 แหล่งน้าธรรมชาติเน่าเสีย

0

0.00

1

3.13

1

3.13

4

12.50

25

78.13

1

3.13

32

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

1

3.13

1

3.13

2

6.25

27

84.38

1

3.13

32

100.00

0

0.00

0

0.00

3

9.38

4

12.50

24

75.00

1

3.13

32

100.00

2. น้าใช้

3. การจัดการน้าเสีย

4. การระบายน้า
4.1 ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-148

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-9 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างก่อสร้างของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้าท่วมจากการระบายน้า

สูงมาก

สูง

จานวน ร้อยละ จานวน
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง
ร้อยละ

ร้อยละ

0.00

จานวน
(คน)
2

ต่า

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
27
84.38
1
3.13
32
100.00
ไม่มี

ร้อยละ

6.25

จานวน
(คน)
2

6.25

0

0.00

0

0.00

1

3.13

1

3.13

29

90.63

1

3.13

32

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

0

0.00

2

6.25

0

0.00

6

18.75

23

71.88

1

3.13

32

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

2

6.25

0

0.00

4

12.50

25

78.13

1

3.13

32

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรค

0

0.00

1

3.13

1

3.13

3

9.38

26

81.25

1

3.13

32

100.00

2

6.25

5

15.63

8

25.00

12

37.50

3

9.38

2

6.25

32

100.00

7.1 ทาให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน

19

59.38

6

18.75

3

9.38

1

3.13

2

6.25

1

3.13

32

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

4

12.50

12

37.50

8

25.00

4

12.50

3

9.38

1

3.13

32

100.00

7.3 ถนนชารุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง

17

53.13

8

25.00

3

9.38

0

0.00

3

9.38

1

3.13

32

100.00

5

15.63

6

18.75

6

18.75

8

25.00

6

18.75

1

3.13

32

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-9 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างก่อสร้างของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จานวน ร้อยละ จานวน
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่า

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

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

8. การจราจร
8.1 การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น

8

25.00

6

18.75

10

31.25

5

15.63

2

6.25

1

3.13

32

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

0

0.00

2

6.25

4

12.50

24

75.00

2

6.25

32

100.00

8.3 ถนนชารุด/เสียหาย

16

50.00

8

25.00

4

12.50

1

3.13

2

6.25

1

3.13

32

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

2

6.25

1

3.13

28

87.50

1

3.13

32

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

1

3.13

1

3.13

28

87.50

2

6.25

32

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

0

0.00

2

6.25

1

3.13

1

3.13

26

81.25

2

6.25

32

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

1

3.13

1

3.13

1

3.13

26

81.25

3

9.38

32

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

1

3.13

1

3.13

1

3.13

26

81.25

3

9.38

32

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-10 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดาเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดาเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่า

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

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

1

3.13

1

3.13

3

9.38

0

0.00

26

81.25

1

3.13

32

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

1

3.13

1

3.13

3

9.38

0

0.00

26

81.25

1

3.13

32

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

1

3.13

0

0.00

2

6.25

0

0.00

28

87.50

1

3.13

32

100.00

2.1 น้าใช้ไม่เพียงพอ

0

0.00

12

37.50

12

37.50

2

6.25

5

15.63

1

3.13

32

100.00

2.2 คุณภาพของน้าใช้

1

3.13

1

3.13

10

31.25

14

43.75

5

15.63

1

3.13

32

100.00

3.1 แหล่งน้าธรรมชาติเน่าเสีย

0

0.00

0

0.00

2

6.25

3

9.38

26

81.25

1

3.13

32

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

1

3.13

3

9.38

27

84.38

1

3.13

32

100.00

0

0.00

0

0.00

1

3.13

5

15.63

25

78.13

1

3.13

32

100.00

2. น้าใช้

3. การจัดการน้าเสีย

4. การระบายน้า
4.1 ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-10 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดาเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดาเนินโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้าท่วมจากการระบายน้า

สูงมาก

สูง

จานวน ร้อยละ จานวน
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง
ร้อยละ

ร้อยละ

0.00

จานวน
(คน)
1

ต่า

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
28
87.50
1
3.13
32
100.00
ไม่มี

ร้อยละ

3.13

จานวน
(คน)
2

6.25

0

0.00

0

0.00

1

3.13

1

3.13

29

90.63

1

3.13

32

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

0

0.00

1

3.13

1

3.13

3

9.38

26

81.25

1

3.13

32

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

1

3.13

1

3.13

2

6.25

27

84.38

1

3.13

32

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรค

0

0.00

1

3.13

1

3.13

1

3.13

28

87.50

1

3.13

32

100.00

2

6.25

19

59.38

5

15.63

3

9.38

1

3.13

2

6.25

32

100.00

7.1 ทาให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน

0

0.00

4

12.50

15

46.88

10

31.25

2

6.25

1

3.13

32

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

1

3.13

0

0.00

4

12.50

10

31.25

16

50.00

1

3.13

32

100.00

7.3 ถนนชารุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง

0

0.00

6

18.75

8

25.00

3

9.38

14

43.75

1

3.13

32

100.00

0

0.00

0

0.00

1

3.13

4

12.50

26

81.25

1

3.13

32

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-10 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดาเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดาเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จานวน ร้อยละ จานวน
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่า

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

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

8. การจราจร
8.1 การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น

8

25.00

17

53.13

3

9.38

0

0.00

3

9.38

1

3.13

32

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

0

0.00

3

9.38

1

3.13

26

81.25

2

6.25

32

100.00

8.3 ถนนชารุด/เสียหาย

0

0.00

1

3.13

11

34.38

11

34.38

8

25.00

1

3.13

32

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

1

3.13

1

3.13

1

3.13

28

87.50

1

3.13

32

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

2

6.25

0

0.00

28

87.50

2

6.25

32

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

0

0.00

1

3.13

0

0.00

2

6.25

27

84.38

2

6.25

32

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

1

3.13

1

3.13

1

3.13

26

81.25

3

9.38

32

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

1

3.13

1

3.13

1

3.13

26

81.25

3

9.38

32

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จ. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4-11)
ช่วงก่อสร้างโครงการ
จากผลการสารวจความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 87.50 ไม่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โครงการ ส่ ว นผู้ ต อบแบบสอบถามร้ อ ยละ 12.50 มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการในเรื่องหลักๆ ดังนี้
1) ควรก่อสร้างช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
2) ควรมีความเข้มงวดกับการจราจร มลภาวะทางเสียงและฝุ่น รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอย
และน้าเสียด้วยความระมัดระวัง
3) แนะนาให้ระมัดระวังเรื่องมลพิษทางเสียงในขณะก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในเวลา
กลางคืนและเช้าตรู่ เนื่องจากอาจกระทบกับแขกผู้เข้าพักในโรงแรมใกล้เคียง
4) มีการจัดการจราจรให้เรียบร้อย
ช่วงเปิดดาเนินการ
จากผลการสารวจความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 96.88 ไม่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 3.13 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดดาเนินการโครงการในเรื่องหลักๆ ดังนี้
1) ควรจั ด ให้ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายทั้ ง ก่ อ นขอผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและ
หลังจากเปิดใช้แล้ว
2) ควรจัดให้มีพื้นที่จอดรถให้กับแขกหรือผู้พักอาศัยในอาคารชุดให้เพียงพอและเหมาะสมตาม
กฎหมาย
ตารางที่ 3.4-11 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
ประเด็นการสารวจ
1.

2.

ในระหว่างการก่อสร้าง คุณต้องการให้เจ้าของ
โครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม
ในระหว่างการเปิดดาเนินการ คุณต้องการให้
เจ้าของโครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
ผลการสารวจ
จานวน
ร้อยละ
4
28
32

12.50
87.50
100.00

1
31
32

3.13
96.88
100.00

(ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร แสดงดัง รูปที่
3.4-2 และภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร แสดงดัง รูปที่
3.4-3)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
NORTH

บ้านเลขที่
323/16
322/5
20/12
323/18

บ้านเลขที่
323/24
322/6
20/13
323/17

20/1
แมนดาลา
คอนโดมิเนียม

20/4
Sunwing
Bangtao Beach

รายละเอียด (บ้านเลขที่ตอบแบบสอบถาม)
บ้านเลขที่
บ้านเลขที่
323/27
323/8
322/4
322/2
323/6
323/11
64-64/1
322/20
รายละเอียด (บ้านเลขที่ ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม)
104
322/19
124/1
Sai Taan Villa
Hilton Garden
Phase 2
Inn
บ้านเลขที่
323/19
322/3
20/3
326

บ้านเลขที่
20/2
155
323/9
139

บ้านเลขที่
323
20/5-7
323/21
322

บ้านเลขที่
20/17
20/8
323/20
140

124/2

124/3

124/4

สัญลักษณ์
ตาแหน่งที่ตงั้ โครงการ
พื้นที่สารวจรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
พื้นที่สารวจรัศมี 101 เมตร – 500 เมตร จากพืน้ ที่โครงการ
ตาแหน่งทาแบบสอบถามถัดจากรัศมี 101 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร
ที่ได้รบั แบบสารวจกลับมา จานวน 32 ตัวอย่าง
ตาแหน่งทาแบบสอบถามถัดจากรัศมี 101 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร
ที่ยังไม่สะดวกตอบแบบสารวจความคิดเห็น จานวน 4 ตัวอย่าง
ตาแหน่งทาแบบสอบถามถัดจากรัศมี 101 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร
ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสารวจกลับมา จานวน 8 ตัวอย่าง

0

250
มาตร

500

1,000
เมตร

ส่วน
รูปที่ 3.4-2
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤศจิกายน 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คุณเดชนรินทร์ บุตรดาอาม
บ้านเลขที่ 20/5-7

คุณกัญญนัทร์ เข็มนาค
บ้านเลขที่ 20/8

คุณราตรี ธรรมขันธ์
บ้านเลขที่ 20/13

คุณพิชดา ใหม่แย้ม
บ้านเลขที่ 323/6

คุณกมลทิพย์ แก้วคง
บ้านเลขที่ 323/9

คุณเอกชัย หวังจันทร์
บ้านเลขที่ 323/18

รูปที่ 3.4-3
ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 - 500 เมตร
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ต่อมาโครงการสามารถติดตามแบบสารวจความคิดเห็นกลับมาได้ 2 ตัวอย่าง ได้แก่
1) บ้านอยู่อาศัยเลขที่ 20/1
2) แมนดาลา คอนโดมิเนียม
โดยมีผลการสารวจความคิดเห็น แสดงดังตารางที่ 3.4-12 และมี 2 ตัวอย่าง ไม่ประสงค์ให้ความคิดเห็น
แก่โครงการ คือ
3) Sunwing Bangtao Beach โดยฝ่ายบุคคลของโรงแรมแจ้งให้ที่ปรึกษาฯ ทราบทางโทรศัพท์ว่า
ไม่ประสงค์ตอบแบบสารวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ
4) บ้ านอยู่ อาศั ย เลขที่ 104 โดยบริ ษั ทที่ ปรึ กษาฯ ได้ ส่ งแบบส ารวจความคิ ดเห็ นไปทางไปรษณี ย์
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และวันที่ 25 เมษายน 2565 คุณยุพิน ล้าเลิศ ติดต่อกลับมาว่าได้รับ
แบบสารวจความคิดเห็นของโครงการแล้ว แต่ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของ
โครงการ จึงไม่ประสงค์ตอบแบบสารวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ
ดังนั้น สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของโครงการ ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 100 เมตร
ถึงรัศมี 500 เมตร ที่ยังไม่ตอบแบบสารวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ จานวน 8 ตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.413 โดยก่อนเริ่มดาเนินการก่อสร้างโครงการจะทาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการได้
รับทราบอีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการร้องเรียน หนังสือนาส่งแบบสารวจความคิดเห็น Sai Taan Villa Phase
2 และ Hilton Garden Inn ดังภาคผนวกที่ 7)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-12 รายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร เพิ่มเติม
สถานที่
1) บ้านอยู่อาศัยเลขที่ 20/1
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณสมยศ จันทร์ทิพย์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 2 ซอย
เชิงทะเล 14 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 57 ปี
เพศ : ชาย
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ระดับปานกลาง
- ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
- ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- ปั ญ หาการปล่ อยน้ าเสี ย ที่ ไ ม่ ได้ บ าบั ด ลง
แหล่งน้าในธรรมชาติ
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและ
การก่อสร้าง
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง
- ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
ระดับมาก
- ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้า
อุดตัน
- ปั ญ หาการจั ด เก็ บ ขยะไม่ ทั น /มู ล ฝอย
ตกค้าง
- ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
- ปั ญ หาการจราจรคั บ คั่ ง/ติ ด ขั ด บนถนน
ใกล้เคียง
- ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับมากที่สุด

ข้อห่วงกังวลกับการดาเนินการของโครงการ
ระยะก่อสร้าง
ระดับต่า
- เศรษฐกิจและสังคม
ระดับปานกลาง
- น้าใช้
- การจัดการน้าเสีย
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับสูง
- การจัดการขยะมูลฝอย
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
ระดับสูงมาก
- การระบายน้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- การจราจร
ระยะดาเนินการ
ระดับต่า
- น้าใช้
- การจัดการน้าเสีย
- การระบายน้า
- การใช้ไฟฟ้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
ระยะก่อสร้าง
- ให้ โ ครงการดู แ ลและระมั ด ระวั งเรื่อ งฝุ่ นละออง
และโคลนที่ เ กิ ด ขึ้ น จากรถขนส่ งวั ส ดุ ก่ อสร้ า งของ
โครงการ
- จั ด ให้ มี ก ารล้ า งล้ อ รถที่ อ อกจากพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
พร้อมทั้งมีการกวาดถนนบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้าง
ให้สะอาดอยู่เสมอ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-12 รายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร เพิ่มเติม
สถานที่

2) แมนดาลา คอนโดมิเนียม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณคัทรียา วิจิตรอาภากุล
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
ที่อยู่ : แมนดาลา คอนโดมิเนียม เลขที่ 17
หมู่ที่ 2 ซอยเชิงทะเล 14 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 34 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : อิสลาม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
- ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ระดับน้อย
- ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
ระดับปานกลาง
- ปั ญ หาการปล่ อยน้ าเสี ยที่ ไ ม่ ได้ บ าบั ด ลง
แหล่งน้าในธรรมชาติ
- ปั ญ หาการจั ด เก็ บ ขยะไม่ ทั น /มู ล ฝอย
ตกค้าง
- ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและ
การก่อสร้าง
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง
ระดับมาก
- ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้า
อุดตัน
- ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
ระดับมากที่สุด

ข้อห่วงกังวลกับการดาเนินการของโครงการ
- เศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การจราจร
ระยะก่อสร้าง
ระดับต่า
- เศรษฐกิจและสังคม
ระดับปานกลาง
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับสูง
- น้าใช้
- การใช้ไฟฟ้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- การจราจร
ระยะดาเนินการ
ระดับต่า
- เศรษฐกิจและสังคม
ระดับปานกลาง
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับสูง
- น้าใช้

ข้อเสนอแนะ

ระยะก่อสร้าง
- ให้ ร ะมั ด ระวั ง เรื่ อ งการลงเสาเข็ ม ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผล
กระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ
- ดูแลไม่ให้ ถนนสาธารณะชารุด ทรุดโทรมจากรถ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ
- ให้โครงการจัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่ างเพียงพอ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง
ระยะดาเนินการ
- ให้โครงการจัดให้มีการแนะนาเรื่องความปลอดภัย
อาชญากรรม และภั ย สึ น ามิ ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า พั ก ของ
โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-12 รายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร เพิ่มเติม
สถานที่

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ข้อห่วงกังวลกับการดาเนินการของโครงการ
- ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
- การใช้ไฟฟ้า
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- การจราจร
- ปั ญ หาการจราจรคั บ คั่ ง/ติ ด ขั ด บนถนน
ใกล้เคียง
- ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

ข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสารวจแก่โครงการ
ลาดับ

สถานที่

1

บ้านเลขที่
20/4

2

บ้านเลขที่
322/19

ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 (วันที่ 22-25 พฤศจิกายน
ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 มกราคม 2565)
ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 เมษายน 2565)
ครั้งที่ 4 (วันที่ 22 เมษายน 2565)
2564)

* ผู้จัดการแจ้งว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสารวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ลาดับ

สถานที่

3

บ้านเลขที่
124/1
(THAIBALI)

4

บ้านเลขที่
124/2
(THAIBALI)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 (วันที่ 22-25 พฤศจิกายน
ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 มกราคม 2565)
ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 เมษายน 2565)
ครั้งที่ 4 (วันที่ 22 เมษายน 2565)
2564)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

ลาดับ

สถานที่

5

บ้านเลขที่
124/3
(THAIBALI)

6

บ้านเลขที่
124/4
(THAIBALI)

7

Sai Taan ยังไม่สะดวกตอบแบบสารวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ
Villa Phase
2
Hilton
ยังไม่สะดวกตอบแบบสารวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ
Garden Inn

8

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น ภาพประกอบการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 (วันที่ 22-25 พฤศจิกายน
ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 มกราคม 2565)
ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 เมษายน 2565)
ครั้งที่ 4 (วันที่ 22 เมษายน 2565)
2564)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

 การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จานวน 108
ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 (ตัวอย่างแบบสอบถาม และหนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจ
สูงสุด แสดงดังภาคผนวกที่ 7)
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สารวจความคิดเห็น (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-14) จานวน
108 คน เป็นชาย ร้อยละ 33.33 และเป็นหญิง ร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
38.89 ของกลุ่ มตัวอย่ าง ส่ วนใหญ่ นั บถื อศาสนาพุทธ คิดเป็นร้ อยละ 96.30 ส่ วนใหญ่มี การศึ กษาอยู่ ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 31.48 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 75.93 ของกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกใน
ครัวเรือน (รวมผู้ให้สัมภาษณ์) ส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 74.07 รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ป ระมาณ 15,001-20,000 บาทต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 50.393 และมีรายจ่ายของครอบครัวประมาณ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 77.78
ตารางที่ 3.4-14 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
รายละเอียด
1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

36
72
108

33.33
66.67
100.00

รวม

0
4
42
40
9
10
3
108

0.00
3.70
38.89
37.04
8.33
9.26
2.78
100.00

รวม

104
3
1
0
108

96.30
2.78
0.93
0.00
100.00

7
9

6.48
8.33

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

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-14 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
รายละเอียด
3) มัธยมศึกษาตอนต้น
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5) อนุปริญญา/ปวส.
6) ปริญญาตรี
7) ปริญญาโท
8) ปริญญาเอก
9) อื่นๆ
รวม
1.5 สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) หย่า
4) แยกกันอยู่
รวม
1.6 จานวนสมาชิกในครอบครัว
1) 1 คน
2) 2 คน
3) 3 คน
4) 4 คน
5) 5 คน
6) 6 คนขึ้นไป
รวม
1.7 การประกอบอาชีพ
1) ทาไร่/ทาสวน
2) ทานา
3) ประมง
4) การท่องเที่ยว
5) ค้าขาย
6) รับจ้างทั่วไป
7) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8) อื่นๆ ระบุ...กิจการส่วนตัว พ่อบ้าน แม่บา้ น ว่างงาน...
รวม
1.8 รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน
1) น้อยกว่า 5,000 บาท
2) 5,001 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
16
14.81
34
31.48
24
22.22
18
16.67
01
0.00
0
0.00
0
0.00
108
100.00
22
82
4
0
32

20.37
75.93
3.70
0.00
100.00

9
40
34
17
2
6
108

8.33
37.04
31.48
15.74
1.85
5.56
100.00

0
0
0
0
15
80
3
10
108

0.00
0.00
0.00
0.00
13.89
74.07
2.78
9.26
100.00

1
5
40
55

0.93
4.63
37.04
50.93
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-14 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
รายละเอียด
5) 20,001 – 25,000 บาท
6) มากกว่า 25,001 บาท
รวม
1.9 รายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน
1) น้อยกว่า 5,000 บาท
2) 5,001 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
5) 20,001 – 25,000 บาท
6) มากกว่า 25,001 บาท
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
2
1.85
5
4.63
108
100.00
0
18
84
1
1
4
108

0.00
16.67
77.78
0.93
0.93
3.70
100.00

ข. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-15)
 แหล่งน้าที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ คือ น้าจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ
90.74 รองลงมาคือน้าจากบ่อน้าตื้น ร้อยละ 9.26 และแหล่งน้าบริโภคส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อน้าเป็นขวดหรือ
ถัง ร้อยละ 99.07
 การได้รับบริการไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการบริการกระแสไฟฟ้า ร้อยละ
100.00
 ระบบสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับบริการโทรศัพท์ ร้อยละ 82.41
 การจัดการน้าเสียในครัวเรือน แต่ละครัวเรือนจัดให้มีส้วมทั้งหมด ร้อยละ 100.00 ซึ่งน้าเสีย
จากการอาบและซักล้างทั้งหมดจะระบายลงบ่อเกรอะบ่อซึม ร้อยละ 100.00
 การระบายน้าฝน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะระบายลงท่อ/รางระบายน้าสาธารณะ ร้อยละ
99.07
 การจั ด การขยะมู ล ฝอยภายในครั ว เรือ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งทั้ งหมดมี ถั งขยะรองรับ ร้ อ ยละ
100.00 และกาจัดโดยให้หน่วยงานราชการรับไปกาจัด ร้อยละ 100.00
 การเจ็บป่วย พบว่า บุคคลในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 94.44 และมีปัญหา
การเจ็บป่วย ร้อยละ 5.56 หากมีการเจ็บป่วยสาหรับโรคที่ป่วยส่วนใหญ่ คือ ไข้หวัด ร้อยละ 88.89 สาเหตุที่เจ็บป่วย
เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และสภาพอากาศ ร้อยละ 92.59 ส่วนสถานรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
เมื่ อบุ คคลในครั วเรื อนเจ็ บป่ วย พบว่ าร้ อยละ 93.52 ไปรั บการรั กษาที่ โรงพยาบาลของรั ฐ เหตุ ผลที่ ไปใช้ การ
รักษาพยาบาลส่วนใหญ่เนื่องจากมีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 94.44

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
รายละเอียด
2.1 แหล่งน้าใช้ในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้าตืน้
2) บ่อน้าบาดาล
3) ลาห้วย/คลอง
4) น้าฝน
5) น้าประปา
6) อื่นๆ
รวม
2.2 แหล่งน้าดื่มในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้าตืน้
2) บ่อน้าบาดาล
3) น้าฝน
4) น้าประปา
5) อื่นๆ ระบุ...ซื้อน้า...
รวม
2.3 การได้รับบริการกระแสไฟฟ้า
1) ไม่มี
2) มี
รวม
2.4 การได้รับบริการทางโทรศัพท์
1) ไม่มี
2) มี
รวม
2.5 การกาจัดน้าเสีย
ก. น้าเสียอาบ/ซักล้าง
1) มีบ่อเกรอะบ่อซึม
2) ระบายลงพื้นให้ระเหยไปตามธรรมชาติ
3) ระบายลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง
4) อื่นๆ
รวม
ข. น้าเสียส้วม
1) มีส้วม
2) ไม่มีส้วม
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
10
0
0
0
98
0
108

9.26
0.00
0.00
0.00
90.74
0.00
100.00

0
0
0
1
107
108

0.00
0.00
0.00
0.93
99.07
100.00

0
108
108

0.00
100.00
100.00

89
19
108

82.41
17.59
100.00

108
0
0
0
108

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

108
0
108

0.00
0.00
100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
รายละเอียด
2.6 การระบายน้าฝน
1) ระบายลงสู่ท่อ/รางระบายน้าสาธารณะ
2) ระบายลงลงคลอง/ลารางสาธารณะ
3) ระบายลงพื้นดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง
4) อื่นๆ
รวม
2.7 การกาจัดขยะ
ก. ภาชนะรองรับขยะ
1) มีถังรองรับขยะทุกครัวเรือน
2) ไม่มีถังรองรับขยะ
รวม
ข. การกาจัดขยะ
1) ทิ้งในถังขยะสาธารณะ รอให้หน่วยงานราชการ รับไปกาจัด
2) กาจัดขยะเอง โดยการเผา
3) กาจัดเองโดยการทิ้งลงหลุมขยะ
4) อื่นๆ
รวม
2.8 ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่
1) ไม่มี
2) มีปัญหา
รวม
2.9 ปัญหาสุขภาพที่เป็นบ่อยหรือเจ็บป่วย
1) ปวดหลัง/กล้ามเนื้ออักเสบ
2) โรคกระเพาะอาหาร/ลาไส้
3) โรคตา
4) โรคความดันโลหิตสูง
5) โรคเบาหวาน
6) ภาวะปวดศีรษะ
7) อื่นๆ ระบุ...ไข้หวัด...
รวม
2.10 สาเหตุที่เจ็บป่วยในข้อ 2.9
1) การใช้แรงงานหนักจากการทางาน
2) การบริโภคอาหารรสจัด
3) การบริโภคอาหารไม่เป็นเวลา
4) ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ
5) อื่นๆ ระบุ...การพักผ่อนไม่เพียงพอ สภาพอากาศ...
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
107
1
0
0
108

99.07
0.93
0.00
0.00
100.00

108
0
108

100.00
0.00
100.00

108
0
0
0
108

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

102
6
108

94.44
5.56
100.00

2
1
0
5
4
0
96
108

1.85
0.93
0.00
4.63
3.70
0.00
88.89
100.00

1
1
1
5
100

0.93
0.93
0.93
4.63
92.59
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
รายละเอียด
รวม
2.11 สถานรักษาพยาบาลเมือ่ บุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย
1) โรงพยาบาลของรัฐ
2) โรงพยาบาลเอกชน
3) คลินิก
4) สถานีอนามัย
5) ซื้อยามารักษาเอง
6) อื่นๆ
รวม
2.12 เหตุผลทีไ่ ปใช้การรักษาพยาบาล ตามข้อ 2.11 เมื่อ
เจ็บป่วย
1) เดินทางสะดวก
2) บริการดี เป็นกันเอง
3) มีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ
4) เชื่อถือในสถานบริการ
5) อื่นๆ
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จานวน (คน)
ร้อยละ
108
100.00
101
6
0
0
1
0
108

93.52
5.56
0.00
0.00
0.93
0.00
100.00

2
3
102
1
0
108

1.85
2.78
94.44
0.93
0.00
100.00

ค. ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชน
การสารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (รายละเอียด แสดง
ดังตารางที่ 3.4-16) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 50.93-71.30) มีความคิดเห็นว่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับ ต่า ได้แก่ ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้, ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง และปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.74-52.78) ได้แก่ ปัญหาเสียง
ดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง, ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง และปัญหาฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจาย
สาหรั บ ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมในปัจจุบันอยู่ในระดับไม่มีปัญหา (ร้อยละ 50.93-99.07) ได้แก่
ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้, ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าในธรรมชาติ, ปัญหาการระบาย
น้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน, ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก, ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง, ปัญหา
ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน, ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร, ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน, ปัญหาการเกิดอัคคีภัย และปัญหาจากภัยธรรมชาติ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-169

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-16 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ไม่มี

ไม่แสดงความ
คิดเห็น
จานวน
ร้อยละ
(คน)

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

1. ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้

0

0.00

0

0.00

5

4.63

30

27.78

73

67.59

0

2. ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

55

50.93

53

49.07

3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง
4. ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัด
ลงแหล่งน้าในธรรมชาติ
5. ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบาย
น้าอุดตัน
6. ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก

0

0.00

4

3.70

14

12.96

77

71.30

13

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

3.70

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5

0

0.00

0

0.00

0

0.00

7. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอย
ตกค้าง
8. ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

3

0

0.00

0

0.00

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

0

0.00

17

0

0.00

2
0

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รวม
จานวน
(คน)

ร้อยละ

0.00

108

100.00

0

0.00

108

100.00

12.04

0

0.00

108

100.00

104

96.30

0

0.00

108

100.00

4.63

103

95.37

0

0.00

108

100.00

6

5.56

102

94.44

0

0.00

108

100.00

2.78

11

10.19

94

87.04

0

0.00

108

100.00

0

0.00

6

5.56

102

94.44

0

0.00

108

100.00

15.74

57

52.78

19

17.59

15

13.89

0

0.00

108

100.00

1

0.93

6

5.56

66

61.11

35

32.41

0

0.00

108

100.00

1.85

29

26.85

44

40.74

21

19.44

12

11.11

0

0.00

108

100.00

0.00

0

0.00

3

2.78

50

46.30

55

50.93

0

0.00

108

100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-16 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ไม่มี

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
คิดเห็น
จานวน
ร้อยละ
(คน)

รวม
จานวน
(คน)

ร้อยละ

13. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

2.78

105

97.22

0

0.00

108

100.00

12

11.11

22

20.37

49

45.37

23

21.30

2

1.85

0

0.00

108

100.00

15. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

1.85

106

98.15

0

0.00

108

100.00

16. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.93

107

99.07

0

0.00

108

100.00

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ง. ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ทั้งในช่วงก่อสร้าง
และช่วงเปิดดาเนินการ
ช่วงก่อสร้าง
จากการสาความคิดเห็นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะก่อสร้างโครงการ
(รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-17) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ
จากโครงการในระยะก่อสร้าง อยู่ในระดับต่าถึงสูง โดยประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.52-57.41) มีความคิดเห็น
ว่าผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้างอยู่ในระดับต่า ได้แก่ หัวข้อน้าใช้ (น้าใช้ไม่เพียงพอ), การใช้ไฟฟ้า, คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง) และการจราจร (เกิดอุบัติเหตุ)
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะก่อสร้าง อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 34.26-46.30) ได้แก่
หัวข้อคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (ทาให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน และถนนชารุด/เสียหายจากความ
สั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง), การจราจร (การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น และถนนชารุด/เสียหาย)
ส าหรั บผลกระทบต่ า งๆ จากโครงการในระยะก่ อ สร้ า ง อยู่ ใ นระดั บ ไม่ มี ปั ญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 43.52-99.07) ได้แก่ หัวข้อเศรษฐกิจและสังคม, น้าใช้, การจัดการน้าเสีย, การระบายน้า,
การจัดการขยะมูลฝอย, คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง), ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ช่วงดาเนินการ
จากการสาความคิดเห็นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะดาเนินการโครงการ
(รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-18) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ
จากโครงการในระยะดาเนินการ อยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง โดยประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.67-49.07)
มีความคิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ จากการดาเนินการอยู่ในระดับต่า ได้แก่ หัวข้อน้าใช้ (คุณภาพของน้าใช้) และ
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (ทาให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน)
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะดาเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.7448.15) ได้แก่ หัวข้อน้าใช้ (น้าใช้ไม่เพียงพอ), การใช้ไฟฟ้า และการจราจร (การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น)
ส าหรั บผลกระทบต่า งๆ จากโครงการในระยะด าเนิน การ อยู่ ในระดั บ ไม่มี ปั ญหาด้ า น
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 50.00-100.00) ได้แก่ หัวข้อเศรษฐกิจและสังคม, การจัดการน้าเสีย, การระบายน้า, การ
จัดการขยะมูลฝอย, คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง ถนน
ชารุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง และบ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือน
จากกิจกรรมก่อสร้าง), การจราจร (เกิดอุบัติเหตุ และถนนชารุด/เสียหาย), ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิด
อัคคีภัย และทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-17 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างก่อสร้างของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่า

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

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

3

2.78

1

0.93

0

0.00

8

7.41

96

88.89

0

0.00

108

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

3

2.78

0

0.00

1

0.93

2

1.85

102

94.44

0

0.00

108

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

0

0.00

4

3.70

1

0.93

103

95.37

0

0.00

108

100.00

2.1 น้าใช้ไม่เพียงพอ

0

0.00

0

0.00

14

12.96

47

43.52

47

43.52

0

0.00

108

100.00

2.2 คุณภาพของน้าใช้

3

2.78

1

0.93

0

0.00

20

18.52

84

77.78

0

0.00

108

100.00

3.1 แหล่งน้าธรรมชาติเน่าเสีย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

3.70

104

96.30

0

0.00

108

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

3.70

104

96.30

0

0.00

108

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

7

6.48

101

93.52

0

0.00

108

100.00

2. น้าใช้

3. การจัดการน้าเสีย

4. การระบายน้า
4.1 ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-17 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างก่อสร้างของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้าท่วมจากการระบายน้า

สูงมาก

สูง

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง

0.00

จานวน
(คน)
0

ร้อยละ

ต่า

0.00

จานวน
(คน)
2

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
106
98.15
0
0.00
108 100.00
ไม่มี

ร้อยละ
1.85

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.93

107

99.07

0

0.00

108

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

15

13.89

93

86.11

0

0.00

108

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

12

11.11

96

88.89

0

0.00

108

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรค

0

0.00

0

0.00

0

0.00

8

7.41

100

92.59

0

0.00

108

100.00

3

2.78

1

0.93

19

17.59

48

44.44

37

34.26

0

0.00

108

100.00

7.1 ทาให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน

35

32.41

43

39.81

20

18.52

5

4.63

5

4.63

0

0.00

108

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

1

0.93

1

0.93

12

11.11

56

51.85

38

35.19

0

0.00

108

100.00

7.3 ถนนชารุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง

35

32.41

37

34.26

20

18.52

7

6.48

9

8.33

0

0.00

108

100.00

1

0.93

1

0.93

2

1.85

30

27.78

74

68.52

0

0.00

108

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-17 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างก่อสร้างของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่า

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

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

8. การจราจร
8.1 การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น

4

3.70

50

46.30

37

34.26

9

8.33

8

7.41

0

0.00

108

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

1

0.93

4

3.70

62

57.41

41

37.96

0

0.00

108

100.00

8.3 ถนนชารุด/เสียหาย

9

8.33

49

45.37

34

31.48

4

3.70

12

11.11

0

0.00

108

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.93

107

99.07

0

0.00

108

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.93

107

99.07

0

0.00

108

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

1.85

106

98.15

0

0.00

108

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.93

107

99.07

0

0.00

108

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.93

107

99.07

0

0.00

108

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-18 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดาเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดาเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่า

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

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

3

2.78

1

0.93

0

0.00

6

5.56

98

90.74

0

0.00

108

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

3

2.78

1

0.93

0

0.00

4

3.70

100

92.59

0

0.00

108

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

1

0.93

3

2.78

3

2.78

101

93.52

0

0.00

108

100.00

2.1 น้าใช้ไม่เพียงพอ

1

0.93

26

24.07

52

48.15

14

12.96

15

13.89

0

0.00

108

100.00

2.2 คุณภาพของน้าใช้

4

3.70

0

0.00

7

6.48

53

49.07

44

40.74

0

0.00

108

100.00

3.1 แหล่งน้าธรรมชาติเน่าเสีย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

3.70

104

96.30

0

0.00

108

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

3.70

104

96.30

0

0.00

108

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

3.70

104

96.30

0

0.00

108

100.00

2. น้าใช้

3. การจัดการน้าเสีย

4. การระบายน้า
4.1 ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-18 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดาเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดาเนินโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้าท่วมจากการระบายน้า

สูงมาก

สูง

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง

0.00

จานวน
(คน)
0

ร้อยละ

ต่า

0.00

จานวน
(คน)
0

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
108 100.00
0
0.00
108 100.00
ไม่มี

ร้อยละ
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

108

100.00

0

0.00

108

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

0

0.00

1

0.93

0

0.00

4

3.70

103

95.37

0

0.00

108

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

3.70

104

96.30

0

0.00

108

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรค

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

108

100.00

0

0.00

108

100.00

5

4.63

24

22.22

47

43.52

13

12.04

19

17.59

0

0.00

108

100.00

7.1 ทาให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน

2

1.85

18

16.67

37

34.26

45

41.67

6

5.56

0

0.00

108

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

0

0.00

1

0.93

4

3.70

49

45.37

54

50.00

0

0.00

108

100.00

7.3 ถนนชารุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง

0

0.00

11

10.19

23

21.30

19

17.59

55

50.93

0

0.00

108

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

26

24.07

82

75.93

0

0.00

108

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-18 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดาเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดาเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดาเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่า

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

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

8. การจราจร
8.1 การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น

5

4.63

41

37.96

44

40.74

11

10.19

7

6.48

0

0.00

108

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

13

12.04

95

87.96

0

0.00

108

100.00

8.3 ถนนชารุด/เสียหาย

0

0.00

0

0.00

5

4.63

21

19.44

82

75.93

0

0.00

108

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

108

100.00

0

0.00

108

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

108

100.00

0

0.00

108

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

108

100.00

0

0.00

108

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

108

100.00

0

0.00

108

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

108

100.00

0

0.00

108

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จ. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4-19)
ช่วงก่อสร้างโครงการ
จากผลการสารวจความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100.00 ไม่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ช่วงเปิดดาเนินการ
จากผลการสารวจความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100.00 ไม่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ตารางที่ 3.4-19 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1
กิโลเมตร
ประเด็นการสารวจ
1.

2.

ในระหว่างการก่อสร้าง คุณต้องการให้เจ้าของ
โครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม
ในระหว่างการเปิดดาเนินการ คุณต้องการให้
เจ้าของโครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
ผลการสารวจ
จานวน
ร้อยละ
0
108
108

0.00
100.00
100.00

0
108
108

0.00
100.00
100.00

(ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร แสดงดังรูปที่
3.4-4 และภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร แสดงดังรูปที่
3.4-5)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
NORTH

บ้านเลขที่
101
70
49
35
79
17/4
64
68
34
22/38
90/3
97/4
111
89/2
89/15
Laguna Park

บ้านเลขที่
99
64
26/19
55
21/13
17/2
15
60
36
77
90/1
97/5
113
89/5
18
Laguna Vista

รายละเอียด (บ้านเลขที่ตอบแบบสอบถาม)
บ้านเลขที่
บ้านเลขที่
บ้านเลขที่
86
59
23/1
56
74
40
26/22
26/23
72
63
65
84
21/12
21/11
21/10
53
26/18
23
44
42
21/2-3
2/2
2/1
30
38
20
12
74
73
75
98/6
98/1
11/12
97/6
103
105
113/3
113/2
113/1
89/7
89/8
89/11
76
26/20
88/16
CANAL VILLAGE
LAGUNA
SHOPPING

บ้านเลขที่
58
50
37
88/5
52
25
21/1
28
16
26
11/11
107
89/16
89/13
88/9

บ้านเลขที่
26/17
78
31
88/15
49/9
17/1
21
32
47
98/4
97/2
109
97/1
89/14
Laguna Cove

สัญลักษณ์
ตาแหน่งที่ตงั้ โครงการ
พื้นที่สารวจรัศมี 101-500 เมตร จากพื้นที่โครงการ
พื้นที่สารวจรัศมี 501 เมตร - 1 กิโลเมตร จากพื้นทีโ่ ครงการ
ตาแหน่งทาแบบสอบถามถัดจากรัศมี 501 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร
จานวน 108 ตัวอย่าง

0
มาตรส่วน

250

500

1,000
เมตร

รูปที่ 3.4-4
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤศจิกายน 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คุณสุดารัตน์ บุรีแก้ว
บ้านเลขที่ 101

คุณบุญนา สกุลชิต
บ้านเลขที่ 99

คุณสิรภา สิทธิชัย
บ้านเลขที่ 86

คุณเอื้อมพร แซ่เอียว
บ้านเลขที่ 59

คุณชนัดา ทากุครือ
บ้านเลขที่ 23/1

คุณทิพย์วัลย์ จันทร์แก้ว
บ้านเลขที่ 58

รูปที่ 3.4-5
ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

 การสารวจความคิดเห็น ของพื้นที่อ่อนไหว ในรั ศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โ ครงการ จานวน 1
ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต
สาหรับผลการตอบแบบสารวจความคิดเห็น มีรายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็นและระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.4-20
(ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-6)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-20 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
สถานที่
1. โรงเรียนอนุบาลลากูน่า
ภูเก็ต
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณอรัญยา นิลพัฒน์
(ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
อนุบาลลากูน่าภูเก็ต)
เพศ : หญิง
อายุ : 51 ปี
ระดับการศึกษา : บัณฑิต
บริหารการศึกษา

ระยะห่างจาก
รายละเอียดพื้นที่อ่อนไหว ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
โครงการ
650 เมตร - มีบุคลากรจานวน 17 คน ระดับน้อย
- มีนักเรียนจานวน 250 คน - ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง
- ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
- ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
บนถนนใกล้เคียง

ข้อห่วงกังวลกับการดาเนินการของ
โครงการ
ระยะก่อสร้าง
ระดับน้อย
- น้าใช้
- การจัดการน้าเสีย
- การระบายน้า
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การใช้ไฟฟ้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน
- การจราจร
- ความปลอดภัยสาธารณะและการ
เกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะ
ระยะก่อสร้าง
- การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนงาน
ก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดาเนินการ
ระดับน้อย
- น้าใช้
- การจัดการน้าเสีย
- การระบายน้า
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การใช้ไฟฟ้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-20 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
สถานที่

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ระยะห่างจาก
โครงการ

รายละเอียดพื้นที่อ่อนไหว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ข้อห่วงกังวลกับการดาเนินการของ
โครงการ
- การจราจร
- ความปลอดภัยสาธารณะและการ
เกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
NORTH

1

สัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ
1

0
มาตรส่วน

250

500

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต
อยู่ในรัศมี 650 เมตร จากพื้นที่โครงการ

1,000
เมตร

รูปที่ 3.4-6
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤศจิกายน 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

 การสารวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
โดยจากการสารวจพื้นที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
 การสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
ในการสารวจความคิดเห็นของประชาชนบ้านติดโครงการ พบว่า ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติด หรือ
ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด จานวน 2 หลัง คิดเป็น 2 ตัวอย่าง (สารวจ 100 %) คือ
1) โรงแรม Casuarina Shores
2) โรงแรม Saii Laguna Phuket
โดยรายละเอียดการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ติดโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.4-21
ตารางที่ 3.4-21 สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
ลาดับที่
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อเสนอแนะ
1
โรงแรม Casuarina Shores ช่วงก่อสร้าง
เลขที่ 20
1) ดูแลเรื่องความปลอดภัย
คุณศุภกาญจน์ พิเชฐวาณิชย์ 2) รักษาความสะอาด
(ตาแหน่ง ผู้จัดการ และ 3) รักษาเวลาในการทางาน เนื่องจากการก่อสร้างค่อนข้างส่งผลใน
คณะกรรมการบริษัท)
การตัดสินใจของแขกในการจองเข้าพักกับทางโรงแรมในช่วงที่มีการ
เพศ หญิง
ก่อสร้าง
อายุ 48 ปี
ช่วงเปิดดาเนินการ
นับถือศาสนา พุทธ
1) วางแผนจัดการและควบคุมคนงาน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 2) มีระบบป้องกันความปลอดภัย เนื่องจากทางโครงการกับทาง
โรงแรมมีพื้นที่ติดกันมาก
2
โรงแรม Saii Laguna Phuket ช่วงก่อสร้าง
เลขที่ 323
ไม่มีข้อเสนอแนะ
คุณชัยณรงค์ สมบัติอักษร ช่วงเปิดดาเนินการ
(ตาแหน่ง หัวหน้าช่าง)
ไม่มีข้อเสนอแนะ
เพศ ชาย
อายุ 44 ปี
นับถือศาสนา พุทธ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
หมายเหตุ : บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, เมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ มีข้อห่วงกังวลต่อการดาเนินการของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1.ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงก่อสร้างโครงการ
ระดับต่า
- การระบายน้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- การจราจร
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับปานกลาง
- น้าใช้
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม
- การใช้ไฟฟ้า
2.ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงเปิดดาเนินการโครงการ
ระดับต่า
- การจราจร
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
ระดับปานกลาง
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม
จากข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ ทางโครงการจึงจัดทาตารางมาตรการสาหรับข้อ
ห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.4-22
ตารางที่ 3.4-22 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง ช่วงก่อสร้าง
และความสั่นสะเทือน
1. จากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิว
ฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา
3. ทาการฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอก ให้มี
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-22 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากเศษดินของ
รถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนนภายนอกโครงการ
6. จากัดระยะเวลาการทางานที่ทาให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00
น. และงดกิจ กรรมที่ทาให้ เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่ อนของผู้ อยู่อาศัยในอาคาร
ใกล้เคียงโครงการ
7. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มี
เสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ช่วงดาเนินการ
1. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้รถที่เข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์
ทุกคัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทางหันเข้าสู่อาคารข้างเคียง ทาง
คนสัญจร และจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
4. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.)
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
2.1 การใช้ไฟฟ้า
ช่วงก่อสร้าง
1. จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
ได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
2. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชารุดต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ใหม่ ก่อนนามาใช้งานใหม่
ช่วงดาเนินการ
1. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบ
ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
2. จั ด ให้ มี การติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า และระบบป้ อ งกั น ฟ้า ผ่ า ตามที่ เ สนอใน
รายละเอี ย ดโครงการทุ ก ประการ และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เ ดิ น สายไฟฟ้ า รวมถึ ง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่า งๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามมาตรฐาน
3. รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และให้
เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด ประหยั ด พลั ง งาน เบอร์ 5 และอายุ ก ารใช้ ง าน
ยาวนาน
4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับทั่วทุก
บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3-188

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-22 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.2 การใช้น้า
ช่วงก่อสร้าง
1. จัดให้มีถังเก็บน้าสารองสาหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง
2. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้น้าอย่างประหยัดให้มากที่สุด รวมทั้ง
รณรงค์ให้มีการใช้น้าอย่างประหยัด
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้า และระบบเส้นท่อที่จ่ายน้าในจุดที่ก่อสร้าง ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ

2.3 การจัดการน้าเสีย

ช่วงดาเนินการ
1. จัดให้มีถังเก็บน้าสารองสาหรับใช้ในโครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้าและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการชารุดให้รีบแก้ไขทันที
3. รณรงค์ให้มีการใช้น้าภายในโครงการอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้า
ของโครงการ
ช่วงก่อสร้าง
1. จัดให้มีห้องส้วมสาหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลส้วมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งกาชับเข้มงวดให้คนงานก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขับถ่ายเฉพาะในห้องส้วมที่จัดไว้ให้เท่านั้น
2. กาชับให้คนงานมาชาระล้างร่างกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่บริเวณชาระล้างที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

ช่วงดาเนินการ
1. ดูแลรักษาระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ และปรับปรุ งประสิทธิภาพของ
ระบบฯ เพื่อให้บาบัดน้าเสียได้มาตรฐานน้าทิ้ง
2. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชานาญไว้ควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
3. จั ดให้ มีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคในน้าทิ้ง ก่อนนากลั บไปใช้ประโยชน์ใหม่
ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ
2.4 การระบายน้าและการ ช่วงก่อสร้าง
ป้องกันน้าท่วม
1. จัดให้มีรางระบายน้าชั่วคราวรอบๆ บริเวณชาระล้าง เพื่อรวบรวมน้าเสียเข้าสู่
บ่อบ่ม
2. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้าชั่วคราวอย่างสม่าเสมอเพื่อป้องกัน
การตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้า
3. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้อุดตัน/ตื้นเขิน
ช่วงดาเนินการ
1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้า เพื่อหน่วงน้าส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบารุงรักษาระบบระบายน้า และระบบบ่อหน่วงน้าที่
ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
3. ทาการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้าอย่างสม่าเสมอ ถ้ามีการอุดตัน
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จะต้องทาการขุดลอกทันที เพื่อให้สามารถระบายน้าได้ดีอยู่เสมอ
4. ท าการติด ตั้งบ่ อดัก ขยะ ที่บ่ อพัก น้าสุ ด ท้าย เพื่ อดัก ขยะไม่ใ ห้ ไหลเข้ าสู่ ท่ อ
ระบายน้าสาธารณะ
2.5 การจัดการขยะ
ช่วงก่อสร้าง
1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ
2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่
โครงการ
3. เศษวัสดุที่จะนาออกไปกาจัดนอกพื้นที่โครงการ จะต้องมี ผ้าใบหรือเครื่อง
ป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร
4. รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

2.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง

ช่วงดาเนินการ
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
2. ขยะแห้ งที่ ส ามารถนาไปใช้ไ ด้อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทาความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ
เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
3. จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุก
ครั้ง และต่อท่อน้าเสียจากน้าชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบาบัดน้าเสีย
ยังบ่อบาบัดน้าเสียรวม
ช่วงก่อสร้าง
1. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ทางเข้า-ออก
3. จากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30
กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
ช่วงดาเนินการ
1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้ นที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก
2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
4. ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ พั ก อาศั ย ห้ า มจอดรถริ ม ถนนทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
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ตารางที่ 3.4-22 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
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โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.1 เศรษฐกิจและสังคม ช่วงก่อสร้าง
1. ผู้รับเหมาต้องเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงานมิใ ห้ก่อความ
เดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีบทลงโทษคนงานอย่างชัดเจนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
รวมทั้งต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการควบคุมดูแล เพื่อป้ องกันการเกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ
ช่วงดาเนินการ
1. โครงการต้องกาหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามาทางานในโครงการส่วนหนึ่ง
2. หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการรีบทาความเข้าใจกับชุมชนใน
ข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
3.2 ความปลอดภัย
สาธารณะและการเกิด
อัคคีภัย

ช่วงก่อสร้าง
1. จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานหรื อ ผู้ ค วบคุม ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงานอย่ า ง
เข้มงวด
2. จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไม่ใ ห้ ผู้ ที่ไม่ เกี่ ยวข้ องเข้ ามาในบริเ วณพื้ น ที่ก่อ สร้ าง เพื่ อป้ องกั นอุ บัติเ หตุ ที่จ ะ
เกิดขึ้น
3. จั ด ให้ มี เ วรยามรั ก ษาความปลอดภั ย ออกตรวจดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยอย่ า ง
สม่าเสมอ
4. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
5. ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรหรื อในระหว่าง
การขนย้ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมาก
ที่สุด
6. หากมีเหตุทาให้ เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศั ย อยู่ โ ดยรอบ ให้ ท างผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งติ ด ตามตรวจสอบ รวมถึ ง ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทาอย่างถูกหลักวิชาการ
8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทางานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้
ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
9. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สาหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุติ ดไฟให้มากที่สุด
และกาชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง
10. ดูแลเรื่องความปลอดภัย
ช่วงดาเนินการ
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ประเด็นที่ห่วงกังวล
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1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกบริเวณทางเข้า ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่ องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิ งไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
4. จั ด ให้ มี ก ารซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟ และการดั บ เพลิ ง ของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจาทุกปี ปีละ
1 ครั้ง
5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตาแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอก
ชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน
ตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร
6. วางแผนจัดการและควบคุมพนักงานของโครงการ
7.มีระบบป้องกันความปลอดภัย เนื่องจากทางโครงการกับทางโรงแรมมีพื้นที่
ติดกันมาก
3.3 ทัศนียภาพและ
ช่วงก่อสร้าง
สุนทรียภาพ
1. จัดทารั้วรอบพื้นที่โครงการ ด้วยผ้าใบหรือตาข่ายหรือสังกะสี หรือกาแพง ที่มี
ความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่
ไม่ดีจากการก่อสร้าง
2. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้างรวมทั้ง
ป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคารร่วมด้วย
ช่วงดาเนินการ
1. จัดให้ มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ
(ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ แสดงดังรูปที่ 3.4-7)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

NORTH

ถนนภาระจายอม

สัญลักษณ์

รายละเอียด
พื้นที่โครงการ

ทางสาธารณประโยชน์

โรงแรม Casuarina Shores
โรงแรม Saii Laguna Phuket

ซอยเชิงทะเล 14

รูปที่ 3.4-7 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤศจิกายน 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

 การสารวจความคิดเห็นของกลุม่ ผู้นาชุมชน
ที่ปรึกษาได้สารวจความคิดเห็นของคุณเกชา เกราะเหล็ก ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
โดยรายละเอียดการสอบถามความคิดเห็นของผู้นาชุมชน แสดงดังตารางที่ 3.4-23

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-23 รายละเอียดการสารวจความคิดเห็นของคุณเกชา เกราะเหล็ก ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณเกชา เกราะเหล็ก
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต)
อายุ : 50 ปี
เพศ : ชาย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
นับถือศาสนา : อิสลาม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ระดับน้อย
- ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
- ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
- ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
- ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
ระดับมากที่สุด
- ปั ญ หาการปล่ อ ยน้ าเสี ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ บ าบั ด ลง
แหล่งน้าในธรรมชาติ
- ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
- ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
- ปั ญ หาการจั ด เก็ บ ขยะไม่ ทั น /มู ล ฝอย
ตกค้าง
- ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและ
การก่อสร้าง
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง
- ปั ญ หาการจราจรคั บ คั่ ง /ติ ด ขั ด บนถนน
ใกล้เคียง
- ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

ข้อห่วงกังวลกับการดาเนินการของโครงการ
ระยะก่อสร้าง
ระดับปานกลาง
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับสูงมาก
- เศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการน้าเสีย
- การระบายน้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- การจราจร
ระยะดาเนินการ
ระดับปานกลาง
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ระดับสูงมาก
- เศรษฐกิจและสังคม
- น้าใช้
- การจราจร
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

ข้อเสนอแนะ
ระยะก่อสร้าง
- ให้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแล
บริเวณทางเข้าออกโครงการ
- ให้โครงการดูแลเรื่องน้าเสีย ฝุ่น และการจราจร ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
ระยะดาเนินการ
- ให้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย ดูแล
ภายในโครงการและบริเวณทางเข้าออกโครงการ
- ให้โครงการดูแลเรื่องน้าเสีย ฝุ่น และการจราจร ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คุณเกชา เกราะเหล็ก
ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 3.4-8

ภาพถ่ายขณะทาแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้นาชุมชน
หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

8) ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 2
ในการสารวจความคิดเห็นด๎านมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงระยะกํอสร๎างและ
ชํวงดาเนินการของประชาชนตํอโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 แบํงออกเป็น 5 กลุํมหลัก
โดยให๎สอดคล๎องกับแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมโครงการหรือกิจการด๎าน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ( ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, กรกฎาคม
2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได๎แกํ
- ประชาชนที่มีบ๎านติดโครงการ จานวน 2 ตัวอยําง โดยที่ปรึกษาได๎รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา
จานวน 2 ตัวอยําง
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จานวน 1 ตัวอยําง โดยที่ปรึกษาได๎รับแบบสารวจ
ความคิดเห็นกลับมา จานวน 1 ตัวอยําง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได๎แกํ
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร จานวน 44 ตัวอยําง โดยที่
ปรึกษาได๎รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 36 ตัวอยําง ยังไมํสะดวกตอบแบบสารวจความคิดเห็น
จานวน 3 ตัวอยําง และอีก 5 ตัวอยําง ยังไมํให๎ความคิดเห็นตอบแบบสารวจกลับมาแกํโครงการ
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร จานวน 108 ตัวอยําง โดยที่
ปรึกษาได๎รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 108 ตัวอยําง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จานวน 1 ตัวอยําง ได๎แกํ โรงเรียนอนุบาลลากูนําภูเก็ต โดยที่ปรึกษาได๎รับ
แบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 1 ตัวอยําง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ โดยจากการสารวจพื้นที่ศึกษา พบวํา ไมํมีกลุํมหนํวยงานราชการ
ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยที่ปรึกษาได๎รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 1 ตัวอยําง
รวมจานวนตัวอยํางของการสารวจความคิดเห็นของประชาชนตํอโครงการ จานวน 157 ตัวอย่าง ซึ่ง
ได๎ รั บ แบบส ารวจความคิ ด เห็ น กลั บ มา จ านวน 149 ตั ว อย่ า ง ยั ง ไมํ ส ะดวกตอบแบบส ารวจความ
คิดเห็น จ านวน 3 ตั วอย่า ง และอีก 5 ตัวอย่าง ยังไมํให๎ความคิดเห็นตอบแบบสารวจกลับมาแกํโครงการ
และจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนตํอโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 (พื้นที่
อํ อ นไหว หนํ ว ยงานราชการ และกลุํ ม ผู๎ น าชุ ม ชนท าการส ารวจความคิ ด เห็ นของประชาชนในวั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2564) ทาให๎โครงการสามารถกาหนดตารางมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม แสดง
ดังตารางที่ 3-22 ซึ่งในการสารวจความคิดเห็นด๎านมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงระยะ
กํอสร๎างและชํวงดาเนินการของประชาชนตํอโครงการครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
 การสารวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดาเนินการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร จานวน 1 ตัวอยําง โดยที่
ปรึกษาได๎รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 1 ตัวอยําง (ภาคผนวกที่ 7) พบวํา โครงการมีมาตรการ
ป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงกํอสร๎างและชํวงดาเนินการมีความเพียงพอ ร๎อยละ 100.00 โดยมี
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให๎โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ได๎กาหนดไว๎อยํางเครํงครัด ทั้งนี้ จากข๎อเสนอแนะ
ดังกลํ าวโครงการได๎เพิ่มเติมมาตรการแก๎ไขปัญหาและข๎อ เสนอแนะจนครบทุกประเด็น พร๎อมทั้งกาหนดให๎
เจ๎าของโครงการและผู๎รับเหมากํอสร๎างปฏิบัติอยํางเครํงครัด
 การสารวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดาเนินการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้ นที่โครงการถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร
จานวน 44 ตัวอยําง โดยที่ปรึกษาได๎รับแบบสารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 36 ตัวอยําง (โดยมี 2 ตัวอยําง
ไมํแสดงความคิดเห็นตํอมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของโครงการ) ยังไมํสะดวกตอบแบบ
สารวจความคิดเห็น จานวน 3 ตัวอยําง และอีก 5 ตัวอยําง ยังไมํให๎ความคิดเห็นตอบแบบสารวจกลับมาแกํ
โครงการ (ภาคผนวกที่ 7) พบวํา โครงการมีมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงกํอสร๎างและ
ชํวงดาเนินการมีความเพียงพอ ร๎อยละ 100.00 ซึ่งจากเดิมมีข๎อหํวงกังวลตํางๆ ดังนี้ ชํวงกํอสร๎าง หัวข๎อน้าใช๎
หัวข๎อการจั ดการน้าเสีย หั วข๎อการจั ดการมูลฝอย หัว ข๎อคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่ นสะเทือน (ควร
ตรวจเช็คเส๎นทางเดินรถบรรทุก) โดยมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล
คนงานกํอสร๎าง และประชาชนที่อยูํใกล๎เคียง ทั้งนี้ จากข๎อเสนอแนะดังกลําวโครงการได๎เพิ่มเติมมาตรการแก๎ไข
ปัญหาและข๎อเสนอแนะจนครบทุกประเด็น พร๎อมทั้งกาหนดให๎เจ๎าของโครงการและผู๎รับเหมากํอสร๎างปฏิบัติ
อยํางเครํงครัด
 การสารวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดาเนินการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร
จานวน 108 ตัวอยําง (ภาคผนวกที่ 7) พบวํา โครงการมีมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
ชํวงกํอสร๎างและชํวงดาเนินการมีความเพียงพอ ร๎อยละ 100.00
 การสารวจความคิดเห็นด้า นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดาเนินการของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กิโลเมตร จานวน 1 ตัวอยําง (ภาคผนวกที่ 7) พบวํา
โครงการมีมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงกํอสร๎างและชํวงดาเนินการมีความเพียงพอ
ร๎อยละ 100.00 โดยมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 1) การกํอสร๎างบริเวณโรงเรียนต๎องระวังเรื่องการจราจร และ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอยํางเครํงครัด 2) ที่จอดรถของคนงานหรือพนักงานกํอสร๎างต๎องเป็นสัดสํวนที่เพียงพอ ทั้งนี้
จากข๎อเสนอแนะดังกลําวโครงการได๎เพิ่มเติมมาตรการแก๎ไขปัญหาและข๎อ เสนอแนะจนครบทุกประเด็น พร๎อม
ทั้งกาหนดให๎เจ๎าของโครงการและผู๎รับเหมากํอสร๎างปฏิบัติอยํางเครํงครัด
 การสารวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดาเนินการของกลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยจากการสารวจพื้นที่ศึกษา พบวํา ไมํมีกลุํม
หนํวยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
 การสารวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดาเนินการของประชาชนที่บ้านติดโครงการ จานวน 2 ตัวอยําง โดยมี 1 ตัวอยําง ไมํแสดงความคิดเห็น
ตํอมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7) พบวํา โครงการมีมาตรการ
ป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงกํอสร๎างและชํวงดาเนินการมีความเพียงพอ ร๎อยละ 100.00 ซึ่งจาก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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เดิมมีข๎อหํวงกังวลตํางๆ ดังนี้ ชํวงกํอสร๎าง หัวข๎อน้าใช๎ หัวข๎อการจัดการน้าเสีย หัวข๎อการระบายน้า หัวข๎อความ
ปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และหัวข๎อการขุดปรับพื้นที่/การพังทลายของดิน ชํวงดาเนินการ หัวข๎อ
เศรษฐกิจและสังคม และหัวข๎อการระบายน้า โดยมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ขอความกรุณาทางโครงการให๎
ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานให๎เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากโครงการมีพื้นที่ติดกับพื้นที่กํอสร๎าง และการมี
การกํอสร๎างสํงผลกระทบโดยตรงกับยอดแขกที่จะเข๎าพัก รบกวนรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแล
รักษาความปลอดภัยตลอดแนวรํวมของพื้นที่ ทั้งนี้ จากข๎อเสนอแนะดังกลําวโครงการได๎เพิ่มเติมมาตรการแก๎ไข
ปัญหาและข๎อเสนอแนะจนครบทุกประเด็น พร๎อมทั้งกาหนดให๎เจ๎าของโครงการและผู๎รับเหมากํอสร๎างปฏิบัติ
อยํางเครํงครัด
 การสารวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดาเนินการของกลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 1 ตัวอยําง (ภาคผนวกที่ 7) พบวํา โครงการมีมาตรการป้องกัน
และแก๎ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล๎ อ ม ชํ ว งกํ อสร๎ างและชํ ว งด าเนิ น การมีค วามเพีย งพอ ร๎อ ยละ 100.00 โดยมี
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให๎ โ ครงการปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด ทั้งนี้ จากข๎อ เสนอแนะดังกลํ า ว
โครงการได๎เพิ่มเติมมาตรการแก๎ไขปั ญหาและข๎อ เสนอแนะจนครบทุก ประเด็น พร๎อมทั้งกาหนดให๎ เจ๎าของ
โครงการและผู๎รับเหมากํอสร๎างปฏิบัติอยํางเครํงครัด
ตารางที่ 3.4-24 มาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงระยะกํอสร๎างและชํวงระยะดาเนินการ
ของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง ช่วงก่อสร้าง
และความสั่นสะเทือน
1. จากัดความเร็วรถบรรทุกขนสํงวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างให๎มีความเร็วไมํเกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ให๎จัดหาวัสดุปิดคลุมท๎ายรถบรรทุกวัสดุกํอสร๎างให๎มิดชิ ด เพื่อป้องกันการปลิว
ฟุ้งและรํวงหลํนของวัสดุที่บรรทุกมา
3. ทาการฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่กํอสร๎างและกองวัสดุพวกหินและทราย อยําง
น๎อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4. ใช๎ผ๎าใบหรือวัสดุที่คล๎ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร๎านด๎านนอก ให๎มี
ความสูงเทํากับความสูงของอาคารขณะกํอสร๎างตลอดแนวอาคาร
5. ล๎างล๎อรถบรรทุกที่เข๎า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากเศษดินของ
รถบรรทุกที่จะวิ่งออกสูํถนนภายนอกโครงการ
6. จากัดระยะเวลาการทางานที่ทาให๎เกิดเสียงดังให๎อยูํในชํวงเวลา 8.00 - 17.00
น. และงดกิจ กรรมที่ ทาให๎ เกิดเสียงดังในเวลาพักผํ อนของผู๎ อยูํอาศัยในอาคาร
ใกล๎เคียงโครงการ
7. วางผังบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มี
เสียงดังไว๎ให๎หํางจากบ๎านเรือนประชาชนให๎มากที่สุดเทําที่จะทาได๎
8. ระมัดระวังเรื่องมลพิษทางเสียงในขณะกํอสร๎าง โดยหลีกเลี่ยงการกํอสร๎างใน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 3.4-24 มาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงระยะกํอสร๎างและชํวงระยะดาเนินการ
ของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) (ตํอ)
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
เวลากลางคืนและเช๎าตรูํ เนื่องจากอาจกระทบกับแขกผู๎เข๎าพักในโรงแรมใกล๎เคียง
ช่วงดาเนินการ
1. ให๎เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให๎รถที่เข๎ามาจอดต๎องดับเครื่องยนต์
ทุกคัน เพื่อสุขภาพของสํวนรวม
2. จัดให๎มีการปลูกต๎นไม๎ยืนต๎นตามที่ได๎ออกแบบไว๎ เพื่อดูดซับปริมาณก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต๎องไมํมีทิศทางหันเข๎าสูํอาคารข๎างเคียง ทาง
คนสัญจร และจะต๎องอยูํหํางจากอาคารข๎างเคียงไมํน๎อยกวํา 5 เมตร
4. ควบคุมดูแลไมํให๎มีการดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่กํอให๎เกิดเสียงดังในชํวงเวลา
พักผํอน (หลังเวลา 18.00 น.)
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
2.1 การใช้ไฟฟ้า

2.2 การใช้น้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ช่วงก่อสร้าง
1. จัดให๎มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร๎อมสะพานไฟที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
ได๎ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข๎อง
2. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชารุดต๎องมีการซํอมแซมให๎อยูํในสภาพดีหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ใหมํ กํอนนามาใช๎งานใหมํ
ช่วงดาเนินการ
1. จัดเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ความชานาญเฉพาะด๎านระบบไฟฟ้า ไว๎คอยดูแลระบบ
ไฟฟ้า ให๎สามารถใช๎งานอยูํเสมอ
2. จั ด ให๎ มี การติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า และระบบป้ อ งกั น ฟ้า ผํ า ตามที่ เ สนอใน
รายละเอี ย ดโครงการทุ ก ประการ และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เ ดิ น สายไฟฟ้ า รวมถึ ง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารตํางๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าตํางๆ ให๎เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อยตามมาตรฐาน
3. รณรงค์ให๎พนักงาน และผู๎เข๎ามาใช๎บริการ ใช๎ไฟฟ้าอยํางประหยัด และให๎
เลื อ กใช๎ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด ประหยั ด พลั ง งาน เบอร์ 5 และอายุ ก ารใช๎ ง าน
ยาวนาน
4. จัดให๎มีระบบไฟฟ้าสํองสวํางโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎กับทั่วทุก
บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
ช่วงก่อสร้าง
1. จัดให๎มีถังเก็บน้าสารองสาหรับใช๎ในกิจกรรมการกํอสร๎าง
2. ควบคุมดูแลคนงานกํอสร๎างให๎มีการใช๎น้าอยํางประหยัดให๎มากที่สุด รวมทั้ง
รณรงค์ให๎มีการใช๎น้าอยํางประหยัด
3. ตรวจสอบดูแลระบบจํายน้า และระบบเส๎นทํอที่จํายน้าในจุดที่กํอสร๎าง ให๎อยูํ
3-200

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-24 มาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงระยะกํอสร๎างและชํวงระยะดาเนินการ
ของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) (ตํอ)
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ในสภาพดีอยูํเสมอ

2.3 การจัดการน้าเสีย

ช่วงดาเนินการ
1. จัดให๎มีถังเก็บน้าสารองสาหรับใช๎ในโครงการ เพื่อให๎เพียงพอตํอความต๎องการ
2. ตรวจสอบดูแลระบบจํายน้าและระบบเส๎นทํอให๎อยูํ ในสภาพดีอยูํเสมอ หาก
พบวํามีการชารุดให๎รีบแก๎ไขทันที
3. รณรงค์ให๎มีการใช๎น้าภายในโครงการอยํางประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช๎น้า
ของโครงการ
ช่วงก่อสร้าง
1. จัดให๎มีห๎องส๎วมสาหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลส๎วมให๎อยูํในสภาพที่
ใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ รวมทั้งกาชับเข๎มงวดให๎คนงานกํอสร๎างจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขับถํายเฉพาะในห๎องส๎วมที่จัดไว๎ให๎เทํานั้น
2. กาชับให๎คนงานมาชาระล๎างรํางกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์
ตํางๆ ที่บริเวณชาระล๎างที่จัดเตรียมไว๎เทํานั้น

ช่วงดาเนินการ
1. ดูแลรักษาระบบบาบัดน้าเสี ยของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบฯ เพื่อให๎บาบัดน้าเสียได๎มาตรฐานน้าทิ้ง
2. จัดให๎มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือชํางเทคนิคที่มีความชานาญไว๎ควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
3. จั ดให๎ มีระบบกรองและฆําเชื้อโรคในน้าทิ้ง กํอนนากลั บไปใช๎ประโยชน์ใ หมํ
ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ทุกประการ
2.4 การระบายน้าและการ ช่วงก่อสร้าง
ป้องกันน้าท่วม
1. จัดให๎มีรางระบายน้าชั่วคราวรอบๆ บริเวณชาระล๎าง เพื่อรวบรวมน้าเสียเข๎าสูํ
บํอบํม
2. จัดให๎มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้าชั่วคราวอยํางสม่าเสมอเพื่อป้องกัน
การตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้า
3. ขุดลอกตะกอนในทํอระบายน้าอยํางสม่าเสมอ เพื่อไมํให๎อุดตัน/ตื้นเขิน
ช่วงดาเนินการ
1. จัดให๎มีบํอหนํวงน้า เพื่อหนํวงน้าสํวนเกินได๎อยํางเพียงพอ
2. จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ดูแลและบารุงรักษาระบบระบายน้า และระบบบํอหนํวงน้าที่
ติดตั้งไว๎ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมตํางๆ ให๎มีสภาพดีพร๎อมใช๎งานอยูํตลอดเวลา
3. ทาการตรวจสอบการอุดตันของทํอระบายน้าอยํางสม่าเสมอ ถ๎ามีการอุดตัน
จะต๎องทาการขุดลอกทันที เพื่อให๎สามารถระบายน้าได๎ดีอยูํเสมอ
4. ท าการติด ตั้งบํ อดัก ขยะ ที่บํ อพัก น้าสุ ด ท๎าย เพื่ อดัก ขยะไมํใ ห๎ ไหลเข๎ าสูํ ทํ อ
ระบายน้าสาธารณะ
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บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-24 มาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงระยะกํอสร๎างและชํวงระยะดาเนินการ
ของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) (ตํอ)
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.5 การจัดการขยะ
ช่วงก่อสร้าง
1. จัดพื้นที่กองวัสดุกํอสร๎าง ไมํปลํอยให๎กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวกตํอการจัดเก็บ
2. จัดให๎มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว๎ภายในพื้นที่
โครงการ
3. เศษวัสดุที่จะนาออกไปกาจัดนอกพื้นที่โครงการ จะต๎องมีผ๎าใบหรือเครื่อง
ป้องกันการรํวงหลํนบนผิวจราจร
4. รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง

2.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง

ช่วงดาเนินการ
1. จัดให๎มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแตํละสํวนอยํางเพียงพอ
2. ขยะแห๎ งที่ ส ามารถนาไปใช๎ไ ด๎อีก เชํน โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให๎พนักงานทาความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว๎ขายให๎กับผู๎รับซื้อ
เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
3. จัดให๎มีพนักงานทาความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุก
ครั้ง และตํอทํอน้าเสียจากน้าชะขยะและการล๎างห๎องพักขยะเข๎าไปบาบัดน้าเสีย
ยังบํอบาบัดน้าเสียรวม
ช่วงก่อสร้าง
1. ห๎ามมิให๎จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุกํอสร๎างในบริเวณด๎านหน๎าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
2. จัดระบบการจราจรให๎มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและ
จัดเจ๎าหน๎าที่ดูแลให๎ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณ
ทางเข๎า-ออก
3. จากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช๎ในการขนสํงวัสดุกํอสร๎างให๎ขับได๎ไมํเกิน 30
กม./ชม. โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อเข๎าสูํเขตชุมชน
4. หลีกเลี่ยงการขนสํงวัสดุกํอสร๎างในชั่วโมงเรํงดํวน
5. มีการจัดการจราจรให๎เรียบร๎อย
6. คนงานกํอสร๎างต๎องปฏิบัติตามกฎจราจร
7. ควรตรวจเช็คเส๎นทางเดินรถบรรทุก
8. การกํอสร๎างบริเวณโรงเรียนต๎องระวังเรื่องการจราจร และปฏิบัติตามกฎจราจร
อยํางเครํงครัด
9. ที่จอดรถของคนงานหรือพนักงานกํอสร๎างต๎องเป็นสัดสํวนที่เพียงพอ
ช่วงดาเนินการ
1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ๎าหน๎าที่ดู แลให๎ความสะดวกภายในพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณทางเข๎า-ออก
2. จัดให๎มีเส๎นแบํงชํองจราจรอยํางชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
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การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3. ห๎ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการกํอสร๎างในบริเวณทางเข๎า -ออกโครงการ
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู๎ใช๎ถนน
4. ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ผู๎ พั ก อาศั ย ห๎ า มจอดรถริ ม ถนนทางเข๎ า -ออกพื้ น ที่
โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตํอถนนดังกลําว
5. จั ดให๎ มี พื้นที่จ อดรถให๎ กับ แขกหรือผู๎ พั กอาศั ยในอาคารชุดให๎ เพียงพอและ
เหมาะสมตามกฎหมาย
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.1 เศรษฐกิจและสังคม ช่วงก่อสร้าง
1. ผู๎รับเหมาต๎องเฝ้าระวัง สอดสํองดูแลความประพฤติของคนงานมิให๎กํอความ
เดือดร๎อน และปัญหาตํางๆ แกํคนงานด๎วยกันและประชาชนใกล๎เคียง พร๎อมทั้ง
รํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นในการแก๎ปัญหา
2. ผู๎รับเหมากํอสร๎างต๎องมีบทลงโทษคนงานอยํางชัดเจนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
รวมทั้งต๎องรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นในการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาในด๎านตํางๆ
3. มีความเข๎มงวดกับการจราจร มลภาวะทางเสียงและฝุ่น รวมทั้งการจัดการขยะ
มูลฝอยและน้าเสียด๎วยความระมัดระวัง
4. ให๎โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ได๎กาหนดไว๎อยํางเครํงครัด
ช่วงดาเนินการ
1. โครงการต๎องกาหนดนโยบายในการวําจ๎างพนักงานที่เป็นประชาชนในท๎องถิ่น
เข๎ามาทางานในโครงการสํวนหนึ่ง
2. หากมีข๎อร๎องเรียนจากชุมชนรอบข๎างให๎โครงการรีบทาความเข๎าใจกับชุมชนใน
ข๎อร๎องเรียนดังกลําว พร๎อมทั้งเรํงดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขโดยดํวน
3. ให๎โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ได๎กาหนดไว๎อยํางเครํงครัด
3.2 ความปลอดภัย
ช่วงก่อสร้าง
สาธารณะและการเกิด
1. จั ด ให๎ มี หั ว หน๎ า คนงานหรื อ ผู๎ ค วบคุม ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงานอยํ า ง
อัคคีภัย
เข๎มงวด
2. จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย
ไมํใ ห๎ ผู๎ ที่ไมํ เกี่ ยวข๎ องเข๎ ามาในบริเ วณพื้น ที่กํอ สร๎ าง เพื่ อป้ องกั นอุ บัติเ หตุ ที่จ ะ
เกิดขึ้น
3. จั ด ให๎ มี เ วรยามรั ก ษาความปลอดภั ย ออกตรวจดู แ ลความเรี ย บร๎ อ ยอยํ า ง
สม่าเสมอ
4. จัดให๎มีผ๎าใบหรือวัสดุป้องกันการรํวงหลํนรอบตัวอาคารที่มีการกํอสร๎าง
5. ให๎ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช๎งานเครื่องมือ เครื่องจักรหรือในระหวําง
การขนย๎ายวัสดุกํอสร๎างและเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให๎เกิดความปลอดภัยมาก
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6. หากมีเหตุทาให๎ เกิดความเสียหายทั้งรํางกายและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศั ย อยูํ โ ดยรอบ ให๎ ท างผู๎ รั บ เหมากํ อ สร๎ า งติ ด ตามตรวจสอบ รวมถึ ง ชดใช๎
คําเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเรํงดํวน
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต๎องกระทาอยํางถูกหลักวิชาการ
8. จัดให๎มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทางานที่คาดวําจะเกิดเพลิงไหม๎ได๎
งําย และตรวจสอบให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมออยํางน๎อย 1 เดือน/ครั้ง
9. จัดให๎มีบริเวณสูบบุหรี่สาหรับคนงาน โดยให๎อยูํหํางจากวัสดุติดไฟให๎มากที่สุด
และกาชับให๎ดับบุหรี่ให๎สนิททุกครั้ง
10. ดูแลเรื่องความปลอดภัย
11. โครงการต๎องจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลบริเวณทางเข๎าออก
โครงการ
12. จั ด ให๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอยดู แ ลคนงานกํ อ สร๎ า ง และ
ประชาชนที่อยูํใกล๎เคียง
13. ให๎ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานให๎เป็นไปตามระเบียบ
ช่วงดาเนินการ
1. จัดให๎มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกบริเวณทางเข๎า ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให๎มีและติดตั้งระบบป้องกั นอัคคีภัย ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ทุกประการ ซึ่ง
ต๎องเป็นไปตามข๎อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
3. จัดให๎มีการอบรมวิธีการใช๎อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่ องการซ๎อมอพยพย๎ายคนเมื่อเกิดเพลิ งไหม๎ แกํเจ๎าหน๎าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู๎พักอาศัย เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ทันทํวงที และไมํตกใจกลัว
4. จั ด ให๎ มี ก ารซ๎ อ มอพยพหนี ไ ฟ และการดั บ เพลิ ง ของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยูํใกล๎กับโครงการมากที่สุดเป็นประจาทุกปี ปีละ
1 ครั้ง
5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตาแหนํงที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตํางๆ ป้ายบอก
ชั้น เส๎นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกลําวไว๎ใน
ตาแหนํงที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนในแตํละชั้นของอาคาร
6. วางแผนจัดการและควบคุมพนักงานของโครงการ
7. มีระบบป้องกันความปลอดภัย เนื่องจากทางโครงการกับทางโรงแรมมีพื้นที่
ติดกันมาก
8. โครงการต๎องจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลภายในโครงการและ
บริเวณทางเข๎าออกโครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-24 มาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ชํวงระยะกํอสร๎างและชํวงระยะดาเนินการ
ของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) (ตํอ)
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.3 ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ

ช่วงก่อสร้าง
1. จัดทารั้วรอบพื้นที่โครงการ ด๎วยผ๎าใบหรือตาขํายหรือสังกะสี หรือกาแพง ที่มี
ความสูงอยํางน๎อย 2.0 เมตร ล๎อมรอบบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่
ไมํดีจากการกํอสร๎าง
2. จัดให๎มีผ๎าคลุมอาคารที่กํอสร๎างเพื่อลดภาพที่ไมํนํามองในชํวงกํอสร๎างรวมทั้ง
ป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคารรํวมด๎วย
3. จัดให๎มีพื้นที่สีเขียวให๎ถูกต๎องตามกฎหมายทั้งกํอนขอผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
และหลังจากเปิดใช๎แล๎ว
4. โครงการต๎องดูแลเรื่องน้าเสีย ฝุ่น และการจราจร ไมํให๎สํงผลกระทบตํอผู๎อยูํ
อาศัยในบริเวณใกล๎เคียง
ช่วงดาเนินการ
1. จัดให๎ มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได๎ออกแบบไว๎ เพื่อใช๎เป็นพื้นที่พักผํอน เพิ่มความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
2. เลือกใช๎วัสดุตกแตํงอาคารให๎กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ได๎ออกแบบไว๎
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให๎มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว๎อยูํเสมอ
4. โครงการต๎องดูแลเรื่องน้าเสีย ฝุ่น และการจราจร ไมํให๎ สํงผลกระทบตํอผู๎อยูํ
อาศัยในบริเวณใกล๎เคียง

(ภาพถํายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3.4-9)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

คุณอรวรรณ์ สาริศณัฐ
บ๎านเลขที่ 323/17

คุณพิทวัส สุภาพ
บ๎านเลขที่ 56

คุณอนัญญา แสงคา
บ๎านเลขที่323/24

คุณภูมินทร์ เตําทอง
บ๎านเลขที่ 20/3

คุณณัชชารินทร์ ตาคา
บ๎านเลขที่ 323/21

คุณพัชรี วิเศษชาติ
บ๎านเลขที่ 322/5

รูปที่ 3.4-9
ภาพถํายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-25 สรุปจานวนตัวอยํางที่ได๎จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก
1.1 ครัวเรือนที่อยูํติดพื้นที่โครงการ
1.2 สถานประกอบการที่อยูํติดพื้นที่โครงการ
1.3 ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ (ไมํรวมครัวเรือนที่อยูํติดพื้นที่โครงการ)
1.4 สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ (ไมํรวมครัวเรือนที่อยูํติดพื้นที่
โครงการ)
2. กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
2.1 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ (ร๎อยละ 80 ของกลุํมพื้นที่รอง)

2.2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

จานวนตัวอย่างที่สอบถาม
จานวนเป้าหมาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ตัวอย่าง)
สอบถามได้ สอบถาม สอบถาม สอบถามไม่ได้
ไม่ได้
ได้

หมายเหตุ

2
-

2
-

0
-

2
-

0
-

-

1

1

0

1

0

-

34

29*

5**

29*

5**

10

7*

3**

7*

3**

*

ประชาชน 1 ตัวอยําง
ไมํประสงค์แสดงความ
คิดเห็นแกํโครงการ
**
ประชาชน 5
ตัวอยําง ยังไมํให๎ความ
คิดเห็นตอบแบบ
สารวจกลับมาแกํ
โครงการ
*
สถานประกอบการ
1 ตัวอยําง ไมํประสงค์
แสดงความคิดเห็นแกํ
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กลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

จานวนตัวอย่างที่สอบถาม
จานวนเป้าหมาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ตัวอย่าง)
สอบถามได้ สอบถาม สอบถาม สอบถามไม่ได้
ไม่ได้
ได้

หมายเหตุ

104

104

0

104

0

โครงการ
สถานประกอบการ 3
ตัวอยําง ยังไมํสะดวก
ตอบแบบสารวจ
ความคิดเห็นให๎
แกํโครงการ
-

4

4

0

4

0

-

1

1

0

1

0

-

-

-

-

-

-

-

1
157

1
149

0
8

1
149

0
8

-

**

2.3 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (ร๎อยละ 20 ของกลุํมพื้นที่รอง)
2.4 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
3. กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
4. กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในระยะ 1
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
5. กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชน
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน

3.4.2 การสาธารณสุข
1) สถานบริการทางสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตมีโ รงพยาบาลรั ฐ สั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข และเอกชน 7 แหํ ง จานวน 1,352 เตียง
โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ รพ.อบจ. 1 แหํง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (P1) 4 แหํง (ประชากร
10,000-15,000 คนขึ้นไป) ได๎แกํ ศสม.บ๎านแหลมชั่น สอ.เฉลิมพระเกียรติฯฉลอง ศสม.กะทู๎ และศสม.ศรีสุนทร
โดยทางจังหวัดภูเก็ตมีการจัดแบํงโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ
(1) รพ.สต.ขนาดใหญํ L (P1) จ านวน 12 แหํ ง (ประชากร 8,001 คนขึ้นไป) ได๎แกํ รพ.สต.ราไวย์
รพ.สต.รัษฎา รพ.สต.เกาะแก๎ว รพ.สต.วิชิต รพ.สต.บ๎านแหลมชั่น รพ.สต.ป่าคลอก รพ.สต.เชิงทะเล รพ.สต.กะรน
รพ.สต.ไม๎ขาว รพ.สต.ศรีสุนทร รพ.สต.กมลา และรพ.สต.กะทู๎
(2) รพ.สต.ขนาดกลาง M (P2) จานวน 5 แหํง (ประชากร 3,001-8,000 คน) ได๎แกํ รพ.สต.บ๎านไม๎ขาว
รพ.สต.สาคู รพ.สต.บ๎านมําหนิก รพ.สต.บ๎านพารา และรพ.สต.บ๎านบางเทา
(3) รพ.สต.ขนาดเล็ก S (P3) จานวน 3 แหํง (ประชากรน๎อยกวํา 3,000 คน) ได๎แกํ รพ.สต.บ๎านเกาะ
มะพร๎าว รพ.สต.บ๎านเกาะโหลน และ รพ.สต.บ๎านเกาะนาคา
คลินิกเวชกรรม 132 แหํง คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง 70 แหํง คลินิกทันตกรรม 96 แหํง คลินิกแพทย์
แผนไทย 9 แหํง ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน 552 แหํง ร๎านขายยาแผนโบราณ 17 แหํง
โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จานวน 551 เตียง
โรงพยาบาลถลาง จานวน 75 เตียง โรงพยาบาลป่าตอง จานวน 60 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน 4 แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 151 เตียง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 200 เตียง
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 50 เตียง โรงพยาบาลดีบุก 75 เตียง PCU 4 แหํง ได๎แกํ PCU นริศร PCU เทพกระษัตรี
PCU มุดดอกขาว และมีศูนย์บริการสาธารณสุขจานวน 6 แหํง ได๎แกํ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
3 แหํง ตาบลรัษฎา 1 แหํง ตาบลวิชิต 1 แหํง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู๎ 1 แหํง
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรั บ ตาบลเชิงทะเลมี ส ถานพยาบาลภาครัฐ บาล 2 แหํ ง คื อ โรงพยาบาลสํ งเสริม สุ ขภาพตาบล
เชิงทะเล ตั้งอยูํเลขที่ 45 ถนนศรีสุ นทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตาบลบ๎านบางเทา ตั้งอยูํหมูํที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สาหรับสถานพยาบาลที่อยูํใกล๎พื้นที่โครงการมากที่สุด ได๎แกํ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบ๎าน
บางเทา ตั้งอยูํหมูํที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หํางจากพื้นที่โครงการไปทางทิศ ใต๎ ประมาณ
1.36 กิโลเมตร
2) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ.2559 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 1,804 คน
ซึ่งประกอบด๎วยแพทย์ 282 คน ทันตแพทย์ 282 คน เภสัชกร 95 คน และพยาบาลวิชาชีพ 1,145 คน โดยมี
อัตราสํวนบุคคลตํอประชากรเฉลี่ย ดังตารางที่ 3.4-26
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ตารางที่ 3.4-26 จานวนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน ปี 2556 -2559
จานวนบุคลากร (คน)
อัตราส่วน
ประเภท
ปี
บุคลากรต่อ
ภาครัฐ
เอกชน
รวม
ประชากร
แพทย์
2556
157
105
262
1 : 1,405
2557
179
275
454
1 : 818
2558
204
116
320
1 : 1,208
2559
136
146
282
1 : 1,386
ทันตแพทย์
2556
45
11
56
1 : 5,673
2557
46
34
80
1 : 4,640
2558
47
51
98
1 : 3,944
2559
136
146
282
1 : 1,386
เภสัชกร
2556
43
36
39
1 : 9,438
2557
46
36
82
1 : 4,526
2558
49
36
85
1 : 4,548
2559
62
33
95
1 : 4,114
พยาบาลวิชาชีพ
2556
540
31
971
1 : 379
2557
541
436
977
1 : 380
2558
548
466
1,014
1 : 836
2559
787
423
1,145
1 : 323
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561-2565)

3) สถิติการเจ็บป่วย
จากสถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุํมโรค ของตาบลเชิงทะเล ปี 2559 -2563 พบวํา 5 อันดับแรกของ
โรคที่พบ ได๎แกํ กลุํมไมํนับ 504 (ไมํใชํโรค) เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได๎แกํ โรคระบบไหลเวียนเลือด
สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทาให๎ป่วยหรือตาย โรคระบบยํอยอาหาร รวมโรคในชํองปาก และโรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ
โภชนาการ และเมตะบอลิซึม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-27
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ตารางที่ 3.4-27 สถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุํมโรค ของตาบลเชิงทะเล ปี 2559 -2563
กลุ่มโรค

ปี
รวม
2559 2560 2561 2562 2563
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน อันดับ
11,918 18,349 20,924 11,490 17,827 80,508
1
1,164 1,012 973
878
923
4,950
2

1. กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด
3. สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ป่วยหรือ
1,020 1,020 926
378
65
3,409
ตาย
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
464
342
363 1,132 1,032 3,333
ปาก
5. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ
357
385
379
783 1,298 3,202
เมตะบอลิซึม
6. โรคระบบหายใจ
877
624
608
595
421
3,125
7. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ
ได๎จากการตรวจทางคลินิกและทาง
518
792
485
344
280
2,419
ห๎องปฏิบัติการที่ไมํสามารถจาแนกโรคใน
กลุํมอื่นได๎
8. โรคระบบกล๎ามเนื้อรวมโครงรํางและเนื้อ
174
182
162
150
162
830
ยึดเสริม
9. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง
151
114
59
57
82
463
10. โรคตารวมสํวนประกอบของตา
187
33
24
18
12
274
11. โรคระบบสืบพันธุ์รํวมปัสสาวะ
31
30
67
79
9
216
12. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
24
32
52
46
13
167
13. โรคติดเชื้อและปรสิต
52
24
52
17
18
163
14. โรคที่เกิดเฉพาะตาแหนํง
20
17
42
23
33
135
15. อุบัติเหตุจากการขนสํงและผลที่ตามมา 49
27
22
15
6
119
16. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด
105
1
2
0
0
108
และระยะหลังคลอด
17. รูปรํางผิดปกติแตํกาเนิด การพิการจน
11
18
22
8
11
70
ผิดรูปแตํกาเนิดและโครโมโซมผิดปกติ
18. โรคและอาการอื่น
11
6
11
3
10
41
19. โรคหูและปุ่มกกหู
10
9
5
3
5
32
20. เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
0
2
19
0
0
21
21. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
3
13
2
0
0
18
รวม
17,146 23,032 25,199 16,019 22,207 103,603

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

ที่มา : โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบ๎านบางเทา, 2564

จากการส ารวจภาคสนามโดยการสั ม ภาษณ์ ป ระชาชนที่ อ ยูํ อ าศั ย ใกล๎ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ พบวํ า
ประชาชนสํวนใหญํ เจ็บป่วยด๎วย ไข๎หวัด รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปวดหลัง/กล๎ามเนื้อ
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อักเสบ และโรคกระเพาะอาหาร/ลาไส๎ ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อมูลสถิติจานวนผู๎ป่วยจาแนกตาม 21 กลุํมโรคของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบ๎านบางเทา
อยํ า งไรก็ ต าม จากข๎ อ มู ล สถิ ติ ก ารป่ ว ย 21 กลุํ ม โรค ระหวํ า งปี 2559-2563 ของต าบลเชิ ง ทะเล
จากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบ๎านบางเทา และข๎อมูลจากการสารวจภาคสนามของประชาชนในรัศมี 1
กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ จะเห็นได๎วําโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ เป็น โรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นอันดับต๎นๆ
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศจากการจราจร
รวมทั้งฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการกํอสร๎าง ซึ่งบริเวณใกล๎เคียงโครงการมีพื้นที่กํอสร๎างกระจายอยูํ
ทั่วไป
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)
สาหรับการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960
แตํยังไมํทราบแหลํงที่มาอยํางชัดเจนวํามาจากที่ใด แตํเป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได๎ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบัน
มีการค๎นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล๎วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ สํวนสายพันธุ์ที่กาลังแพรํระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสาย
พันธุ์ที่ยังไมํเคยพบมากํอน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกวําเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ” และในภายหลังถูก
ตั้งชื่ออยํางเป็นทางการวํา “โควิด-19” (COVID-19)
 อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ หรือไวรัสโควิด-19 ที่สามารถสังเกตได๎งําย ๆ ด๎วย
ตัวเอง คือ มีไข๎ เจ็บคอ ไอแห๎งๆ น้ามูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ
 กลุํมเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ หรือโควิด-19 ได๎แกํ
1) เด็กเล็ก (แตํอาจไมํพบอาการรุนแรงเทําผู๎สูงอายุ)
2) ผู๎สูงอายุ
3) คนที่มีโรคประจาตัวอยูํแล๎ว เชํน โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง
4) คนที่ภูมิคุ๎มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต๎านทานโรคอยูํ
5) คนที่มีน้าหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ๎วนมาก)
6) ผู๎ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เชํน จีน เกาหลีใต๎ ญี่ปุ่น ไต๎ห วัน ฮํองกง มาเก๏ า
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อิตาลี อิหรําน ฯลฯ
7) ผู๎ที่ต๎องทางาน หรือรักษาผู๎ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ หรือโควิด-19 อยํางใกล๎ชิด
ผู๎ที่ทาอาชีพที่ต๎องพบปะชาวตํางชาติจานวนมาก เชํน คนขับแท็กซี่ เจ๎าหน๎าที่ในโรงพยาบาล ลูกเรือสายการบิน
ตํางๆ เป็นต๎น
 หากมีอาการโควิด 19 ควรปฏิบัติดังนี้
1) หากมีอาการของโรคที่เกิ ดขึ้นตาม 5 ข๎อดังกลํ าว ควรพบแพทย์เพื่อทาการตรวจอยํา ง
ละเอีย ด และเมื่อแพทย์ ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไมํปิดบัง ไมํบิดเบือนข๎อมูล ใด ๆ เพราะจะเป็น
ประโยชน์ตํอการวินิจฉัยโรคอยํางถูกต๎องมากที่สุด
2) หากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยูํแตํในบ๎าน ไมํออกไปข๎างนอกเป็นเวลา
14-27 วัน เพื่อให๎ผํานชํวงเชื้อฟักตัว (ให๎แนํใจจริง ๆ วําไมํติดเชื้อ)
 วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ
1) หลีกเลี่ยงการใกล๎ชิดกับผู๎ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
2) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
3) สวมหน๎ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยูํในที่สาธารณะ
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4) ระมัดระวังการสั มผั ส พื้นผิ วที่ไมํส ะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยูํ รวมถึงสิ่ งที่มีคนจับ
บํอยครั้ง เชํน ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูตําง ๆ ก๏อกน้า ราวบันได
ฯลฯ เมื่อจับแล๎วอยําเอามือสัมผัสหน๎า และข๎าวของเครื่องใช๎สํวนตัวตําง ๆ เชํน โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ
5) ล๎างมือให๎สม่าเสมอด๎วยสบูํ หรือแอลกอฮอล์ เจลอยํางน๎อย 20 วินาที ความเข๎มข๎นของ
แอลกอฮอล์ไมํต่ากวํา 70% (ไมํผสมน้า)
6) งดจับตา จมูก ปาก ขณะที่ไมํได๎ล๎างมือ
7) หลีกเลี่ยงการใกล๎ชิด สัมผัสสัตว์ตําง ๆ โดยที่ไมํมีการป้องกัน
8) รับประทานอาหารสุก สะอาด ไมํทานอาหารที่ทาจากสัตว์หายาก
9) สาหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู๎ที่ต๎องดูแลผู๎ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรง ควรใสํ
หน๎ากากอนามัย หรือใสํแวํนตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข๎าตา
(ที่มา : ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.gj.mahidol.ac.th/main/covid19/covid19is/)

3.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) ความปลอดภัยสาธารณะ
การรั กษาความสงบเรี ย บร๎ อย พร๎ อมทั้ งคุ๎ม ครองชี วิตและทรัพ ย์สิ น ของประชาชนในเขตต าบล
เชิงทะเลอยูํในเขตความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรตาบลเชิงทะเล ซึ่งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในพื้นที่ตาบลเชิงทะเล ซึ่งแบํงเป็น 6 หมูํบ๎าน พื้นที่รับผิดชอบ จานวน 37.1 ตารางกิโลเมตร และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จานวน 2 องค์กร ตั้งอยูํ ณ เลขที่ 196 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยในพ.ศ. 2556 มีตารวจชั้นประทวน จานวน 40 คน และชั้นสัญญาบัตร จานวน 27
คน (ที่มา : สถานีตารวจภูธรตาบลเชิงทะเล)
ดังนั้น สถานี ตารวจที่ตั้งอยูํใกล๎กับพื้นที่โ ครงการมากที่สุ ด คือ สถานีตารวจภูธ รตาบลเชิงทะเล
อยูํหํางจากโครงการไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2.3 กิโลเมตร
นอกจากนี้ องค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล มีจุดตรวจ 2 แหํง คือ ป้อมยามหาดสุรินทร์ และป้อม
ยามหาดลายัน มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แหํง มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 152 คน
มีหนํวยชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางทะเล (Life Guard) บริเวณหาดสุรินทร์ หาดบางเทา และหาดเลพัง มีหอ
เตือนภัยสึ นามิ (หาดเลพัง) 1 หอ หอตรวจการณ์ 3 หอ ได๎แกํ บริเวณหาดลายัน หาดบางเทา และหาด
สุรินทร์
3.4.4 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ
1) กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีชื่อหลายแหํง
ทั้งที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติ คือ หาดทราย ชายทะเล ภูเขา ป่าไม๎ รวมถึงทรัพยากรทางทะเล ได๎แกํ
กุ๎ง หอย ปู ปลา ปะการัง และสัตว์น้าตําง ๆ ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวและพักผํอนที่สาคัญของประชาชนในพื้นที่
(ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) องค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล)
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2) แหล่งท่องเที่ยว
แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตที่สาคัญ ได๎แกํ
(1) แหลมกา เป็นหาดทรายขาว สะอาด สงบเงียบ มีโขดหินเรียงราย เหมาะแกํการเลํนน้า
(2) หาดราไวย์ มีเรือประมงและเรือให๎นักทํองเที่ยวเชําไปเที่ยวเกาะตํางๆ เป็นหาดที่เหมาะแกํการเลํน
น้าเพราะชายฝั่งตื้น คลื่นลมไมํแรง
(3) แหลมพรหมเทพ เป็น แหลมที่มีหน๎าผาสูงอยูํทางใต๎สุดของเกาะภูเก็ต ริมหน๎าผามีแนวต๎นตาล
ลาดลงสูํแหลมที่เป็นโขดหินมองเห็นกระแสวนและลึกของน้าทะเลสีเขียวมรกต เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตก
ที่สวยงาม
(4) หาดปริภัส มีหาดทรายขาวสะอาด และคํอนข๎างเงียบสงบชํวงฤดูมรสุม ระหวํางเดือนพฤษภาคมตุลาคม คลื่นลมแรงไมํเหมาะแกํการเลํนน้า
(5) หาดกะตะ แบํงเป็น 2 หาด คือ หาดกะตะใหญํ และหาดกะตะน๎อย เป็นหาดที่เหมาะสาหรับเลํน
น้า การฝึกดาน้าดูปะการัง มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
(6) หาดกะรนเป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดตัวในแนวยาวไปสุดหาด
(7) หาดป่าตอง เป็นอําวโค๎งกว๎าง เหมาะสาหรับเลํนกีฬาทางน้าทุกชนิด เป็นหาดที่มีสิ่งอานวยความ
สะดวกมากที่สุด
(8) หาดกมลา เป็นหาดที่สงบเงียบมีแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
(9) หาดสุรินทร์ เป็นหาดที่สงบเงียบอยูํริมเชิงเขา มีต๎นสนเรียงรายอยูํบริเวณเหนือหาด ทางด๎านขวา
เป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟที่เกําแกํสร๎างในสมัยรัชกาลที่ 7
(10) แหลมสิงห์เป็นหาดเล็กๆ ที่สงบเงียบ หาดทรายขาวสะอาดมีโขดหินที่สวยงาม
(11) หาดในยาง มีหาดทรายขาวตํอเนื่องมีสวนรํมรื่นเหมาะแกํการพักผํอนและเลํนน้า
(12) หาดไม๎ขาว เป็นหาดที่มีจักจั่นทะเลและเตําทะเลขึ้นมาวางไขํ
(13) อุทยานแหํ งชาติสิริ น าถ ครอบคลุ มพื้นที่ป่าสนทะเล ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง หาดในยาง หาด
ในทอน ทางอุทยานมีบ๎านพัก และสถานที่กางเต็นท์ไว๎บริการนักทํองเที่ยว
แหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ได๎แกํ
(1) วัดฉลองเป็นที่ประดิษฐานรูปหลํอหลวงพํอแชํม ซึ่งเป็นผู๎ชํวยเหลือชาวบ๎านในการตํอสู๎กับพวกอั้งยี่
เมื่อ พ.ศ. 2419 สมัยรัชกาล ที่ 5 จนสาเร็จ
(2) วัดพระนางสร๎าง เป็นวัดที่เกําแกํ เคยใช๎เป็นคํายสู๎รบพมําเมื่อ พ.ศ. 2328
(3) วัดพระทอง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคาที่โผลํเพียงพระเกตุมาลาขึ้นมาจากพื้นดิน
(4) พิพิ ธภั ณฑ์ สถานแหํ งชาติ ถลาง ภายในมี การจั ดแสดงหลั กฐานทางโบราณคดี เชํ น โบราณวั ตถุ
ศิลปวัตถุที่ค๎นพบแถบฝั่งทะเลอันดามัน มีการจาลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ศึกถลาง และวิถีความเป็นอยูํของชาว
ภูเก็ต และชาวเล โดยเปิดให๎เข๎าชมทุกวัน ยกเว๎นวันหยุดชํวงเทศกาลปีใหมํและสงกรานต์
แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ได๎แกํ
(1) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล ตั้งอยูํที่แหลมพันวา เป็ นที่รวบรวม
สัตว์น้ากวํา 100 ชนิด
(2) อควาเรียมภูเก็ต เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตร๎อนจาพวกผีเสื้อ แมลง และปลา
นานาชนิด
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(3) หมูํบ๎ านไทย และกล๎ ว ยไม๎ภูเก็ต ภายในมี การแสดงนาฏศิล ป์ และศิล ปวั ฒ นธรรมไทย โดยใช๎
เทคโนโลยีชั้นสูงด๎านการบันเทิงที่ทันสมัย
(4) ภูเก็ตแฟนตาซี ตั้งอยูํบนหาดกมลา แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงสุดด๎านการ
บันเทิงที่ทันสมัย
(5) พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต เป็นที่รวบรวมเปลือกหอยหลากสีสัน และลวดลายจากทั่วทุกมุมโลก มี
ฟอสซิล เปลือกหอย อายุร๎อยล๎านปี
(6) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต ตั้งอยูํในมหาวิท ยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํ เรือนไทยพื้นบ๎าน
เครื่องใช๎ มีห๎องสมุดรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
(7) ศูนย์อนุรักษ์มรดกท๎องถิ่นกะทู๎ เป็นสถานที่ตั้งศูนย์เก็บรวบรวมสินแรํตํางๆ หุํนจาลอง การทา
เหมืองแรํ และเครื่องใช๎ตํางๆ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและความเป็นอยูํของชุมชนในอดีต
แหลํงทํองเที่ยวในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล
ในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเลมีสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญ ได๎แ กํ หาดสุรินทร์
หาดบางเทา หาดเลพัง หาดลายัน เกาะแวะ เกาะกะทะ อําวหินกรวย และฝูงบินปะการังเพื่อทะเล (อําวบางเทา)
ทาให๎ศักยภาพของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเลเหมาะแกํการค๎าขาย โรงแรม และรีสอร์ท
เป็นต๎น จึงมีนักลงทุนไมํน๎อยที่เข๎ามาลงทุนประกอบการค๎ าและธุรกิจด๎านที่พักอาศัย เพื่อรองรับนักทํองเที่ยวที่
เข๎ามาในแหลํงทํองเที่ยวของตาบลเชิงทะเล และตาบลใกล๎เคียง
(ที่มา : แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล)

3) แหล่งโบราณสถานหรือแหล่งศิลปกรรมและธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
จากการตรวจสอบแหลํงโบราณสถาน จากทะเบียนแหลํงโบราณสถานประเทศไทย ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร พ.ศ. 2532 พบวํา ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากพื้นที่
โครงการ ไมํมีแหลํงโบราณสถานสาคัญปรากฎอยูํแตํอยํางใด
และจากการตรวจสอบทะเบี ย นแหลํ ง ธรรมชาติอันควรอนุ รั กษ์ของส านักเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี
ทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบวําในจังหวัดภูเก็ต มีแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ปรากฏอยูํจานวน 7 แหํง ได๎แกํ น้าตกโตนไทร หาดในยาง หาดป่าตอง หาดสุรินทร์ หาดในหาน เขารัง
และแหลมพรหมเทพ โดยใน รัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ มีแหลํงธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปรากฏอยูํใกล๎
ที่ตั้ งโครงการ ได๎ แกํ หาดสุ ริ น ทร์ ซึ่ง อยูํ หํ างจากพื้ นที่ โ ครงการไปทางทิศ ตะวั นตกเฉี ย งใต๎เ ป็ นระยะ 2.57
กิโลเมตร
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเป็นกระบวนการในการคาดการณ์สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม โดยอาศัยข๎อมูลพื้นฐานของทรัพยากร และคุณคําสิ่งแวดล๎อมในสภาพปัจจุบัน ประกอบ
กับรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมของโครงการ มาศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่คาดวํา
จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโครงการ ทั้งในชํวงระหวํางการกํอสร๎างและชํวงดาเนินโครงการ หลังการ
กํอสร๎างแล๎วเสร็จ โดยพิจารณาผลกระทบทั้งในด๎านบวกและด๎านลบ รวมทั้ง ผลกระทบทางตรงและทางอ๎อม จะ
แยกพิจารณาเป็นผลกระทบจากกิจกรรมตํางๆ ที่มีตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตํางๆ ได๎แกํ ทรัพยากรด๎านกายภาพ
ทรัพยากรด๎านชีวภาพ คุณคําการใช๎ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณคําตํอคุณภาพชีวิต ผลการประเมินที่ได๎จะ
นาไปใช๎ในการจัดทามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล๎อม และแผนการดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอไป
สาหรับการประเมินผลกระทบจากโครงการ ได๎ประเมินผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรและคุณคําของ
สิ่ งแวดล๎ อมที่ส าคัญทั้ง 4 ด๎าน โดยแยกผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้นเป็น 2 สํ วน คื อ ผลกระทบทางบวกและ
ผลกระทบทางลบ โดยได๎จัดระดับของผลกระทบเป็น 4 ระดับ ดังนี้
(1) ผลกระทบในระดับสูง
หมายถึง การดาเนินโครงการ กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน๎าที่ (Function)
ของพื้นที่ศึกษา และสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอื่นๆ จนไมํสามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได๎
(2) ผลกระทบในระดับปานกลาง
หมายถึง การดาเนินโครงการ กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน๎าที่ (Function)
ของพื้น ที่ศึก ษา และสํ ง ผลกระทบตํ อสิ่ งแวดล๎ อ มอื่นๆ แตํส ามารถฟื้นฟู ส ภาพกลั บคื นได๎ในระยะเวลานาน
พอสมควร
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(3) ผลกระทบในระดับต่่า
หมายถึง การดาเนินโครงการ กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน๎าที่ (Function)
พื้นที่ศึกษา และสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอื่นๆ ในระยะสั้น สามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได๎ในระยะเวลาอันสั้น
(4) ไม่มีผลกระทบ
หมายถึง การดาเนิ นโครงการ ไมํกํอให๎ เกิดการเปลี่ ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน๎าที่
(Function) ของพื้นที่ศึกษา หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงบ๎างเล็กน๎อย แตํไมํกํอให๎เกิดผลกระทบสิ่งแวดล๎อมอื่น
สาหรับผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
(1) ช่วงก่อสร้าง
เนื่องจากที่ตั้งโครงการตั้งอยูํ หมูํที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในพื้นที่โครงการ
ปัจจุบัน (ณ เดือนมกราคม 2564) มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการพื้นที่สีเขียวประกอบด๎วย ต๎น
เตยทะเล ต๎นกระถินณรงค์ ต๎นปาล์ม ต๎นสนทะเล ต๎นไทรเกาหลี ต๎นไทรย๎อย ต๎นมะยม ต๎นหูกวาง ต๎นมะพร๎าว
ต๎นตาล และต๎นขนุน ดังนั้น ผลกระทบจากการดาเนินการกํอสร๎างของโครงการตํอสภาพภูมิประเทศจึงอยูํใน
ระดับต่า
สํวนการขุดดินจะมีการขุดเพื่อทาฐานรากของอาคารภายในโครงการ และมีการขุดดินเพื่อ ทาระบบ
สาธารณูปโภคที่อยูํใต๎ดิน ตํางๆ ซึ่งอาจมีผลทาให๎ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตํทั้งนี้โครงการ
มิได๎เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยรวมให๎เปลี่ยนไปแตํอยํางใด โดยพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่ราบเชํนเดิม และผลกระทบ
ดังกลําวจะเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในชํวงกํอสร๎างเทํานั้น ดังนั้น กิจกรรมในชํวงกํอสร๎างจะสํงผลกระทบที่
มีนัยสาคัญตํอสภาพภูมิประเทศโดยรอบพื้นที่โครงการในระดับต่า
(2) ช่วงด่าเนินการ
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะกิ จกรรมจากการดาเนินการโครงการเป็นกิจการประเภทอาคารชุด มีห๎องชุด
จานวน 188 ห๎องชุด ภายในโครงการประกอบด๎วยอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 4 อาคาร คือ อาคาร P มี
ห๎องชุดจานวน 55 ห๎อง อาคาร Q มีห๎องชุด จานวน 50 ห๎อง อาคาร R มีห๎องชุด จานวน 33 ห๎อง และอาคาร T
มีห๎องชุด จานวน 50 ห๎อง โดยในการกํอสร๎างมีการดาเนินกิจกรรมที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แบบมี
นัยสาคัญของลักษณะภูมิประเทศ (Topographical Features) ระดับต่า ดังนั้น การดาเนินการของโครงการจึง
สํงผลกระทบให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอสภาพภูมิประเทศเดิมอยํางมีนัยสาคัญในระดับต่า
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4.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ช่วงก่อสร้างและช่วงด่าเนินการ
เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ บริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะทางธรณีวิท ยาเป็นหินยุคควอเทอร์
นารี และพื้นที่โครงการอยูํในเขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผํนดินไหวในเขตนี้ จะมี
ความรุนแรงที่ทาให๎ทุกคนตกใจ สิ่งกํอสร๎างที่ออกแบบไมํดีปรากฏความเสียหาย โดยในเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณี
กาหนดวํามีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน๎อยถึงปานกลาง และจากสถิติแผํนดินไหวของกรม
อุตุนิยมวิทยาปีลําสุด พบวํา ในปี 2555 พบการเกิดแผํนดิ นไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยูํที่ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ขนาดรุนแรงที่สุด 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการแผํนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิด
แผํนดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555 ทาให๎เกิดการสํงถํายแรงสั่นสะเทือน และเป็นตัวกระตุ๎นให๎ แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุํย เกิด
การเคลื่อนตัวและเกิดแผํนดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต หลั งจากนั้นมีการเกิดแผํ นดินไหวตามมา
หรื อ การเกิ ด อาฟเตอร์ ช็ อ ก ในบริ เ วณใกล๎ เ คี ย งกั น ประมาณ 30 ครั้ ง รู๎ สึ ก ได๎ 4 ครั้ ง และผลจากการเกิ ด
แผํนดินไหวดังกลําว สํงผลให๎บ๎านเรือนประชาชนในพื้นที่บ๎านลิพอน-บางขาม หมูํที่ 2 ตาบลศรีสุนทร อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารสํวนใหญํเป็นบ๎านปูนกํออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียว
ดา ซึ่งตั้งอยูํในพื้นที่หมูํที่ 7 ตาบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไมํได๎รับความเสียหายแตํอยํางใด (สานักธรณีวิทยา
สิ่ง แวดล๎ อม กรมทรัพ ยากรธรณี , 2555) และจากรูป ที่ 3.1-6 แผนที่ แสดงต าแหนํ ง พื้น ที่ โ ครงการ กั บ ตาแหนํ ง จุ ด
ศูนย์กลางการเกิดแผํนดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต ซึง่ บริเวณพื้นที่โครงการอยูํหํางจากจุดศูนย์กลางแผํนดินไหวที่
อาเภอถลาง ประมาณ 9.89 กิโลเมตร
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โครงการไมํได๎อยูํในบริเวณรอยเลื่อนแตํอยํางใด โดยอยูํหํางจากแนวรอยเลื่อนที่
ใกล๎ที่สุด คือรอยเลื่อนคลองมะรุํ ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยูํ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา มี
ความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร อยํางไรก็ตาม โครงการได๎คานวณการปูองกันแผํนดินไหวของอาคารตาม
กฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก ความต๎านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิน ที่รองรับอาคารในการ
ต๎านทานแรงสั่นสะเทือนของแผํนดินไหว พ.ศ. 2550 เรียบร๎อยแล๎ว ดังนั้น ผลกระทบจากการเกิดแผํนดินไหวที่มี
ตํอโครงการจึงอยูํในระดับต่า
4.1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
(1) ช่วงก่อสร้าง
ในชํวงกํอสร๎างโครงการจะมีการขุดและปรับถมพื้นที่ ซึ่งอาจจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะและคุณสมบัติของดิน โดยเป็นการขุดดินเพื่อกํอสร๎างระบบสาธารณูปโภคที่อยูํใต๎ดินและการปรับถมดิน
จะใช๎ดินที่ได๎จากการขุดเพื่อกํอสร๎างระบบตํางๆ ภายในโครงการ เชํน ระบบระบายน้า บํอหนํวงน้า บํอพักน้าทิ้ง
และบํอเก็บน้าดี เป็นต๎น ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตํอลักษณะและคุณสมบัติของดินจึงอยูํในระดับต่า มีความ
เหมาะสมในการนามาปรับถมพื้นที่โครงการ สํวนคุณลักษณะของดินจากรายงานผลเจาะสารวจชั้นดินลักษณะของ
เนื้อดินเป็นทรายแปูง สีน้าตาล มีขนาดเม็ดละเอียดถึงหยาบ ซึ่งการปรับถมพื้นที่โครงการเป็นการปรับพื้นที่เพื่อ
กํอสร๎างฐานราก และระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกลําวอาจกํอให๎เกิดการชะล๎างพังทลาย
ของดินได๎ แตํอยํางไรก็ตาม โครงการจะจัดให๎มีแนวรั้วล๎อมรอบพื้นที่โครงการทุกด๎าน และในขั้นตอนการขุดดิน
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และถมดินจะกระทาภายในพื้นที่โครงการเทํานั้น ดังนั้น จึงคาดวําจะสามารถปูองกันการพังทลายของดินออกสูํ
ภายนอกได๎ในระดับหนึ่ง ซึ่งผลกระทบจากการชะล๎างพังทลายของดินจะเกิดขึ้นในระดับต่า
(2) ช่วงด่าเนินการ
ทางโครงการจัดให๎มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไมํน๎อยกวํา 2.00 เมตร ซึ่งบริเวณที่ติด กับ
คลองสาธารณประโยชน์จะติดตั้งรั้วโปรํงอยํางน๎อยครึ่งหนึ่งของความสูงรั้วทั้งหมด และจะมีการจัดภูมิสถาปัตย์
ภายในพื้นที่โครงการให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งยังมีต๎นไม๎ยืนต๎น ไม๎พุํมและหญ๎า
ปกคลุมดิน ซึ่งกระจายอยูํตามบริเวณตํางๆ ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึ่งสามารถชํวยปูองกันการพังทลาย
ของดินได๎ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ปัญหาการชะล๎างพังทลายของดินในชํวงเปิดดาเนินการจะเกิดขึ้นอยูํในระดับต่า
4.1.4 คุณภาพอากาศ
(1) ช่วงก่อสร้าง
เมื่อพิจ ารณากิ จ กรรมโดยรวมของโครงการ พบวํา มีกิจกรรมของโครงการที่ อาจสํ งผลกระทบตํ อ
คุณภาพอากาศอยํางมีนัยสาคัญสรุปได๎ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการกํอสร๎างและการขนสํงวัสดุกํอสร๎างเข๎าสูํ
พื้นที่โครงการ ซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหาด๎านความราคาญในเรื่อง “ฝุุน” แตํเนื่องจากฝุุนที่เกิดจากการกํอสร๎างนั้น
โดยสํวนใหญํเป็นฝุุนที่มีอนุภาคขนาดใหญํที่แขวนลอยอยูํในอากาศได๎เพียงชํวงระยะเวลาสั้นๆ เทํานั้น นอกจากนี้
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการฟุูงกระจายของฝุุนละอองในชํวงระยะกํอสร๎างยังอยูํในวิสัยที่จะสามารถ
ควบคุมได๎ โดยโครงการได๎กาหนดมาตรการในการควบคุมการฟุูงกระจายของฝุุนละออง ซึ่งมาตรการดังกลํา ว
สามารถที่จะชํวยลดผลกระทบจากการฟุูงกระจายของฝุุนละอองในชํวงการกํอสร๎างได๎ ดังนั้น หากโครงการ
สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดขึ้นอยํางเครํงครัด คาดวําผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยูํในระดับต่า
(ก) การแพร่กระจายของมลสารจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
การใช๎ยานพาหนะในการขนสํงคนงานและวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างตํางๆ รวมทั้งการใช๎เครื่องมือ
เครื่องจักรกลตํางๆ ในงานกํอสร๎าง ซึ่งทั้งหมดเป็นประเภทเครื่องยนต์ดีเซล มลสารที่เกิดจากการเผาไหม๎ของ
เครื่องยนต์ ได๎แกํ ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุุนละอองขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM10)
(ข) ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
ฝุุ น ละอองจากกิจ กรรมการกํอสร๎างตํางๆ มีปริมาณเกิดขึ้นที่ไมํคงที่ขึ้นอยูํกับลั กษณะของ
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ทาให๎เกิดฝุุนละอองมากสาหรับการกํอสร๎างโครงการได๎แกํ การปรับเกลี่ยพื้นที่ การขุดชั้น
ใต๎ดิน เพื่อกํอสร๎ างระบบสาธารณูป โภค การเจาะเสาเข็ม และฝุุ นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกํอสร๎าง
โครงการและตัวอาคาร ที่มักเกิดจากเศษอิฐ เศษปูน เศษหินที่มีขนาดเล็ก ที่เกิดจากการขนสํงวัสดุกํอสร๎างขึ้นบน
ตัวอาคารทีก่ าลังกํอสร๎างหรือการขนถํายเศษวัสดุกํอสร๎างลงมาจากอาคาร โดยพื้นที่ที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบ
จากโครงการ ได๎แกํ โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ด๎านทิศเหนือ วิลลํา อลายา ด๎านทิศใต๎ แคสซัวรีนา ชอร์ ด๎าน
ทิศตะวันออก และโรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ด๎านทิศตะวันตก การพิจารณาระดับผลกระทบจะประเมินจาก
ความเข๎มข๎นและปริมาณฝุุนละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกํอสร๎าง โดยในการประเมินใช๎ แบบจาลอง Box
Model และกาหนดสมมติฐานในการประเมิน ดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(1) ลักษณะดินบริเวณพื้นที่โครงการที่ขุดออกจากการทาฐานรากปรับเกลี่ยทั้งพื้นที่มีคุณสมบัติ
เป็นดิน ทราย ซึ่งอาจจะสํงผลตํอการฟุูงกระจายคํอนข๎างน๎อย แตํทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ คิดกรณีเลวร๎ายใน
ลักษณะที่ทาให๎เกิดการฟุูงกระจายของฝุุนละอองสูํบรรยากาศประมาณ 1.20 ตัน/พื้นที่กํอสร๎าง 1 เอเคอร์/เดือน
หรือ 4.00x 107 มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน (US.EPA, 1977)
จากสมการ C

=

โดยที่ C
Q

=
=

D

=

W

=

M

=

Q
DWM
ความเข๎มข๎นของปริมาณฝุุนที่เกิดขึ้น (มก./ลบ.ม.)
ปริมาณฝุุนที่เกิดขึ้น (มก./วินาที) ในที่นี้เทํากับ 1.20 ตัน/พื้นที่กํอสร๎าง
1 เอเคอร์/เดือน หรือ 4.00x107 มก./เอเคอร์/วัน (US.EPA, 1977)
ความกว๎างของพื้นที่ (ระยะขจัดของพื้นที่กํอสร๎างด๎านที่ตั้งฉากกับ
ทิศทางลม ของโครงการประมาณ 265.08 เมตร)
ความเร็วลม (นอต) (ใช๎สถิติจากข๎อมูลอุตุนิยมวิทยาภูเก็ตคาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2534-2563) โดยใช๎คําเฉลี่ยความเร็วลม คือ 2.00 Knots
หรือ 1.03 เมตร/วินาที (1 นอต = 0.5144 เมตร/วินาที)
Mixing Height เป็นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุูง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศจากแหลํงกาเนิด (ข๎อมูลเฉลี่ยปี
พ.ศ.2556 สถานีภูเก็ตฯ (ตารางที่ 4.1-1) เป็นข๎อมูลในการ
ประเมิน ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1,441.91 เมตร)

ตารางที่ 4.1-1 แสดงคําเฉลี่ย Mixing Height ในแตํละเดือนและคําเฉลี่ยของปีที่สถานีภูเก็ต 2556
เดือน
ค่าต่่าสุดของ Mixing Height (m)*
มกราคม
1,450
กุมภาพันธ์
1,600
มีนาคม
1,455
เมษายน
1,324
พฤษภาคม
1,248
มิถุนายน
1,600
กรกฎาคม
1,457
สิงหาคม
1,370
กันยายน
1,434
ตุลาคม
1,481
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตลอดปี
1,441.91
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(2) ประเมินผลกระทบของฝุุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดจากการกํอสร๎าง โดยใช๎แบบจาลอง Box
Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 ดังสมการ
C (mg/m3)

=

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

โครงการมีพื้นที่กํอสร๎าง 8-0-2.30 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 12,809.20 ตารางเมตร หรือ 3.20 เอเคอร์
(1 เอเคอร์ = 2.50 ไรํ, 1 ตร.ม. = 0.00025 เอเคอร์)
การประเมินปริมาณฝุุนจากการกํอสร๎าง
Q
=
4.00 x 107
มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน
7
=
4.00 x 10 x 3.20/24
=
5,333,333.33
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
1,481.48
มิลลิกรัม/วินาที
ปริมาณฝุุนที่เกิดขึ้น
C
=
1,481.48/(265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0038
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากผลการศึกษา พบวํา การกํอสร๎างโครงการทาให๎เกิดปริมาณฝุุนละออง 0.0038 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาปริมาณฝุุนละอองรวม (TSP) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
อาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 มีคําเทํากับ 0.036 มิลลิกรัม/
ลู ก บาศก์ เ มตร ไปรวมกั บ ปริ ม าณฝุุ น ละอองที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมการกํ อ สร๎ า งของโครงการจะเทํ า กั บ
0.036+0.0038 = 0.0398 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมใน
บรรยากาศ (TSP) ที่กาหนดไว๎ให๎ไมํเกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(3) ประเมินผลกระทบของฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM-10) ที่เกิดจากกิจกรรมการกํอสร๎าง โดย
อ๎างอิงจากผลการวิจัยโครงการศึกษาเพื่อจัดการกลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหาฝุุนละอองในกรุงเทพมหานครของกรม
ควบคุมมลพิษ โดยใช๎แบบจาลองคุณภาพอากาศ Airviro Grid model ในการประเมิน พบวํา ปริมาณฝุุนละออง
ขนาดเล็ก (PM-10) มีคํา 0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นความเข๎มข๎นเฉลี่ยในบรรยากาศจากกิจกรรม
กํอสร๎าง
ดังนั้น โครงการจึงพิจารณาเลือกใช๎ผลการตรวจวัดปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กจากงานวิจัยเป็น
ตัวแทนของการฟุูงกระจายของฝุุนขนาดเล็กเพิ่ม ขึ้นจากกิจกรรมการกํอสร๎างอาคารของโครงการ นั่นคือ 0.017
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กที่วัดได๎เป็นผลที่ตรวจวัดได๎จากกิจกรรมการ
กํอสร๎าง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(ค) มลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงก่อสร้าง
การใช๎ยานพาหนะในการขนสํงคนงานและวัสดุอุปกรณ์ กํอสร๎างตํางๆ รวมทั้งการใช๎เครื่องมือ
เครื่องจักรกลตํางๆ ในงานกํอสร๎าง ซึ่งทั้งหมดเป็นประเภทเครื่องยนต์ดีเซล มลสารที่เกิดจากการเผาไหม๎ของ
เครื่องยนต์ ได๎แกํ ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุุนละอองขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM-10)
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในชํวงกํอสร๎างโครงการ สํวนใหญํจะเกิดจากไอเสียของเครื่องจักร
และยานพาหนะที่เข๎า-ออกโครงการเพื่อขนสํงวัสดุและอุปกรณ์กํอสร๎างตํางๆ สาหรับโครงการคาดวําจะมีรถ
ขนสํงอุปกรณ์กํอสร๎างตํางๆ สูงสุดประมาณ 10 เที่ยว/วัน การทางานของเครื่องจักรกลตํางๆ ไมํได๎ทางานตลอด
ทั้งวัน จากัดชํวงเวลาในการทางานตั้งแตํ 08.00-17.00 เทํานั้น (8 ชั่วโมง/วัน) โดยในแตํละรอบของการขนสํงให๎
เว๎น ระยะเวลาหํ างกัน ประมาณ 30 นาที ทาให๎ มีการขนสํ งวัส ดุและอุป กรณ์การกํอสร๎างเข๎า -ออกโครงการ
ประมาณ 2 คัน/ชั่วโมง
การคานวณใช๎สมการของแบบจาลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten,
1996 พิจ ารณารํ วมกับ การพัดผํ านของกระแสลมที่พัดผํ านบริเวณพื้นที่โครงการ จากผั งลมของสถิติข๎อมูล
อุตุนิยมวิทยาภูเก็ตคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ มีเงื่อนไขในการคานวณดังนี้
(1) สมการที่ใช๎คานวณ
C (mg/m3) =
โดยที่ C
Q

=
=

D

=

W

M

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

=

=

Q (mg/s)
D(m) x W(m/s) x M(m)
ความเข๎มข๎นของปริมาณฝุุนที่เกิดขึ้น (มก./ลบ.ม.)
อัตราการปลํอยมลสารที่เกิดขึ้น (มก./วินาที) สัมประสิทธิ์
ตัวคูณของการปลํอยมลพิษ (ตารางที่ 4.1-2) x ระยะทาง
วิ่งภายในโครงการ x จานวนรถ
ความกว๎างของพื้นที่ (ระยะขจัดของพื้นที่กํอสร๎างด๎านที่ตั้ง
ฉากกับทิศทางลมของโครงการประมาณ 265.08 เมตร
ความเร็วลม (นอต) (ใช๎สถิติจากข๎อมูลอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) โดยใช๎คําเฉลี่ยความเร็วลม
คือ 2.00 Knots หรือ 1.03 เมตร/วินาที (1 นอต = 0.5144
เมตร/วินาที)
Mixing Height เป็นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการ
ฟุูง กระจายของสารมลพิษ ทางอากาศจากแหลํ งก าเนิ ด
(ข๎อมูลเฉลี่ยปี พ.ศ.2556 สถานีภูเก็ตฯ (ตารางที่ 4.1-1)
เป็นข๎อมูลในการประเมิน ซึ่งมีคํา เฉลี่ย เทํากับ 1,441.91
เมตร)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(2) ปริมาณรถยนต์คิดเทียบเทําจานวนการขนสํงดินและวัสดุกํอสร๎าง จานวน 2 คัน/ชั่วโมง
โดยแตํละรอบการขนสํงให๎เว๎นระยะหํางกัน 30 นาที มีระยะทางวิ่งภายในโครงการเพื่อเข๎าสูํพื้นที่โครงการวนใน
พื้นที่โครงการ 0.664 กิโลเมตร ซึ่งกาหนดให๎วิ่งเข๎า-ออกในโครงการภายใน 1 ชั่วโมง
(3) ใช๎อัตราการระบายมลสารจากรถยนต์ซึ่งอนุมานวําเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก และดีเซลใหญํ
เมื่อเปรียบเทียบมลพิษที่ปลํอยออกมาระหวํางเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเครื่องยนต์ดีเซลใหญํ ถ๎าคําไหนมากกวํา
จะนาคํานั้นมาประเมิน โดยมีคํา Emission Factor (EF) ของก๏าซแตํละชนิด ดังนี้
- PM-10 เทํากับ 1.855 กรัม/กิโลเมตร/คัน - CO เทํากับ 11.887 กรัม/กิโลเมตร/คัน
- NO2 เทํ า กั บ 28.478 กรั ม /กิ โ ลเมตร/คั น - SO2 เทํ า กั บ 0.534 กรั ม /กิ โ ลเมตร/คั น
- HC เทํากับ 3.074 กรัม/กิโลเมตร/คัน
คํา Emission Factor สาหรับอัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทตํางๆ ดัง
ตารางที่ 4.1-2
ตารางที่ 4.1-2 Emission Factor สาหรับอัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทตํางๆ
อัตราการระบายสารมลพิษ (กรัม/กิโลกรัม/วัน)
ประเภทยานพาหนะ
NO2
SO2
CO
PM-10
HC
1/
2/
1/
2/
เบนซิน
1.460
0.182
5.745
0.005
1.5351/
ดีเซลเล็ก
4.11601/
0.1172/
2.1771/
0.3982/
0.9841/
ดีเซลใหญํ
28.4781/
0.5342/
11.8871/
1.8552/
3.0741/
จักรยานยนต์
0.0511/
0.0412/
5.8681/
0.1502/
8.5521/
หมายเหตุ

1/

คือ คําจากการทา CVS ทาสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดเี ซลขนาดใหญํ
คือ คานวณจากปริมาณองค์ประกอบกามะถันในน้ามันเชื้อเพลิง
3/
คือ จากรายงาน PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area”, กันยายน 2541
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543
2/

จากเงื่อนไขข๎างต๎นตามตารางที่ 4.1-2 สามารถคานวณหาอัตราการระบายของสารมลพิษและ
ความเข๎มข๎นของมลสารได๎ ดังนี้
1) ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
Q
=
1.855 x 1,000 x 0.664 x 2
=
2,463.44
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
0.68
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.68/ (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0000017
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(คํามาตรฐานกาหนดไมํเกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน)
ความเข๎มข๎นของฝุุนขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เทํากับ 0.0000017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.020 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเทํากับ 0.0200017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว๎ 0.12
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Q
=
11.887 x 1,000 x 0.664 x 2
=
15,785.94
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
4.38
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
4.38 / (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000011
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(คํามาตรฐานก๏าซ CO เฉลี่ยรายชั่วโมง ไมํเกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ความเข๎มข๎นของก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เทํากับ 0.000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคาร
ชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทํากับ
0.40 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 0.400011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ย
กาหนดไว๎ไมํเกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
Q
=
28.478 x 1,000 x 0.664 x 2
=
37,818.78
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
10.51
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
10.51 / (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000027
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(คํามาตรฐานก๏าซ NO2 เฉลี่ยรายชั่วโมง ไมํเกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ความเข๎มข๎นของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เทํากับ 0.000027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคาร
ชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทํากับ
0.0062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 0.006227 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ย
กาหนดไว๎ไมํเกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
Q
=
0.534 x 1,000 x 0.664 x 2
=
709.15
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
0.20
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.20/ (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0000005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(คํามาตรฐานก๏าซ SO2 เฉลี่ยรายชั่วโมง ไมํเกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ความเข๎มข๎นของก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เทํากับ 0.0000005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคาร
ชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทํากับ
0.0006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 0.0006005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ย
กาหนดไว๎ไมํเกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
Q
=
3.074 x 1,000 x 0.664 x 2
=
4,082.27
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
1.13
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
1.13 / (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0000029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(คํามาตรฐานก๏าซ HC เฉลี่ยรายชั่วโมง ไมํเกิน 5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ความเข๎มข๎นของก๏าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เทํากับ 0.0000029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคาร
ชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทํากับ
2.86 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 2.8600029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ย
กาหนดไว๎ไมํเกิน 5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการประเมินมลพิษที่ปลํอยออกมาจากรถยนต์ที่ใช๎สาหรับขนสํงวัสดุอุปกรณ์ชํวงกํอสร๎าง
และคนงานของโครงการ ที่อาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎ พักอาศัยใกล๎ กับโครงการดังรายการคานวณ
ข๎างต๎น รวมกับข๎อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค๎า) จะเห็นได๎วํามลพิษที่ระบายออกมาจากรถยนต์ชํวงกํอสร๎างในพื้นที่โครงการมีน๎อยมาก เมื่อรวมกับคําที่
ได๎จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน (ดูตารางที่ 4.1-3 ประกอบ) พบวํา คุณภาพอากาศไมํเกินมาตรฐาน
ที่กาหนด ดังนั้น ผลกระทบจากมลพิษที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการตํอสภาพแวดล๎อมอยูํในระดับต่า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-3 ความเข๎มข๎นของมลพิษจากทํอไอเสียรถยนต์ชํวงกํอสร๎าง
พารามิเตอร์

หน่วย

ความเข้มข้นของสาร
มลพิษจากท่อไอเสีย

1. ฝุุนละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ฝุุนขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
4.ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
5.ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
6.ก๏าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.

0.00380000
0.00000170
0.00001100
0.00002700
0.00000050
0.00000290

ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศบริเวณพื้นที่
โครงการ1/
0.0360
0.0200
0.4000
0.0062
0.0006
2.8600

ความเข้มข้นของสาร
มลพิษเมื่อรวมกับผล
ตรวจวัด
0.03980000
0.02000170
0.40001100
0.00622700
0.00060050
2.86000290

มาตรฐาน
0.332/
0.123/
34.22/
0.325/
0.784/
5.36/

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ผลการตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศโดย บริษัท เอ็นไว รีเสิร์ซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 บริเวณโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค๎า)
2/
: หมายถึง คํามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกาหนดคํามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 3/ หมายถึง คํามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกาหนดคํามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 4/ หมายถึง คํามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคําก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
: 5/ หมายถึง คํามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคําก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 6/ หมายถึง คํามาตรฐานความเข๎มของก๏าซไฮโดรคาร์บอนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงของประเทศเกาหลี
ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(ง) ประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละออง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุุนละออง จะจาแนกตามประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่กํอสร๎างที่อาจกํอให๎เกิดฝุุนละออง จานวน 4 ประเภท ดังนี้
1) การรื้อถอนสิ่งกํอสร๎าง (Demolition)
2) การปรับเตรียมพื้นที่ (Earthworks)
3) การกํอสร๎าง (Construction)
4) การขนสํงวัสดุกํอสร๎าง (Trackout)
- Human Receptor
 มีผู๎พักอาศัยที่อาจได๎รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร
- Ecological Receptor  มีผู๎พักอาศัยที่อาจได๎รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร จาก
พื้นที่โครงการ (โครงการอยูํใกล๎ทะเล)
สามารถคาดการณ์ระดับการเกิดฝุุนจากพื้นที่กํอสร๎าง จากขนาดการแพรํกระจายของฝุุนที่เกิดขึ้น
ตามลักษณะกิจกรรมในแตํละประเภทได๎ ดังตารางที่ 4.1-4 และตารางที่ 4.1-5
ตารางที่ 4.1-4 สรุปการพิจารณาการแพรํกระจายของฝุุนละออง ตามกิจกรรมในแตํละประเภท
ขนาดการแพร่กระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้น ตามลักษณะกิจกรรมงานในแต่ละประเภท
ประเภทของ
กิจกรรม
แพร่กระจายมาก
ปานกลาง
น้อย (ต่่า)
1. การรื้อถอนสิ่ง - ปริมาตรของสิ่งกํอสร๎างรวม - ปริมาตรของสิ่งกํอสร๎างรวม - ปริมาตรของสิ่งกํอสร๎างรวม
ปลูกสร๎าง
> 50,000 ลบ.ม. หรือ
20,000-50,000 ลบ.ม. หรือ < 20,000 ลบ.ม. หรือ
(Demolition)
- กิ จ กรรมการรื้ อ ถอนที่ มี - กิ จ กรรมการรื้ อ ถอนที่ มี - กิจกรรมการรื้อถอนที่มีความ
ความสูง > 20 ม. จากพื้นดิน ความสูง 10-20 ม. จากพื้นดิน สูง <10 ม. จากพื้นดิน
2. การปรับ
- ขนาดพื้นที่กํอสร๎าง>10,000 - ขนาดพื้นที่กํอสร๎าง 2,500- - ขนาดพื้นที่กํอสร๎าง < 2,500
เตรียมพื้นที่
ตร.ม. หรือ
10,000 ตร.ม. หรือ
ตร.ม. หรือ
(Earthworks)
- มีรถบรรทุกขนวัสดุ >10 คัน - มีรถบรรทุกขนวัสดุ > 5-10 - มีรถบรรทุกขนวัส ดุ < 5 คั น
ในแตํละครั้ง หรือ
คัน ในแตํละครั้ง หรือ
ในแตํละครั้ง หรือ
-ปริ มา ณ วั ส ดุ ที่ ข นย๎ าย > -ป ริ ม า ณ วั ส ดุ ที่ ข น ย๎ า ย -ป ริ ม า ณ วั ส ดุ ที่ ข น ย๎ า ย <
100,000 ตัน/วัน
20,000-100,000 ตัน/วัน
20,000 ตัน/วัน
3. การกํอสร๎าง - ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม - ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม - ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม
(Construction) > 100,000 ลบ.ม. หรือ
25,000-100,000 ลบ.ม. หรือ < 25,000 ลบ.ม. หรือ
- มีเครื่องผสมปูนในพื้นที่และ - มีเครื่องผสมปูนในพื้นที่และ - มีการกํอสร๎างที่ใช๎โลหะหรืไม๎
มีระบบอัดฉีดทราย
ไมํมีระบบอัดฉีดทราย
เป็นวัสดุหลัก
4. การขนสํงวัสดุ - มีการขนวัสดุกํอสร๎าง > 50 - มี ก ารขนวั ส ดุ กํ อ สร๎ า ง 10- - มี การขนวั ส ดุ กํอสร๎า ง < 10
กํอสร๎าง
เที่ยว/วัน หรือ
50 เที่ยว/วัน หรือ
เที่ยว/วัน หรือ
(Trackout)
- ขนสํ ง ผํ า นถนนที่ ไ มํ ไ ด๎ ล าด - ขนสํ ง ผํ า นถนนที่ ไ มํ ไ ด๎ ล าด - ขนสํ ง ผํ า นถนนที่ ไ มํ ไ ด๎ ล าด
ยาง/คอนกรี ต เป็ น ระยะ > ยาง/คอนกรีต เป็ นระยะ 50- ยาง/คอนกรีตเป็นระยะ < 50
100 เมตร
100 เมตร
เมตร
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบฝุุนละอองที่เกิดขั้นจากการกํอสร๎างอาคาร , สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2559

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-5 การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุุนจากพื้นที่กํอสร๎าง
กิจกรรม
การรื้อถอนสิ่งกํอสร๎าง
(Demolition)
การปรับเตรียมพื้นที่
(Earthworks)
การกํอสร๎าง
(Construction)
การขนสํงวัสดุกํอสร๎าง
(Trackout)

โครงการ

ระดับความรุนแรงของ
การเกิดฝุ่น

ไมํมีการรื้อถอน

ไมํมี

ขนาดพื้นที่กํอสร๎าง ประมาณ 12,809.20 (พื้นที่ดิน)
ตารางเมตร
พื้นที่ใช๎สอยอาคารทั้งหมด 30,195.01 ตารางเมตร
ปริมาตรอาคารรวมมากกวํา 25,000.00 ลูกบาศก์เมตร
การขนสํง วัสดุกํอสร๎างและคนงานกํอสร๎าง 10 เที่ยว/วัน

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบฝุุนละอองที่เกิดขั้นจากการกํอสร๎างอาคาร , สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2559

สาหรั บ การจ าแนกความอํอนไหว (Sensitive) ของผู๎ ได๎รับผลกระทบบริเวณโดยรอบพื้ นที่กํอสร๎าง
คานึงถึงความหนาแนํนของประชากร และความเข๎มข๎นของปริมาณฝุุนละอองอนุภาคละเอียด (PM10) ทีมีอยูํ
เดิมรวมกับที่อาจเกิดจากการกํอสร๎าง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ความอํอนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุุน ทาให๎เกิดความเดือดร๎อนราคาญ
- ความอํอนไหวจากผลกระทบตํอสุขภาพ
- ความอํอนไหวจากผลกระทบตํอระบบนิเวศที่อาจทาให๎ระบบนิเวศสูญเสียหน๎าที่
สาหรับการพิจารณาระดับความอํอนไหวตามเกณฑ์การพิจารณาระดับความอํอนไหวของผลกระทบแตํ
ละกรณี สาหรับเกณฑ์การจาแนกความอํอนไหวของผู๎ได๎รับผลกระทบ ดังตารางที่ 4.1-6
ตารางที่ 4.1-6 การจัดจาแนกกลุํมพื้นที่อํอนไหวตํอการได๎รับผลกระทบ จากการตกสะสมของฝุุน
ความอ่อนไหวของผู้รับผลกระทบ
สูง
ปานกลาง
- ผู๎รับผลกระทบคาดหวังสิ่งแวดล๎อมที่ - ผู๎ รั บ ผลกระทบคาดหวั ง
ปราศจากฝุุ น สู ง หากมี ฝุ น จะท าให๎ สิ่ ง แวดล๎ อ มที่ ป ราศจากฝุุ น
ทรั พ ย์ สิ น ด๎ อ ยคํ า ลง เชํ น ที่ อ ยูํ อ าศั ย ปานกลาง เชํน สวนสาธารณะ
พิพิธภัณฑ์ สถานที่มีคําทางวัฒนธรรม
ที่เก็บรวบรวมของสาคัญทางวัฒนธรรม
ที่จอดรถ โชว์รูมรถ
ผลกระทบตํอ - สถานที่ ๆ ผู๎ ค นในที่ อ าศั ย อยูํ ใ กล๎ - สถานที่ ๆผู๎ คนในที่ อาศัยอยูํ
สุขภาพจาก สถานที่ กํ อ สร๎ า งอาจได๎ รั บ สั ม ผั ส ฝุุ น ใกล๎สถานที่กํอสร๎างอาจได๎รับ
การหายใจ
ละออง (PM10) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง/ สัมผัสฝุุนละออง(PM10) เกิน
(PM10)
วั น เชํ น บ๎ า นพั ก อาศั ย โรงพยาบาล เวลา 8 ชั่ ว โมง/วั น เชํ น
โรงเรียน ที่พักคนชรา
สานักงาน พนักงาน ร๎านค๎า
ประเภทของ
ผลกระทบ
ผลกระทบจาก
การตกสะสม
ของฝุุน ทาให๎
เดือดร๎อน
ราคาญ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ต่่า
- ผู๎ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ไ มํ
คาดหวั ง สิ่ ง แวดล๎ อ มที่
ปราศจากฝุุนมากนัก เชํน
ถนน ทางเท๎ า ที่ จ อดรถ
ชั่วคราว ฟาร์มเลี้ ยงสัต ว์
สวนปลูกต๎นไม๎
- สถานที่ๆผู๎คนในที่อาศัย
อยูํ ใ กล๎ ส ถานที่ กํ อ สร๎ า ง
อาจสัมผัสฝุุนละอองเพียง
ชั่วครั้งชั่วคราวในชํวงเวลา
ใดเวลาหนึ่ ง เทํ า นั้ น เชํ น
ทางเท๎ า ลานกิ จ กรรม
สวนสาธารณะ ถนนที่เป็น
แหลํงขายสินค๎า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-6 การจัดจาแนกกลุํมพื้นที่อํอนไหวตํอการได๎รับผลกระทบ จากการตกสะสมของฝุุน
ความอ่อนไหวของผู้รับผลกระทบ
ประเภทของ
ผลกระทบ
สูง
ปานกลาง
ต่่า
ผลกระทบตํอ - พื้นที่ระบบนิเวศน์ที่ถูกกาหนดให๎เป็น - พื้ น ที่ ร ะบ บ นิ เวศ น์ ที่ ถู ก - พื้นที่ระบบนิเวศน์ที่เป็น
ระบบนิเวศ พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ใ นระดั บ นานาชาติ ห รื อ ก าหนดให๎ เ ป็ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ร ะ บ บ ที่ ยั ง ไ มํ สู ญ เ สี ย
ระดับประเทศ หรือเป็นพืชชนิดพันธุ์หา หรื อ เป็ น ที่ อ ยูํ อ าศั ย ของสั ต ว์ สภาพ
ยากทั้งที่อยูํในบัญชีสัตว์หรือพืชที่ต๎อง หรือพืชที่ต๎องสงวน
สงวนคุ๎มครองและที่ไมํอยูํในบัญชี
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบฝุุนละอองที่เกิดขั้นจากการกํอสร๎างอาคาร , สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2559

ทั้งนี้ โครงการมีระบบนิเวศที่อาจได๎รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร จากพื้นที่กํอสร๎าง เนื่องจากพื้นที่
โครงการอาณาเขตด๎านทิศตะวันออกอยูํใกล๎ทะเล และการสารวจพบอาคารที่กํอสร๎างแล๎วเสร็จย๎อนหลัง 3 ปี
และอาคารกาลังกํอสร๎าง ดังนี้
1) อาคารที่กํอสร๎ างแล๎ว เสร็จย๎อนหลัง 3 ปี จานวน 4 แหํง ได๎แกํ Cassia Residences
Phuket, โรงแรมฮิลตัล การ์เดนท์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา, ตาล เรสซิเดนซ์ และแอมอิน รีสอร์ท
2) อาคารที่กาลังกํอสร๎าง จานวน 12 แหํง ได๎แกํ อาคาร คสล. 6 ชั้น จานวน 2 อาคาร, อาคาร
คสล. 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร, อาคาร คสล. ชั้นเดียว จานวน 2 อาคาร, อาคาร คสล. 5 ชั้น จานวน 2 อาคาร,
อาคาร คสล. 7 ชั้น, อาคาร คสล. 3 ชั้น จานวน 2 อาคาร และบ๎านอยูํอาศัย คสล.2 ชั้น
พื้นที่โครงการตั้งอยูํในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล ซึ่งมีสภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่แบบปกติ
(ไมํมีปรากฏการณ์ลมพัดแรงแบบไมํปกติ) และนอกจากนี้ จากข๎อมูลสถิติการปุวย 21 กลุํมโรค ระหวํางปี 2559 2563 พบวํา 5 อันดับแรกของโรคที่พบ ได๎แกํ กลุํมไมํนับ 504 (ไมํใชํโรค) เป็นโรคที่มีการปุวยสูงสุด รองลงไป
ได๎แกํ โรคระบบไหลเวียนเลือด สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทาให๎ปุวยหรือตาย โรคระบบยํอยอาหาร รวมโรคใน
ชํองปาก และโรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม ทาให๎สามารถจาแนกความอํอนไหวของผู๎
ได๎รับผลกระทบจากการสะสมของฝุุนและสุขภาพ ได๎ดังตารางที่ 4.1-7
ตารางที่ 4.1-7 การจาแนกกลุํมพื้นที่อํอนไหวตํอการได๎รับผลกระทบจากการตกสะสมของฝุุน
ประเภทผลกระทบ
การตกสะสมของฝุุน
สุขภาพ
ระบบนิเวศ

โครงการ
- เป็นแหลํงชุมชนที่อยูํอาศัย
- บ๎าน/อาคารพักอาศัยติดโครงการ อาจได๎รับสัมผัส
ฝุุนละออง (PM10) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง/วัน
- มีระบบนิเวศที่อาจได๎รับผลกระทบ

ความอ่อนไหวของผู้รับ
ผลกระทบ
สูง
สูง
ต่า

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบฝุุนละอองที่เกิดขั้นจากการกํอสร๎างอาคาร , สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2559

จากการจาแนกความอํอนไหวของผู๎ได๎รับผลกระทบในด๎านการตกสะสมของฝุุน สุขภาพ และระบบนิเวศ
และนาไปประเมินรํวมกับระดับความอํอนไหวจากผลกระทบแตํละประเภทในตารางที่ 4.1-8 ถึง 4.1-10 สามารถ
สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการกํอสร๎างในแตํละประเภทดังตารางที่ 4.1-11

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-8 การประเมินระดับความอํอนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุุน ซึ่งทาให๎เกิดความเดือดร๎อน
ราคาญ
ความอ่อนไหว
จ่านวนผู้รับฝุ่น
ของผู้รับฝุ่น
>100
สูง
10-100
1-10
ปานกลาง
>1
ต่า
>1

ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งก่าเนิดฝุ่น (เมตร)
<20
<50
<100
<350
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบฝุุนละอองที่เกิดขั้นจากการกํอสร๎างอาคาร , สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2559

ตารางที่ 4.1-9 การประเมินระดับความอํอนไหวจากผลกระทบตํอสุขภาพจากอนุภาคฝุุน
ความ
อ่อนไหว
ของผู้รับฝุ่น

ความเข้มข้น
ของPM10
>75
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
67-75
ไมโครกรัม/ลบ.ม.

สูง
57-67
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
<57
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
ปานกลาง
ต่า

-

จ่านวน
ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งก่าเนิดฝุ่น (เมตร)
ผู้รับ
<20
<50
<100
<200
<350
ผลกระทบ
>100
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่า
10-100
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
1-10
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
>100
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
10-100
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
1-10
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
>100
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
10-100
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
1-10
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
>100
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
10-100
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
1-10
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
>10
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
1-10
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
>1
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบฝุุนละอองที่เกิดขั้นจากการกํอสร๎างอาคาร, สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2559
หมายเหตุ : จากผลการตรวจวัดฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการเทํากับ 0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
โดยรวมปริมาณฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่เกิดจากการกํอสร๎างปริมาณ 0.0000017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทาให๎
มีปริมาณฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) มีปริมาณ 0.0200017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-10 การประเมินระดับความอํอนไหวจากผลกระทบตํอแหลํงระบบนิเวศ
ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ
สูง
ปานกลาง
ต่า

ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งก่าเนิดฝุ่น (เมตร)
<50
<350
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบฝุุนละอองที่เกิ ดขั้นจากการกํอสร๎างอาคาร, สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2559

ตารางที่ 4.1-11 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความอํอนไหวรวมของพื้นที่
กิจกรรมการก่อสร้าง
ผลกระทบ

โครงการ

- มีความอํอนไหวของผู๎รับฝุุนต่า โดยมีผู๎ที่อยูํ
การตก
ในระยะ <100 เมตร ได๎แกํ บ๎าน/อาคาร
สะสมของ
ข๎ า งเคี ย งโครงการทุ ก ด๎ า น มี ผู๎ ไ ด๎ รั บ ฝุุ น
ฝุุน
ประมาณ 1 ตัวอยําง
- มีความอํอนไหวของผู๎รับฝุุนต่า โดยมีผู๎ที่อยูํ
ในระยะ <100 เมตร ได๎แกํ บ๎าน/อาคาร
ข๎ า งเคี ย งโครงการทุ ก ด๎ า น มี ผู๎ ไ ด๎ รั บ ฝุุ น
ประมาณ 1 ตัวอยําง
- ปริมาณฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน
(PM10) ที่ เ กิ ด จากการกํ อ สร๎ า งปริ ม าณ
สุขภาพ 0.0000017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับ
ปริมาณฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน
(PM10) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการปริ ม าณ 0.0 20
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทาให๎มีปริมาณ
ฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10)
มีปริมาณ 20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- มีความอํอนไหวของระบบนิเวศสูง โดยมี
ระบบ
ระยะหํางระหวํ างผู๎รับฝุุ นจากแหลํง กาเนิ ด
นิเวศ
น๎อยกวํา 50 เมตร

การปรับ
เตรียมพื้นที่

การก่อสร้าง

การขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

หมายเหตุ : * จากผลการตรวจวัดฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการเทํากับ 0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร โดยรวมปริมาณฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่เกิดจากการกํอสร๎างปริมาณ 0.0000017 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร จะทาให๎มีปริมาณฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) มีปริมาณ 0.0200017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร หรือ 20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
**ไมํมีการรื้อถอน
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบฝุุนละอองที่เกิดขั้นจากการกํอสร๎างอาคาร , สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2559

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

จากการคาดการณ์ระดับการเกิดฝุุนในตารางที่ 4.1-5 และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
กํอสร๎างในตาราง 4.1-11 นาไปประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) ของผลกระทบตามประเภทของ
กิจกรรมการกํอสร๎าง เพื่อบํงบอกถึงความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุุนละอองได๎ ดังตารางที่ 4.1-12 ถึง 4.1-14
และสามารถสรุปเป็นระดับความเสี่ยง (Risk) ดังตารางที่ 4.1-15 ซึ่งจะนาไปสูํการคัดเลือกมาตรการปูองกัน เพื่อ
ลดผลกระทบด๎านฝุุนจากการสร๎างตํอไป
ตารางที่ 4.1-12 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมจากการปรับเตรียมพื้นที่
ความอ่อนไหวของพื้นที่
1. การตกสะสมของฝุุน
สูง
ปานกลาง
ต่า
2. สุขภาพ
สูง
ปานกลาง
ต่า
3. ระบบนิเวศ
สูง
ปานกลาง
ต่า

ขนาดของแหล่งก่าเนิดฝุ่น
ปานกลาง

มาก

น้อย



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า

ตารางที่ 4.1-13 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการกํอสร๎าง
ความอ่อนไหวของพื้นที่
1. การตกสะสมของฝุุน
สูง
ปานกลาง
ต่า
2. สุขภาพ
สูง
ปานกลาง
ต่า
3. ระบบนิเวศ
สูง
ปานกลาง
ต่า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ขนาดของแหล่งก่าเนิดฝุ่น
ปานกลาง

มาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า

น้อย



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-14 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนสํงวัสดุกํอสร๎าง
ความอ่อนไหวของพื้นที่
1. การตกสะสมของฝุุน
สูง
ปานกลาง
ต่า
2. สุขภาพ
สูง
ปานกลาง
ต่า
3. ระบบนิเวศ
สูง
ปานกลาง
ต่า

ขนาดของแหล่งก่าเนิดฝุ่น
ปานกลาง

มาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า

น้อย



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า



สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า

ตารางที่ 4.1-15 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานที่อํอนไหวของพื้นที่
ผลกระทบ
การตกสะสมของฝุุน
สุขภาพ
ระบบนิเวศ

การปรับเตรียมพื้นที่
ต่า
ต่า
ต่า

กิจกรรมการก่อสร้าง
การก่อสร้าง
ต่า
ต่า
ต่า

การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ต่า
ต่า
ต่า

ดังนั้น โครงการจะกาหนดให๎มีมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบ รายละเอียดดังนี้
1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1) ติดปูายประกาศบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง แสดงที่อยูํหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดตํอได๎ของ
เจ๎าของโครงการเพื่อรับข๎อร๎องเรียนหรือข๎อเสนอแนะ
2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง
1) ตรวจวัดฝุุนละอองรวม (TSP) และฝุุนละอองที่มีขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณภายใน
พื้นที่โ ครงการโดยทาการตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ ตลอดการกํอสร๎างฐานราก หลังจากนั้น
ตรวจวัดทุกเดือน และรายงานผลทุกเดือนตลอดชํวงกํอสร๎างโครงการ
3. มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
1) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รับเรื่องร๎องเรียนที่อาจจะเกิดจากการกํอสร๎าง หากมีการร๎องเรียนจากผู๎ที่ได๎รับ
ความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการกํอสร๎าง โครงการต๎องรีบดาเนินการแก๎ไข และชดเชยคําเสียหายให๎แกํผู๎ที่
ได๎รับความเดือดร๎อนโดยเร็ว
4. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
โดยรอบพื้นที่โครงการเว๎นทางเข๎าออก เพื่อจากัดพื้นที่ในการกํอสร๎างให๎อยูํภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ
และปูองการรุกล้าพื้นที่ข๎างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการกํอสร๎าง และคนงานของโครงการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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2) ต๎องจัดให๎มีผ๎าใบคลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด๎านตั้งแตํชั้นที่ 2 ถึงชั้นหลังคาของอาคาร
โครงการ เพื่อปูองกันฝุุนละอองและเศษวัสดุรํวงหลํนตํอผู๎พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ
5. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร
1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการกํอสร๎างต๎องจัดให๎มีผ๎าใบคลุมใ ห๎
มิดชิด โยงยึดอยํางแข็งแรง
2) ยานพาหนะที่ใช๎ต๎องไมํบรรทุกน้าหนักเกินความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกมาตรฐานของ
ถนนที่กรมการขนสํงทางบกกาหนดไว๎
3) จากัดความเร็วของรถให๎มีความเร็วไมํเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุุนละออง
6. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1) ใช๎เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ในการเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุต๎องฉีดน้าหรือสารเคมีบนผิวอยําง
ตํอเนื่อง เว๎นแตํได๎มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุุนหรือกรองฝุุนไว๎แล๎ว
2) การผสมคอนกรีต การไสไม๎ การกระทาใดๆ ที่กํอให๎เกิดมลภาวะต๎องจัดทาในพื้นที่ที่ได๎คลุมด๎วยผ๎า
คลุมหรือในห๎องที่มีหลังคาและผนังปิดด๎านข๎างอีก 3 ด๎าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
7. มาตรการด้านการจัดการของเสียและวัชพืช
1) ต๎องขนย๎ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานที่กํอสร๎างอยํางน๎อยทุกๆ 3 วัน หากยังไมํ
พร๎ อมที่ จ ะขนย๎ า ยต๎ อ งจั ด ให๎ มี ที่พั ก รวมที่มี ข นาดเพี ย งพออยูํ ในต าแหนํง ที่ ส ะดวกตํ อการจั ด เก็ บ และต๎อ งมี
มาตรการทาความสะอาดอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา ปูองกันไมํให๎เกิดฝุุนละอองหรือสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อน
2) กาหนดพื้นที่กองเศษวัสดุ เชํน เศษกิ่งไม๎ ต๎นไม๎ขนาดเล็ก ภายในพื้นที่โครงการ
3) ใช๎ผ๎าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนย๎าย เศษวัสดุเข๎า-ออกพื้นที่โครงการ
4) ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่กํอสร๎างและกองวัสดุพวกหิน และทราย เพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุน
ละอองอยํางน๎อยวันละ 2 ครั้ง และให๎เพิ่มจานวนครั้งตามความเหมาะสมในการฉีดพรมน้ากรณีที่อากาศแห๎งหรือ
มีปริมาณฝุุนละอองสูง
5) ดาเนินการปรับพื้นที่ และการกํอสร๎างในพื้นที่ของโครงการเทํานั้น
6) การปรับ พื้น ที่เพื่อกํอสร๎างอาคารในโครงการ โดยจะมีการเปิดหน๎าดินเฉพาะบริเวณที่มีการ
กํอสร๎างเทํานั้น เนื่องจากการปรับพื้นที่จะเป็นเฉพาะในบางอาคาร และแตํละอาคารจะไมํทาการกํอสร๎างในเวลา
เดียวกัน
7) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตกโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อจากัดพื้นที่ในการกํอสร๎างให๎อยูํภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และ
ปูองกันการรุกล้าพื้นที่ข๎างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการกํอสร๎าง และคนงานของโครงการ
8) เรํงดาเนินการปลูกหญ๎าคลุมดินที่มีการปรับพื้นที่แล๎วเสร็จ เพื่อชํวยดูดซับน้าฝน ชะลอการไหล
ของน้าฝนและลดการกัดเซาะหน๎าดิน
9) กํอนขุดปรับพื้นที่ จะต๎องขุดคูระบายน้าชั่วคราว เพื่อใช๎เป็นแนวดักน้า และรวบรวมน้าฝน ซึ่งทา
ให๎น้าที่ไหลตามความลาดชันภายในพื้นที่โครงการไมํเบี่ยงลงสูํพื้นที่ข๎างเคียงได๎
8. มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง
1) ถุงซีเมนต์ ที่มีปริมาณมากกวํา 20 ถุง ต๎องคลุมด๎วยผ๎าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล๎อมทั้งด๎านบน
และด๎านข๎างอีก 3 ด๎าน
2) ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช๎ในการกํอสร๎าง ต๎องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3) การกองวัสดุที่มีฝุนต๎องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ที่ปิดล๎อมทั้งด๎านบนและด๎านข๎างอีก 3 ด๎าน
หรือฉีดพรมด๎วยน้าเพื่อให๎ผิวเปียกอยูํเสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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9. มาตรการเฉพาะด้านขนดิน
1) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดล๎างรถยนต์หรือล๎อเลื่อนลงบนถนนที่สาธารณะและทาให๎ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก
2) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดปลํอยเศษวัสดุที่เหลือจากการกํอสร๎างหรือที่ติดค๎างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนน
ทางระบายน้าหรือในที่สาธารณะใดๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและฝุ่น
(1) หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให๎มีการระบายควันเป็นไปตามที่
ราชการกาหนดอยํางสม่าเสมอ
(2) มีสถานที่เพื่อใช๎สาหรับล๎างล๎อรถพร๎อมอุปกรณ์ใช๎ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อล๎างล๎อรถหรือตัวถังรถหรือ
วิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อทาความสะอาดรถกํอนออกจากสถานที่กํอสร๎าง
(3) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ด๎านทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อจากัดพื้นที่ในการกํอสร๎างให๎อยูํภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และปูองการรุกล้า
พื้นที่ข๎างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการกํอสร๎าง และคนงานของโครงการ
(4) ต๎องจัดให๎มีผ๎าใบกํอสร๎าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด๎านตั้งแตํชั้นที่ 2 ถึงชั้น
หลังคาของอาคารโครงการ เพื่อปูองกันฝุุนละอองและเศษวัสดุรํวงหลํนตํอผู๎พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ
(5) ใช๎ยางแอสฟัลต์หรือคอนกรีตปูบริเวณทางเข๎า-ออก
(6) วัสดุและการจัดการกองวัสดุ
1) ถุงซีเมนต์ ที่มีปริมาณมากกวํา 20 ถุง ต๎องคลุมด๎วยผ๎าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล๎อมทั้งด๎านบน
และด๎านข๎างอีก 3 ด๎าน
2) ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช๎ในการกํอสร๎าง ต๎องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3) การกองวัสดุที่มีฝุนต๎องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ที่ปิดล๎อมทั้งด๎านบนและด๎านข๎างอีก 3 ด๎าน
หรือฉีดพรมด๎วยน้าเพื่อให๎ผิวเปียกอยูํเสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) การขนย๎ายวัสดุที่มีฝุน ต๎องฉีดพรมด๎วยน้าทันทีกํอนการขนย๎าย
(7) ใช๎เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ในการเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุต๎องฉีดน้าหรือสารเคมีบนผิวอยําง
ตํอเนื่อง เว๎นแตํได๎มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุุนหรือกรองฝุุนไว๎แล๎ว
(8) การผสมคอนกรีต การไสไม๎ การกระทาใดๆ ที่กํอให๎เกิดมลภาวะต๎องจัดทาในพื้นที่ที่ได๎คลุมด๎วยผ๎า
คลุมหรือในห๎องที่มีหลังคาและผนังปิดด๎านข๎างอีก 3 ด๎าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
(9) การดาเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช๎
1) เศษวัสดุจะต๎องปกคลุมด๎วยผ๎าคลุมหรือปิดมิดชิดทั้งด๎านบนและด๎านข๎างทั้ง 3 ด๎าน
2) ต๎องขนย๎ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานที่กํอสร๎างอยํางน๎อยทุกๆ 3 วัน หากยังไมํ
พร๎ อมที่ จ ะขนย๎ า ยต๎ อ งจั ด ให๎ มี ที่พั ก รวมที่มี ข นาดเพี ย งพออยูํ ในต าแหนํง ที่ ส ะดวกตํ อการจั ด เก็ บ และต๎อ งมี
มาตรการทาความสะอาดอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา ปูองกันไมํให๎เกิดฝุุนละอองหรือสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อน
(10) การควบคุมด๎านฝุุนละอองและเศษวัสดุรํวงหลํนการกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย๎าย
อาคารในสํวนที่อยูํเหนือระดับดิ นเกิน 10 เมตร ต๎องใช๎ผ๎าทึบหรือผ๎าใบกํอสร๎าง (Mesh Sheet) โปรํงแสงหรือ
วัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกั้นตัวอาคารเพื่อปูองกันเศษวัสดุกํอสร๎างรํวงหลํนและฝุุนละอองฟุูงกระจาย
(11) การขนสํงวัสดุ
1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการกํอสร๎างต๎องจั ดให๎มีผ๎าใบคลุมให๎
มิดชิด โยงยึดอยํางแข็งแรง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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2) ยานพาหนะที่ใช๎ต๎องไมํบรรทุกน้าหนักเกินความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกมาตรฐานของ
ถนนที่กรมการขนสํงทางบกกาหนดไว๎
3) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดล๎างรถยนต์หรือล๎อเลื่อนลงบนถนนที่สาธารณะและทาให๎ถนนหรือที่สาธารณะ
สกปรก
4) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดปลํอยเศษวัสดุที่เหลือจากการกํอสร๎างหรือที่ติดค๎างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนน
ทางระบายน้าหรือในที่สาธารณะใดๆ
5) จากัดความเร็วของรถให๎มีความเร็วไมํเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุุนละออง
(12) จัดให๎มีการติดตั้งกลํองรับความคิดเห็นที่บริเวณปูอมยาม เพื่อรับเรื่องร๎องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น
หากพบวํามีเรื่องร๎องเรียนต๎องค๎นหาสาเหตุและแก๎ไขปัญหาที่พบโดยทันที
(13) เจ๎าของโครงการ กาชับผู๎ปฏิบัติงานให๎ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
ด๎านฝุุนละอองอยํางเครํงครัด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และฝุน่
(1) ตรวจสอบความเรียบร๎อยของแนวรั้วเป็นประจาทุกสัปดาห์ ตลอดชํวงการกํอสร๎าง
(2) กาชับให๎ผู๎รับเหมาภายใต๎การกากับดูแลของบริษัท ลากูนํา แกรนด์ จากัด ดูแลพื้นที่โครงการให๎มี
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
(3) ติดปูายประกาศบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง แสดงที่อยูํหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดตํอได๎ของ
เจ๎าของโครงการเพื่อรับข๎อร๎องเรียนหรือข๎อเสนอแนะ
(4) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รับเรื่องร๎องเรียนที่อาจจะเกิดจากการกํอสร๎าง หากพบวํามีเรื่องร๎องเรียนต๎องจัด
เจ๎าหน๎าที่เข๎าตรวจสอบและแก๎ไขปัญหาที่พบโดยทันที
(5) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนี้
1) Total Suspended Particulate (TSP)
2) PM-10
3) CO
4) SOx
5) NOx
6) HC
ลาดับ 1)-2) ความถี่ของการตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ ตลอดการกํอสร๎างฐานราก
หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือน และรายงานผลทุกเดือนตลอดชํวงกํอสร๎างโครงการบริเวณด๎านทิศใต๎ภายในพื้นที่
โครงการ ลาดับ 3)-6) ความถี่ของการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลทุกเดือนตลอดการกํอสร๎าง
บริเวณด๎านทิศใต๎ภายในพื้นที่โครงการ
(2) ช่วงด่าเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการผลกระทบด๎านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนั้นไมํ มีนัยสาคัญ
เนื่องจากไมํมีแหลํงปลํอยมลพิษที่จะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพอากาศโดยรอบแตํอยํางใด แตํโครงการมีที่
จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะกํอให๎เกิดปริมาณมลสารตํางๆ จากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการตํอ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎ เมื่อโครงการเปิดดาเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตํอคุณภาพอากาศมีน๎อยมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
กิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัก อาศัยเป็นสาคัญ แตํอยํางไรก็ตาม โครงการได๎จัดเตรียมที่จอด
รถยนต์ไว๎ภายในโครงการทั้งสิ้นจานวน 127 คัน โดยเป็นที่จอดรถสาหรับผู๎พิการจานวน 5 คัน ประกอบกับ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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โครงการได๎จัดเตรียมต๎นไม๎ที่เป็นไม๎ยืนต๎นในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวปูองกันและดูดซับมลพิษทางอากาศที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการได๎ในเบื้องต๎น จึงลดปัญหาการกระจายตัวของมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากที่จอดรถได๎
ในระดับหนึ่งดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการจึงอยูํในระดับต่า
จากการประเมินมลพิษที่ปลํอยออกจากทํอไอเสียของรถยนต์ในโครงการรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม
2564 (ดูภาคผนวกที่ 6 ประกอบ) โครงการได๎จัดเตรียมที่จอดรถยนต์จานวน 127 คัน ดังนั้น ผลกระทบด๎าน
คุณภาพอากาศจึงจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากทํอไอเสียรถยนต์ โดยสามารถ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได๎ดังนี้ ฝุุนขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM-10) ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และไฮโดรคาร์บอน (HC)
การคานวณใช๎สมการของ แบบจาลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten,1996
พิจารณารํวมกับการพัดผํานของกระแสลมที่พัดผํานบริเวณพื้นที่โครงการ จากผังลมของสถิติข๎อมูลอุตุนิยมวิทยา
ภูเก็ตคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ มีเงื่อนไขในการคานวณ ดังนี้
(1) สมการที่ใช๎คานวณ
C (mg/m3)
=
โดยที่

C
Q

=
=

D

=

W

=

M

=

Q (mg/s)
D(m) x W(m/s) x M(m)
ความเข๎มข๎นของปริมาณฝุุนที่เกิดขึ้น (มก./ลบ.ม.)
อัตราการปลํอยมลสารที่เกิดขึ้น (มก./วินาที) สั มประสิทธิ์ตัวคูณ
ของการปลํอยมลพิษ (ตารางที่ 4.1-2) x ระยะทางวิ่งภายใน
โครงการ x จานวนรถ
ความกว๎างของพื้นที่ (ระยะขจัดของพื้นที่กํอสร๎างด๎านที่ตั้งฉากกับ
ทิศทางลม ของโครงการประมาณ 265.08 เมตร
ความเร็วลม (นอต) (ใช๎สถิติจากข๎อมูลอุตุนิยมวิทยาภูเก็ตคาบ 30
ปี (พ.ศ. 2534-2563) โดยใช๎คําเฉลี่ยความเร็วลม คือ 2.00 Knots
หรือ 1.03 เมตร/วินาที (1 นอต = 0.5144 เมตร/วินาที)
Mixing Height เป็นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุูงกระจาย
ของสารมลพิษทางอากาศจากแหลํงกาเนิด (ข๎อมูลเฉลี่ยปี พ.ศ.
2556 สถานีภูเก็ตฯ (ตารางที่ 4.1-1) เป็นข๎อมูลในการประเมินซึ่งมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 1,441.91 เมตร)

(2) ปริมาณรถยนต์คิดเทียบเทําที่จอดรถยนต์ จานวน 127 คัน มีระยะทางวิ่งภายในโครงการ
เพื่อเข๎าสูํพื้นที่โครงการวนในพื้นที่โครงการและนอกพื้นที่โครงการ (วิ่ง 2 เที่ยว/วัน) เทํากับ 1.217 กิโลเมตร ซึ่ง
กาหนดให๎วิ่งเข๎า-ออกในโครงการภายใน 1 ชั่วโมง
(3) ใช๎อัตราการระบายมลสารจากรถยนต์ซึ่งอนุมานวําเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก และเครื่องยนต์
เบนซิน เมื่อเปรียบเทียบมลพิษที่ปลํอยออกมาระหวํางเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเครื่องยนต์เบนซิน ถ๎าคําไหน
มากกวําจะนาคํานั้นมาประเมิน โดยมีคํา Emission Factor (EF) ของก๏าซแตํละชนิด ดังนี้ (รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.1-16)
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ตารางที่ 4.1-16 สัมประสิทธิ์การปลํอยของก๏าซแตํละชนิดระหวํางเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเบนซิน
ชนิดของมลสาร
1. ฝุุนละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ฝุุนขาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
4. ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
5. ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
6. ก๏าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

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

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

จากเงื่อนไขข๎างต๎น สามารถคานวณหาอัตราการระบายของสารมลพิษและความเข๎มข๎นของ
มลสารได๎ดังนี้
1) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP)
Q
=
0.1 x 1,000 x 1.217 x 127 x 2
=
30,911.80
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
8.59
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
8.59/ (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000022
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณความเข๎มข๎นของฝุุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของ
โครงการจะเทํากับ 0.000022 มิลลิกรัม/ลู กบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 มีคําเทํากับ 0.036
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 0.036022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํ เกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว๎
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
Q
=
0.398 x 1,000 x 1.217 x 127 x 2
=
123,028.96
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
34.17
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
34.17 / (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000087
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณความเข๎มข๎นของฝุุนขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอ
เสียรถยนต์ของโครงการจะเทํากับ 0.000087 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 ผลการ
ตรวจวัดเฉลี่ย 0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเทํากับ 0.020087 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกิน
มาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว๎ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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3) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Q
=
5.745 x 1,000 x 1.217 x 127 x 2
=
1,775,882.91
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
493.30
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
493.30 / (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0013
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณ ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เทํากับ 0.0013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด
ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทํากับ 0.40
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 0.4013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว๎
34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
Q
=
4.116 x 1,000 x 1.217 x 127 x 2
=
1,272,329.69
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
353.42
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
353.42 / (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.00090
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการ
จะเทํากับ 0.00090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคาร
ชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทํากับ
0.0062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 0.00710 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ย
กาหนดไว๎ไมํเกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
Q
=
0.182 x 1,000 x 1.217 x 127 x 2
=
56,259.48
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
15.63
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
15.63 / (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000040
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณ ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เทํากับ 0.000040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคาร
ชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทํากับ
0.0006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 0.000640 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ย
กาหนดไว๎ไมํเกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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6) ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
Q
=
1.535 x 1,000 x 1.217 x 127 x 2
=
474,496.13
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
131.80
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
131.80 / (265.08 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.00033
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณก๏าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเทํากับ
0.00033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด ที
จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 2.86 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร จึงเทํากับ 2.86033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว๎ไมํเกิน 5.30
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการประเมินปริมาณมลสารที่ระบายออกจากทํอไอเสียรถยนต์ของโครงการเมื่อรวมกับผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) มีคําความ
เข๎มข๎นไมํเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ดูตารางที่ 4.1-17 ประกอบ)
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได๎ประเมินกรณีรถยนต์วิ่งเข๎าออกโครงการสูงสุดใน 1 ชั่วโมง เทํากับ
127 คัน ดังนั้ น โครงการได๎ตระหนักถึงปั ญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นจึงได๎กาหนดให๎มีการปฏิบัติตาม
มาตรการอยํางเครํงครัด ซึ่งจะทาให๎การระบายอากาศในบริเวณพื้นที่จอดรถดีขึ้นและสํงผลกระทบตํอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในบริเวณใกล๎เคียงระดับต่า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 4.1-17 ความเข๎มข๎นของมลพิษจากทํอไอเสียรถยนต์ชํวงดาเนินการ
พารามิเตอร์
1. ฝุุนละออง(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ฝุุนขาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
4.ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
5.ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
6.ก๏าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
หมายเหตุ :

1/

หน่วย

ความเข้มข้นของสาร
มลพิษจากท่อไอเสีย
รถยนต์

มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.

0.00002200
0.00008700
0.00130000
0.00090000
0.00004000
0.00033000

ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่
โครงการ1/
0.0360
0.0200
0.4000
0.0062
0.0006
2.8600

ความเข้มข้นของสาร
มลพิษเมื่อรวมกับผล
การตรวจวัด

มาตรฐาน

0.03602200
0.02008700
0.40130000
0.00710000
0.00064000
2.86033000

0.332/
0.123/
34.22/
0.325/
0.784/
5.36/

หมายถึง ผลการตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศโดย บริษัท เอ็นไว รีเสิร์ซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 บริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (TJunction) (เพื่อการค๎า)
2/
: หมายถึง คํามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกาหนดคํามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 3/ หมายถึง คํามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกาหนดคํามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 4/ หมายถึง คํามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคําก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
: 5/ หมายถึง คํามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคําก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 6/ หมายถึง คํามาตรฐานความเข๎มของก๏าซไฮโดรคาร์บอนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงของประเทศเกาหลี
ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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สาหรับการดาเนินโครงการอาจกํอให๎เกิดก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากยานพาหนะ แตํทั้งนี้ ที่
จอดรถภายในโครงการออกแบบให๎ มีลักษณะเปิดโลํงไมํปิดทึบ มีลมพัดผํานอยูํตลอดเวลา จึงไมํเกิดการสะสม
ของมลพิษ และโครงการจะติดตั้งปูายห๎ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว๎ภายในบริเวณลานจอดรถ ให๎สามารถสังเกตได๎
อยํางชัดเจนและทั่วถึง นอกจากนี้ โครงการจะจัดให๎มีการปลูกต๎นไม๎ภายในโครงการให๎มากที่สุด เพื่อให๎ต๎นไม๎
ตํางๆ ชํวยดูดซับก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากที่จอดรถของโครงการ
โดยพันธุ์ไม๎ทโี่ ครงการเลือกปลูก ได๎แกํ ต๎นไคร๎ย๎อย ต๎นจิกทะเล ต๎นจิกน้า ต๎นโพทะเล ต๎นกระทิง
ต๎นไทรย๎อย ต๎นตาลโตนด ต๎นเตยหอม ต๎นไอริสดอกเหลือง ต๎นพลับพลึงหนู ต๎นฟิโลเดนดรอน มะละกอ ต๎นคล๎า
ซิการ์ ต๎นไทรเกาหลี ต๎นหนวดปลาหมึกแคระ ต๎นเฟิร์นฮาวาย และหญ๎ามาเลเซีย ซึ่งพันธุ์ไม๎ดังกลําวสามารถดูดซับ
ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ได๎ 2,361.48 กรัม (ดูตารางที่ 4.1-18 ประกอบ)
ในขณะที่มีปริมาณก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปลํอยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็น CO2
เทํากับ 586.74 กรัม ซึ่งต๎นไม๎ที่ป ลูกสามารถดูดซับก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ภายในโครงการได๎ อยําง
เพียงพอ โดยสามารถคานวณหาความสามารถของต๎นไม๎ในการดูดซับก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิด
เทียบเป็น CO2 จากยานพาหนะของโครงการได๎ดังนี้
(ก) การประเมินแหล่งก่าเนิด CO ภายในโครงการ
ปริมาณยานพาหนะของผู๎พักอาศัยภายในโครงการ กาหนดพื้นที่รองรับไว๎ ในโครงการประมาณ
127 คัน ทั้งนี้ โดยผิวจราจรกาหนดให๎ใช๎ความเร็วต่าภายในโครงการเพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาคุณภาพ
อากาศภายในโครงการ ทั้งนี้ พื้นที่เกือบตลอดแนวทางสัญจรภายในโครงการจัดให๎มีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพกรอง
การฟุูงกระจายของมลสารที่ขับออกจากรถยนต์ ทั้งไม๎ ยืนต๎นและไม๎พุํม เพื่อชํวยในการดูดซับ CO จากพาหนะ
และประสิทธิภาพภายในเป็นมํานกันการฟุูงกระจายของฝุุนละอองและมลสาร
(ข) การประเมินค่าปริมาณการปล่อย CO
ก) ปริมาณ CO ที่ปลํอยออกจากรถยนต์ในโครงการ 1 คัน (โดยคานวณตามระยะทาง)
ระยะทาง 1 กิโลเมตร ด๎วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ปลํอย CO
=
1.206
กรัม/คัน/กิโลเมตร
ระยะทางในโครงการ 1.217 กิโลเมตร ด๎วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ปลํอย CO
=
1.206 x 1.217
=
1.47 กรัม/คัน
ข) ปริมาณการปลํอย CO ของรถยนต์ภายในโครงการ 127 คัน ใน 1 วัน
ปริมาณการปลํอย CO ตํอรถยนต์ 1 คัน =
1.47 กรัม
ปริมาณรถยนต์ทั้งสิ้น 127 คันปลํอย CO =
1.47 x 127
=
186.69 กรัม
ปริมาณการเข๎าออกปกติวันละ 2 เที่ยว ปริมาณ CO =
186.69 x 2
=
373.38 กรัม
ค) ปรับเปลี่ยนปริมาณ CO เพื่อเป็น CO2
2CO+ O2
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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มวลโมเลกุลของ CO มีคํา
มวลโมเลกุลของ CO2 มีคํา
ปริมาณ CO 28 กรัม คิดเป็น CO2
ปริมาณ CO 373.38 กรัม คิดเป็น CO2
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=
28
=
44
=
44
กรัม
= 44 x 373.38
28
=
586.74 กรัม
หรือคิดเป็น 13.34 โมล

ง) การประมวลคําการคายมลสาร CO และกระบวนการดูดซับโดยศักยภาพของพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ
จากอัตราการสังเคราะห์แสงใน 1 วัน ของต๎นไม๎ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีคํารวมประมาณ 47.69
โมล หรือประมาณ 2,098.36 กรัม (ดูตารางที่ 4.1-18 ประกอบ) ในขณะที่ปริมาณก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) ที่ปลํอยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็น CO2 เทํากับ 13.34 โมล หรือ 586.74 กรัม
ดังนั้น จะเห็นได๎วําปริมาณก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิดเทียบเป็น CO2 ที่เกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะภายในโครงการมีปริมาณน๎อยมาก เมื่อเทียบกับอัตราการสังเคราะห์แสงของต๎นไม๎ภายในโครงการ
ดังนั้น การดาเนินโครงการจึงไมํสํงผลกระทบที่มีนัยสาคัญตํอคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการจะจัด
ให๎มีเจ๎าหน๎าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให๎มีความสมบูรณ์อยูํเสมอ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-18 อัตราการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม๎ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
ชนิดพันธุ์ไม้

อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
µmol/m2/s*

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.82
0.67
0.82
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
รวมอัตราการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ

ต๎นไคร๎ย๎อย
ต๎นจิกทะเล
ต๎นจิกน้า
ต๎นโพทะเล
ต๎นกระทิง
ต๎นไทรย๎อย
ต๎นตาลโตนด
ต๎นเตยหอม
ต๎นไอริสดอกเหลือง
ต๎นพลับพลึงหนู
ต๎นฟิโลเดนดรอน มะละกอ
ต๎นคล๎าซิการ์
ต๎นไทรเกาหลี
ต๎นหนวดปลาหมึกแคระ
ต๎นเฟิร์นฮาวาย
หญ๎ามาเลเซีย

พื้นที่ปลูกต้นไม้
ภายในโครงการ
(ตารางเมตร)
324.76
240.25
376.80
192.30
331.82
76.92
62.80
72.60
195.24
222.04
117.13
112.85
60.50
164.44
25.00
90.00
2,665.45

อัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ 1 วัน
(mol)**
0.67 x 10-6 x 324.76 x 60 x 60 x 8 = 6.27
0.67 x 10-6 x 240.25 x 60 x 60 x 8 = 4.64
0.67 x 10-6 x 376.80 x 60 x 60 x 8 = 7.27
0.67 x 10-6 x 192.30 x 60 x 60 x 8 = 3.71
0.67 x 10-6 x 331.82 x 60 x 60 x 8 = 6.40
0.67 x 10-6 x 76.92 x 60 x 60 x 8 = 1.48
0.67 x 10-6 x 62.80 x 60 x 60 x 8 = 1.21
0.82 x 10-6 x 72.60 x 60 x 60 x 8 = 1.71
0.67 x 10-6 x 195.24 x 60 x 60 x 8 = 3.77
0.82 x 10-6 x 222.04 x 60 x 60 x 8 = 5.24
0.67 x 10-6 x 117.13 x 60 x 60 x 8 = 2.26
0.67 x 10-6 x 112.85 x 60 x 60 x 8 = 2.18
0.67 x 10-6 x 60.50 x 60 x 60 x 8 = 1.17
0.67 x 10-6 x 164.44 x 60 x 60 x 8 = 3.17
0.67 x 10-6 x 25.00 x 60 x 60 x 8 = 0.48
0.67 x 10-6 x 90.00 x 60 x 60 x 8 = 1.73
47.69 mol = 2,098.36 กรัม

ที่มา : * พูนพิภพ เกษมทรัพย์. วันต๎นไม๎ประจาปีแหํงชาติ 2542, ภาควิชาพืชไรํนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2542
** คิดอัตราการสังเคราะห์แสง 8 ชั่วโมง/วัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

4.1.5

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
(1) ระดับเสียง

1) ช่วงการก่อสร้าง
เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในระยะกํอสร๎างโครงการ มีแหลํงกาเนิดมาจากการทางานของเครื่องจักรกล
อุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆ เชํน งานเตรียมพื้นที่ งานฐานราก งานโครงสร๎างอาคาร เป็นต๎น ระดับเสียงที่ เกิด
จากกิจกรรมการทางานเหลํานี้ จะทาให๎เกิดเสียงรบกวนตํอผู๎พักอาศัยโดยรอบพื้นที่กํอสร๎างได๎ โดยทั่วไปงาน
กํอสร๎างในขั้นตอนตํางๆ จะมีระดับเสียงที่ระยะ 15 เมตร จากแหลํงกาเนิดเสียง แสดงดังตารางที่ 4.1-19
ตารางที่ 4.1-19 ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมกํอสร๎างตํางๆ ที่ระยะหําง 15 เมตร จากจุดกาเนิด
กิจกรรม
ระดับความดังเสียง (เดซิเบล(เอ))
83
- การเตรียมพื้นที่ (Site Preparation)
79
- การขุดเจาะ (Excavation)
88
- การทาฐานราก (Foundation)
79
- การขึ้นโครงการ (Erection)
84
- การเก็บงานและงานตกแตํง (Finishing)
ที่มา : Wilson, Charles E. Noise Control; Measurement, Analysis and Control of Sound and Vibration, 1987

การประเมินระดับเสียงจากการกํอสร๎างโครงการ จะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตํางๆ
ตํอผู๎รับเสียง ซึ่งโครงการมีอาณาเขตติดตํอโดยรอบโครงการ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศใต๎
ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ มีความกว๎าง 6.00 เมตร
และคลองสาธารณประโยชน์ กว๎างน๎อยกวํา 10.00 เมตร
ทิศตะวันออก ติดกับ โรงแรม Casuarina Shores และพื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศตะวันตก
ติดกับ โรงแรม Saii Laguna Phuket
พื้นที่วํางมีการครอบครองบุคคลอื่น
และทางสาธารณประโยชน์ มีความกว๎าง 6.00 เมตร
ทั้ง นี้ ผลกระทบจากระดั บ เสี ย งที่เ กิ ด ขึ้น จากกิ จ กรรมตํา งๆ ตํ อ ผู๎ รับ เสี ย งที่ เป็ น พื้ นที่ ข๎ า งเคี ย ง
โครงการที่ได๎รับผลกระทบจากการกํอสร๎าง ได๎แกํ
ทิศเหนือ
ติดกับ โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
ทิศใต๎
ติดกับ วิลลํา อลายา
ทิศตะวันออก ติดกับ แคสซัวรีนา ชอร์ส
ทิศตะวันตก ติดกับ โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
โดยมีระยะหํางอาคารที่ได๎รับผลกระทบด๎านเสียงจากกิจกรรมการกํอสร๎างโครงการ ดังรูปที่ 4.1-1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

1

1. โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ระยะหําง 74.40 เมตร
2. วิลลํา อลายา
ระยะหําง 91.20 เมตร
3. แคสซัวรีนา ชอร์ส
ระยะหําง 13.20 เมตร
4. โรงแรมทราย ลากูนํา ภูเก็ต ระยะหําง 12.10 เมตร

4

ที่ตั้งโครงการ
3

2

รูปที่ 4.1-1 แผนผังระยะหํางอาคารที่ได๎รับผลกระทบด๎านเสียงจากกิจกรรมการกํอสร๎าง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมกํอสร๎างของโครงการ พบวํา จะมีกิจกรรมที่ระดับความสูงสองระดับ และ
ตามระยะหํางจากแนวเขตที่ดิน คือ ที่ระดับฐานรากอาคารถึงระดับชั้นที่ 2 ของอาคาร (ที่ความสูงไมํเกินระดับรั้ว
Aluminium Sheet สูง 3 เมตร) จะมีกิจกรรมกํอสร๎างที่เป็นแหลํงกาเนิดเสียง ได๎แกํ งานเตรียมพื้นที่ งานขุด
เจาะ งานทาฐานรากและเสาเข็มเจาะ งานโครงสร๎าง/สถาปั ตยกรรม และงานตกแตํง และเก็บงาน โดยมี
ระยะหํางระหวํางแหลํงกาเนิดเสียงถึงแนวเขตที่ดินประมาณ 12.10-91.20 เมตร โดยกิจกรรมการกํอสร๎าง
อาคารตั้งแตํระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป (ระดับความสูงเกิน รั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร) จะมีกิจกรรมกํอสร๎าง
ได๎แกํ งานโครงสร๎าง/สถาปัตยกรรม และงานตกแตํงและเก็บงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาพื้นที่โดยรอบโครงการ พบวํา
ผู๎รับเสียงที่ใกล๎พื้นที่โครงการมากที่สุด อยูํในระดับฐานรากอาคารถึงระดับชั้นที่ 2 ของอาคาร ได๎แกํ โรงแรม
ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ทิศเหนือ และแคสซัวรีนา ชอร์ส ทางทิศตะวันออก
การประเมินผลกระทบด๎านเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมชํวงกํอสร๎างของโครงการ ได๎พิจารณาผลกระทบ
ใน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ประเมินผลกระทบระดับเสียงที่อาจสํงผลกระทบให๎เกิดการเสื่อมสมรรถภาพของหู โดย
พิจารณาคําระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในสภาพแวดล๎อมทั่วไปของชุมชนใกล๎เคียงพื้นที่โครงการ
ขั้นตอนที่ 2: ประเมินผลกระทบจากเหตุเดือดร๎อนราคาญที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาคําระดับเสียง
รบกวนขณะทาการกํอสร๎าง ซึ่งจะต๎องมีคําไมํมากกวําระดับเสียงพื้นฐานเกินกวํา 10 เดซิเบล (เอ)
โดยอาศัยข๎อมูลการตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณพื้นที่โครงการที่มีโอกาสได๎รับผลกระทบด๎านเสียงจาก
โครงการ ทั้งนี้ จากข๎อมูลสภาพปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได๎กาหนดพื้นที่ที่คาดวําจะได๎รับ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการซึ่งมีสิ่งปลูกสร๎างโดยรอบโครงการทั้ง 4 ทิศ รายละเอียด แสดงดัง ตารางที่
4.1-20
ตารางที่ 4.1-20 รายละเอียดหนํวยรับเสียงและระยะหํางจากแหลํงกาเนิดเสียง
ระยะห่างจากแหล่งก่าเนิดเสียง (มากที่สุด)
ทิศ
แหล่งรับเสียง
(เมตร)
เหนือ
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
74.40
ใต๎
วิลลํา อลายา
91.20
ตะวันออก
แคสซัวรีนา ชอร์ส
13.20
ตะวันตก
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
12.10
รายละเอียดวิธีการประเมินและผลการประเมินดังกลําว แสดงดังนี้
ระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นชํวงกํอสร๎างเรียงลาดับจากน๎อยไปหามากได๎ดังนี้
- การขุดเจาะและการขึ้นโครงการ ระดับเสียง ( Leq ) 79 เดซิเบล (เอ)
- การเตรียมพื้นที่
ระดับเสียง ( Leq ) 83 เดซิเบล (เอ)
- การเก็บงานและงานตกแตํง
ระดับเสียง ( Leq ) 84 เดซิเบล (เอ)
- การทาฐานราก
ระดับเสียง ( Leq ) 88 เดซิเบล (เอ)
ที่มา: Banter Larry, Environmental Impact Assessment McGraw Hill, Inc, 1977 (วัดที่ระยะ 15 เมตร
จากต๎นกาเนิดเสียง)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

จากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา กิจกรรมในชํวงกํอสร๎างที่กํอให๎เกิดเสียงดังรบกวนตํอพื้นที่
ข๎างเคียงที่ดังที่สุด จะมาจากการทาฐานราก คือ 88 เดซิเบล (เอ) รองลงมาคือ การเก็บงานและงานตกแตํง 84
เดซิเบล (เอ) ดังนั้น โครงการจึงเลือกประเมินผลกระทบด๎านเสียงจากกิจกรรมการทาฐานราก และการเก็บงาน
และงานตกแตํง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) คําระดับเสียงตั้งต๎น
โครงการได๎ประเมินคําระดับเสียงตั้งต๎นสาหรับนามาใช๎ในการประเมินคําระดับเสียงจากกิจกรรม
การดัดแปลงอาคาร ทั้งกํอนและหลังมีมาตรการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-21
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-21 ระดับเสียงตั้งต๎นที่อาคารโดยรอบโครงการจะได๎รับจากกิจกรรมกํอสร๎างของโครงการ
ทิศ

แหล่งก่าเนิดเสียง

แหล่งรับเสียง

ระยะห่าง
(เมตร)

ทิศเหนือ
ทิศใต๎
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

อาคาร R
อาคาร P
อาคาร P
อาคาร R

โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
วิลลํา อลายา
แคสซัวรีนา ชอร์ส
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต

74.40
91.20
13.20
12.10

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ระดับเสียงจากจุด
ก่าเนิด
(เดซิเบล (เอ))
88
88
88
88

เสียงตั้งต้น
(เดซิเบล (เอ))
74.09
72.32
89.11
89.87
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

2) คําระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง)
การประเมินผลกระทบด๎านเสียงจากกิจกรรมการกํอสร๎างของโครงการ ระดับเสียงจาก
การกํอสร๎างจะถูกลดทอนจากแหลํงกาเนิดไปสูํผู๎รับ (Receptor) ซึ่งคานวณได๎ดังสมการ (1)
Lp2

=

Lp1 – 20 logr2/r1 ……………… (1)

โดยที่ Lp2
Lp1
r1,r2

=
=
=

ระดับเสียงที่ต๎องการทราบที่ระยะทาง r2เมตร
ระดับเสียงจากแหลํงกาเนิดที่ระยะทาง r1เมตร
ระยะทางระหวํางแหลํงกาเนิดเสียงกับบริเวณที่ต๎องการทราบ (เมตร)

ผลการประเมินระดับเสี ยงที่อาคารข๎างเคียงโดยรอบทั้ง 4 ทิศได๎รับจากการกํอสร๎างของโครงการ
ในชํวงกํอสร๎าง ซึ่งจะมีผลกระทบตํอผู๎พักอาศัยใกล๎เคียงมากที่สุดทั้ง 4 ทิศ แสดงดังตารางที่ 4.1-22 และตาราง
ที่ 4.1-24

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 4.1-22 ผลการคานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (ก่อนมีกาแพงกั้นเสียง)
ทิศเหนือ
ทราย ลากูน่า ภูเก็ต
สูง 3 ชั้น

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500
500
500

แหล่งกาเนิดเสียง ความสูงแหล่งกาเนิด
(ชั้น)
(เมตร)
1
0.00
2
2.80
3
5.80
4
8.80
5
11.80
ดาดฟ้า
14.85

ความสูงผู้รบั เสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
74.40
1.00
74.40
1.00
74.40
1.00
74.40
1.00
74.40
1.00
74.40

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกาแพง
(เมตร)
(เมตร)
73.40
3.00
73.40
3.00
73.40
3.00
73.40
3.00
73.40
3.00
73.40
3.00

ความสามารถ
ในการคานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A

B

d

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

73.43
73.43
73.43
73.43
73.43
73.43

74.41
74.42
74.55
74.81
75.18
75.68

2.18
0.03
1.85
4.51
7.10
9.64

6.36
0.07
5.38
13.13
20.71
28.11

21.15
6.51
20.44
24.24
26.20
27.52

A+B-d Fresnel N

IL (dBA)

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.15
74.09
6.51
70.09
20.44
70.09
24.24
70.09
25.00
70.09
25.00
70.09

เสียงที่เหลือ
(dBA)
52.94
63.58
49.65
45.85
43.89
42.57

เสียงLeq24hr
(dBA)
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงรวม
(dBA)
56.35
64.01
55.14
54.36
54.13
54.02

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-0.76
7.0
45.94
ผ่าน
9.88
0.5
63.08
ผ่าน
-4.05
7.0
42.65
ผ่าน
-7.85
7.0
38.85
ผ่าน
-9.81
7.0
36.89
ผ่าน
-11.13
7.0
35.57

เสียงL90
(dBA)
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

เสียงรบกวน
(dBA)
-1.46
15.68
-4.75
-8.55
-10.51
-11.83

มาตรฐาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

2
2
2
2
2
2

3.80
1.00
3.80
3.80
3.80
3.80

74.40
74.40
74.40
74.40
74.40
74.40

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

73.40
73.40
73.40
73.40
73.40
73.40

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

73.40
73.43
73.40
73.40
73.40
73.40

74.50
74.42
74.43
74.57
74.83
75.22

2.07
0.03
1.95
4.72
7.43
10.08

6.03
0.07
5.69
13.77
21.67
29.39

20.92
6.51
20.67
24.45
26.40
27.71

20.92
6.51
20.67
24.45
25.00
25.00

74.09
70.09
70.09
70.09
70.09
70.09

53.17
63.58
49.42
45.64
43.69
42.38

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

56.45
64.01
55.08
54.33
54.11
54.01

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-0.53
9.88
-4.28
-8.06
-10.01
-11.32

7.0
0.5
7.0
7.0
7.0
7.0

46.17
63.08
42.42
38.64
36.69
35.38

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

-1.23
15.68
-4.98
-8.76
-10.71
-12.02

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

3
3
3
3
3
3

6.80
6.80
1.00
6.80
6.80
6.80

74.40
74.40
74.40
74.40
74.40
74.40

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

73.40
73.40
73.40
73.40
73.40
73.40

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

73.50
73.50
73.43
73.50
73.50
73.50

74.71
74.51
74.55
74.43
74.57
74.83

1.95
0.01
1.85
4.96
7.79
10.56

5.69
0.03
5.38
14.45
22.70
30.78

20.67
5.59
20.44
24.65
26.60
27.91

20.67
5.59
20.44
24.65
25.00
25.00

74.09
70.09
70.09
70.09
70.09
70.09

53.42
64.50
49.65
45.44
43.49
42.18

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

56.57
64.85
55.14
54.30
54.10
54.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-0.28
10.80
-4.05
-8.26
-10.21
-11.52

7.0
0.5
7.0
7.0
7.0
7.0

46.42
64.00
42.65
38.44
36.49
35.18

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

-0.98
16.60
-4.75
-8.96
-10.91
-12.22

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

A

B

d

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

90.22
90.22
90.22
90.22
90.22
90.22

91.21
91.22
91.33
91.53
91.84
92.25

เสียงที่เหลือ
(dBA)
51.18
61.87
47.83
44.01
42.03
40.70

เสียงLeq24hr
(dBA)
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงรวม
(dBA)
55.63
62.49
54.70
54.14
53.99
53.91

เสียงL90
(dBA)
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

เสียงรบกวน
(dBA)
-3.22
13.97
-6.57
-10.39
-12.37
-13.70

ความถี่เสียง แหล่งกาเนิดเสียง ความสูงแหล่งกาเนิด
(Hz)
(ชั้น)
(เมตร)
วิลล่า อลายา
500
1
0.00
ชั้นเดียว
500
2
2.80
500
3
5.80
500
4
8.80
500
5
11.80
500
ดาดฟ้า
14.85
ที่มา : คานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด , 2565
ทิศใต้

แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

ความสูงผู้รบั เสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
91.20
1.00
91.20
1.00
91.20
1.00
91.20
1.00
91.20
1.00
91.20

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกาแพง
(เมตร)
(เมตร)
90.20
3.00
90.20
3.00
90.20
3.00
90.20
3.00
90.20
3.00
90.20
3.00

ความสามารถ
ในการคานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A+B-d Fresnel N
2.18
0.02
1.87
4.57
7.24
9.87

6.35
0.07
5.45
13.34
21.11
28.77

IL (dBA)
21.14
6.45
20.49
24.31
26.29
27.62

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.14
72.32
6.45
68.32
20.49
68.32
24.31
68.32
25.00
68.32
25.00
68.32

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-2.52
7.0
44.18
ผ่าน
8.17
0.5
61.37
ผ่าน
-5.87
7.0
40.83
ผ่าน
-9.69
7.0
37.01
ผ่าน
-11.67
7.0
35.03
ผ่าน
-13.00
7.0
33.70

มาตรฐาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 4.1-22 ผลการคานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (ก่อนมีกาแพงกั้นเสียง) (ต่อ)
ทิศตะวันออก
แคสซัวรีนา ชอร์ส
สูง 5 ชั้น

ทิศตะวันตก
ทราย ลากูน่า ภูเก็ต
ชั้นเดียว

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500
500
500

แหล่งกาเนิดเสียง ความสูงแหล่งกาเนิด
(ชั้น)
(เมตร)
1
0.00
2
2.80
3
5.80
4
8.80
5
11.80
ดาดฟ้า
14.85

แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

ความสูงผู้รบั เสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
13.20
1.00
13.20
1.00
13.20
1.00
13.20
1.00
13.20
1.00
13.20

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกาแพง
(เมตร)
(เมตร)
12.20
3.00
12.20
3.00
12.20
3.00
12.20
3.00
12.20
3.00
12.20
3.00

4-31

ความสามารถ
ในการคานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A

B

d

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

12.36
12.36
12.36
12.36
12.36
12.36

13.24
13.32
14.05
15.33
17.06
19.13

2.29
0.06
1.29
2.92
4.16
5.12

6.67
0.18
3.76
8.50
12.14
14.93

21.35
9.31
18.93
22.38
23.91
24.80

A+B-d Fresnel N

IL (dBA)

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.35
89.11
9.31
85.11
18.93
85.11
22.38
85.11
23.91
85.11
24.80
85.11

เสียงที่เหลือ
(dBA)
67.76
75.80
66.18
62.73
61.20
60.31

เสียงLeq24hr
(dBA)
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงรวม
(dBA)
67.93
75.83
66.41
63.24
61.91
61.17

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
14.06
0.0
67.76
ไม่ผ่าน
22.10
0.0
75.80
ผ่าน
12.48
0.5
65.68
ผ่าน
9.03
0.5
62.23
ผ่าน
7.50
0.5
60.70
ผ่าน
6.61
1.0
59.31

เสียงL90
(dBA)
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

เสียงรบกวน
(dBA)
20.36
28.40
18.28
14.83
13.30
11.91

มาตรฐาน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

2
2
2
2
2
2

3.80
1.00
3.80
3.80
3.80
3.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

12.23
12.36
12.23
12.23
12.23
12.23

13.74
13.32
13.35
14.12
15.44
17.21

1.65
0.06
1.85
4.00
5.65
6.90

4.82
0.18
5.39
11.65
16.47
20.13

19.97
9.31
20.45
23.73
25.22
26.08

19.97
9.31
20.45
23.73
25.00
25.00

89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

69.14
75.80
64.66
61.38
59.89
59.03

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

69.26
75.83
65.00
62.06
60.83
60.15

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

15.44
22.10
10.96
7.68
6.19
5.33

0.0
0.0
0.5
0.5
1.5
1.5

69.14
75.80
64.16
60.88
58.39
57.53

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

21.74
28.40
16.76
13.48
10.99
10.13

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

3
3
3
3
3
3

6.80
6.80
1.00
6.80
6.80
6.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

12.78
12.78
12.36
12.78
12.78
12.78

14.85
13.79
14.05
13.35
14.12
15.46

1.09
0.01
1.29
5.31
7.52
9.21

3.18
0.02
3.76
15.49
21.92
26.85

18.24
7.24
18.93
24.95
26.45
27.32

18.24
7.24
18.93
24.95
25.00
25.00

89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

70.87
77.87
66.18
60.16
58.66
57.79

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

70.95
77.88
66.41
61.04
59.86
59.22

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

17.17
24.17
12.48
6.46
4.96
4.09

0.0
0.0
0.5
1.5
1.5
2.0

70.87
77.87
65.68
58.66
57.16
55.79

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

23.47
30.47
18.28
11.26
9.76
8.39

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

4
4
4
4
4
4

9.80
9.80
9.80
1.00
9.80
9.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

13.97
13.97
13.97
12.36
13.97
13.97

16.44
14.94
13.79
15.33
13.35
14.13

0.69
0.05
3.15
2.92
9.47
11.73

2.01
0.13
9.18
8.50
27.62
34.19

16.35
8.84
22.71
22.38
27.45
28.37

16.35
8.84
22.71
22.38
25.00
25.00

89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

72.76
76.27
62.40
62.73
57.66
56.74

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

72.81
76.29
62.95
63.24
59.13
58.49

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

19.06
22.57
8.70
9.03
3.96
3.04

0.0
0.0
0.5
0.5
2.0
3.0

72.76
76.27
61.90
62.23
55.66
53.74

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

25.36
28.87
14.50
14.83
8.26
6.34

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

5
5
5
5
5
5

12.80
12.80
12.80
12.80
1.00
12.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

15.65
15.65
15.65
15.65
12.36
15.65

18.39
16.56
14.94
13.79
17.06
13.36

0.42
0.11
3.68
7.74
4.16
14.18

1.24
0.32
10.73
22.57
12.14
41.35

14.43
10.54
23.38
26.57
23.91
29.19

14.43
10.54
23.38
25.00
25.00
25.00

89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

74.68
74.57
61.73
58.54
61.20
55.92

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

74.72
74.61
62.37
59.77
61.91
57.96

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

20.98
20.87
8.03
4.84
7.50
2.22

0.0
0.0
0.5
1.5
0.5
4.5

74.68
74.57
61.23
57.04
60.70
51.42

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

27.28
27.17
13.83
9.64
13.30
4.02

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

A

B

d

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

11.28
11.28
11.28
11.28
11.28
11.28

12.14
12.23
13.02
14.40
16.22
18.39

เสียงที่เหลือ
(dBA)
68.50
77.54
67.12
63.71
62.23
61.37

เสียงLeq24hr
(dBA)
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงรวม
(dBA)
68.64
77.55
67.31
64.12
62.80
62.06

เสียงL90
(dBA)
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

เสียงรบกวน
(dBA)
21.10
30.14
19.72
15.81
14.33
13.47

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500
500
500

แหล่งกาเนิดเสียง ความสูงแหล่งกาเนิด
(ชั้น)
(เมตร)
1
0.00
2
2.80
3
5.80
4
8.80
5
11.80
ดาดฟ้า
14.85

แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

ความสูงผู้รบั เสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
12.10
1.00
12.10
1.00
12.10
1.00
12.10
1.00
12.10
1.00
12.10

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกาแพง
(เมตร)
(เมตร)
11.10
3.00
11.10
3.00
11.10
3.00
11.10
3.00
11.10
3.00
11.10
3.00

ความสามารถ
ในการคานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A+B-d Fresnel N
2.30
0.07
1.23
2.77
3.92
4.78

6.70
0.19
3.60
8.07
11.42
13.94

IL (dBA)
21.37
8.33
18.75
22.16
23.64
24.50

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.37
89.87
8.33
85.87
18.75
85.87
22.16
85.87
23.64
85.87
24.50
85.87

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
14.80
0.0
68.50
ไม่ผ่าน
23.84
0.0
77.54
ผ่าน
13.42
0.0
67.12
ผ่าน
10.01
0.5
63.21
ผ่าน
8.53
0.5
61.73
ผ่าน
7.67
0.5
60.87

มาตรฐาน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ที่มา : คานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด , 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-23 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการตํอแหลํงรับเสียง (กํอนมีมาตรการปูองกัน)
ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรวม
ระดับเสียงรบกวน
ทิศ
แหล่งก่าเนิดเสียง
แหล่งรับเสียง
ชั้นที่
ระดับเสียงรวม
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
1
56.35
ไมํเกิน 70
-1.46
เหนือ
อาคาร R
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
2
56.45
ไมํเกิน 70
-1.23
3
56.57
ไมํเกิน 70
-0.98
ใต๎
อาคาร P
วิลลํา อลายา
1
55.63
ไมํเกิน 70
-3.22
1
67.93
ไมํเกิน 70
20.36
2
69.26
ไมํเกิน 70
21.74
ตะวันออก
อาคาร P
แคสซัวรีนา ชอร์ส
3
70.95
ไมํเกิน 70
23.47
4
72.81
ไมํเกิน 70
25.36
5
74.72
ไมํเกิน 70
27.28
ตะวันตก
อาคาร R
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
1
68.64
ไมํเกิน 70
21.10

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรบกวน
(เดซิเบล (เอ))
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-24 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแตํงของโครงการตํอแหลํงรับเสียง (กํอนมีมาตรการปูองกัน)
ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรวม
ระดับเสียงรบกวน
ทิศ
แหล่งก่าเนิดเสียง
แหล่งรับเสียง
ชั้นที่
ระดับเสียงรวม
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
1
64.01
ไมํเกิน 70
15.68
เหนือ
อาคาร R
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
2
64.01
ไมํเกิน 70
15.68
3
64.85
ไมํเกิน 70
16.60
ใต๎
อาคาร P
วิลลํา อลายา
1
62.49
ไมํเกิน 70
13.97
1
75.83
ไมํเกิน 70
28.40
2
75.83
ไมํเกิน 70
28.40
ตะวันออก
อาคาร P
แคสซัวรีนา ชอร์ส
3
77.88
ไมํเกิน 70
30.47
4
76.29
ไมํเกิน 70
28.87
5
74.61
ไมํเกิน 70
27.17
ตะวันตก
อาคาร R
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
1
77.55
ไมํเกิน 70
30.14

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรบกวน
(เดซิเบล (เอ))
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

จากตารางที่ 4.1-22 และตารางที่ 4.1-24 จะเห็นได๎วําระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐาน
รากและการเก็บงานและงานตกแตํงของโครงการ มีคํามากกวําเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได๎ ดังนั้น โครงการจึงได๎
กาหนดมาตรการปูองกันและลดผลกระทบด๎านเสียงจากกิจกรรมการกํอสร๎างของโครงการ ซึ่ง จาก Reducing
Traffic Noise, a guide for momeowners, designers’ and builders by State Pollution control
commission, Roads and Traffic Authority and Department of Housing Australis (August 1991)
ระบุวํา ผนังกาแพงปิดทึบที่กํอสร๎างด๎วยวัส ดุตํางๆ สามารถลดเสี ยงได๎ระหวําง 20-40 เดซิเบล (เอ) และ
Federal Highway Administration (FHWA, 2006) ระบุวํา วัสดุที่ใช๎เป็นกาแพงกั้นเสียงแตํล ะประเภทมี
ความสามารถในการลดระดับเสียงได๎ตํางๆ กัน แสดงดังตารางที่ 4.1-23 ซึ่งโครงการจะติดตั้งรั้วทึบ ทาจากวัสดุ
อลูมิเนียม (Aluminium Sheet) ความหนาไมํน๎อยกวํา 6.35 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร นอกจากนี้
ตั้งแตํร ะดับ ชั้น ที่ 3 ขึ้น ไป (สู งกวํา 6 เมตร) กาแพงดังกลํ าวเปรียบเสมือนกับกาแพงกั้นเสียงของโครงการ
สามารถลดระดับเสียงได๎ประมาณ 27 เดซิเบล(เอ) เพื่อลดผลกระทบด๎านเสียงรบกวนจากกิจกรรมกํอสร๎างของ
โครงการ
รั้วทึบโดยรอบโครงการมีความสูง 3 เมตร จะปูองกันเสียงจากกิจกรรมกํอสร๎างในระดับฐาน
รากถึงระดับชั้นที่ 2 เทํานั้น เมื่อโครงการกํอสร๎างที่ระดับชั้น 3 ขึ้นไป ซึ่งมีอาคารข๎างเคียงที่มีความสูงมากกวํา 2
ชั้น ได๎แกํ โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ทิศเหนือ และแคสซัวรีนา ชอร์ส ทางทิศตะวันออก โครงการจึงได๎
กาหนดให๎ใช๎โครงสร๎างหรือตกแตํงอาคารบางสํวนเป็นชิ้นงานสาเร็จรูปจากโรงงานที่พร๎อมติดตั้งในโครงการ ทั้งนี้
เมื่อโครงการกํอสร๎างผนังคอนกรีตปิดล๎อมชั้นของอาคารไว๎แล๎ว ผนังคอนกรีตของโครงการจะเป็นเสมือนกาแพง
กั้นเสียงในลักษณะห๎องปิดทึบ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได๎ประมาณ 36 เดซิเบล(เอ) (ตารางที่ 4.1-25) และการ
ใช๎วัส ดุล ดเสีย งจากตารางที่ 4.1-25 สามารถนามาคานวณหาระดับเสี ยงจากงานกํอสร๎างแตํล ะกิจกรรมที่
กระจายถึงหนํวยรับเสียงข๎างเคียง แยกตามระยะหํางและทิศของผู๎รับเสียง โดยรอบโครงการ แสดงดัง ตารางที่
4.1-26 และตารางที่ 4.1-27
(ก) จากผลการคานวณในตารางที่ 4.1-23 พบวํา ระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของ
โครงการ จะสํงผลกระทบตํอพื้นที่ข๎างเคียงทางด๎านทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยมีระดับ
เสียงรวมเทํากับ 56.57, 55.63, 74.72 และ 68.64 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งมีคําน๎อยกวําเกณฑ์มาตรฐานที่
ยอมรับได๎ ยกเว๎นด๎านทิศตะวันออกมีคํามากกวําเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได๎
อยํางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะใช๎รั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ
ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระหวํางแหลํงกาเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่ ง
สามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได๎ไมํน๎อยกวํา 27 เดซิเบล(เอ) ทาให๎เสียงถูกลดทอนลงดังตารางที่
4.1-23 โดยมีคําเทํากับ 53.71, 53.70, 54.60 และ 53.95 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ
(ข) จากผลการคานวณในตารางที่ 4.1-24 พบวํา ระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงาน
ตกแตํงของโครงการ จะสํงผลกระทบตํอพื้นที่ข๎างเคียงทางด๎านทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
โดยมีระดับเสียงรวมเทํากับ 64.85, 62.49, 77.88 และ 77.55 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งมีคําน๎อยกวําเกณฑ์
มาตรฐานที่ยอมรับได๎ ยกเว๎นด๎านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีคํามากกวําเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได๎
อยํางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะใช๎รั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ
ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระหวํางแหลํงกาเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่ง
สามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได๎ไมํน๎อยกวํา 27 เดซิเบล(เอ) ทาให๎เสียงถูกลดทอนลงดังตารางที่
4.1-25 โดยมีคําเทํากับ 55.80, 53.70, 55.52 และ 53.95 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ
(ค) จากผลการคานวณในตารางที่ 4.1-23 พบวํา ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมการวางฐาน
รากของโครงการ จะสํงผลกระทบตํอพื้นที่ข๎างเคียงทางด๎านทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

มีระดับเสียงรบกวนเทํากับ -0.98, -3.22, 27.28 และ 21.10 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งมีคําน๎อยกวําเกณฑ์
มาตรฐานที่ยอมรับได๎ ยกเว๎นด๎านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีคํามากกวําเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได๎
อยํางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะใช๎รั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ
ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระหวํางแหลํงกาเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่ง
สามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได๎ไมํน๎อยกวํา 27 เดซิเบล(เอ) ทาให๎เสียงถูกลดทอนลง โดยมีคํา
เทํากับ -27.98, -30.22, -6.72 และ -12.90 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.1-27 ซึ่งจะทาให๎ระดับเสียง
ดังรบกวนจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการอยูํในระดับที่ยอมรับได๎
(ง) จากผลการคานวณในตารางที่ 4.1-24 พบวํา ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมการเก็บงาน
และงานตกแตํงของโครงการ จะสํงผลกระทบตํอพื้นที่ข๎างเคียงทางด๎านทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก โดยมีระดับเสียงรบกวนเทํากับ 16.60, 13.97, 30.47 และ 30.14 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งมีคํา
มากกวําเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได๎
อยํางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะใช๎รั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ
ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระหวํางแหลํงกาเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่ง
สามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได๎ไมํน๎อยกวํา 27 เดซิเบล(เอ) ทาให๎เสียงถูกลดทอนลง โดยมีคํา
เทํากับ -16.90, -19.53, -3.53 และ -26.86 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.1-28 ซึ่งจะทาให๎ระดับเสียง
ดังรบกวนจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการอยูํในระดับที่ยอมรับได๎
(รายละเอียดที่มาของการคานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หนํวยรับเสียงจะได๎รับจาก
กิจกรรมการกํอสร๎างฐานราก และการเก็บงานและงานตกแตํง กํอนและหลังมีกาแพงกั้นเสียง แสดงดัง ตารางที่
4.1-26 ถึง ตารางที่ 4.1-29)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-25 ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผําน (Transmission Loss) ของวัสดุตํางๆ
Transmission Loss
วัสดุ
ความหนา mm (inches)
(เดซิเบล(เอ))
Concrete Block, 200mm x 200mm x 405
200 mm (8”)
34
(8” x 8” x 16”) light weight
Dense Concrete
100 mm (4”)
40
Light Concrete
150 mm (6”)
39
100 mm (4”)
36
Steel, 18 ga
1.27 mm (0.050”)
25
Steel, 20 ga
0.95 mm (0.0375”)
22
Steel, 22 ga
0.79 mm (0.0312”)
20
Steel, 24 ga
0.64 mm (0.025”)
18
Aluminum, Sheet
1.59 mm (0.0625”)
23
3.18 mm (0.125”)
25
6.35 mm (0.25”)
27
Wood, Fir
12 mm (0.5”)
18
25 mm (1.0”)
21
50 mm (2.0”)
24
Plywood
12 mm (0.5”)
20
25 mm (1.0”)
23
Glass, Safety
3.18 mm (0.125”)
22
Plexiglass
6 mm (0.25”)
22
ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, 2006

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 4.1-26 ผลการคานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (หลังมีกาแพงกั้นเสียง)
ทิศเหนือ
ทราย ลากูน่า ภูเก็ต
สูง 3 ชั้น

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500
500
500

แหล่งกาเนิดเสียง ความสูงแหล่งกาเนิด
(ชั้น)
(เมตร)
1
0.00
2
2.80
3
5.80
4
8.80
5
11.80
ดาดฟ้า
14.85

ความสูงผู้รบั เสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
74.40
1.00
74.40
1.00
74.40
1.00
74.40
1.00
74.40
1.00
74.40

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกาแพง
(เมตร)
(เมตร)
73.40
3.00
73.40
3.00
73.40
3.00
73.40
3.00
73.40
3.00
73.40
3.00

ความสามารถ
ในการคานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A

B

d

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

73.43
73.43
73.43
73.43
73.43
73.43

74.41
74.42
74.55
74.81
75.18
75.68

2.18
0.03
1.85
4.51
7.10
9.64

6.36
0.07
5.38
13.13
20.71
28.11

21.15
6.51
20.44
24.24
26.20
27.52

A+B-d Fresnel N

IL (dBA)

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.15
47.09
6.51
43.09
20.44
43.09
24.24
43.09
25.00
43.09
25.00
43.09

เสียงที่เหลือ
(dBA)
25.94
36.58
22.65
18.85
16.89
15.57

เสียงLeq24hr
(dBA)
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงรวม
(dBA)
53.71
53.78
53.70
53.70
53.70
53.70

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-27.76
7.0
18.94
ผ่าน
-17.12
7.0
29.58
ผ่าน
-31.05
7.0
15.65
ผ่าน
-34.85
7.0
11.85
ผ่าน
-36.81
7.0
9.89
ผ่าน
-38.13
7.0
8.57

เสียงL90
(dBA)
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

เสียงรบกวน
(dBA)
-28.46
-17.82
-31.75
-35.55
-37.51
-38.83

มาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

2
2
2
2
2
2

3.80
1.00
3.80
3.80
3.80
3.80

74.40
74.40
74.40
74.40
74.40
74.40

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

73.40
73.40
73.40
73.40
73.40
73.40

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

73.40
73.43
73.40
73.40
73.40
73.40

74.50
74.42
74.43
74.57
74.83
75.22

2.07
0.03
1.95
4.72
7.43
10.08

6.03
0.07
5.69
13.77
21.67
29.39

20.92
6.51
20.67
24.45
26.40
27.71

20.92
6.51
20.67
24.45
25.00
25.00

47.09
43.09
43.09
43.09
43.09
43.09

26.17
36.58
22.42
18.64
16.69
15.38

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

53.71
53.78
53.70
53.70
53.70
53.70

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-27.53
-17.12
-31.28
-35.06
-37.01
-38.32

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

19.17
29.58
15.42
11.64
9.69
8.38

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

-28.23
-17.82
-31.98
-35.76
-37.71
-39.02

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

3
3
3
3
3
3

6.80
6.80
1.00
6.80
6.80
6.80

74.40
74.40
74.40
74.40
74.40
74.40

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

73.40
73.40
73.40
73.40
73.40
73.40

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

73.50
73.50
73.43
73.50
73.50
73.50

74.71
74.51
74.55
74.43
74.57
74.83

1.95
0.01
1.85
4.96
7.79
10.56

5.69
0.03
5.38
14.45
22.70
30.78

20.67
5.59
20.44
24.65
26.60
27.91

20.67
5.59
20.44
24.65
25.00
25.00

47.09
43.09
43.09
43.09
43.09
43.09

26.42
37.50
22.65
18.44
16.49
15.18

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

53.71
53.80
53.70
53.70
53.70
53.70

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-27.28
-16.20
-31.05
-35.26
-37.21
-38.52

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

19.42
30.50
15.65
11.44
9.49
8.18

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

-27.98
-16.90
-31.75
-35.96
-37.91
-39.22

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

A

B

d

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

90.22
90.22
90.22
90.22
90.22
90.22

91.21
91.22
91.33
91.53
91.84
92.25

เสียงที่เหลือ
(dBA)
24.18
34.87
20.83
17.01
15.03
13.70

เสียงLeq24hr
(dBA)
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงรวม
(dBA)
53.70
53.76
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงL90
(dBA)
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

เสียงรบกวน
(dBA)
-30.22
-19.53
-33.57
-37.39
-39.37
-40.70

ความถี่เสียง แหล่งกาเนิดเสียง ความสูงแหล่งกาเนิด
(Hz)
(ชั้น)
(เมตร)
วิลล่า อลายา
500
1
0.00
ชั้นเดียว
500
2
2.80
500
3
5.80
500
4
8.80
500
5
11.80
500
ดาดฟ้า
14.85
ที่มา : คานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด , 2565
ทิศใต้

แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

ความสูงผู้รบั เสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
91.20
1.00
91.20
1.00
91.20
1.00
91.20
1.00
91.20
1.00
91.20

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกาแพง
(เมตร)
(เมตร)
90.20
3.00
90.20
3.00
90.20
3.00
90.20
3.00
90.20
3.00
90.20
3.00

ความสามารถ
ในการคานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A+B-d Fresnel N
2.18
0.02
1.87
4.57
7.24
9.87

6.35
0.07
5.45
13.34
21.11
28.77

IL (dBA)
21.14
6.45
20.49
24.31
26.29
27.62

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.14
45.32
6.45
41.32
20.49
41.32
24.31
41.32
25.00
41.32
25.00
41.32

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-29.52
7.0
17.18
ผ่าน
-18.83
7.0
27.87
ผ่าน
-32.87
7.0
13.83
ผ่าน
-36.69
7.0
10.01
ผ่าน
-38.67
7.0
8.03
ผ่าน
-40.00
7.0
6.70

มาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4-43
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4-43
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ตารางที่ 4.1-26 ผลการคานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (หลังมีกาแพงกั้นเสียง) (ต่อ)
ทิศตะวันออก
แคสซัวรีนา ชอร์ส
สูง 5 ชั้น

ทิศตะวันตก
ทราย ลากูน่า ภูเก็ต
ชั้นเดียว

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500
500
500

แหล่งกาเนิดเสียง ความสูงแหล่งกาเนิด
(ชั้น)
(เมตร)
1
0.00
2
2.80
3
5.80
4
8.80
5
11.80
ดาดฟ้า
14.85

แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

ความสูงผู้รบั เสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
13.20
1.00
13.20
1.00
13.20
1.00
13.20
1.00
13.20
1.00
13.20

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกาแพง
(เมตร)
(เมตร)
12.20
3.00
12.20
3.00
12.20
3.00
12.20
3.00
12.20
3.00
12.20
3.00

ความสามารถ
ในการคานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A

B

d

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

12.36
12.36
12.36
12.36
12.36
12.36

13.24
13.32
14.05
15.33
17.06
19.13

2.29
0.06
1.29
2.92
4.16
5.12

6.67
0.18
3.76
8.50
12.14
14.93

21.35
9.31
18.93
22.38
23.91
24.80

A+B-d Fresnel N

IL (dBA)

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.35
62.11
9.31
58.11
18.93
58.11
22.38
58.11
23.91
58.11
24.80
58.11

เสียงที่เหลือ
(dBA)
40.76
48.80
39.18
35.73
34.20
33.31

เสียงLeq24hr
(dBA)
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงรวม
(dBA)
53.92
54.92
53.85
53.77
53.75
53.74

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-12.94
7.0
33.76
ผ่าน
-4.90
7.0
41.80
ผ่าน
-14.52
7.0
32.18
ผ่าน
-17.97
7.0
28.73
ผ่าน
-19.50
7.0
27.20
ผ่าน
-20.39
7.0
26.31

เสียงL90
(dBA)
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

เสียงรบกวน
(dBA)
-13.64
-5.60
-15.22
-18.67
-20.20
-21.09

มาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

2
2
2
2
2
2

3.80
1.00
3.80
3.80
3.80
3.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

12.23
12.36
12.23
12.23
12.23
12.23

13.74
13.32
13.35
14.12
15.44
17.21

1.65
0.06
1.85
4.00
5.65
6.90

4.82
0.18
5.39
11.65
16.47
20.13

19.97
9.31
20.45
23.73
25.22
26.08

19.97
9.31
20.45
23.73
25.00
25.00

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

42.14
48.80
37.66
34.38
32.89
32.03

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

53.99
54.92
53.81
53.75
53.74
53.73

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-11.56
-4.90
-16.04
-19.32
-20.81
-21.67

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

35.14
41.80
30.66
27.38
25.89
25.03

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

-12.26
-5.60
-16.74
-20.02
-21.51
-22.37

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

3
3
3
3
3
3

6.80
6.80
1.00
6.80
6.80
6.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

12.78
12.78
12.36
12.78
12.78
12.78

14.85
13.79
14.05
13.35
14.12
15.46

1.09
0.01
1.29
5.31
7.52
9.21

3.18
0.02
3.76
15.49
21.92
26.85

18.24
7.24
18.93
24.95
26.45
27.32

18.24
7.24
18.93
24.95
25.00
25.00

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

43.87
50.87
39.18
33.16
31.66
30.79

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

54.13
55.52
53.85
53.74
53.73
53.72

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-9.83
-2.83
-14.52
-20.54
-22.04
-22.91

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

36.87
43.87
32.18
26.16
24.66
23.79

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

-10.53
-3.53
-15.22
-21.24
-22.74
-23.61

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

4
4
4
4
4
4

9.80
9.80
9.80
1.00
9.80
9.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

13.97
13.97
13.97
12.36
13.97
13.97

16.44
14.94
13.79
15.33
13.35
14.13

0.69
0.05
3.15
2.92
9.47
11.73

2.01
0.13
9.18
8.50
27.62
34.19

16.35
8.84
22.71
22.38
27.45
28.37

16.35
8.84
22.71
22.38
25.00
25.00

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

45.76
49.27
35.40
35.73
30.66
29.74

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

54.35
55.04
53.76
53.77
53.72
53.72

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-7.94
-4.43
-18.30
-17.97
-23.04
-23.96

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

38.76
42.27
28.40
28.73
23.66
22.74

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

-8.64
-5.13
-19.00
-18.67
-23.74
-24.66

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500
500
500

1
2
3
4
5
ดาดฟ้า

0.00
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

5
5
5
5
5
5

12.80
12.80
12.80
12.80
1.00
12.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

15.65
15.65
15.65
15.65
12.36
15.65

18.39
16.56
14.94
13.79
17.06
13.36

0.42
0.11
3.68
7.74
4.16
14.18

1.24
0.32
10.73
22.57
12.14
41.35

14.43
10.54
23.38
26.57
23.91
29.19

14.43
10.54
23.38
25.00
23.91
29.19

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

47.68
47.57
34.73
31.54
34.20
28.92

53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

54.67
54.65
53.75
53.73
53.75
53.71

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-6.02
-6.13
-18.97
-22.16
-19.50
-24.78

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

40.68
40.57
27.73
24.54
27.20
21.92

47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

-6.72
-6.83
-19.67
-22.86
-20.20
-25.48

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

A

B

d

3.16
1.02
2.97
5.89
8.86
11.89

11.28
11.28
11.28
11.28
11.28
11.28

12.14
12.23
13.02
14.40
16.22
18.39

เสียงที่เหลือ
(dBA)
41.50
27.54
17.12
13.71
12.23
11.37

เสียงLeq24hr
(dBA)
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงรวม
(dBA)
53.95
53.71
53.70
53.70
53.70
53.70

เสียงL90
(dBA)
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40
47.40

เสียงรบกวน
(dBA)
-12.90
-26.86
-37.28
-40.69
-42.17
-43.03

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500
500
500

แหล่งกาเนิดเสียง ความสูงแหล่งกาเนิด
(ชั้น)
(เมตร)
1
0.00
2
2.80
3
5.80
4
8.80
5
11.80
ดาดฟ้า
14.85

แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

ความสูงผู้รบั เสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
12.10
1.00
12.10
1.00
12.10
1.00
12.10
1.00
12.10
1.00
12.10

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกาแพง
(เมตร)
(เมตร)
11.10
3.00
11.10
3.00
11.10
3.00
11.10
3.00
11.10
3.00
11.10
3.00

ความสามารถ
ในการคานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A+B-d Fresnel N
2.30
0.07
1.23
2.77
3.92
4.78

6.70
0.19
3.60
8.07
11.42
13.94

IL (dBA)
21.37
8.33
18.75
22.16
23.64
24.50

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.37
62.87
8.33
35.87
18.75
35.87
22.16
35.87
23.64
35.87
24.50
35.87

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-12.20
7.0
34.50
ผ่าน
-26.16
7.0
20.54
ผ่าน
-36.58
7.0
10.12
ผ่าน
-39.99
7.0
6.71
ผ่าน
-41.47
7.0
5.23
ผ่าน
-42.33
7.0
4.37

มาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ที่มา : คานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด , 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-27 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการตํอแหลํงรับเสียง (หลังมีมาตรการปูองกัน)
ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรวม
ระดับเสียงรบกวน
ทิศ
แหล่งก่าเนิดเสียง
แหล่งรับเสียง
ชั้นที่
ระดับเสียงรวม
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
1
53.71
ไมํเกิน 70
-28.46
เหนือ
อาคาร R
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
2
53.71
ไมํเกิน 70
-28.23
3
53.71
ไมํเกิน 70
-27.98
ใต๎
อาคาร P
วิลลํา อลายา
1
53.70
ไมํเกิน 70
-30.22
1
53.92
ไมํเกิน 70
-13.64
2
53.99
ไมํเกิน 70
-12.26
ตะวันออก
อาคาร P
แคสซัวรีนา ชอร์ส
3
54.13
ไมํเกิน 70
-10.53
4
54.35
ไมํเกิน 70
-8.64
5
54.67
ไมํเกิน 70
-6.72
ตะวันตก
อาคาร R
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
1
53.95
ไมํเกิน 70
-12.90

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรบกวน
(เดซิเบล (เอ))
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-28 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแตํงของโครงการตํอแหลํงรับเสียง (หลังมีมาตรการปูองกัน)
ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรวม
ระดับเสียงรบกวน
ทิศ
แหล่งก่าเนิดเสียง
แหล่งรับเสียง
ชั้นที่
ระดับเสียงรวม
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
1
53.78
ไมํเกิน 70
-17.82
เหนือ
อาคาร R
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
2
53.78
ไมํเกิน 70
-17.82
3
53.80
ไมํเกิน 70
-16.90
ใต๎
อาคาร P
วิลลํา อลายา
1
53.70
ไมํเกิน 70
-19.53
1
54.92
ไมํเกิน 70
-5.60
2
54.92
ไมํเกิน 70
-5.60
ตะวันออก
อาคาร P
แคสซัวรีนา ชอร์ส
3
55.52
ไมํเกิน 70
-3.53
4
55.04
ไมํเกิน 70
-5.13
5
54.65
ไมํเกิน 70
-6.83
ตะวันตก
อาคาร R
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
1
53.95
ไมํเกิน 70
-26.86

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรบกวน
(เดซิเบล (เอ))
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
ไมํเกิน 10
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-29 คําระดับเสียงตั้งต๎นจากการใช๎วัสดุลดเสียง แยกตามระยะหํางและทิศของผู๎รับเสียง
แหล่งก่าเนิดเสียง
ความสูงแหล่งก่าเนิด
แหล่งรับเสียง
ทิศเหนือ
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
1 (อาคาร R)
0.20
1
สูง 3 ชั้น
2 (อาคาร R)
2.80
1
3 (อาคาร R)
5.80
1
4 (อาคาร R)
8.80
1
5 (อาคาร R)
11.80
1
ดาดฟูา (อาคาร R)
14.85
1

ทิศใต้
วิลลํา อลายา
ชั้นเดียว

ความสูงผู้รับเสียง
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
74.40
74.40
74.40
74.40
74.40
74.40

เสียงตั้งต้น
(dBA)
74.09
70.09
70.09
70.09
70.09
70.09

1 (อาคาร R)
2 (อาคาร R)
3 (อาคาร R)
4 (อาคาร R)
5 (อาคาร R)
ดาดฟูา (อาคาร R)

0.20
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

2
2
2
2
2
2

3.80
1.00
3.80
3.80
3.80
3.80

74.40
74.40
74.40
74.40
74.40
74.40

74.09
70.09
70.09
70.09
70.09
70.09

1 (อาคาร R)
2 (อาคาร R)
3 (อาคาร R)
4 (อาคาร R)
5 (อาคาร R)
ดาดฟูา (อาคาร R)
แหล่งก่าเนิดเสียง
(ชั้น)
1 (อาคาร P)
2 (อาคาร P)
3 (อาคาร P)
4 (อาคาร P)
5 (อาคาร P)
ดาดฟูา (อาคาร P)

0.20
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85
ความสูงแหล่งก่าเนิด
(เมตร)
0.20
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

3
3
3
3
3
3
แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1
1

6.80
6.80
1.00
6.80
6.80
6.80
ความสูงผู้รับเสียง
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

74.40
74.40
74.40
74.40
74.40
74.40
ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
91.20
91.20
91.20
91.20
91.20
91.20

74.09
70.09
70.09
70.09
70.09
70.09
เสียงตัง้ ต้น
(dBA)
72.32
68.32
68.32
68.32
68.32
68.32

ความสามารถ
ลดเสียงของวัสดุ

เสียงตั้งต้นลดลง

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

47.09
43.09
43.09
43.09
43.09
43.09

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

47.09
43.09
43.09
43.09
43.09
43.09

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

47.09
43.09
43.09
43.09
43.09
43.09

ความสามารถลดเสียงของวัสดุ

เสียงตั้งต้นลดลง

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

45.32
41.32
41.32
41.32
41.32
41.32

ที่มา : คานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-29 คําระดับเสียงตั้งต๎นจากการใช๎วัสดุลดเสียง แยกตามระยะหํางและทิศของผู๎รับเสียง (ตํอ)
แหล่งก่าเนิดเสียง
ความสูงแหล่งก่าเนิด
แหล่งรับเสียง
ทิศตะวันออก
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
แคสซัวรีนา ชอร์ส
1 (อาคาร P)
0.20
1
สูง 5 ชั้น
2 (อาคาร P)
2.80
1
3 (อาคาร P)
5.80
1
4 (อาคาร P)
8.80
1
5 (อาคาร P)
11.80
1
ดาดฟูา (อาคาร P)
14.85
1

ความสูงผู้รับเสียง
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

เสียงตั้งต้น
(dBA)
89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

1 (อาคาร P)
2 (อาคาร P)
3 (อาคาร P)
4 (อาคาร P)
5 (อาคาร P)
ดาดฟูา (อาคาร P)

0.20
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

2
2
2
2
2
2

3.80
1.00
3.80
3.80
3.80
3.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

1 (อาคาร P)
2 (อาคาร P)
3 (อาคาร P)
4 (อาคาร P)
5 (อาคาร P)
ดาดฟูา (อาคาร P)

0.20
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

3
3
3
3
3
3

6.80
6.80
1.00
6.80
6.80
6.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

1 (อาคาร P)
2 (อาคาร P)
3 (อาคาร P)
4 (อาคาร P)
5 (อาคาร P)
ดาดฟูา (อาคาร P)

0.20
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

4
4
4
4
4
4

9.80
9.80
9.80
1.00
9.80
9.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

1 (อาคาร P)
2 (อาคาร P)
3 (อาคาร P)
4 (อาคาร P)
5 (อาคาร P)
ดาดฟูา (อาคาร P)

0.20
2.80
5.80
8.80
11.80
14.85

5
5
5
5
5
5

12.80
12.80
12.80
12.80
1.00
12.80

13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

89.11
85.11
85.11
85.11
85.11
85.11

ความสามารถลดเสียงของวัสดุ

เสียงตั้งต้นลดลง

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

62.11
58.11
58.11
58.11
58.11
58.11

ที่มา : คานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

ตารางที่ 4.1-29 คําระดับเสียงตั้งต๎นจากการใช๎วัสดุลดเสียง แยกตามระยะหํางและทิศของผู๎รับเสียง (ตํอ)
แหล่งก่าเนิดเสียง
ความสูงแหล่งก่าเนิด
แหล่งรับเสียง
ทิศตะวันตก
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
1 (อาคาร R)
0.20
1
ชั้นเดียว
2 (อาคาร R)
2.80
1
3 (อาคาร R)
5.80
1
4 (อาคาร R)
8.80
1
5 (อาคาร R)
11.80
1
ดาดฟูา (อาคาร R)
14.85
1

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ความสูงผู้รับเสียง
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
12.10
12.10
12.10
12.10
12.10
12.10

เสียงตั้งต้น
(dBA)
89.87
85.87
85.87
85.87
85.87
85.87

ความสามารถลดเสียงของวัสดุ

เสียงตั้งต้นลดลง

ผนัง Aluminium Sheet หนา 6.35 mm (0.25 นิ้ว)
ลดเสียง 27 dB(A)

62.87
35.87
35.87
35.87
35.87
35.87

ที่มา : คานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง
(1) กํอนที่จะเจาะเสาเข็มและกํอสร๎างฐานรากอาคารให๎ผู๎รับเหมาจัดเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปแจ๎งแกํผู๎ที่อาศัยอยูํ
ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 10 วัน โดยให๎หมายเลขโทรศัพท์ของเจ๎าหน๎าที่ที่ควบคุมการ
กํอสร๎างเพื่อให๎สามารถติดตํอกับโครงการได๎โดยตรง และเมื่ออาคารข๎างเคียงได๎รับความเดือดร๎อนจากการดาเนิน
โครงการต๎องเรํงแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
(2) ถํายรูปสภาพปั จจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว๎เป็นหลักฐานเพื่อใช๎ในกรณีที่มีการร๎องเรียนวํา
โครงสร๎างสิ่งกํอสร๎างเสียหายจากการกํอสร๎างโครงการ
(3) วางผังบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว๎ให๎หํางจาก
บ๎านเรือนประชาชนให๎มากที่สุดเทําที่จะทาได๎
(4) การทาฐานรากของอาคาร จะใช๎เสาเข็มแบบเจาะ เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือน
ตํอพื้นที่ใกล๎เคียง
(5) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนต๎องทา ตามคาแนะนาของผู๎ผลิตเครื่องจักร
(6) จัดให๎มีห๎องโดยเฉพาะสาหรับทางานที่กํอให๎เกิดเสียงดังมากๆ เชํน ห๎องตัดกระจก ห๎องตัดอลูมิเนียม
และห๎องไสประตู
(7) ติดตั้งรั้วทึบทาจากอลูมิเนียม (Aluminium Sheet) ความหนาไมํน๎อยกวํา 6.35 มิลลิเมตร (0.25
นิ้ว) สูง 3 เมตร (ทางด๎านทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) โดยรอบพื้นที่โครงการเว๎นทางเข๎าออก
(8) กาหนดระยะเวลาการทางานของคนงานที่ได๎รับเสียงให๎เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ดังนี้
1) ระยะเวลาในการทางานน๎อยกวํา 7 ชั่วโมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎องไมํเกิน 91
เดซิเบล (เอ)
2) ระยะเวลาในการทางาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎องไมํเกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3) ระยะเวลาในการทางานมากกวํา 8 ชั่วโมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎องไมํเกิน 80
เดซิเบล (เอ)
(9) กาหนดชํวงเวลาการกํอสร๎างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต๎องมีการกํอสร๎าง
เกินเวลาดังกลําวจะดาเนินการแจ๎งผู๎พักอาศัยข๎างเคียงทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วัน ทั้งนี้ ต๎องเป็นกิจกรรม
ตํอเนื่องที่ไมํกํอให๎เกิดเสียงดัง เชํน การเทปูน และดาเนินการในชํวงเวลา 17.00-20.00 น.โดยทางานได๎ไมํเกิน
เวลา 20.00 น. สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินกิจกรรมการกํอสร๎าง
(10) แบํงชั่วโมงการทางาน เป็นชํวงเวลาตั้งแตํ 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีชํวงเวลาหยุด
พัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได๎ยินเสียงดังหรือได๎รับแรงสั่ นสะเทือนติดตํอกันเป็น
ระยะเวลานาน
(11) ติดตั้งปูายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู๎รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว๎
หน๎าโครงการ และจัดให๎มีหนํวยรับเรื่องราวร๎องเรียนไว๎ในพื้นที่กํอสร๎างโดยจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ประจาไว๎สาหรับรับ
เรื่องราวร๎องเรียนไว๎ 1 คน พร๎อมจัดให๎มีตู๎รับเรื่องราวร๎องเรียนไว๎บริเวณหน๎าพื้นที่โครงการและให๎เจ๎าหน๎าที่เปิด
ตู๎รับเรื่องราวร๎องเรียนทุกวัน หากพบวํามีผู๎ได๎รับผลกระทบจากกิจกรรมการกํอสร๎างโครงการจะจัดเจ๎าหน๎าที่เข๎า
ไปพบผู๎ได๎รับความเสียหายที่บ๎านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได๎รับจากโครงการพร๎อมกับเจรจาทาข๎อตกลงใน
การชดใช๎คําเสียหายที่เกิดขึ้นแกํผู๎ได๎รับผลกระทบอยํางเป็นธรรมทันทีที่ได๎รับเรื่อง และทาบันทึกเอกสารไว๎อยําง
เป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได๎

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(12) หากมี เ หตุ ใ ห๎ เ กิ ด ความเสี ย หายทั้ ง รํ า งกายและทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนโดยรอบเกิ ด ขึ้ น
ผู๎รับเหมากํอสร๎างต๎องติดตามตรวจสอบและดาเนินการปรับปรุง ชดใช๎คําเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเรํงดํวนอยํางเป็น
ธรรม โดยโครงการต๎องทาความตกลงกับผู๎ที่อยูํใกล๎เคียงกํอนกํอสร๎าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต๎อง
ชดเชยให๎กับผู๎ได๎รับความเสียหายจะต๎องชดเชยให๎กับผู๎ได๎รับความเสียหาย
(13) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่เข๎าพบผู๎ที่อยูํอาศัยข๎างเคียง และให๎หมายเลขโทรศัพท์ติดตํอโดยตรง สามารถ
ติดตํอได๎ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร๎องเรียนได๎ตลอดเวลา
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง
(1) ตรวจวัดเสียงดัชนีที่ทาการตรวจวัด ได๎แกํ Leq-24 ชั่วโมง, Lmax ,L90 และเสียงรบกวน จานวน 2
จุด คือ บริเวณภายในพื้นที่ด๎านทิศ ใต๎ของโครงการและบริเวณโรงเรียนอนุบาลลากูนําภูเก็ต ทุกวัน และรายงาน
ผลรายงานผลทุกสัปดาห์ตลอดที่มีการทาฐานรากการกํอสร๎าง หลังจากนั้นทุกเดือนตลอดระยะเวลาการกํอสร๎าง
(2) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รับเรื่องร๎องเรียนที่อาจจะเกิดจากการกํอสร๎าง หากพบวํามีเรื่องร๎องเรียนต๎องจัด
เจ๎าหน๎าที่เข๎าตรวจสอบและแก๎ไขปัญหาที่พบโดยทันที
2) ช่วงด่าเนินการ
การดาเนินการของโครงการเป็นกิจการประเภทอาคารชุด ที่มีจานวนห๎องชุด 188 ห๎องชุด และโครงการ
จัดให๎มีที่จ อดรถยนต์ จานวน 127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู๎พิการ จานวน 5 คัน โดยเป็นที่จอดรถภายใน
โครงการทั้งหมด จึงอาจกํอให๎เกิดเสียงดังรบกวนหรือกํอให๎เกิดความราคาญตํอผู๎พักอาศัยที่อยูํบริเวณใกล๎เคียง
โครงการ ดังนั้ น การประเมิน จะพิจ ารณาระดับเสี ยงที่เกิดจากรถยนต์ที่ระดับเสี ยง 60-65 เดซิเบล (เอ) ที่
ระยะหํางจากรถระยะทาง 1 เมตร (อ๎างอิงจากรายงานเรื่อง มลภาวะทางเสียง, จรรยา เผือกตูํ วภาริณ ทักษิณ และนูรีดา สก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม) สามารถประเมินผลกระทบด๎านเสียงจากรถยนต์ตํอตาแหนํงรับเสียงทั้ง 4 ด๎าน จาก
สมการ
เมื่อ

Lp2
Lp2
r1
r2

=
=
=
=

65-20 log (r2/r1)
ระดับเสียงที่ต๎องการทราบที่ระยะทาง r2 (ระยะทางของแตํละทิศ)
ระยะทาง r1 (15 เมตร)
ระยะทาง r2 (ระยะทางของแตํละทิศ)

จากสมการ สามารถคานวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นในชํวงเปิดดาเนินการ ที่สํงผลกระทบตํอตาแหนํงรับ
เสียงแตํละด๎านได๎ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-30
ตารางที่ 4.1-30 ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมในชํวงเปิดดาเนินการที่ตาแหนํงรับเสียงทั้ง 4 ทิศ
ระยะห่างจาก
ระดับเสียงที่พื้นที่ได้รับ
ทิศ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
พื้นที่โครงการ
ผลกระทบได้รับ
(เมตร)
(เดซิเบล (เอ))
เหนือ
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
74.40
51.09
ใต๎
วิลลํา อลายา
91.20
49.32
ตะวันออก
แคสซัวรีนา ชอร์ส
13.20
66.11
ตะวันตก
โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต
12.10
66.87

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

จากผลการคานวณระดับเสียงจากรถยนต์ของโครงการ พบวําทาให๎เกิดระดับเสียงตํอตาแหนํงรับเสี ยง
ทั้ง 4 ทิศ (ทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) เทํากับ 51.09, 49.32, 66.11 และ 66.87
เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ แตํในความเป็นจริงโดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยูํระหวําง
แหลํงกาเนิดเสียงกับชุมชน (John Hancock Callender, 1982) ระบุวําผนังคอนกรีตที่ไมํทาสีมีคําสัมประสิทธิ์
ในการดูดกลืนเสียงอยูํในชํวง 0.03-0.07 ตามแตํละชํวงความถี่ หมายถึงร๎อยละ 3-7 ของพลังงานเสียงที่กระทบ
จะถูกดูดกลืนไป พลังงานเสียงที่เหลือจากการกระทบนั้นจะถูกสะท๎อนออกมา จึงทาให๎ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลง
และต่ากวําที่คานวณได๎ ในขณะเดียวกัน (Gregg G.Fleming and Others) กลําววําผนังคอนกรีตมีความสามารถ
ในการดูดซับเสียงไว๎ได๎ 34-40 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น จึงทาให๎คําระดับเสียงที่กระจายถึงตาแหนํงรับเสียงแตํละด๎าน
ลดลงเหลือ 17.09, 15.32, 32.11 และ 32.87 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได๎วําไมํเกินเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดแตํอยํางใด เมื่อนามาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่องการกาหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดไว๎ต๎องมีคําไมํเกิน 70 เดซิเบล (เอ)
(2) แรงสั่นสะเทือน
การประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนโดยรอบพื้นที่โครงการจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ผลกระทบด๎านความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมในชํวงกํอสร๎างมาจากการเจาะเสาเข็ม เครื่องจักร และ
อุป กรณ์ตํางๆ เป็ น ต๎น กระบวนการดังกลํ าวจะกํอให๎ เกิดความสั่ นสะเทือนเนื่องจากการเจาะเข็ม และแรง
กระแทกของล๎อยางรถขนาดใหญํที่กระทาตํอพื้นดินในลักษณะคลื่นตามยาว (Longitudinal Wave) และคลื่น
ตามขวาง (Transverse Wave) โดยที่ขนาดของแอมปลิจูด (Amplitude) ของคลื่นตามยาวต่ากวําคลื่นตาม
ขวาง ดังนั้น คลื่นตามขวางจึงทาให๎เกิดความสั่นสะเทือนได๎มากกวําคลื่นตามยาว
นอกจากนี้ คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่สูํผิวดินสามารถทาให๎เกิดคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่
ไปตามผิวดินอีก 2 ชนิด ได๎แกํ คลื่นโกยผิวดิน หรือคลื่นเลิฟ (Love Wave) และเคลื่อนกระเพื่อมผิวดิน หรือ
คลื่นเรย์ลี (Raleigh Wave) ซึ่งคลื่นผิวพื้นทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถสร๎างความเสียหายตํอโครงสร๎ างอาคารที่อยูํ
ใกล๎เคียงพื้นที่โครงการ หากความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีระดับความเรํงของความสั่นสะเทือนเกินกวําเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
ปัจจัยที่ทาให๎ความเรํงของความสั่นสะเทือนมีระดับแตกตํางกันขึ้นอยูํกับองค์ประกอบที่สาคัญหลาย
ประการ เชํน ชนิดของอุปกรณ์ที่เป็นแหลํ งกาเนิดความสั่นสะเทือน ระยะทางระหวํางแหลํงกาเนิดถึงจุดรับคลื่น
และคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นสั่นสะเทือนของดินแตํละชนิด
รายการค่านวณความสั่นสะเทือน
การประเมินผลกระทบด๎านความสั่นสะเทือน จะศึกษาถึงความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle
Velocity, PPV) ของความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรกลแตํละประเภท ที่ใช๎ในกิจกรรมกํอสร๎างที่ระยะหํางจาก
แหลํงกาเนิด (เมตร) คานวณจากสมการ
PPVEQUIP
โดยที่ PPVEQUIP
PPVREF
D
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

= PPVREF x (7.62/D)1.5
= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ที่เกิดจากเครื่องจักร
ในระยะตํางๆ (มิลลิเมตร/วินาที)
= ระดับความสั่นสะเทือนอ๎างอิงที่ระยะ 7.62 เมตร (มิลลิเมตร/วินาที)
แสดงดังตารางที่ 4.1-31
= ระยะหํางจากเครื่องจักรอุปกรณ์ถึงบริเวณชุมชนใกล๎เคียง (เมตร)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-31 ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช๎ในการกํอสร๎างอาคาร
กิจกรรมการก่อสร้าง
เสาเข็ม (แบบตอก) คําสูงสุด
(Impact pile driving)
เสาเข็ม (แบบตอก) คําปกติ
(Impact pile driving)
เสาเข็ม (แบบเจาะ) คําสูงสุด
(Sonic pile driving)
เสาเข็ม (แบบเจาะ) คําปกติ
(Sonic pile driving)
เครื่องขุดดินทาผนังกันดินพัง
(Clam Shovel driving)
เครื่องขุดดินทาผนังกันดินพัง (Hydromill)
เครื่องขุดหินทาผนังกันดินพัง (Hydromill)
ลูกกลิ้งสั่นแบบบดพื้น (Vibratory Roller)
รถเจาะพร๎อมจอบ (Hoe Ram)
รถเกรดดินขนาดใหญํ (Large Bulldozer)
รถเจาะสร๎างสะพาน (Caisson Drilling)
รถบรรทุกของเต็มคัน (Loaded Track)
Jackhammer
รถเกรดดินขนาดเล็ก (Small Bulldozer)

ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต
(นิ้ว/วินาที)

ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 7.62 เมตร
(มิลลิเมตร/วินาที)

1.518

38.56

0.644

16.36

0.734

18.64

0.170

4.32

0.202

5.13

0.008
0.017
0.210
0.089
0.089
0.089
0.076
0.035
0.003

0.20
0.43
5.33
2.26
2.26
2.26
1.93
0.89
0.08

ที่มา : Office of planning and Environment Federal Transit Administration, Department of Transportation, U.S.A.
Transit Noise and Vibration Impact Assessment. 2006

จากสมการข๎างต๎น ความสั่น สะเทือนที่พื้นที่ใกล๎ เคียงโครงการทั้ง 4 ทิศ ได๎รับ ผลกระทบ สามารถ
ประเมินผลกระทบความสั่นสะเทือนได๎ดงั ตารางที่ 4.1-32

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

4-53

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-32 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกล๎เคียงพื้นที่โครงการ
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะห่างจาก
Sonic Clam
แหล่งก่าเนิด
Hydro Loaded Small
pile Shovel
(เมตร)
Mill Truck Bulldozer
พื้นที่ที่ได้รับ
driving driving
ทิศ
ผลกระทบ
ระดับความ
สั่นสะเทือน
4.32
5.13
0.20
1.93
0.08
อ้างอิงที่ระยะ
7.62 ม.
โรงแรม ทราย
เหนือ
74.40
0.14
0.17
0.01
0.06
0.00
ลากูนํา ภูเก็ต
ใต๎
วิลลํา อลายา
91.20
0.10
0.12
0.00
0.05
0.00
ตะวันออก แคสซัวรีนา ชอร์ส
13.20
1.89
2.25
0.09
0.85
0.04
โรงแรม ทราย
ตะวันตก
12.10
2.16
2.56
0.10
0.96
0.04
ลากูนํา ภูเก็ต
หมายเหตุ : คานวณความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ผไู๎ ด๎รับผลกระทบได๎รบั จากสูตร
PPVEQUIP = PPVREF x (7.62/D)1.5

ตารางที่ 4.1-33 ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีตํอคนและอาคารสิ่งปลูกสร๎าง
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
ผลกระทบต่อมนุษย์
ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร
(มม./วินาที)
0-0.15
ไมํสามารถรับความรู๎สึกได๎
ไมํ สํ ง ผลกระทบ/ความเสี ย หายตํ อ โครงการทุ ก
ประเภท
0.15-0.3
ระดับที่เป็นไปได๎ที่จะรับรู๎
ไมํ สํ ง ผลกระทบ/ความเสี ย หายตํ อ โครงการทุ ก
ประเภท
2.0
รู๎สึกได๎ถึงความสั่นสะเทือน
ระดับที่สูงขึ้นของความสั่นสะเทือนจะสํงผลตํอการ
ทาลาย หรือสร๎างความเสียหายตํอโบราณสถาน
5.0
ความสั่นสะเทือนรบกวนตํอคนที่ ระดั บ ที่ สํ ง ผลท าให๎ เ กิ ด ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด
อยูํอาศัยในอาคาร (สอดคล๎องกับ ขึ้ น กั บ อาคารทั่ ว ไป
หรื อ โครงสร๎ า งทาง
ระดับ ที่สํ งผลกระทบตํอคนที่ อยูํ สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดาน
บนสะพานและรั บ ในชํ ว งเวลา เป็นแบบ Plaster (สํวนผสมที่มีปูนทราย น้า และ
สั้นๆ)
ใยตํ า งๆ) ในกรณี ที่เ ป็ น ผนั ง /ฝู าเพดานแบบ
ยืดหยุํนจะได๎รับความเสียหายเล็กน๎อย
10-15
ค น จ ะ รู๎ สึ ก ไ มํ พ อ ใ จ ถ๎ า เ กิ ด ระดับความสั่นสะเทือนที่สู งกวําการจราจรปกติ
แรงสั่นสะเทือนอยํางตํอเนื่องและ ซึ่ ง จะท าให๎ เ กิ ด ความเสี ย หายตํ อ โครงสร๎ า ง
คนที่เกิดบนสะพานจะไมํสามารถ สถาปั ต ยกรรม และสร๎ า งความเสี ย หายตํ อ
ยอมรับได๎
โครงสร๎างบ๎านเรือนเล็กน๎อย
ที่มา : Wiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Surway of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

จากผลการคานวณที่ได๎ในตารางที่ 4.1-32 เมื่อนามาเปรียบเทียบระดับผลกระทบตํอคน อาคาร สิ่ ง
ปลูกสร๎างตามเกณฑ์ที่ได๎นาเสนอไว๎โดย Whiff in และ Leonard (1971) ดังตารางที่ 4.1-33 พบวํา ระดับความ
สั่นสะเทือนจากกิจกรรมการเจาะเสาเข็ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดแรงสั่นสะเทือนสูงสุด ตํอพื้นที่ข๎างเคียงทั้ง 4
ด๎าน มีรายละเอียดดังนี้
(1) ทิศเหนือ : โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ระยะหํางจากโครงการประมาณ 74.40 เมตร จะ
ได๎รับแรงสั่นสะเทือน 0.14 มิลลิเมตร/วินาที
(2) ทิศใต๎ : วิลลํา อลายา ระยะหํางจากโครงการประมาณ 91.20 เมตร จะได๎รับแรงสั่นสะเทือน
0.10 มิลลิเมตร/วินาที
(3) ทิศตะวันออก : แคสซัวรีนา ชอร์ส ระยะหํางจากโครงการประมาณ 13.20 เมตร จะได๎รับ
แรงสั่นสะเทือน 1.89 มิลลิเมตร/วินาที
(4) ทิศตะวันตก : โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ระยะหํางจากโครงการประมาณ 12.10 เมตร
จะได๎รับแรงสั่นสะเทือน 2.16 มิลลิเมตร/วินาที
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบตํอคน อาคารสิ่งปลูกสร๎าง ตามเกณฑ์ที่ได๎เสนอโดย Whiff in
และ Leonard (1971) พบวํา คําความสั่นสะเทือนที่พื้นที่ข๎างเคียงทั้ง 4 ด๎านได๎รับ อยูํในชํวง 0.10-2.16
มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งคําความสั่นสะเทือนดังกลําวจะสํงผลกระทบตํอคน และอาคารสิ่งปลูกสร๎างแตกตํางกันไป
ตามชํวงแรงสั่นสะเทือนที่ได๎รับ (ดูตารางที่ 4.1-33 ประกอบ) โดยจากการคานวณพบวําอาคารทางด๎านทิศ
ตะวันตกจะได๎รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีคําความสั่นสะเทือนสูงสุด คือ 2.16 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งจะ
กํอให๎เกิดผลกระทบ คือ รู๎สึกได๎ถึงความสั่นสะเทือน ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ระดับที่สูงขึ้นของความ
สั่นสะเทือนจะสํงผลตํอการทาลาย หรือสร๎างความเสียหายตํอโบราณสถาน (ดูตารางที่ 4.1-33 ประกอบ) แตํ
เมื่อเปรี ยบเทีย บระดับผลกระทบตํอสิ่ งปลูกสร๎างตามมาตรฐาน DIN 4150 (ดัง ตารางที่ 4.1-34) พบวํา
แรงสั่นสะเทือนในระดับ 2.16 มิลลิเมตร/วินาที พบวํา ไมํเป็นอันตราย แม๎แตํสิ่งปลูกสร๎างเกําแกํ และตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปู อ งกั น ผลกระทบตํ อ อาคาร (ตารางที่ 4.1-35) พบวํ า อาคารโครงการเข๎ า ขํ า ยเป็ น อาคารประเภทที่ 2
กาหนดให๎มีคําความเร็วอนุภาคสูงสุดจากการทาฐานรากหรือชั้นลํางไมํเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
ดังนั้น การกํอสร๎างโครงการจึงไมํสํงผลกระทบตํอโรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ทางด๎านทิศตะวันตกมาก
นัก เนื่องจากอาคารดังกลําวเป็นอาคารที่ยังคงแข็งแรงและอยูํในสภาพดี แตํอยํางไรก็ตาม การกํอสร๎างอาคาร
ต๎องใช๎ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัดเพื่อให๎ผลกระทบเกิดขึ้นตํออาคารและสิ่งกํอสร๎าง
ดังกลําวให๎น๎อยที่สุด
ตารางที่ 4.1-34 ข๎อกาหนดด๎านความสั่นสะเทือนตํอสิ่งปลูกสร๎างตามมาตรฐาน DIN 4150
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
ผลกระทบต่ออาคาร
(มม./วินาที)
2.0
ไมํเป็นอันตราย แม๎แตํสิ่งปลูกสร๎างเกําแกํ
5.0
เป็นจุดเริ่มต๎นของการเกิดความเสียหายทางโครงสร๎างสถาปัตยกรรม
10.0
ยอมให๎ได๎สาหรับบ๎านพักอาศัยที่อยูํในสภาพดี
20.0 - 40.0
ยอมให๎เกิดขึ้นได๎สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มา : Nelson (1987)
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.1-35 กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปูองกันผลกระทบตํออาคาร
ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน
อาคาร
(มิลลิเมตร/วินาที)
ความถี่
ประเภท
จุดตรวจวัด
(เฮิรตซ์)
ความสั่นสะเทือน ความสั่นสะเทือน
ที่
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
1
1.1 ฐานรากหรือชั้นลํางของอาคาร
f≤10
20
10<f≤50
0.5f +15
50<f≤100
0.2f + 30
f>100
50
1.2 ชั้นบนของอาคาร
ทุกความถี่
40*
10*
1.3 พื้นอาคารในแตํละชั้น
ทุกความถี่
20**
10**
2
2.1 ฐานรากหรือชั้นลํางของอาคาร
f≤10
5
10<f≤50
0.25f + 2.5
50<f≤100
0.1f + 10
f>100
20
2.2 ชั้นบนของอาคาร
ทุกความถี่
15*
5*
2.3 พื้นอาคารในแตํละชั้น
ทุกความถี่
20**
10**
3
3.1 ฐานรากหรือชั้นลํางของอาคาร
f≤10
3
10<f≤50
0.125f + 1.75
50<f≤100
0.04f + 6
f>100
10
3.2 ชั้นบนของอาคาร
ทุกความถี่
8*
2.5*
3.3 พื้นอาคารในแตํละชั้น
ทุกความถี่
20**
10**
หมายเหตุ 1) f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหนํวยเป็นเฮิรตซ์
2) * = กาหนดมาตรฐานไว๎เฉพาะคําความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
3) **= กาหนดมาตรฐานไว๎เฉพาะคําความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
4) การวัดความสั่นสะเทือนสูงสุดสาหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตาม 1.2, 2.2 และ 3.2 ให๎วัดที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือ
ชั้นอื่นซึ่งมีคําความสั่นสะเทือนสูงสุด
5) การวัดความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแตํละชั้นตามข๎อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให๎ยกเว๎นการวัดที่ฐานราก หรือชั้นลํางของอาคาร
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปูองกันผลกระทบตํอ
อาคาร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากความสั่นสะเทือน
ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการควบคุมชํวงเวลาการกํอสร๎างงานเสาเข็มเฉพาะในชํวงกลางวันเทํานั้น จึงคาด
วําพื้นที่ใกล๎เคียงโครงการจะได๎รับผลกระทบด๎านความสั่นสะเทือนในระยะสั้นๆ ระดับผลกระทบจึงอยูํในระดับ
ปานกลาง อยํางไรก็ตาม เพื่อลดความหํวงกังวลของชุมชน โครงการจะได๎จัดให๎มีมาตรการชดใช๎คําเสียหายใน
กรณีที่อาคารข๎างเคียงเกิดความเสียหาย เนื่องจากการกํอสร๎างอาคารของโครงการดังตํอไปนี้
1) กํอนที่จะเจาะเสาเข็มและกํอสร๎างฐานรากอาคารให๎ผู๎รับเหมาจัดเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปแจ๎งแกํผู๎ที่อาศัยอยูํ
ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 10 วัน โดยให๎หมายเลขโทรศัพท์ของเจ๎าหน๎าที่ที่ควบคุมการ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

กํอสร๎างเพื่อให๎สามารถติดตํอกับโครงการได๎โดยตรง และเมื่ออาคารข๎างเคียงได๎รับความเดือดร๎อนจากการดาเนิน
โครงการต๎องเรํงแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
2) ถํายรูปสภาพปัจจุ บันโดยรอบพื้นที่โ ครงการไว๎เป็นหลักฐานเพื่อใช๎ในกรณีที่มีการร๎องเรียนวํา
โครงสร๎างสิ่งกํอสร๎างเสียหายจากการกํอสร๎างโครงการ
3) วางผังบริเวณพื้นที่กํอสร๎ าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว๎ให๎หํางจาก
บ๎านเรือนประชาชนให๎มากที่สุดเทําที่จะทาได๎
4) การทาฐานรากของอาคาร ต๎องใช๎เสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนตํอพื้นที่ใกล๎เคียง
5) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต๎องทาตามคาแนะนาของผู๎ผลิตเครื่องจักร
6) กาหนดระยะเวลาการทางานของคนงานที่ได๎รับเสียงให๎เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้
- ระยะเวลาในการทางาน <7 ชัว่ โมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎องไมํเกิน 91 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทางาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎องไมํเกิน 90 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทางาน >8 ชั่วโมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎องไมํเกิน 80 เดซิเบล (เอ)
7) กาหนดชํวงเวลาการกํอสร๎างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต๎องมีการกํอสร๎าง
เกินเวลาดังกลําวจะดาเนินการแจ๎งผู๎พักอาศัยข๎างเคียงทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วัน ทั้งนี้ ต๎องเป็นกิจกรรมเท
ปูนฐานรากอาคารเทํานั้น และดาเนินการในชํวงเวลา 17.00-20.00 น.โดยทางานได๎ไมํเกินเวลา 20.00 น.
สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินกิจกรรมการกํอสร๎าง
8) แบํงชั่วโมงการทางาน เป็นชํวงเวลาตั้งแตํ 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีชํวงเวลาหยุดพัก 12.0013.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได๎ยินเสียงดังหรือได๎รับแรงสั่นสะเทือนติดตํอกันเป็นระยะเวลานาน
9) ติดตั้งปูายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ผู๎รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว๎
หน๎าโครงการ และจัดให๎มีหนํวยรับเรื่องราวร๎องเรียนไว๎ในพื้นที่กํอสร๎างโดยจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ประจาไว๎สาหรับรับ
เรื่องราวร๎องเรียนไว๎ 1 คน พร๎อมจัดให๎มีตู๎รับเรื่องราวร๎องเรียนไว๎บริเวณหน๎าพื้นที่โครงการ และให๎เจ๎าหน๎าที่เปิด
ตู๎รับเรื่องราวร๎องเรียนทุกวัน หากพบวํามีผู๎ได๎รับผลกระทบจากกิจกรรมการกํอสร๎าง โครงการจะจัดเจ๎าหน๎าที่เข๎า
ไปพบผู๎ได๎รับความเสียหายที่บ๎านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได๎รับจากโครงการ พร๎อมกับเจรจาทาข๎อตกลง
ในการชดใช๎คําเสียหายที่เกิดขึ้นแกํผู๎ ได๎รับผลกระทบอยํางเป็นธรรมทันทีที่ได๎รับเรื่อง และทาบันทึกเอกสารไว๎
อยํางเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได๎
10) หากมีเหตุให๎เกิดความเสียหายทั้งรํางกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นผู๎รับเหมา
กํอสร๎างต๎องติดตามตรวจสอบและดาเนินการปรับปรุง ชดใช๎คําเสียหายที่ เกิดขึ้นโดยเรํงดํวนอยํางเป็นธรรม โดย
โครงการต๎องทาความตกลงกับผู๎ที่อยูํใกล๎เคียงกํอนกํอสร๎าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต๎องใช๎ชดเชย
4.1.6 คุณภาพน้่า
(1) ช่วงก่อสร้าง
ในชํวงกํอสร๎างอาคารของโครงการนั้น โครงการได๎จัดเตรียมห๎องน้า-ห๎องส๎วมไว๎ทั้งหมด จานวน 10 ห๎อง
(คิดจากจานวนคนงานทั้งหมด 100 คน)
สาหรับปริมาณน้าโสโครกจากห๎องน้า-ห๎องส๎วมของคนงานกํอสร๎างมีปริมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
แบํงเป็น น้าเสียจากส๎วม การล๎างหน๎า มือ และเท๎า ซึ่งจะบาบัดโดยใช๎ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป จานวน 1 ชุด
ระบบดังกลําวเป็นระบบบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองไร๎อากาศ สามารถบาบัดให๎คําบีโอดีออกที่ไมํเกิน 40
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มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการกํอสร๎างโครงการแล๎วเสร็จผู๎รับเหมาจะรื้อถอนถังบาบัดน้าเสีย และฝังกลบหลุมให๎
เรียบร๎อยในภายหลัง
อนึ่ง น้าเสียจากการกํอสร๎างโดยทั่วไปจะเกิดจากการล๎างเครื่องมือ อุปกรณ์กํอสร๎าง การผสมคอนกรีต
และการบํมคอนกรีต ซึ่งในการกํอสร๎างโครงการได๎เลือกใช๎คอนกรีตแบบผสมเสร็จ โดยสํวนใหญํน้าเสียจาก
กิจกรรมการกํอสร๎างจะเกิดจากน้าล๎างเครื่องมือและอุปกรณ์กํอสร๎างเทํานั้น ดังนั้น ผลกระทบจากน้าเสียที่
เกิดขึ้นในชํวงกํอสร๎างจะสํงผลกระทบตํอชุมชนบริเวณใกล๎เคียงในระดับต่า
จากการสารวจเอกสาร (Bouma J.,Ziebell, W.G.wather, P.G. Olcott, E Mc Coyand F.D.Hole,
1972) พบวําแรงดึงดูดของโลกทาให๎ตะกอนตํางๆ ในน้าเสียตกสูํก๎นบํอซึมแล๎ว กํอให๎เกิด Soil Pore Clogging
ซึ่งหนาประมาณ 2 เซนติเมตร นับจากผิวดินที่สัมผัสกับน้าเสียลงไป จึงเป็นผลให๎ความสามารถในการซึมผํานดิน
ในแนวนอน (Horizontal Permeability) มีมากกวําแนวดิ่งประมาณ 60 เทํา จากข๎อมูลข๎างต๎นพอจะคาดได๎วํา
หากน้าใต๎ดินมีระดับต่ากวําก๎นบํอแล๎ว จะมีปริมาณน้าเสียที่ซึมผํานดินลงไปเจือปนกับน้าใต๎ดินน๎อยมาก อีกทั้ง
ดินจะบาบัดมลพิษในน้าเสีย ให๎มีปริมาณลดลงกํอนเจือปนกับน้าใต๎ดินด๎วย ดังนั้น ผลกระทบตํอคุณภาพน้าใต๎ดิน
จึงอยูํในระดับต่า
Soil Pore Clogging ที่เกิดขึ้นจะทาให๎ประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสียที่ซึมออกจากบํอซึมสูงขึ้น โดย
Soil Pore Clogging ที่เกิดขึ้นในดินที่ระยะ 50 เซนติเมตร ใช๎ในการทดสอบมีผลให๎ดินมีประสิทธิภาพในการ
บาบัดมลสารตํางๆ ได๎สูงขึ้น ไมํวําจะปลํอยให๎น้าเสียซึมผํานในแนวดิ่งหรือแนวนอน ดังนั้น จะเห็นได๎วํามลสาร
จากบํอดังกลําวปริมาณน๎อยมากที่จะปนเปื้อนกับน้าใต๎ดินที่ระดับน้าหํางจากก๎นบํอมากกวํา 50 เซนติเมตร
ผลกระทบตํอคุณภาพน้าใต๎ดินจึงอยูํในระดับต่า (Mc Gauhey, P.H., and J.H.Winnerbrger, 1964)
ในกรณีที่ระดับน้าใต๎ดินอยูํหํางจากก๎นบํอซึมน๎อยกวํา 50 เซนติเมตร หรืออยูํเหนือก๎นบํอดินจะยังคงมี
ประสิทธิภาพในการบาบัดมลสารทั้งหลาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้าเสียที่ซึมออกมาจาก
บํอได๎เชํนกัน ข๎อมูลที่สามารถนามาใช๎สนับสนุนการคาดคะเนข๎างต๎น พบวํา ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ขึ้นกับระยะทางที่น้าใต๎ดินซึมผํานเข๎าไปในดิน ที่ระยะทางประมาณ 10 เมตร ดินสามารถลดฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียได๎ประมาณร๎อยละ 90 ของที่พบบริเวณ trench ถึงแม๎วําระดับน้าใต๎ดินจะอยูํสูงกวํา Trench ก็ตาม
นอกจากนี้ ยังพบวําระดับน้าใต๎ดินที่ลดลงตามฤดูกาลมีผลให๎ประสิทธิภาพการลดปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มโดยดินดี
ยิ่งขึ้น (Mc Gauhey, P.H., and J.H. Winnerbrger, 1964)
โดยทั่ว ไปแล๎ว ถือวําแหลํงน้ าที่ใช๎อุปโภคบริโภคที่ หํางจากส๎ว มหรือแหลํงโสโครก ตํางๆ ที่ระยะทาง
ประมาณ 30 เมตรเป็นระยะที่ปลอดภัย (พิชิต สกุลพราหมณ์, 2531)
ดังนั้น การบาบัดน้าเสียจากห๎องน้า-ห๎องส๎วมคนงานกํอสร๎างโดยใช๎ระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป และการ
นาน้าทิ้งที่ผํานการบาบัดจากระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปจากกิจกรรมของคนงาน จะมีคําบีโอดีออกที่ไมํเกิน 40
มิลลิกรัม/ลิตร ผลกระทบตํอคุณภาพน้าผิวดินและน้าใต๎ดินที่จะเกิดขึ้นในชํวงกํอสร๎างจึงอยูํในระดับต่า
(2) ช่วงเปิดด่าเนินการ
1) ประสิทธิภาพระบบบ่าบัดน้่าเสีย
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการ คาดวํ าจะมีน้าเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการ ประมาณ
153.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่อัตราร๎อยละ 80 ของปริมาณน้าใช๎ ยกเว๎นน้าใช๎จากห๎องพักมูลฝอยคิดที่อัตรา
ร๎อยละ 100 และไมํคิดน้าใช๎จากสระวํายน้า) โดยโครงการจัดให๎มีถังดักไขมันในขั้นต๎นเพื่อลดปริมาณไขมันให๎
เหลือน๎อยที่สุดกํอนระบายระบายน้าเสียสํวนใสที่อยูํด๎านบนของถังไหลเข๎าสูํระบบบาบัดน้าเสียรวมของโครงการ
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ซึ่งเลือกใช๎ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จานวน 4 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้าเสียที่
เกิดขึ้นจากอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T โดยมีรายละเอียดของถังบาบัดน้าเสีย ดังนี้
1.1) ถังดักไขมัน (GT-01) จ่านวน 4 ชุด
1. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน อาคาร P รองรับน้าเสียจากครัวภายในห๎องชุดอาคาร P โดย
สามารถรองรับน้าเสียได๎ 6.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีคําบีโอดีเข๎า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพใน
การบาบัดให๎คําบีโอดีออกไมํเกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียสํวนใสจะไหลเข๎าสูํถังบาบัดน้าเสียรวมชนิด
เติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร P
2. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน อาคาร Q รองรับน้าเสียจากครัวภายในห๎องชุดอาคาร Q
โดยสามารถรองรับน้าเสียได๎ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีคําบีโอดีเข๎า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพใน
การบาบัดให๎คําบีโอดีออกไมํเกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียสํวนใสจะไหลเข๎าสูํถังบาบัดน้าเสียรวมชนิด
เติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร Q
3. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน อาคาร R รองรับน้าเสียจากครัวภายในห๎องชุดอาคาร R
และห๎องพักมูลฝอยรวม โดยสามารถรองรับน้าเสียได๎ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีคําบีโอดีเข๎า 1,200 มิลลิกรัม/
ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให๎คําบีโอดีออกไมํเกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียสํวนใสจะไหลเข๎า
สูํถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติม อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 35.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณ
อาคาร R
4. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน อาคาร T รองรับน้าเสียจากครัวภายในห๎องชุดอาคาร T โดย
สามารถรองรับน้าเสียได๎ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีคําบีโอดีเข๎า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพใน
การบาบัดให๎คําบีโอดีออกไมํเกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้าเสียสํวนใสจะไหลเข๎าสูํถังบาบัดน้าเสียรวมชนิด
เติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคาร T
1.2) ถังบ่าบัดน้่าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated
sludge process A/S) จ่านวน 4 ชุด
1. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร P รองรับน้าเสียจากสํวนตํางๆ ภายในอาคาร P มีปริมาณ
น้าเสียเข๎าสูํระบบ 45.07 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได๎ 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีคําบีโอดี
เข๎าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให๎คําบีโอดีออกไมํเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
2. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร Q รองรับน้าเสียจากสํวนตํางๆ ภายในอาคาร Q มีปริมาณ
น้าเสียเข๎าสูํระบบ 40.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได๎ 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีคําบีโอดี
เข๎าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให๎คําบีโอดีออกไมํเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
3. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร R รองรับน้าเสียจากสํวนตํางๆ ภายในอาคาร R มีปริมาณ
น้าเสียเข๎าสูํระบบ 26.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได๎ 35.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีคําบีโอดี
เข๎าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให๎คําบีโอดีออกไมํเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
4. ถังบาบัดน้าเสียรวมอาคาร T รองรับน้าเสียจากสํวนตํางๆ ภายในอาคาร T มีปริมาณ
น้าเสียเข๎าสูํระบบ 40.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้าเสียได๎ 50.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีคําบีโอดี
เข๎าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให๎คําบีโอดีออกไมํเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
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โดยโครงการจะบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให๎มีคุณภาพน้าทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
โครงการเป็นอาคารชุด จานวน 188 ห๎องชุด จัดอยูํในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจานวนห๎องสาหรับใช๎
เป็นที่อยูํอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุํมของอาคารตั้งแตํ 100 ห๎องนอน แตํไมํถึง 500 ห๎องนอน) ซึ่ง
กาหนดให๎มีคําบีโอดีในน้าทิ้งไมํเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต๎องไมํเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบบบาบัดน้าเสียดังกลําวทาหน๎าที่รองรับน้าเสียจากกิจกรรมตํางๆ ภายในโครงการ โดยน้า
ทิ้งที่ผํานกระบวนการบาบัดแล๎วจะเข๎าสูํบํอตรวจคุณภาพน้าแตํละจุด รวมจานวน 4 บํอ ซึ่งอยูํบริเวณอาคาร P
อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบํอละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบํอ ตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
ทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให๎มีบํอเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บํอ
ซึ่งรองรับน้าทิ้งที่ผํานการบาบัดแล๎วของอาคาร Q ซึ่งมีปริมาณ 40.68 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการติดตั้งเครื่อง
สูบน้าเพื่อสูบน้าจากบํอน้ารีไซเคิลไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด๎วยการจํายเข๎าทํอจํายน้าทิ้งขนาด ½ เมตร
จะนามารดน้าต๎นไม๎และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด๎วยระบบหัวจํายน้าบนดิน วันละ 2 ครั้ง ใช๎ปริมาณน้าทิ้งใน
การรดน้าต๎นไม๎ครั้งละ 3.58 ลูกบาศก์เมตร รวมน้าทิ้งสาหรับรดน้าต๎นไม๎เทํากับ 7.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน สํวนที่
เหลือ 33.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสูํคลองสาธารณประโยชน์ตํอไป
สาหรับน้าทิ้งที่ผํานการบาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T มีปริมาณน้า
ทิ้งเทํากับ 112.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสูํคลองสาธารณประโยชน์ ตํอไป
นอกจากนี้ทางโครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา เฉพาะในสํวนของระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อใช๎ใน
การติดตามตรวจสอบการเดินระบบบาบัดน้าเสียตํอไป
ทั้งนี้ เนื่ องจากโครงการเข๎าขํายต๎องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ระบบการเก็บสถิติ และข๎อมูลการจัดทาบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้า
เสีย พ.ศ. 2555 มาตรา 80 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535
ดังนั้น จึงให๎พิจารณาจัดให๎มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาแยกเฉพาะของระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย และดาเนินการจัดทารายงานตามแบบ ทส. 1 และ ทส.2 ไว๎
ครบถ๎วน รายละเอียดแสดงในบทที่ 6
2) การก่าจัดละอองน้่า (Aerosol)
โครงการได๎ออกแบบให๎มีการกาจัดละอองน้าเสียที่เกิดจากการเติมอากาศ (บํอปรับสมดุล และ
บํอเติมอากาศ) โดยแอโรซอลจะถูกนาไปบาบัดด๎วยการยํอยสลายก๏าซชีวภาพในบํอดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1) Aerosol จากระบบบ่าบัดน้่าเสียอาคาร P
ปริมาณน้าเสียออกแบบ
=
50.00
ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข๎าสูํระบบบาบัดน้าเสีย
=
250.00
มก./ลิตร
BOD ที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
=
20.00
มก./ลิตร
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
=
28.00
ลบ.ม./ชม.
จานวนครั้งการหมุนเวียนหมุน
=
15
ครั้ง
ดังนั้น ปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ =
1.87
ลบ.ม./ชม.
=
0.001
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วอากาศเพื่อกาจัดเชื้อโรค
=
0.04
เมตร/วินาที
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ต๎องการพื้นที่
=
0.01
ตร.ม.
โครงการเลือกใช๎บํอดินขนาด 0.50 ตารางเมตร ลึก 1.00 เมตร จานวน 1 บํอ
2.2) Aerosol จากระบบบ่าบัดน้่าเสียอาคาร Q
ปริมาณน้าเสียออกแบบ
BOD ที่เข๎าสูํระบบบาบัดน้าเสีย
BOD ที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
จานวนครั้งการหมุนเวียนหมุน
ดังนั้น ปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ

=
50.00
=
250.00
=
20.00
=
28.00
=
15
=
1.87
=
0.001
ความเร็วอากาศเพื่อกาจัดเชื้อโรค
=
0.04
ต๎องการพื้นที่
=
0.01
โครงการเลือกใช๎บํอดินขนาด 0.50 ตารางเมตร ลึก 1.00 เมตร จานวน 1 บํอ
2.3) Aerosol จากระบบบ่าบัดน้่าเสียอาคาร R
ปริมาณน้าเสียออกแบบ
BOD ที่เข๎าสูํระบบบาบัดน้าเสีย
BOD ที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
จานวนครั้งการหมุนเวียนหมุน
ดังนั้น ปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ

=
35.00
=
250.00
=
20.00
=
28.00
=
15
=
1.87
=
0.001
ความเร็วอากาศเพื่อกาจัดเชื้อโรค
=
0.04
ต๎องการพื้นที่
=
0.01
โครงการเลือกใช๎บํอดินขนาด 0.50 ตารางเมตร ลึก 1.00 เมตร จานวน 1 บํอ
2.4) Aerosol จากระบบบ่าบัดน้่าเสียอาคาร T
ปริมาณน้าเสียออกแบบ
BOD ที่เข๎าสูํระบบบาบัดน้าเสีย
BOD ที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
จานวนครั้งการหมุนเวียนหมุน
ดังนั้นปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ

=
50.00
=
250.00
=
20.00
=
28.00
=
15
=
1.87
=
0.001
ความเร็วอากาศเพื่อกาจัดเชื้อโรค
=
0.04
ต๎องการพื้นที่
=
0.01
โครงการเลือกใช๎บํอดินขนาด 0.50 ตารางเมตร ลึก 1.00 เมตร จานวน 1 บํอ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ลบ.ม./วัน
มก./ลิตร
มก./ลิตร
ลบ.ม./ชม.
ครั้ง
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./วินาที
เมตร/วินาที
ตร.ม.

ลบ.ม./วัน
มก./ลิตร
มก./ลิตร
ลบ.ม./ชม.
ครั้ง
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./วินาที
เมตร/วินาที
ตร.ม.

ลบ.ม./วัน
มก./ลิตร
มก./ลิตร
ลบ.ม./ชม.
ครั้ง
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./วินาที
เมตร/วินาที
ตร.ม.
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3) การก่าจัดก๊าซมีเทน
ระบบกาจัดมีเทนของโครงการเป็นระบบบาบัด Bio gas จากระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งเกิดก๏าซ
มีเทนจากระบบบาบัดน้าเสีย เนื่องจากการยํอยสารอินทรย์ของแบคทีเรีย โดยโครงการได๎มีการติดตั้งระบบกาจัด
ก๏าซมีเทนไว๎ ดังนี้
3.1 Bio gas จากระบบบ่าบัดน้่าเสีย อาคาร P
- ปริมาณน้าเสียเข๎าสูํถังดักไขมัน
=
6
ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข๎าสูํถังดักไขมัน
=
1,200 มก./ล.
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได๎ในสํวนดักไขมัน
=
10%
อัตราสํวนระหวําง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
1,791.04 มก./ล.
คํา COD 1 กรัม เกิดก๏าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
377.19 ลิตร/วัน
- ปริมาณน้าเสียเข๎าสูํถังแยกกาก
=
50.00 ลบ.ม./วัน
BOD ตกค๎างในบํอเกรอะ
=
400 มก./ล.
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได๎มีสํวนแยกกาก
=
10%
อัตราสํวนระหวําง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
59.70 มก./ล.
คํา COD 1 กรัม เกิดก๏าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
1,047.76 ลิตร/วัน
ดังนั้น ปริมาณก๏าซชีวภาพทั้งหมด
=
1,424.96 ลิตร(CH4)
บํอดินมีอัตราการยํอยสลายก๏าซชีวภาพประมาณ
=
2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน
ต๎องการพื้นที่บํอดินสาหรับยํอยสลายก๏าซชีวภาพ
=
0.59 ตร.ม.
ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้นที่บํอดินยํอยสลายก๏าซชีวภาพขนาด 5.00 ตารางเมตร ลึก 1.00
เมตร จานวน 1 บํอ
3.2 Bio gas จากระบบบ่าบัดน้่าเสีย อาคาร Q
ปริมาณน้าเสียเข๎าสูํถังดักไขมัน
BOD ที่เข๎าสูํถังดักไขมัน
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได๎ในสํวนดักไขมัน
อัตราสํวนระหวําง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
COD ในน้าเสีย
คํา COD 1 กรัม เกิดก๏าซมีเทน (CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
- ปริมาณน้าเสียเข๎าสูํถังแยกกาก
BOD ตกค๎างในบํอเกรอะ
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได๎มีสํวนแยกกาก
อัตราสํวนระหวําง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
COD ในน้าเสีย
คํา COD 1 กรัม เกิดก๏าซมีเทน (CH4)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

8
ลบ.ม./วัน
1,200 มก./ล.
10%
0.67
1,791.04 มก./ล.
0.351 ลิตร(CH4)
502.93 ลิตร/วัน
50.00 ลบ.ม./วัน
400 มก./ล.
10%
0.67
59.70 มก./ล.
0.351 ลิตร(CH4)
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ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
1,047.76 ลิตร/วัน
ดังนั้นปริมาณก๏าซชีวภาพทั้งหมด
=
1,550.69 ลิตร(CH4)
บํอดินมีอัตราการยํอยสลายก๏าซชีวภาพประมาณ
=
2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน
ต๎องการพื้นที่บํอดินสาหรับยํอยสลายก๏าซชีวภาพ
=
0.65 ตร.ม.
ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้นที่บํอดินยํอยสลายก๏าซชีวภาพขนาด 5.00 ตารางเมตร ลึก 1.00
เมตร จานวน 1 บํอ
3.3 Bio gas จากระบบบ่าบัดน้่าเสีย อาคาร R
- ปริมาณน้าเสียเข๎าสูํถังดักไขมัน
=
5
ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข๎าสูํถังดักไขมัน
=
1,200 มก./ล.
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได๎ในสํวนดักไขมัน
=
10%
อัตราสํวนระหวําง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
1,791.04 มก./ล.
คํา COD 1 กรัม เกิดก๏าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
314.33 ลิตร/วัน
- ปริมาณน้าเสียเข๎าสูํถังแยกกาก
=
35.00 ลบ.ม./วัน
BOD ตกค๎างในบํอเกรอะ
=
400 มก./ล.
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได๎มีสํวนแยกกาก
=
10%
อัตราสํวนระหวําง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
=
0.67
COD ในน้าเสีย
=
59.70 มก./ล.
คํา COD 1 กรัม เกิดก๏าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
733.43 ลิตร/วัน
ดังนั้นปริมาณก๏าซชีวภาพทั้งหมด
=
1,047.76 ลิตร(CH4)
บํอดินมีอัตราการยํอยสลายก๏าซชีวภาพประมาณ
=
2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน
ต๎องการพื้นที่บํอดินสาหรับยํอยสลายก๏าซชีวภาพ
=
0.44 ตร.ม.
ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้นที่บํอดินยํอยสลายก๏าซชีวภาพขนาด 3.00 ตารางเมตร ลึก 1.00
เมตร จานวน 1 บํอ
3.4 Bio gas จากระบบบ่าบัดน้่าเสีย อาคาร T
- ปริมาณน้าเสียเข๎าสูํถังดักไขมัน
BOD ที่เข๎าสูํถังดักไขมัน
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได๎ในสํวนดักไขมัน
อัตราสํวนระหวําง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
COD ในน้าเสีย
คํา COD 1 กรัม เกิดก๏าซมีเทน (CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
- ปริมาณน้าเสียเข๎าสูํถังแยกกาก
BOD ตกค๎างในบํอเกรอะ
ประสิทธิภาพในการกาจัด COD ได๎มีสํวนแยกกาก
อัตราสํวนระหวําง BOD5/COD ของน้าเสียชุมชน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

8
ลบ.ม./วัน
1,200 มก./ล.
10%
0.67
1,791.04 มก./ล.
0.351 ลิตร(CH4)
502.93 ลิตร/วัน
50.00 ลบ.ม./วัน
400 มก./ล.
10%
0.67
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COD ในน้าเสีย
=
59.70 มก./ล.
คํา COD 1 กรัม เกิดก๏าซมีเทน (CH4)
=
0.351 ลิตร(CH4)
ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น
=
1,047.76 ลิตร/วัน
ดังนั้นปริมาณก๏าซชีวภาพทั้งหมด
=
1,550.69 ลิตร(CH4)
บํอดินมีอัตราการยํอยสลายก๏าซชีวภาพประมาณ
=
2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน
ต๎องการพื้นที่บํอดินสาหรับยํอยสลายก๏าซชีวภาพ
=
0.65 ตร.ม.
ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้นที่บํอดินยํอยสลายก๏าซชีวภาพขนาด 5.00 ตารางเมตร ลึก 1.00
เมตร จานวน 1 บํอ
4) การบริหารจัดการของสระว่ายน้่าในโครงการมีดังนี้
(ก) ข้อปฏิบัติส่าหรับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการดูแลสระว่ายน้่า
1) จัดให๎มีผู๎ควบคุมดูแล ซึ่งผํานการอบรมการดูแลคุณภาพน้าในสระวํายน้าตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้า และการดูแลรักษาสระวํายน้า รวมทั้งเป็นผู๎ที่ชานาญ
ในการวํายน้า และผํานการอบรมการชํวยชีวิตคนจมน้า สามารถให๎การปฐมพยาบาลได๎ โดยต๎องอยูํประจาสระ
วํายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ
2) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life guard) อยํางน๎อย 1 คน ตํอผู๎ใช๎บริการไมํ
เกิน 100 คน และต๎องเป็นผู๎ที่มีความชานาญในการวํายน้าและผํานการอบรมการชํวยชีวิตคนจมน้า สามารถให๎
การปฐมพยาบาลได๎ โดยต๎องอยูํประจาสระวํายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3) ต๎องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้าให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.1) คําความเป็นกรด-ดําง (pH)
7.2-8.4
3.2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ppm
3.3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ppm
3.4) คําความเป็นดําง (Alkalinity) 80-100 ppm
3.5) ความกระด๎าง (Calcium Hardness)
250-600 ppm
3.6) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ppm
3.7) คลอไรด์ (Chloride)
ไมํเกิน 600 ppm
3.8) แอมโมเนีย (Ammonia)
ไมํเกิน 20 ppm
3.9) ไนเตรท (Nitrate)
ไมํเกิน 50 ppm
3.10)โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น๎อยกวํา 10 ตํอน้า 100 มิลลิลิตร
โดยวิธี MPN (Most Probale Numbers) ในอัตราสํวน 100 มิลลิลิตร
3.11)ตรวจไมํพบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
3.12)ตรวจไมํพบจุลินทรียหรือตัวบํงชี้จุลินทรีย์ที่ทาให๎เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli,
Staphylococcus auresu, Pseudomonas aeruginosa
(การจัดการและควบคุมคุณภาพน้าให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน (เพื่อประกอบการขอหรือตํอ
ใบอนุญาต) ความถี่ในการตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง แสดงดังตารางที่ 4.1-36)
4) จัดให๎มีการเก็บตัวอยํางเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
4.1) การเก็บตัวอยํางน้า ทาอยํางน๎อย 2 จุด โดยเก็บจากสํวนลึก และสํวนตื้น ขณะมีผู๎ใช๎
สระวํายน้ามากที่สุด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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4.2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และคําความเป็นกรดดํางอยํางน๎อยวันละ
2 ครั้ง หากมีผู๎ใช๎บริการเป็นจานวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีน และคําความเป็นกรดดํางในระหวํางวันด๎วย กรณีใช๎คลอรีนชนิดกรด
ไตรคลอโรโอโซยานูริค ต๎องตรวจหาคํากรดไซยานูริคด๎วย
4.3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง
4.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนดใน
ข๎อ 3) ครบทุกข๎อมูลอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือ ตํอ
ใบอนุญาต
(การเก็บตัวอยํางน้าอยํางน๎อย 2 จุด โดยเก็บจากสํวนลึกและสํวนตื้นขณะที่มีผู๎ใช๎สระวํายน้า
มากที่สุดเพื่อนาไปวิเคราะห์คุณภาพน้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 4.1-37)
5) จัดหาเครื่องมือสาหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าไว๎เป็นประจา รวมทั้งบันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์และข๎อมูลอื่นที่จาเป็น ดังนี้
- เครื่องมือที่ใช๎ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต๎องสามารถตรวจวิเคราะห์ได๎ในชํวง
0.2-2 สํวนในล๎านสํวน
- เครื่องมือที่ใช๎ตรวจวิเคราะห์คําความเป็นกรด-ดําง ต๎องสามารถตรวจวิเคราะห์ได๎
อยํางน๎อยชํวง 3-9 และสามารถอํานคําได๎ชํวงละ 1
- มีการบันทึกข๎อมูลจานวนผู๎ใช๎สระวํายน้าในแตํละวัน แยกเพศและอายุระยะเวลาที่
ใช๎สระวํายน้า
6) จัดให๎มีปูายแสดงข๎อปฏิบัติสาหรับผู๎ใช๎บริการติดไว๎ในบริเวณสระวํายน้าให๎มองเห็นชัดเจน และ
ควรมีข๎อความอยํางน๎อย ดังนี้
- ต๎องสวมชุดวํายน้าที่สะอาด
- ต๎องชาระล๎างรํางกายกํอนลงสระทุกครั้ง
- ผู๎ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้าหนวก หรือโรคติดตํออื่นๆ ห๎ามลงเลํน
ในสระวํายน้า
- ห๎ามนาสัตว์เลี้ยงเข๎ามาในบริเวณสระวํายน้า
- ห๎ามปัสสาวะ บ๎วนน้าลาย หรือสั่งน้ามูกลงในน้า
- ห๎ามทาสระวํายน้าสกปรก
- จานวนผู๎ใช๎บริการมากที่สุด ที่สระวํายน้าสามารถรองรับได๎
- วิธีการปฐมพยาบาลชํวยคนจมน้า
7) ดูแลบารุงรักษาเครื่องกรองน้าตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให๎สามารถทางานได๎เต็มประสิทธิภาพ
ตารางที่ 4.1-36 เกณฑ์มาตรฐานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในสระวํายน้า
พารามิเตอร์
หน่วย
1. คําความเป็นกรด-ดําง
2. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
สํวนในล๎านสํวน
3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น
สํวนในล๎านสํวน
4. คําความเป็นดําง
สํวนในล๎านสํวน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 4.1-36 เกณฑ์มาตรฐานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในสระวํายน้า
พารามิเตอร์
หน่วย
5. ความกระด๎าง สํวนในล๎านสํวน
สํวนในล๎านสํวน
6. กรดไซยานูริก
สํวนในล๎านสํวน
7. คลอไรด์
สํวนในล๎านสํวน
8. แอมโมเนีย
สํวนในล๎านสํวน
9. ไนเตรท
สํวนในล๎านสํวน
10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
MPN/100 ml
11. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
MPN/100 ml
12. จุลินทรีย์หรือตัวบํงชี้จุลินทรีย์ที่ทาให๎เกิดโรค
ได๎แกํ Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas coliform

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

เกณฑ์มาตรฐาน
250-600
30-60
ไมํเกิน 600
ไมํเกิน 20
ไมํเกิน 50
น๎อยกวํา 10
ตรวจไมํพบ
ตรวจไมํพบ

หมายเหตุ : ความถี่ในการตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง
ที่มา : อ๎างอิงจากคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุม การประกอบกิจการสระวํายน้า หรือกิจการ
อื่นๆ ในทานองเดียวกัน

ตารางที่ 4.1-37 มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในสระวํายน้า
พารามิเตอร์
หน่วย
ความถี่
1. คําความเป็นกรด-ดําง
วันละ 2 ครั้ง (กํอนเปิดและหลังปิดบริการ)
2. คลอรีนคงเหลือ
สํวนในล๎านสํวน
วันละ 2 ครั้ง (กํอนเปิดและหลังปิดบริการ)
3. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
MPN/100 ml
เดือนละ 1 ครั้ง
4. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
MPN/100 ml
เดือนละ 1 ครั้ง
ที่มา : อ๎างอิงจากคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวํายน้า หรือกิจการ
อื่นๆ ในทานองเดียวกัน

(ข) ข้อปฏิบัติส่าหรับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
1. กาหนดให๎มีผู๎ดูแลมาด๎วย กรณีที่นาเด็กอายุต่ากวํา 10 ปีที่ยังวํายน้าไมํเป็นและ
ผู๎สูงอายุที่ไมํสามารถดูแลตัวเองได๎มาใช๎บริการสระวํายน้า
2. จัดให๎มีอุปกรณ์ชํวยชีวิต ดังนี้
- โฟมชํวยชีวิต จานวน 2 อัน
- หํวงชูชีพ ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุํนลอยผูกไว๎กับเชือกยาวไมํ
น๎อยกวําความกว๎างของสระวํายน้า จานวน 2 อัน
- ไม๎ชํวยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไมํน๎อยกวํา 3.5 เมตร น้าหนักเบาอยํางน๎อย
1 อัน และต๎องวางไว๎ที่ปลายลูํสํวนลึกของสระวํายน้า
- เครื่องชํวยหายใจ สาหรับผู๎ใหญํ และสาหรับเด็ก อยํางละ 1 ชุด
- ห๎องปฐมพยาบาลพร๎อมชุดปฐมพยาบาลที่พร๎อมใช๎งานได๎ตลอดเวลาไว๎ประจาสระ
วํายน้า และอยูํในบริเวณที่ใกล๎ที่สุด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

4-66

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

3. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดตํอบุคคลหรื อสถานที่สาคัญๆ เชํน โรงพยาบาล สถานี
ตารวจ เพื่อขอความชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตํางๆ เชํน เพลิงไหม๎ หรือมีคนจมน้าและปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานที่ดังกลําวในที่เห็นได๎ชัดเจนและเป็นข๎อมูลปัจจุบันอยูํเสมอ
ที่มา: อ้างอิงจากคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนา หรือ
กิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
(1) ระยะก่อสร้าง
บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยูํที่ หมูํที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่โดยรอบโครงการ
มีลักษณะการใช๎ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการสํวนใหญํมีลักษณะเป็นที่พักอาศัย โรงแรม หมูํบ๎านจัดสรร
อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ๎านอยูํอาศัย ร๎านค๎า ร๎านอาหาร เป็นต๎น ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ
จัดได๎วําเป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) สาหรับพื้นที่ตั้งโครงการ เป็นที่อยูํอาศัยจึงไมํมี
ทรัพยากรปุาไม๎หรือแหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์ปุาหายากหรือควรคําตํอการอนุรักษ์ เชํน ปุาสงวน หรือสัตว์ปุา
สงวนแตํอยํางใด โดยพืชพรรณที่พบในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล๎เคียงพื้นที่โครงการ ได๎แกํ ต๎นเตยทะเล ต๎น
กระถินณรงค์ ต๎นปาล์ม ต๎นสนทะเล ต๎นไทรเกาหลี ต๎นไทรย๎อย ต๎นมะยม ต๎นหูกวาง ต๎นมะพร๎าว ต๎นตาล ต๎น
หางนกยูง และหญ๎าคา เป็นต๎น และสํวนสัตว์ที่พบในบริเวณโดยรอบโครงการ ได๎แกํ มดแดง นกพิราบ นกเอี้ยง
จิ้งเหลนบ๎าน จิ้งจกบ๎าน คางคกบ๎าน อึ่งอํางบ๎าน สุกร ตัวเงินตัวทอง และอีกา เป็นต๎น ดังนั้น ผลกระทบตํอ
ทรัพยากรชีวภาพจึงคาดวําจะอยูํในระดับต่า
การดาเนินการกํอสร๎างโครงการ จะกระทาภายในขอบเขตของพื้นที่โครงการเทํานั้น มิได๎รุกล้าพื้นที่
บริเวณใกล๎เคียงแตํอยํางใด โดยในการกํอสร๎างทางเจ๎าของโครงการและผู๎รับเหมาจะวางมาตรการปูองกันและ
แก๎ไขผลกระทบไว๎เพื่อปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงการจะติดตั้งแนวรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ ด๎านทิศใต๎ ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อจากัดพื้นที่ในการกํอสร๎างให๎อยูํภายในขอบเขตที่ดินของ
โครงการ และปูองกันการรุกล้าพื้นที่ข๎างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการกํอสร๎าง และคนงานของโครงการ
2. กาชับ และควบคุมดูแลคนงานไมํให๎ไปทาลายต๎นไม๎ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข๎างเคียง
3. ดูแลบริเวณพื้นที่กํอสร๎างให๎มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและควบคุมการกํอสร๎างให๎อยูํภายในพื้นที่
โครงการเทํานั้น
4. ดาเนินการตามมาตรการปูองกันและลดผลกระทบตํอทรัพยากรด๎านกายภาพ และคุณคําการใช๎
ประโยชน์ของมนุษย์อยํางเครํงครัด เพื่อที่จะไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอทรัพยากรด๎านชีวภาพ
(2) ระยะด่าเนินการ
การดาเนินโครงการมีการฟื้นฟูพื้นที่วํางบางสํวนให๎เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม๎ ยืนต๎น ไม๎พุํม เพื่อ
ตกแตํงและสร๎างความรํมรื่นให๎โครงการ และเพื่อให๎เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ข๎างเคียง ซึ่ง ไม๎ยืนต๎น ไม๎
พุํมที่ปลูกไว๎ดังกลําว จะสามารถเป็นแหลํงที่อยูํอาศัย ของสัตว์ขนาดเล็กได๎ เชํน นกพิราบ นกเอี้ยง นกอีกา และ
ผีเสื้อ เป็นต๎น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่อยูํอาศัยของสิ่งมีชีวิตได๎ในระดับหนึ่ง โดยพันธุ์ไม๎ที่ปลูก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ภายในโครงการจะเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได๎โดยทั่วไป ซึ่งเป็นพืชเขตร๎อนและพันธุ์ไม๎พื้นเมืองตกแตํงอาคาร
ที่มีลักษณะเป็นทั้งไม๎พุํมและพืชคลุมดินทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความรํมรื่นแล๎ว ยังชํวยเพิ่มความสวยงามอีก
ด๎วย
ดังนั้น จะเห็นได๎วําการดาเนินการของโครงการซึ่งจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวอยํางเป็นสัดสํวน และเป็น
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็ นการดาเนินกิจการเพื่อการพักอาศัย
เป็นหลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอยํางเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยไมํมีกิจกรรมใด
ที่จะเป็นการทาลายธรรมชาติ หรือต๎นไม๎ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล๎เคียงแตํอยํางใด ดังนั้นจึงคาดวําจะเกิด
ผลกระทบตํอทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่า
นอกจากนี้ ในการดาเนินโครงการจะมีการวางมาตรการเพื่อปูองกันและแก๎ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ไว๎เพื่อปฏิบัติ ดังนี้
1. ดาเนินการตามมาตรการปูองกันและลดผลกระทบตํอทรัพยากรด๎านกายภาพ และคุณคําการใช๎
ประโยชน์ของมนุษย์อยํางเครํงครัด เพื่อที่จะไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอทรัพยากรด๎านชีวภาพ
2. บารุง ดูแลรักษาต๎นไม๎ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ
3. รณรงค์และสร๎างจิตสานึกให๎ผู๎พักอาศัยชํวยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ
4. ดูแลระบบสาธารณูปโภคตํางๆ ของโครงการให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอเพื่อปูองกันการสํงผลกระทบตํอ
พืชพรรณที่ปลูกไว๎ในโครงการ
5. ในบริเวณที่เป็นสนามหญ๎า ต๎องมีการปักปูายห๎ามเดินลัดสนามหรือห๎ามจอดรถ
4.2.2

ทรัพยากรชีวภาพในน้่า

(1) ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
จากการสารวจพื้นที่โครงการและบริเวณข๎างเคียงโดยรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ปรากฏ
แหลํ ง น้ าจื ด ได๎ แ กํ คลองสาธารณประโยชน์ และขุ ม น้ า ส าหรั บ การตรวจสอบระบบนิ เ วศของคลอง
สาธารณประโยชน์ และขุมน้า โดยใช๎วิธีการสารวจโดยตรง และสอบถามจากชุมชนที่ใช๎ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพจากแหลํงดังกลําว (ที่มา : แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล๎อม โครงการหรือกิจการด๎านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, กรกฎาคม 2560) ซึ่งโครงการได๎กาหนดสถานีสารวจจานวน 2 สถานี และบันทึกชนิด
พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ ปรากฏวําชนิดของสั ตว์น้าที่พบในสถานีที่ 1 ได๎แกํ หอยโขํง ปลาเข็ม และปลาชํอน
สาหรับสถานีที่ 2 พบสัตว์น้า ได๎แกํ ปลาเข็ม ปลาซิวแก๎ว ปลาดอกหมากกระโดง และหอยขม
นอกจากนี้ พื้นที่โครงการอยูํหํางจากหาดบางเทาจุดที่ใกล๎ที่สุดประมาณ 230 เมตร โดยการสารวจด๎วย
ตนเองและการสอบถามชาวประมงที่หาปลาอยูํบริเวณหาดดังกลําว พบสัตว์ทะเลบริเวณหาดบางเทา ได๎แกํ ปลา
ทราย ปลากระบอกขาว ปลาตะกรับ หมึกหอม ปลาทูแขก และปลาลัง โดยบริเวณใกล๎เคียงพื้นที่โครงการมีแนว
ปะการั ง ซึ่งมี พื้ นที่แนวปะการั งทั้งหมดประมาณ 212.90 ไรํ (แนวปะการังบริ เวณแนวชายฝั่ งทะเลใกล๎ พื้นที่
โครงการ ดังรูปที่ 3.2-2) (ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลกลางและมาตรฐานข๎อมู ลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, มกราคม 2565)

ทั้งนี้ ในระยะกํอสร๎ างโครงการจะมีปริมาณน้าโสโครกจากห๎ องน้า-ห๎ องส๎ ว มของคนงานกํอสร๎างมี
ปริมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้าทิ้งจากกิจกรรมการกํอสร๎างประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิด
จากร๎อยละ 100 ของปริมาณน้าใช๎ในกิจกรรมการกํอสร๎าง) ซึ่งน้าทิ้งสํวนนี้จะปลํอยให๎ตกตะกอนและซึมลงดิน
ตํอไป ซึ่งโครงการจะใช๎ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปเพื่อบาบัดน้าเสียจากคนงาน สํวนในระยะดาเนินการ น้าทิ้งที่
ผํานกระบวนการบ าบัดแล๎วจะเข๎าสูํ บํอตรวจคุณภาพน้าแตํละจุด รวมจานวน 4 บํอ ซึ่งอยูํบริเวณอาคาร P
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบํอละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบํอตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
ทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให๎มีบํอเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บํอ
ซึ่งรองรับน้าทิ้งที่ผํานการบาบัดแล๎วของอาคาร Q โดยโครงการจะนาไปรดน้าต๎นไม๎และพื้นที่สีเขียวในโครงการ
ทั้งหมดโดยไมํมีการปลํอยออกนอกพื้นที่โครงการ ส าหรับน้าทิ้งที่ผํานการบาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P
อาคาร R และอาคาร T จะระบายออกสูํคลองสาธารณประโยชน์ด๎านหน๎าโครงการตํอไป
ดังนั้น ผลกระทบตํอทรัพ ยากรชีวภาพในน้าทั้งระยะกํอสร๎างและระยะดาเนินการจึงอยูํในระดับต่า
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบในระยะดาเนินการ โครงการจะต๎องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก๎ไข
ผลกระทบด๎านการจัดการน้าเสียอยํางเครํงครัด
1. ชนิดของระบบบาบัดน้าเสียที่โครงการเลือกใช๎ต๎องมีคําและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข๎อกาหนด
2. ห๎ามไมํให๎มีการปลํอยน้าทิ้งที่ไมํผํานการบาบัดปลํอยออกสูํภายนอกโครงการ
3. ติดตั้งถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปบาบัดน้าเสียจากโครงการ
4. โครงการต๎องมีระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถบาบัดน้าเสียได๎ตามมาตรฐานน้าทิ้ง
5. โครงการจะต๎องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎านการจัดการน้าเสียอยํางเครํงครัด

4.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 สิ่งอ่านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
(1) ไฟฟ้า
1) ช่วงก่อสร้าง
สาหรับชํวงกํอสร๎างโครงการได๎ขอใช๎บริการไฟฟูาชั่วคราวจากการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขาถลาง
ซึ่งปริมาณการใช๎ไฟฟูาของโครงการชํวงกํอสร๎างจะมีปริมาณน๎อยและมีชํวงจากัดระยะเวลาในการใช๎ไฟฟูา ดังนั้น
คาดวําผลกระทบตํอการใช๎ไฟฟูาของชุมชนจะอยูํในระดับต่า
2) ช่วงด่าเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการคาดวําจะมีความต๎องการใช๎ไ ฟฟูาประมาณ 2,134.50 VA โดย
ระบบไฟฟูาหลักของโครงการเชื่อมตํอกับระบบจํายไฟฟูาจากการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สถานีไฟฟูาถลาง ผํานระบบ
สายไฟฟูาแรงสูงขนาด 33 kV เข๎าสูํหม๎อแปลงในโครงการชนิด Dry Type ขนาด 630 KVA จานวน 2 ชุด
สาหรับอาคาร Q และขนาด 500 KVA จานวน 6 ชุด สาหรับอาคาร P อาคาร R และอาคาร T เพื่อแปลงไฟฟูา
33 kV เป็น 400/230 V จากนั้นหม๎อแปลงจะจํายไฟฟูาให๎กับอาคาร โดยติดตั้งสายไฟฟูาเป็นแบบฝังใต๎ดินเข๎าสูํ
อาคารไปยังแผงจํายไฟฟูาหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยูํบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร Q เพื่อ
กระจายไฟฟูาไปยังสํวนตํางๆ ตํอไป สํวนกรณีไฟฟูาปกติขัดข๎องทางโครงการจัดให๎มีเครื่องกาเนิดไฟฟูาสารอง
(Generator) ขนาด 800 kVA จานวน 1 ชุด สามารถจํายไฟฟูาสารองได๎นานไมํเกิน 8 ชั่วโมง เพื่อจํายไฟฟูาใน
สํวนที่จาเป็นต๎องการใช๎ไฟฟูาสารอง
โดยพื้นที่โครงการอยูํในความรับผิดชอบของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขาถลาง ซึ่งการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคฯ สามารถจํายไฟฟูาได๎ตามมาตรฐานคุณภาพที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ
(สพช.) กาหนด ซึ่งมีความเพียงพอกับความต๎องการของผู๎ใช๎ไฟฟูา และได๎มีการพัฒนาในด๎านมาตรฐานทางด๎าน
เทคนิคและมาตรฐานการให๎บริการทั่ วไป เพื่อให๎ผู๎ใช๎ไฟฟูาได๎รับบริการที่สะดวกรวดเร็วรองรับความต๎องการใช๎
พลังงานไฟฟูาได๎อยํางมั่นคงและเพียงพอ รวมทั้งการจัดทาระบบแผนที่และข๎อสนเทศระบบจาหนํายไฟฟูาเพื่อ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

นาข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาในด๎านตํางๆ ตลอดจนการปรับปรุงการให๎บริการติดตั้งไฟฟูา
ใหมํ/ไฟฟูาเพิ่ม การปรับปรุงการให๎บริการรับชาระคํา ไฟฟูาและการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารด๎านไฟฟูา
ตามมาตรฐาน ISO 9002 เป็นต๎น เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงและเพียงพอในการจํายไฟฟูาให๎มากขึ้น ดังนั้น คาด
วําผลกระทบตํอการใช๎ไฟฟูาของชุมชนจะอยูํในระดับต่า
นอกจากนี้ โครงการจะพิจารณาจัดทาคูํมือการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานแจกจํายให๎กับผู๎
พักอาศัยทุกห๎องชุด รวมทั้งรณรงค์ จัดทาปูายที่บริเวณประชาสัมพันธ์ภายในอาคารเกี่ยวกับการมาตรการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน คูํมือมาตรการอนุรักษ์พลังงานแสดงดังตารางที่ 4.3-1
ตารางที่ 4.3-1 คูํมืออนุรักษ์พลังงาน
ส่วนของเจ้าของโครงการปฏิบัติ
1.ออกแบบและทาสี อ าคารภายในให๎ มี สี ส วํ า ง เพื่ อ
ประหยัดพลังงานไฟฟูา
2.เลือกใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาที่ได๎มาตรฐาน และประหยัด
พลังงาน
3.ควรปลูกไม๎ยืนต๎นรอบๆ อาคาร ชํวยบังแดด เพื่อ
เครื่องปรับอากาศจะไมํต๎องทางานหนักเกินไป
4. ในห๎องสานักงาน ให๎ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และ
อุปกรณ์ไฟฟูาที่ไมํจาเป็น ในชํวงเวลา 12.00-13.00 น.
5. ใช๎หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช๎หลอดผอมจอม
ประหยัดแทนหลอดอ๎วน ใช๎หลอดตะเกียบแทนหลอดไส๎
หรือใช๎หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์
6. ติดตั้งระบบน้าให๎สามารถใช๎ประโยชน์จากการเก็บและ
จํายน้าตามแรงโน๎มถํวงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช๎
พลังงานไปสูบและจํายน้าภายในอาคาร
7. ใช๎ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้าต๎นไม๎แทนการฉีดน้าด๎วย
สายยาง
8. สนับสนุนสินค๎าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถ
นามาผํานกระบวนการนามาใช๎ใหมํ (Recycle) เชํน
แก๎ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให๎มี
การแยกมูลฝอยในครัวเรือนและในสานักงาน
9.ให๎ความรํวมมือ สนับสนุน หรือเข๎ารํวมกิจกรรมกับ
หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รณรงค์สํงเสริม
ให๎มีการอนุรักษ์พลังงาน
10.หมั่นทาความสะอาดแผํนกรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการ
ทางานของเครื่องปรับอากาศ
11. ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝูาเพดาน ประตู
ชํองแสง เพื่อปูองกันไมํให๎มีความเย็นรั่วไหลจากห๎อง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ส่วนของผู้พักอาศัยปฏิบัติ
1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช๎ไฟฟูาทุกชนิดเมื่อ
เลิกใช๎งาน
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา
เซลเซียส
3. ใช๎น้าอยํางประหยัด

4-70

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

ตารางที่ 4.3-1 คูํมืออนุรักษ์พลังงาน
ส่วนของเจ้าของโครงการปฏิบัติ
12. ซํอมบารุงอุปกรณ์ไฟฟูาให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎
และหมั่นทาความสะอาดเครื่องใช๎ไฟฟูาอยูํเสมอ
13. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้า เพื่อลดการสูญเสีย
น้าอยํางเปลําประโยชน์

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ส่วนของผู้พักอาศัยปฏิบัติ

ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, 2565

(2) น้่าใช้
1) ช่วงก่อสร้าง
ในชํวงกํอสร๎าง โครงการจะใช๎น้าประปาจากการประปาสํวนภูมิภาคเพื่อนามาใช๎ในชํวงกํอสร๎าง
อาคาร โดยน้าใช๎ในชํวงกํอสร๎างสามารถจาแนกได๎เป็น 2 ประเภท ได๎แกํ น้าใช๎เพื่อการอุปโภคและบริโภคของ
คนงานกํอสร๎าง ประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากจานวนคนงาน 100 คน ซึ่งคิดอัตราการใช๎น้า 50
ลิตร/คน/วัน) และน้าใช๎เพื่อกิจกรรมการกํอสร๎าง เชํน การผสมปูนซีเมนต์และบํอคอนกรีต ทาความสะอาด
เครื่องมือ เครื่องใช๎ตํางๆ เป็นต๎น โดยคาดวําน้าในสํวนนี้จะมีประมาณ 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น รวมปริมาณความต๎องการใช๎น้าทั้งหมดของโครงการในชํวงกํอสร๎างจะมีปริมาณ 20.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดให๎มีถังเก็บน้าสารองไมํน๎อยกวํา 20.00 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่โครงการ สํวนน้า
ดื่มบริษัทรับเหมาจะจัดให๎มีถังน้าดื่มตามจุดตํางๆ ที่กาหนดให๎เป็นเขตพักผํอนของคนงานกํอสร๎าง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแหลํงน้าใช๎ของชุมชนใกล๎เคียงพบวํา น้าใช๎เพื่อการอุปโภคและการบริโภค
สํวนใหญํใช๎น้าจากการประปาสํวนภูมิภาคและรองลงมาใช๎น้าจากบํอน้าตื้น ดังนั้น คาดวําการใช๎น้าในชํวง
กํอสร๎างจะมีผลกระทบตํอการใช๎น้าของชุมชนในระดับต่า
2) ช่วงด่าเนินการ
(ก) แหล่งน้่าใช้และปริมาณน้่าใช้
โครงการมีปริมาณน้าใช๎รวมทั้งสิ้น 193.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะใช๎น้าประปา
จากการประปาสํวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเป็นแหลํงน้าใช๎ หลัก โดยโครงการจะรับน้าประปาจากการประปาผําน
ทํอประธานเข๎าสูํโครงการผํานมิเตอร์ และเข๎าสูํ ถังเก็บน้าดีของแตํละอาคาร ซึ่งเป็นถังเก็บน้าใต๎ดินอยูํบริเวณ
อาคาร P จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 85.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร Q จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 80.00
ลูกบาศก์เมตร อาคาร R จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 55.00 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร T จานวน 2 ถัง
ปริมาตรถังละ 75.00 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุของถังเก็บน้าใต๎ดินทั้งโครงการเทํากับ 590.00 ลูกบาศก์เมตร
จากนั้นสูบด๎วยเครื่องสูบน้าแรงดัน (Booster Pump) โดยจะติดตั้งอาคารละ 2 ชุดๆ ละ 3 เครื่อง เพื่อสูบจํายน้า
เข๎าสูํสํวนตํางๆ ของแตํละอาคารตํอไป
ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํในชุมชนใกล๎ เคียง มีการใช๎น้าจากการประปาสํวนภูมิภาค
และรองลงมาใช๎น้าจากบํอน้าตื้น ดังนั้น คาดวําการใช๎น้าของโครงการจึงสํงผลกระทบตํอการใช๎น้าของชุมชนใน
ระดับต่า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

4-71

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(ข) ระบบการจ่ายน้่าและการส่ารองน้่าใช้
โครงการจะทาการติดตั้งมาตรวัดน้าของโครงการให๎ รับน้าประปาจุดเดียวบริเวณด๎านหน๎า
ทางเข๎า-ออกโครงการ โดยจัดให๎มีถังเก็บน้าดีใต๎ดินที่อาคาร P จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 85.00 ลูกบาศก์เมตร
อาคาร Q จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 80.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร R จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 55.00
ลูกบาศก์เมตร และอาคาร T จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 75.00 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น ความจุรวมทั้งหมดของถังสารองน้าใช๎ของโครงการเทํากับ 590.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
สามารถสารองน้าใช๎ภายในโครงการได๎มากกวํา 3 วัน
นอกจากนี้ โครงการได๎มีมาตรการในการทาความสะอาดถังสารองน้าใช๎ในโครงการเพื่อสุขภาพ
อนามัยของผู๎พักอาศัยดังนี้
1) ล๎างทาความสะอาดถังสารองน้าใช๎ทุก 6 เดือน
2) ตรวจวัดคุณภาพน้าในถังสารองน้าใช๎ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ต๎องตรวจวัด อยํางน๎อย
ต๎องประกอบด๎วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549)
ออกความตามในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) สาหรับบํอเก็บน้าสารองของโครงการมีลักษณะเป็นบํอคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด๎วย
ฝาถังเก็บน้า (ฝาชํอง Service) จานวน 2 ฝา ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ลงไปล๎างทาความ
สะอาดถังน้าทุก 6 เดือน
นอกจากนี้ โครงการได๎เสนอมาตรการใช๎น้า มาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในชํวง
ดาเนิน การของโครงการซึ่งเป็นมาตรการที่โครงการกาหนดขึ้นเพื่อให๎อาคารของโครงการมีการใช๎น้าให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด อยํางไรก็ตาม การที่จะสามารถบรรลุถึงการประหยัดน้าได๎นั้น ผู๎พักอาศัยมีสํวนสาคัญยิ่งที่จะทา
ให๎การประหยัดดังกลําวเกิดประสิทธิผลหรือล๎มเหลว ซึ่งทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและจิตสานึกในการมีสํวน
รํวมเป็นสํวนสาคัญยิ่ง ซึ่งถ๎าหากผู๎พักอาศัยปรับพฤติกรรมที่เคยใช๎พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช๎อุปกรณ์
ไมํถูกวิธี หมั่นบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช๎ให๎มีประสิทธิภาพอยูํเสมอ และมีสานึกในการมีสํวนรํวมก็จะทาให๎เกิด
การใช๎พลังงานอยํางเกิดประโยชน์สูงสุดได๎ ซึง่ โครงการได๎มีมาตรการรณรงค์การใช๎น้าอยํางประหยัดดังนี้
1) ติดปูายรณรงค์การใช๎น้า หรือไฟฟูาอยํางประหยัด บริเวณจุดที่สังเกตได๎งําย เชํน ปูายอักษร
แผํนปูายประชาสัมพันธ์ หรือแผํนพับประชาสัมพันธ์
2) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหลของน้าบริเวณพื้นที่ใช๎สอยสํวนกลางอยําง
สม่าเสมอ
3) ให๎คาแนะนาวิธีการประหยัดพลังงานแกํผู๎พักอาศัยภายในโครงการ
รายละเอียดมาตรการประหยัดน้าในโครงการ มีดังนี้
1) ใช๎น้าอยํางประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้าภายในห๎องชุดเพื่อลดการสูญเสียน้า
2) ปิดน้าในชํวงเวลาล๎างหน๎า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบูํตอนอาบน้า
3) ใช๎สบูํเหลวแทนสบูํก๎อนเวลาล๎างมื อ เพราะการใช๎สบูํก๎อนล๎างมือจะใช๎เวลามากกวําการใช๎
สบูํเหลว และการใช๎สบูํเหลวที่ไมํเข๎มข๎นจะใช๎น้าน๎อยกวําการล๎างมือด๎วยสบูํเหลวเข๎มข๎น
4) ใช๎ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้าต๎นไม๎แทนการฉีดน้าด๎วยสายยาง
5) ไมํใช๎สายยางและเปิดน้าไหลตลอดเวลาในขณะที่ล๎างรถ
6) ไมํล๎างรถบํอยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้าแล๎ว ยังทาให๎เกิดสนิมที่
ตัวถังได๎ด๎วย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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7) ตรวจสอบทํอน้ารั่วภายในห๎องน้าและสํวนซักล๎างด๎วยการปิดก๏อกน้าทุกตัวภายในห๎องน้า
และสํวนซักล๎างหลังจากที่ทุกคนเข๎านอน
8) ล๎างพืชผักและผลไม๎ในอํางหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้าไว๎เพียงพอ เพราะการล๎างด๎วยน้าที่
ไหลจากก๏อกน้าโดยตรง จะใช๎น้ามากกวําการล๎างด๎วยน้าที่บรรจุไว๎
9) ตรวจสอบชักโครกวํามีจุดรั่วซึมหรือไมํ ให๎ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้า แล๎วสังเกตดู
ที่คอหําน หากมีน้าสีลงมาโดยที่ไมํได๎กดชักโครกแสดงวํามีการรั่วซึมของชักโครก
นอกจากนี้ โครงการจะพิจารณาจัดให๎มีคูํมือการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานแจกจํายให๎กับผู๎
พักอาศัยทุกห๎องชุด รวมทั้งรณรงค์และจัดทาปูายที่บริเวณประชาสัมพันธ์ภายในอาคารเกี่ยวกับการมาตรการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (ดูตารางที่ 4.3-1 คูํมือมาตรการอนุรักษ์พลังงานประกอบ)
(3) การระบายน้่า
1) ช่วงก่อสร้าง
ในชํวงกํอสร๎างอาคารของโครงการ จะมีกิจกรรมการใช๎น้าเพื่อการกํอสร๎าง และเพื่อการอุปโภค
บริโภคของคนงานกํอสร๎าง ดังนั้น จึงมีปริมาณน้าภายในโครงการเพิ่มขึ้นจากสภาพเดิมกํอนมีโครงการ โดยเกิด
จากน้าเสียเป็นสํวนใหญํ อันเกิดจากการใช๎น้าเพื่อกิจกรรมกํอสร๎างและกิจกรรมของคนงาน สาหรับน้าเสียจาก
กิจกรรมกํอสร๎างไมํมีการระบายออก เนื่องจากจะใช๎เป็นสํวนประกอบในการกํอสร๎าง เชํน ผสมปูน เป็นต๎น สํวน
น้าเสียจากกิจกรรมของคนงานจะถูกบาบัดด๎วยถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
โดยการระบายน้าในชํวงกํอสร๎างนั้น โครงการจะขุดรางระบายน้า เป็นชนิดรางระบายน้าแบบ
เปิด มีขนาดของความกว๎าง 40 เซนติเมตร สาหรับบํอพักน้าสุดท๎ายกํอนระบายลงสูํคลองสาธารณประโยชน์ด๎าน
ทิศใต๎ของพื้นที่โครงการที่รองรับน้าที่ระบายน้าออกจากโครงการในชํวงกํอสร๎าง จานวน 2 บํอ ปริมาตร 525.00
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บํอ และปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บํอ รวมปริมาตรบํอหนํวงน้าชํวง
กํอสร๎าง 1,055.00 ลูกบาศก์เมตร การระบายน้าของโครงการจะปลํอยให๎น้าไหลตามแรงโน๎มถํวงของโลกด๎วย
ความลาดชัน 1:400 เพื่อระบายออกสูํคลองสาธารณประโยชน์ตํอไป
ทั้งนี้ ในชํวงกํอสร๎างผู๎รับเหมาจะให๎คนงานขุดลอกตะกอนในบํอดักตะกอนออกอยํางสม่าเสมอ
เพื่อให๎น้าสามารถไหลได๎อยํางสะดวกตลอดเวลา ดังนั้น ผลกระทบที่จะทาให๎เกิดการกีดขวางทางระบายน้า
ดังกลําวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นจากการกํอสร๎างโครงการจะมีผลกระทบตํอการระบายน้าที่มีอยูํเดิมของชุมชนอยูํ
ในระดับที่ยอมรับได๎
2) ช่วงด่าเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดาเนิน การบริเวณนี้จะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินอยํางถาวรจาก
พื้นที่วํางเปลําเป็นอาคารชุดพักอาศัย โดยในการพัฒนาโครงการได๎มีการปรับสภาพพื้นที่ให๎เหมาะสมตํอการ
กํอสร๎างอาคาร พร๎อมกันนีโ้ ครงการได๎จัดให๎มีพื้นที่สีเขียวไว๎พักผํอน แตํอยํางไรก็ตามถึงแม๎วําจะมีพื้นที่ที่ให๎มีการ
จัดภูมิสถาปัตย์ ปริมาณน้าฝนที่ซึมลงใต๎ดินก็จะลดลงเนื่องมาจากในบริเวณพื้นที่โครงการมีสํวนที่เป็นอาคาร
และถนน ทาให๎ปริมาณน้าฝนที่คงเหลืออยูํบนพื้นผิวเพิ่มขึ้นจากเมื่อกํอนมีการพัฒนาโครงการ ดังนั้น โครงการจึง
ต๎องมีการควบคุมอัตราการระบายน้าออกจากโครงการ เพื่อปูองกันปัญหาน้าทํวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- การระบายน้่าฝน เดิมกํอนพัฒนาโครงการพื้นที่มีสภาพเป็นพื้นที่วํางสํวนใหญํ มีต๎นเตยทะเล
ต๎นกระถินณรงค์ ต๎นปาล์ม ต๎นสนทะเล ต๎นไทรเกาหลี ต๎นไทรย๎อย ต๎นกระถิน ต๎นหมากเขียว ต๎นมะยม ต๎นหู
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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กวาง ต๎นมะพร๎ าว ต๎น ตาล และต๎น ขนุ น อยูํภ ายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาจะเป็นอาคารห๎ องพัก
จ านวน 4 อาคาร ถนน ที่ จ อดรถ และพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว จึ ง ท าให๎ อั ต ราการระบายน้ าออกนอกพื้ น ที่ โ ครงการ
เปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อปูองกันผลกระทบจากอัตราการระบายน้าออกตํอชุมชน โครงการ
จึงต๎องมีการรักษาสภาพการระบายน้าให๎มีสภาพเดิมเหมือนชํวงกํอนพัฒนาโครงการ โดยการควบคุมอัตราการ
ระบายน้าออก ไมํไห๎เกินอัตราการระบายน้าเดิมกํอนพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการได๎มีการประเมินอัตราการ
ระบายน้ าออกจากโครงการ ทั้ ง ในชํ ว งกํ อ นและหลั งพั ฒ นาโครงการ ตามแนวทางการจั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ด๎านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่ตากอากาศ ซึ่งจัดทาโดย
สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2556 โดยผู๎ออกแบบได๎คานวณปริมาณน้าฝนจาก
คํ า อั ต ราฝนตกสู ง สุ ด ใน 30 นาที แ รกและสิ้ น สุ ด ใน 3 ชั่ ว โมง สามารถสรุ ป อั ต ราการระบายน้ าและแสดง
รายละเอียดการควบคุมอัตราการระบายน้าออก ได๎ดังนี้
- กํอนพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแนํน จากการคานวณหาอัตราการไหลนอง
ของน้าฝนกํอนพัฒนา (Qกํอน) พบวํา มีอัตราการไหลที่ 0.1118 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่มีหลังคาปกคลุม และบางสํวนเป็น พื้นที่คอนกรีต
รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคานวณหาอัตราการไหลนองของน้าฝนหลังพัฒนา (Qหลัง) พบวํา มีอัตราการไหลที่
0.1228 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ปริมาณน้าสํวนที่เหลือ ในปริมาณสูงสุดในชํวงเวลา 3 ชั่วโมง เนื่องจากโครงการมีการระบาย
น้าฝนจากบํอหนํวงน้าออกอยูํเสมอ โดยมีอัตราการระบายน้าออกไมํเกินอัตราการการระบายน้ากํอนพัฒนา โดย
จากการคานวณ พบวํา ในชํวงเวลา 3 ชั่วโมง มีปริมาณน้าสะสมสูงสุด ที่ชํว งเวลานาทีที่ 180 โดยมีปริมาณน้า
สะสมอยูํในบํอหนํวงน้า 882.26 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้ น โครงการจึ งได๎ ออกแบบให๎ มี บํ อหนํ วงน้ าฝน จานวน 2 บํ อ ปริ มาตรบํอละ 525.00
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บํอ อยูํระหวํางอาคาร P และอาคาร Q และปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1
บํอ อยูํบริเวณอาคาร P รวมปริมาตร 1,055.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นบํอหนํวงน้าแบบปิด มีลักษณะเป็นบํอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กํอนจะระบายออกสูํ คลองสาธารณประโยชน์ ตํอไป โดยบํอหนํวงน้าดังกลําว มีความเพียง
พอที่จะเก็บกักน้าฝนสํวนเกินกํอนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้าไมํให๎เกิน
อัตราการระบายน้าเดิมกํอนพัฒนาโครงการ โดยวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้าออกนั้น โครงการควบคุมด๎วย
เครื่องสูบน้า เพื่อให๎มีอัตราการระบายน้าออกที่สม่าเสมอและเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมได๎ทั้งระบบอัตโนมัติ
(Automatic) และแบบควบคุมด๎วยคน (Manual)
- การระบายน้่าทิ้ง น้าทิ้งที่ผํานกระบวนการบาบัดแล๎วจะเข๎าสูํบํอตรวจคุณภาพน้าแตํละจุด รวม
จานวน 4 บํอ ซึ่งอยูํบริเวณอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบํอละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาตรบํอตรวจคุณภาพน้าทิ้งทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให๎มีบํอเก็บน้ารีไซเคิลขนาด
20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บํอ ซึ่งรองรับ น้าทิ้งที่ผํานการบาบัดแล๎วของอาคาร Q ซึ่งมีปริมาณ 40.68
ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้าเพื่อสูบน้าจากบํอน้ารีไซเคิลไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด๎วย
การจํายเข๎าทํอจํายน้าทิ้งขนาด ½ เมตร จะนามารดน้าต๎นไม๎และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด๎วยระบบหัวจําย
น้าบนดิน วันละ 2 ครั้ง ใช๎ปริมาณน้าทิ้งในการรดน้าต๎นไม๎ครั้งละ 3.58 ลูกบาศก์เมตร รวมน้าทิ้งสาหรับรดน้า
ต๎ น ไม๎ เ ทํ า กั บ 7.16 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น สํ ว นที่ เ หลื อ 33.52 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น จะระบา ยออกสูํ ค ลอง
สาธารณประโยชน์ตํอไป
สาหรับน้าทิ้งที่ผํานการบาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T มีปริมาณน้าทิ้ง
เทํากับ 112.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสูํคลองสาธารณประโยชน์ ตํอไป
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ทั้งนี้ การระบายน้าออกนอกพื้นที่โครงการดังกลําว มีความเหมาะสมและไมํสํ งผลกระทบตํอ
พื้นที่ข๎างเคียงแตํอยํางใด เนื่องจากสามารถรองรับน้าได๎อยํางเพียงพอรวมทั้งโครงการได๎มีการควบคุมอัตราการ
ระบายน้าออกไมํให๎เกินอัตราการระบายน้ากํอนพัฒนาโครงการ ดังนั้น การระบายน้าฝนและน้าทิ้งของโครงการ
ในชํวงดาเนินการจึงสํงผลกระทบตํอการระบายน้าของชุมชนในระดับต่า
(4) การจัดการมูลฝอย
1) ช่วงก่อสร้าง
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชํวงระหวํางกํอสร๎าง สํวนใหญํจะเกิดจากคนงานกํอสร๎างโดย
มูลฝอยในชํวงกํอสร๎างสามารถแบํงได๎เป็น 2 ประเภท คือ
ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการกํอสร๎าง เชํน เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม๎ เป็นต๎น
มูลฝอยเหลํานี้ จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนามาใช๎ประโยชน์ได๎อีก เชํน เศษเหล็ก จะนาไปหลอมใหมํ สํวนเศษอิฐ
เศษปูน ก็จะนาไปปรับถมระดับพื้นที่ ไม๎แบบ สามารถนากลับมาใช๎ใหมํได๎ สํวนมูลฝอยที่ไมํสามารถนากลับมาใช๎
ประโยชน์ได๎อีก ผู๎รับเหมาก็จะนาไปใสํถังรองรับ มูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว๎ เพื่อจะขายให๎ผู๎รับซื้อของเกํา
ตํอไป
ข) มู ล ฝอยจากกิจ กรรมของคนงาน เชํน กระดาษและถุ ง พลาสติก ซึ่ ง จะมีป ริม าณ
มูลฝอยจากคนงานประมาณ 300 ลิตร/วัน (คานวณจากคนงานกํอสร๎าง 100 คน) โดยผู๎รับเหมาจะจัดให๎มีถัง
รองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จานวน 4 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ ถังมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และ
มูลฝอยอันตราย อยํางละ 1 ถัง วางไว๎บริเวณทิศเหนือของพื้นที่กํอสร๎างโครงการ และในแตํละวันจะมีรถเก็บขน
มูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเลมาเก็บไปกาจัดตํอไป
ดังนั้น ในชํวงระยะเวลาการกํอสร๎างโครงการหากบริษัทรับเหมามีการควบคุมและจัดระบบด๎าน
การจัดการมูลฝอยที่ดี คาดวําผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะอยูํในระดับต่า
2) ช่วงด่าเนินการ
ก) ความเพียงพอของที่รองรับมูลฝอยของโครงการ
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการ คาดวําจะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 3,006.00 ลิตร/วัน หรือ
1,002.00 กิโลกรัม/วัน โดยแบํงเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 651.10 กิโลกรัม/วัน, มูลฝอยทั่วไป 140.28 กิโลกรัม/วัน,
มูลฝอยรีไซเคิล 210.42 กิโลกรัม/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.20 กิโลกรัม/วัน
ปริ ม าณมู ล ฝอยดั ง กลํ า วมาค านวณปริ ม าตรโดยคิ ด จากความหนาแนํ น ของมู ล ฝอยแตํ ล ะ
ประเภทซึ่งมีปริมาตรมูลฝอยรวม 4.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบํงเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 2.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน,
มูลฝอยทั่วไป 0.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน, มูลฝอยรีไซเคิล 1.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.001
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ทั้งนี้ โครงการได๎จัดให๎มีห๎องพักมูลฝอยรวม ประกอบด๎วย ห๎องพักมูลฝอยอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่
9.10 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร ห๎องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 4.20 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ
1.00 เมตร ห๎องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 6.10 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร และห๎องพักมูลฝอย
อันตราย มีขนาดพื้นที่ 3.50 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ดังนั้น ห๎องพักมูลฝอยรวมมีปริมาตรกักเก็บมูลฝอยประมาณ 22.90 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความ
สูงเก็บกองมูลฝอย 1.00 เมตร) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได๎ไมํน๎อยกวํา 3 วัน
นอกจากนี้ น้าเสียที่เกิดขึ้นจากการล๎างทาความสะอาดห๎องพักมูลฝอยรวมของโครงการจะ
ระบายเข๎าสูํระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ เพื่อบาบัดตํอไป ดังนั้น น้าทิ้งจากห๎องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึง
ไมํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมโดยรวมแตํอยํางใด
ข) การจัดการมูลฝอย
การใช๎ประโยชน์จากมูลฝอยมากขึ้นโดยนาหลัก 3R มาเป็นแผนงานในการจัดการมูลฝอย
ภายในโครงการ ได๎แกํ การลดมูลฝอย การนาไปใช๎ซ้า และนากลับไปใช๎ใหมํ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) Reduce การลดการใช๎การบริโภคทรัพยากรที่ไมํจาเป็นลง เชํน การลดการใช๎โฟมและ
พลาสติก ให๎ใช๎ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช๎ซ้าได๎หลายครั้ง บริการน้าดื่ มด๎วยขวดแก๎ว เลือกใช๎วัสดุธรรมชาติที่
ยํอยสลายได๎งําย เชํน ใบตอง กระดาษ หรือพลาสติก มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม
(2) Reuse หรือการใช๎ซ้า เชํน ใช๎กระดาษซ้า เลือกใช๎ภาชนะที่สามารถใช๎ซ้าหรือลดการใช๎
บรรจุภัณฑ์หรือเลือกใช๎บรรจุภัณฑ์ที่สํงคืนผู๎ผลิตได๎ เชํน กลํ องหรือตะกร๎า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช๎
งานแล๎วของโครงการให๎แกํพนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมใหมํได๎
(3) Recycle หรือใช๎หมดแล๎วนากลับมาใช๎ใหมํ เชํน มีการคัดแยกขยะตามประเภท และสํงขาย
ให๎กับร๎านซื้อของเกําในท๎องถิ่น มูลฝอยอิ นทรีย์มีการนากลับไปใช๎ประโยชน์ตํอ เชํน ทาปุ๋ยหมักหรือน้าหมัก
ชีวภาพ สํวนมูลฝอยอันตรายมีการคัดแยกและจัดเก็บเพื่อรอกาจัดอยํางเหมาะสม
โดยโครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย แยกประเภทสาหรับมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ขนาด 100 ลิตร ซึ่งมีถุงดาสวมรองรับและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว๎ภายใน
ห๎องพักมูลฝอยประจาชั้นพักอาศัยของแตํละชั้น โดยกาหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและแสดงตัวอักษรประเภท
ถังรองรับมูลฝอยให๎ชัดเจน ดังนี้
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ สีเขียว ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟูา ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงดารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงแดงรองรับมูลฝอยอีกชั้น
นอกจากนี้ ยังมีถังรองรับมูลฝอยตั้งไว๎บริเวณพื้นที่สํวนกลาง เชํน จัดให๎ถังมูลฝอยขนาด 10
ลิตร วางไว๎ในห๎องน้าสํวนกลางของทุกอาคาร จานวนห๎องละ 1 ถัง และจัดให๎มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จานวน
2 ถัง จานวน 2 ชุด แบํงเป็นถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และถังมูลฝอยรีไซเคิล จานวน 1 ถัง โดยโครงการจะมีปูาย
ประชาสัมพันธ์ให๎แขกผู๎เข๎าพักคัดแยกมูลฝอย และให๎มีการเทน้าออกจากขวดหรือกระป๋องกํอนทิ้ง ซึ่งถังมูลฝอย
แตํละชุดจะตั้งอยูํบริเวณระเบียงสระวําย
สาหรั บ การเก็บ รวมรวมมูล ฝอยของแตํล ะชั้นของอาคาร เป็นหน๎าที่ของพนักงานทาความ
สะอาดของโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมวันละ 1 ครั้ง โดยขยะจะถูกรวบรวมใสํถุงดา จาแนกประเภท มัดปากถุง
ให๎แนํน นาไปยังห๎องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยูํชั้นที่ 1 ของอาคาร R โดยห๎องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ มี ขนาดพื้น ที่ 22.90 ตารางเมตร ที่ระดับกั กเก็บ 1.00 เมตร (สามารถรองรับมูล ฝอยได๎ 22.90
ลูกบาศก์เมตร) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเทํากับ 4.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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พบวําสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได๎นานมากกวํา 3 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยจากบริษัทเอกชนที่ขึ้น
ทะเบียนกับองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเลเข๎ามาจัดเก็บมูลฝอยให๎แกํโครงการตํอไป
ค) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานราชการ
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล
พบวํา ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเลโดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นผู๎รับผิดชอบในการ
แก๎ไขปัญหามูลฝอยในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล และจะรวบรวมมูลฝอยไปกาจัดยังเทศบาลนคร
ภูเก็ต โดยเสียคําธรรมเนียมกาจัดมูลฝอยให๎แกํเทศบาลนครภูเก็ต ปัจจุบันในอัตราตันละ 520 บาท โดยในปี
พ.ศ. 2563 มีมูลฝอยที่องค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล สํงกาจัด ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต
ปริมาณเฉลี่ยเทํากับ 6,614.19 ตัน/หนํวย (ที่มา : กลุํมงานสิ่งแวดล๎อม สานักการชําง เทศบาลนครภูเก็ต, พ.ศ. 2563)
สํวนปัญหาในเรื่องการเก็บขนมูลฝอยนั้น เนื่องจากพื้นที่ องค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเลมี
จานวนผู๎อยูํอาศัยจานวนมาก ดังนั้น จึงสํงผลให๎มีปริมาณมูลฝอยมากขึ้นตามไปด๎วย ซึ่งในบางชํวงเวลารถเก็บขน
มูลฝอยไมํสามารถเก็บขนได๎หมด จึงเกิดปัญหามูลฝอยตกค๎างมากตามมา นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการนา
มูลฝอยมาทิ้งไมํตรงตามชํวงเวลาที่ เทศบาลกาหนด จึงทาให๎เกิดปัญหาปริมาณมูลฝอยตกค๎างตามจุดตํางๆ ได๎
เชํนกัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็ น การปู องกัน และลดผลกระทบด๎านปัญหามูล ฝอยตกค๎าง ในกรณีที่รถเก็บขน
มูลฝอยไมํสามารถเก็บขนมูลฝอยได๎หมดในแตํละวัน โครงการจึงได๎ออกแบบให๎ห๎องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได๎ ไมํน๎อยกวํา 3 วัน ซึ่งจะชํวยลดผลกระทบด๎านปัญหามูลฝอยตกค๎างได๎ใน
ระดับหนึ่ง ดังนั้น คาดวําผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยูํในระดับต่า
ง) มาตรการในการคัดแยกมูลฝอยของโครงการ
1) โครงการได๎จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว๎ตามจุดตํางๆ ภายในโครงการเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยยํอยสลายได๎ เชํน เศษอาหาร
เปลือกผลไม๎ เศษผัก เป็นต๎น (ถังสีเขียว)
- ถังรองรับมูลฝอยแห๎ง สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป เชํน ถุงหรือพลาสติก เป็นต๎น
(ถังสีน้าเงิน)
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งเป็นมูลฝอยที่ยังใช๎ได๎ เชํน ขวดน้าชนิดที่เป็นแก๎วและ
พลาสติก เศษกระดาษ กระป๋องน้าอัดลม กระป๋องเบียร์ (ถังสีเหลือง)
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย เชํน หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถํานไฟฉายแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นต๎น (ถังสีแดงหรือถังสีเทาฝาแดง)
2) รณรงค์และให๎ความรู๎กับพนักงาน แมํบ๎าน และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการเกี่ยวกับ
การคัดแยกมูลฝอยกํอนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยแตํละชนิด
3) ติดปูายรณรงค์และประชาสัมพันธ์กับผู๎พักอาศัยให๎มีการคัดแยกมูลฝอยกํอนทิ้งให๎ถูกที่และ
ถูกถังรองรับมูลฝอยแตํละชนิด
4) จัดให๎มีการ ลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ
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4.3.2 การคมนาคม
(1) ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์เปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะกิจกรรม
ประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน
การประเมิน ความเพียงพอของจานวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
จานวนที่จอดรถยนต์จากพฤติกรรมการใช๎งานจริงจากอาคารข๎างเคียง คือ โครงการ เดอะ อริสโต๎ คอนโด 2
แสดงดังรูปที่ 4.3-1 ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้ งอยูํในบริเวณใกล๎เคียงพื้นที่โครงการ โดยเปิดดาเนินการและมีผู๎อยูํ
อาศัยแล๎ว ซึ่งข๎อมูลการดังนี้
โครงการเดอะ อริส โต๎ คอนโด 2 ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 3 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการประเภทอาคารชุด มีห๎องชุดรวมทั้งสิ้น 139 ห๎องชุด และมีที่จอดรถจานวน 40 คัน ซึ่งจากการสารวจ
การดาเนินการของโครงการเดอะ อริสโต๎ คอนโด 2 ที่ผํานมามีการเข๎าพักหมุนเวียนกันอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในฤดูการทํองเที่ยวจะมีผู๎เข๎าพักจานวนมาก และสํวนใหญํผู๎ใช๎บริการเป็นชาวตํางชาติและนักทํองเที่ยวซึ่งไมํได๎ใช๎
รถสํวนตัว ซึ่งจะใช๎บริการแท็กซี่ รถตู๎ หรือรถโดยสารขนาดเล็ก ดังนั้น ปัจจุบันโครงการเดอะ อริสโต๎ คอนโด 2
มีการใช๎ที่จอดรถยนต์จริงจานวนทั้งสิ้น 30 คัน จะมีการใช๎ที่จอดรถคิดเป็นร๎อยละ 21.58 ของจานวนห๎องชุด
ดังนั้นจะนาคําสัดสํวนการใช๎ที่จอดรถยนต์ที่ได๎จากโครงการดังกลําว นาไปใช๎ในการประเมินพฤติกรรม
การใช๎ที่จอดรถยนต์ของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) แสดงในตารางที่ 4.3-2
ตารางที่ 4.3-2 ประเมินการใช๎ที่จอดรถยนต์โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) จากสัดสํวน
การใช๎ที่จอดรถยนต์ของโครงการอื่นๆ
ร้อยละที่จอดรถที่ใช้จริง
จ่านวนห้องชุด ที่จอดรถที่โครงการ
โครงการ
ของโครงการใกล้เคียง
ของโครงการ
จัดให้มี (คัน)
ต่อจ่านวนห้องชุดทั้งหมด
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น
188
127
21.58
(T-Junction) (เพื่อการค๎า)
หมายเหตุ : สารวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด, พฤศจิกายน 2564

จากสัดสํวนข๎อมูลจานวนที่จอดรถยนต์ และพฤติกรรมการใช๎งานจริงของโครงการใกล๎เคียงกับโครงการ
อาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ซึ่งมีการใช๎ที่จอดรถยนต์จริงเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 21.58 ของ
จานวนห๎องชุดทั้งหมดของโครงการ เดอะ อริสโต๎ คอนโด 2 จึงประเมินการใช๎ที่จอดรถของโครงการ ได๎ดังนี้
ร๎อยละที่จอดรถที่ใช๎จริงตํอจานวนห๎องชุด
จานวนห๎องชุดของโครงการ
 จานวนที่จอดรถที่ใช๎จริงของโครงการฯ

=
=
=
=

21.58
188 ห๎อง
(188 × 21.58)/100
40.57 คัน

ดังนั้น จากการประเมินความเพียงพอของจานวนที่จอดรถยนต์จากสัดสํวนการใช๎งานจริงของโครงการ
เดอะ อริสโต๎ คอนโด 2 ที่เปิดดาเนินการในปัจจุบัน พบวํา โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค๎า) จะมีการใช๎งานที่จอดรถยนต์สูงสุดประมาณ 41 คัน โดยทางโครงการได๎จัดให๎มี ที่จอดรถยนต์ไว๎ทั้งสิ้น
127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู๎พิการ จานวน 5 คัน
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สภาพโครงการ เดอะ อริสโต๎ คอนโด 2

(2) ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ตามข้อก่าหนดของกฎหมาย
การประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.ควบคุมการกํอสร๎างอาคาร พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก๎ไขเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2543
ข๎อกาหนดตามกฎหมาย
ข๎อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
(8) “อาคารชุด” หมายความวํา อาคารหรือสํนหนึ่งสํวนใดของอาคารที่ใช๎เป็นที่พักอาศัยหลาย
ครอบครัวโดยแตํละครอบครัวมีห๎องนอน ครัวไฟ ห๎องส๎วมและห๎องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดินและบัน ไดขึ้นชั้น
บนหรือลิฟท์ใช๎รํวมกัน
(12) “อาคารขนาดใหญํ” หมายความวํา อาคารที่สร๎างขึ้นเพื่อใช๎อาคารหรือสํวนหนึ่งสํวนใด
ของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแตํ 15 เมตร
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ขึ้นไป และพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.
ความสอดคล๎องของโครงการ
ความสอดคล๎องตามข๎อ 1 (8) โครงการดาเนินกิจการในลักษณะอาคารชุดเพื่อการค๎า มีห๎องชุด
ทั้งหมดจานวน 188 ห๎องชุด แตํละห๎องมีห๎องนอน ห๎องส๎วมและห๎องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้น
บนหรือลิฟต์ใช๎รํวมกันเข๎าขํายอาคารชุด
ความสอดคล๎องตามข๎อ 1 (12) ภายในโครงการประกอบด๎วยอาคาร จานวน 4 อาคาร แตํละ
อาคารมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. เข๎าขํายอาคารขนาดใหญํ
ข๎อกาหนดตามกฎหมาย
ข๎อ 2 ให๎กาหนดประเภทของอาคารซึ่งต๎องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข๎าออกของ
รถยนต์ไว๎ ดังตํอไปนี้
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สาหรับจัดที่นั่งสาหรับคนดูตั้งแตํ 500 ที่ขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห๎องโถงหรือพื้นที่ที่ใช๎เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลัง เดียวกันหรือหลาย
หลังรวมกันตั้งแตํ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไป
(4) ภัตตาคารที่มีพื้นที่สาหรับตั้งโต๏ะอาหารตั้งแตํ 150 ตร.ม. ขึ้นไป
(5) ห๎างสรรพสินค๎าที่มีพื้นที่ตั้งแตํ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(6) อาคารขนาดใหญ่
(7) สานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแตํ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(8) ห๎องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญํตาม (7)
ในกรณีที่โรงแรมตาม (2) หรือโรงแรมที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญํตาม (7) ตั้งอยูํในพื้นที่ที่
ตามสภาพธรรมชาติไมํสามารถนารถยนต์เข๎าไปใช๎ได๎ จะไมํจัดให๎มีที่ จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข๎าออก
ของรถยนต์ก็ได๎
ความสอดคล๎องของโครงการ
ความสอดคล๎องตามข๎อ 2 (3) ภายในโครงการมีห๎องชุดที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแตํ 60 ตารางเมตรขึ้นไป
จานวน 188 ห๎องชุด จึงต๎องจัดให๎ที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข๎าออกของรถยนต์
ความสอดคล๎องตามข๎อ 2 (6) พื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันของโครงการ
เกิน 2,000 ตร.ม. เข๎าขํายอาคารขนาดใหญํ จึงต๎องจัดให๎มีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข๎าออกของ
รถยนต์
ข๎อกาหนดตามกฎหมาย
ข๎อ 3 จานวนที่จอดรถยนต์ ต๎องจัดให๎มีตามข๎อกาหนดดังตํอไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแหํงหรือในเขตท๎องที่ที่ได๎มีพระราชกฤษฎีกาให๎ใช๎พระราชบัญญัติควบคุม
การกํอสร๎างอาคารพุทธศักราช 2479 ใช๎บังคับ
(ค) อาคารชุด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว
ให้คิดเป็น 2 ครอบครัว
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจ่านวนที่ก่าหนดของแต่ละประเภทของอาคาร
ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่
อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์
จ่านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
ความสอดคล๎องของโครงการ
โครงการดาเนินกิจการในลักษณะอาคารชุด สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อ
การค๎า มีห๎องชุดทั้งหมดจานวน 188 ห๎องชุด แตํละห๎องมีห๎องนอน ห๎องส๎วมและห๎องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดิน
และบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช๎รํวมกัน
ความสอดคล๎ องตามข๎อ 3 (ค) โครงการมีห๎องชุดที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแตํ 60 ตารางเมตร ขึ้นไป
จานวน 188 ห๎องชุด คานวณพื้นที่จอดรถตามกฎหมาย 2 ครอบครัวตํอ 1 คัน ดังนั้น โครงการต๎องจัดให๎มีพื้นที่
จอดรถยนต์ไมํน๎อยกวํา 94 คัน ซึ่งโครงการได๎จัดให๎มีที่จอดรถยนต์จานวน 127 คัน เป็นที่จอดสาหรับผู๎พิการ
จานวน 5 คัน ถือวําสอดคล๎องกับข๎อกาหนดดังกลําว
ความสอดคล๎องตามข๎อ 3 (ซ) โครงการมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
ของโครงการเกิน 2,000 ตารางเมตร จานวน 4 อาคาร เข๎าขํายเป็นอาคารขนาดใหญํ คือ อาคาร P อาคาร Q
อาคาร R และอาคาร T โดยมีพื้นที่อาคารรวมกันเทํากับ 30,195.01 ตารางเมตร คานวณพื้นที่จอดรถตาม
กฎหมาย 1 คันตํอพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการต๎องจัดให๎มีพื้นที่จอดรถยนต์ไมํน๎อยกวํา 126 คัน
ทั้งนี้ โครงการได๎จัดให๎มีที่จอดรถยนต์จานวน 127 คัน เป็นที่จอดสาหรับผู๎พิการจานวน 5 คัน ถือวําสอดคล๎องกับ
ข๎อกาหนดดังกลําว
ดังนั้น จากการประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ตามการประเมินความเพียงพอของ
จานวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการเปรียบเทียบกับจานวนที่จอดรถยนต์จากพฤติกรรมการใช๎งานจริงจาก
อาคารข๎างเคียง และตามข๎อกาหนดของกฎหมายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องแสดงให๎เห็นวํา โครงการสามารถจัดให๎มีพื้นที่
จอดรถยนต์ภายในโครงการได๎เพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจะชํวยลดผลกระทบตํอพื้นที่ข๎างเคียงได๎ใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาความต๎องการของผู๎พักอาศัยและกลุํมเปูาหมายของโครงการ ได๎แกํ ผู๎ที่มีกาลังซื้อใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจะเดินทางโดยใช๎บริการของรถสํวนตัว รถบัสแท็กซี่ เป็นสํวนใหญํ ประกอบกับในบริเวณ
ดังกลําวมีรถจักรยานยนต์รับจ๎างและรถรับจ๎างให๎บริการ ดังนั้น กลุํมผู๎พักอาศัยจะสามารถใช๎บริการได๎
หลากหลายและสะดวกแทนการใช๎รถยนต์สํวนบุคคล
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ตารางที่ 4.3-3 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดจานวนที่จอดรถของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
จ่านวนที่จอดรถยนต์ จ่านวนที่จอดรถยนต์
เกณฑ์พิจารณา
ตามกฎหมาย
ของโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม ในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 3 จ่านวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อก่าหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแหํงหรือในเขตท๎องที่ที่ได๎มีพระราชกฤษฎีกาให๎ใช๎พระราชบัญญัติควบคุมการ
กํอสร๎างอาคารพุทธศักราช 2479 ใช๎บังคับ
94
127 คัน
ผ่าน
(ค) อาคารชุด ให๎มีที่จอดรถยนต์ไมํน๎อยกวํา 1 คันตํอ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให๎คิดเป็น
2 ครอบครัว
(ซ) อาคารขนาดใหญํ ให๎มีที่จอดรถยนต์ตามจานวนที่กาหนดของแตํละประเภทของอาคารที่ใช๎เป็น
ที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญํนั้นรวมกัน หรือให๎มีที่จอดรถยนต์ไมํน๎อยกวํา 1 คันตํอพื้นที่อาคาร
126
127 คัน
ผ่าน
240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให๎คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให๎ถือที่จอดรถยนต์จานวนที่
มากกวําเป็นเกณฑ์
ข้อก่าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

4-82

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

(3) ผลกระทบด้านจราจร
เส๎นทางคมนาคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการดาเนินงานของโครงการมากที่สุดในการใช๎ประโยชน์
และการเดินทางเข๎า-ออกโครงการ ได๎แกํ ถนนภาระจายอม ถนนลากูน ทางสาธารณประโยชน์ และซอยเชิงทะเล
14 โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ได๎ตรวจนับปริมาณจราจรบนถนนที่ใช๎เป็นเส๎นทางหลักในการเข๎าสูํพื้นที่โครงการ รวม
2 วัน คือ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 (วันธรรมดา) และเมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 (วันหยุดราชการ)
ในชํวงชั่วโมงเรํงดํวน 3 เวลา คือ 07.00 – 08.00 น. 12.00 – 13.00 น. และ 17.00 – 18.00 น. โดยตรวจนับ
ทั้ง 2 ทิศทาง ตาแหนํงจุดตรวจนับปริมาณจราจร 4 จุด ได๎แกํ
- จุดที่ 1 ถนนภาระจายอม
- จุดที่ 2 ถนนลากูน
- จุดที่ 3 ทางสาธารณประโยชน์
- จุดที่ 4 ซอยเชิงทะเล 14
ทั้งนี้ จากการสารวจปริมาณการจราจรของจุดนับรถ พบวํา ในวันธรรมดาชํวงเวลาเย็น (เวลา 17.0018.00 น.) ในวันหยุดราชการ ชํวงเวลาเย็น (เวลา 17.00-18.00 น.) เป็นชํวงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแนํน
มากที่สุด (รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 3) ซึ่งสภาพการจราจรของจุดนับรถ แสดงดังตารางที่ 4.3-4
ตารางที่ 4.3-4 สภาพการจราจรในเวลา 17.00 -18.00 น. ของจุดนับรถทั้ง 4 จุด
จุด
ค่า V/C Ratio สภาพที่ ค่า V/C Ratio
จุดที่นับ
นับรถ
วันธรรมดา
ประเมิน วันหยุดราชการ
จุดที่ 1 ถนนภาระจายอม
0.16
ดีมาก
0.24
จุดที่ 2 ถนนลากูน
0.58
พอใช๎ได๎
0.66
จุดที่ 3 ทางสาธารณประโยชน์
0.11
ดีมาก
0.20
จุดที่ 4 ซอยเชิงทะเล 14
0.54
พอใช๎ได๎
0.62

สภาพที่
ประเมิน
ดีมาก
พอใช๎ได๎
ดีมาก
พอใช๎ได๎

การประเมินผลกระทบในด้านปริมาณการจราจร
1) ช่วงก่อสร้าง
การดาเนินการกํอสร๎างคาดวําจะดาเนินการในชํวงปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2567 โดยชํวงกํอสร๎าง
โครงการใช๎ทางสาธารณประโยชน์ (ซอยเชิงทะเล 14) เป็นถนนเส๎นหลักในการขนสํงวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
กํอสร๎างและขนสํงคนงานกํอสร๎างเข๎าสูํพื้นที่โครงการ โดยในระหวํางที่มีการกํอสร๎างโครงการ จะมีปริมาณจราจร
ที่เกิดขึ้นจากการขนสํงวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรตํางๆ เพิ่มขึ้นเล็กน๎อย โดยโครงการจะ
ใช๎รถบรรทุก 10 ล๎อ ในการขนสํงดังกลําว คาดวําจะมีปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นสูงสุด ประมาณ 10 เที่ยว/วัน
ทั้งนี้จะคิดในกรณีที่รถบรรทุกทั้งหมดขนสํงทั้งไปและกลับในชั่วโมงเดียวกัน คือ 10 คัน/ชั่วโมง หรือเทํากับ 17
PCU/ชั่วโมง และคิดในกรณีที่เลวร๎ายที่สุด คือ ให๎รถทั้งหมดไปและกลับโดยใช๎เส๎นทางเดิม
(ก) ทางสาธารณประโยชน์
จากข๎อมูลการตรวจนั บ ปริ มาณรถบนทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็ นถนนสายหลั กที่ใช๎เป็ น
เส๎นทางเข๎าสูํพื้นที่โครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งสามารถสรุปการคานวณได๎วํา ปัจจุบันทางสาธารณประโยชน์
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มีคํา V/C ratio ในวันธรรมดา 0.11 และมีคํา V/C ratio ในวันหยุดราชการ 0.20 โดยในระหวํางที่มีการกํอสร๎าง
โครงการ จะมีปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากการขนสํงวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรตํางๆ โดย
คาดวําจะมีปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นสูงสุด (กรณี Worst Case) ประมาณ 10 เที่ยว/วัน คิดเป็นปริมาณจราจร
ที่เพิ่มขึ้นเทํากับ 17 PCU/วัน (PCE Factor จะคิดของรถยนต์บรรทุก 10 ล๎อ ซึ่งเทํากับ 1.7 เนื่องจากเป็นการ
คิดในกรณี Worst Case) หรือ 5.67 PCU/ชม. (คิด 8 ชั่วโมง) พิจารณาประเมินในชํวงวันที่มีปริมาณจราจรมาก
คือวันหยุดราชการ พิจารณาประเมินในชํวงวันที่มีปริมาณจราจรมากคือวันหยุดราชการ มีรายละเอียดดังนี้
- คํา V/C ratio หาได๎จากสูตร
V/C ratio

=

คํา PCU รวมตํอชั่วโมง/คําความจุของถนน

- การเปรียบเทียบคํา V/C เมื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร พิจารณา
ความหนาแนํนและความคลํองตัวของการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ แสดงดังตารางที่ 4.3-5 และจากคํา
มาตรฐานการจาแนกสภาพจราจร แสดงดังตารางที่ 4.3-6
ตารางที่ 4.3-5 ระดับความหนาแนํนและความคลํองตัวของจราจรตามอัตราสํวนปริมาณจราจร
สภาพการจราจร
V/C
เลวมาก
0.89-1.00
เลว
0.68-0.88
พอใช๎ได๎
0.53-0.67
ดี
0.37-0.52
ดีมาก
0.20-0.36
ที่มา : เผําพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, 2540

ตารางที่ 4.3-6 คํามาตรฐานการจาแนกสภาพจราจร
ระดับ
ค่าดัชนี
สภาพการจราจร
การบริการ การจราจรติดขัด
A
0.00-0.60
การจราจรคลํองแคลํว,ไมํติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน๎อย
B
0.61-0.70
การจราจรยังคงคลํองตัว,มีการติดขัดเล็กน๎อย แตํยังไมํมีการหยุดจอด
C
0.71-0.80
การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได๎ แตํการเปลี่ยนชํองทางจราจรได๎ยากขึ้น ผู๎
ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมีความเครียดขณะขับขี่
D
0.81-0.90
การจราจรเคลื่อนตัวได๎ช๎าลง เกิดความลําช๎า และความเร็วลดลง
E
0.91-1.00
เกิดความลําช๎าบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อยํางมีนัยสาคัญ
F
มากกวํา 1.00 ขับขี่ด๎วยความเร็วต่ามาก เนื่องจากการติดขัดที่จุดตัด มีการติดขัดเป็น
ขบวนยาว
ที่มา : Transportation Research Board, 1994

ทั้งนี้ จากข๎อมูลการประเมินปริมาณจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ พบวํา ชํวงเวลาที่มี
ปริมาณการจราจรหนาแนํนมากที่สุด คือ วันหยุดราชการ ในชํวงเวลา 17.00 – 18.00 น. มีคํา V/C ratio 0.20
และทางสาธารณประโยชน์ มีความสามารถรองรับรถได๎สูงสุด 500 PCU/ชั่วโมง
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คํา V/C Ratio ของโครงการในระยะกํอสร๎าง = 0.011
ดังนั้นคํา V/C Ratio บนทางสาธารณประโยชน์ในระยะกํอสร๎าง กรณี Worst case = คํา V/C
Ratio ปัจจุบันของถนน + คํา V/C Ratio ในระยะกํอสร๎างโครงการ
= 0.20 + 0.011
= 0.211
จากการประเมินดังกลําว จะเห็นได๎วําปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการกํอสร๎างโครงการในกรณี
Worst Case (ชํวงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแนํนที่สุด ) จะทาให๎ทางสาธารณประโยชน์ มีค่า V/C Ratio
เพิ่มขึ้นจาก 0.20 เป็น 0.211 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยูํใน
ระดับน๎อย เมื่อเทียบกับคํามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบวํา การจราจรคลํองแคลํว ไมํติดขัด การ
หยุดจอดที่ทางแยกมีน๎อย และจากเอกสารวิศวกรรมการทางของเผําพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี พบวําคํา V/C Ratio
ดังกลําว เป็นสภาพการจราจรดีมาก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3-4
แตํอยํางไรก็ตาม ในระหวํางที่มีการขนสํงวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างอาจมีการรํวงหลํนของเศษวัสดุ
กํอสร๎าง เชํน ดิน น้า หิน ปูน ทราย ฯลฯ ซึ่งทาความสกปรกเสียหายให๎กับถนนเส๎นทางที่ยานพาหนะขนสํงผํ าน
ได๎ นอกจากนี้ ยังอาจมีอุบัติเหตุจากการขนสํงเกิดขึ้นได๎ แตํผลกระทบดังกลําวจะอยูํในยระดับต่า หากมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล๎อมในบทที่ 5
2) ระยะด่าเนินการ
โครงการจัดให๎มีทางเข๎า-ออกของโครงการทางเดียว อยูํบริเวณทางด๎านทิศใต๎ มีความกว๎าง 6.00 เมตร
มีลักษณะการเดินรถแบบเดินรถสวนทาง (Two-way Traffic) ซึ่งทางเข๎า-ออกดังกลํ าวเชื่อมตํอกับทาง
สาธารณประโยชน์ มีความกว๎าง 6.00 เมตร ทั้งนี้ บริเวณทางเข๎า-ออกโครงการซึ่งอยูํใกล๎กับทางแยกและทางโค๎ง
โดยจากการประเมินผลกระทบการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ในการเข๎า-ออกโครงการ พบวํา รถที่จะเข๎าสูํ
โครงการจะมีการเลี้ยวขวาตัดกระแสจราจรอาจทาให๎การจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได๎ หากมีความประมาท
และไมํได๎ระมัดระวังอยํางเพียงพอ และรถที่จะเดินทางออกจากโครงการแล๎วเลี้ยวซ๎ายจะไมํมีการเลี้ยวตัดกระแส
การจราจร แตํสาหรับรถทีจ่ ะเดินทางออกจากแล๎วเลี้ยวขวาจะมีการตัดกระแสจราจร ดังนั้น เพียงความปลอดภัย
โครงการจะมีเจ๎าหน๎าที่คอยอานวยความสะดวกบริเวณทาง-ออกเพื่อไมํให๎เกิดอุบัติเหตุได๎ แตํอยํางไรก็ตามจาก
การสารวจปริมาณการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์พบวํามีปริมาณการจราจรอยูํในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับ
คํามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจรพบวํา การจราจรคลํองแคลํว ไมํติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน๎อย
โครงการจึงคาดวําจะสํงผลกระทบตํอผู๎สัญจรข๎างเคียงและผู๎มาใช๎บริการภายในโครงการอยูํในระดับปานกลาง
สาหรับการประเมินผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการที่คาดวําจะมีตํอการจราจรและคมนาคม
ภายนอกพื้นที่โครงการสามารถวิเคราะห์ได๎ดังนี้
(ก) ทางสาธารณประโยชน์
จากข๎อมูลการตรวจนับปริมาณรถบนทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช๎เป็นเส๎นทางเข๎าสูํ
พื้นที่โครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งสามารถสรุปการคานวณได๎วํา ปัจจุบันทางสาธารณประโยชน์ มีคํา V/C
ratio หนาแนํนมากที่สุด คือ ในชํวงเวลา 17.00 – 18.00 น. ของวันหยุดราชการ เทํากับ 0.20 โดยโครงการจัด
ให๎มีที่จอดรถยนต์ไว๎ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู๎พิการ จานวน 5 คัน ซึ่งคาดวําจะมีปริมาณการจราจร
ที่เกิดขึ้นสูงสุด (กรณี Worst Case) ประมาณ 127 คัน/วัน คิดเป็นปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเทํากับ 127.00
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PCU/วัน (PCE Factor จะคิดของรถยนต์ 4 ล๎อ ซึ่งเทํากับ 1.0 เนื่องจากเป็นการคิดในกรณี Worst Case) หรือ
42.33 PCU/ชม. (คิด 8 ชั่วโมง)
ทั้งนี้ จากข๎อมูล การประเมิน ปริ มาณจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ พบวํา ชํว งเวลาที่มีปริมาณ
การจราจรหนาแนํนมากที่สุด คือ วันหยุดราชการ ในชํวงเวลา 17.00 – 18.00 น. มีคํา V/C ratio 0.20 และทาง
สาธารณประโยชน์ มีความสามารถรองรับรถได๎สูงสุด 500 PCU/ชั่วโมง
คํา V/C Ratio ของโครงการในระยะดาเนินการ = 0.085
ดังนั้นคํา V/C Ratio บนทางสาธารณประโยชน์ ในระยะดาเนินการ กรณี Worst case = คํา
V/C Ratio ปัจจุบันของถนน + คํา V/C Ratio ในระยะดาเนินการโครงการ
= 0.20 + 0.085
= 0.285
จากการประเมินดังกลําว จะเห็นได๎วําปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดาเนินการของโครงการในกรณี
Worst Case (ชํวงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแนํนที่สุด) จะทาให๎ทางสาธารณประโยชน์ มีคํา V/C Ratio
เพิ่มขึ้นจาก 0.20 เป็น 0.285 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยูํใน
ระดับน๎อยเมื่อเทียบกับคํามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบวํา การจราจรคลํองแคลํว ไมํติดขัด การ
หยุดจอดที่ทางแยกมีน๎อย และจากเอกสารวิศวกรรมการทางของเผําพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี พบวําคํา V/C Ratio
ดังกลําว เป็นสภาพการจราจรดีมาก
อยํางไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยบริเวณทางเข๎าออกโครงการ ในชํวงเปิดดาเนินการโครงการได๎ติดตั้ง
สัญลักษณ์จราจร เชํน การทาสันนูนหรือทาพื้นสีแดง ติดกล๎องวงจรปิด (CCTV) แตํทั้งนั้น ยังอาจมีอุบัติเหตุจาก
การจราจรเกิดขึ้นได๎ แตํผลกระทบดังกลําวจะอยูํในระดับปานกลาง หากมีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมในบทที่ 5
4.3.3 การใช้ที่ดิน
1) ระยะก่อสร้าง/ระยะด่าเนินการ
1.1) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก่าหนดผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
จากการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบวํา ที่ดินของโครงการตั้งอยูํในพื้นที่ตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติการผัง
เมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กาหนดให๎คงใช๎บังคับตํอไปจนกวําจะมีกฎกระทรวงฉบับอื่นประกาศยกเลิ กและใช๎
บังคับแทน ซึ่งได๎กาหนดการใช๎ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21
สาหรับข๎อกาหนดที่เป็นสาระสาคัญของการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ กาหนดให๎
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 ให๎ใช๎ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยูํอาศัย การทํองเที่ยวสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นสํวนใหญํ สาหรับการ
ใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให๎ใช๎ได๎ไมํเกินร๎อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข๎อ ก าหนดฯ ข๎า งต๎ น พบวํา โครงการมี การใช๎ป ระโยชน์ ที่ดิ น เพื่ อ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค๎า เพื่อรองรับการอยูํอาศัย
และการทํองเที่ยว ซึ่งถือเป็นการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก และการใช๎ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไมํอยูํ
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4-86

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ในข๎อ ห๎ า มการใช๎ ป ระโยชน์ ที่ดิ น ตามกฎกระทรวงที่ก าหนด ดั งนั้ น การใช๎ ประโยชน์ที่ ดิ นของโครงการ จึ ง
สอดคล๎องกับข๎อกาหนดการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามที่กาหนด จึงกลําวได๎วําผลกระทบอยูํในระดับต่า
1.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ก่าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
จากการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยูํในเขตควบคุมอาคารตามพระราช
กฤษฎีกาการให๎ใช๎พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่
ให๎ใช๎มาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมในบริ เวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
รวมแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พบวํา พื้นทีโ่ ครงการตั้งอยูํในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8
ดังนั้น จะเห็นได๎วําการดาเนินโครงการเป็นการพัฒนาและใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎มีความคุ๎มคํามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาการใช๎ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่อยูํอาศัยไปเป็นอาคารชุดเพื่อการค๎า ที่มีการออกแบบอาคาร
และตกแตํงสภาพภูมิสถาปัตย์ให๎มีความสวยงาม และการดาเนินการของโครงการยังเป็นการใช๎ประโยชน์ที่ดินที่มี
ความสอดคล๎องกับข๎อกาหนดตํางๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการตั้งอยูํบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม เรื่อง กาหนดเขตพื้ นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข๎อง คือ มาตรการข๎อ 7 (4) (9) ข๎อ 9 ข๎อ 13
และ ข๎อ 15 (2) (ก) ซึ่งการดาเนินโครงการต๎องถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 อยําง
เครํงครัด ดังตารางที่ 4.3-7
ตารางที่ 4.3-7 มาตรการที่ต๎องดาเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก๎ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข๎อ 4 การกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช๎อาคารให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังตํอไปนี้
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให๎ทาได๎เฉพาะอาคารที่มีความสูงไมํ
เกิน 16 เมตร และต๎องมี
(ก) ที่วํางไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 ของที่ดิ นแปลงที่ขอ
อนุญาตสาหรับ อาคารประเภทบ๎านเดี่ยว บ๎ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูํอาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่วํางไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตส าหรับ อาคารประเภทห๎องแถว ตึ กแถว บ๎ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให๎ทาได๎เฉพาะอาคารที่มี ความสูงไมํ
เกิน 23 เมตร และต๎องมี
(ก) ที่วํางไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตสาหรับ อาคารประเภทบ๎านเดี่ยว บ๎ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูํอาศัยรวม หรือสานักงาน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการของโครงการ
- ภายในโครงการประกอบด๎วยอาคาร จานวน 4
อาคาร ซึ่งตั้งอยูํบริเวณที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้
(1) อาคาร P เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟู า
จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,890.84
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับ ถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสิ่วนที่สู ง
ที่สุดของอาคาร เทํากับ 16.00 เมตร
(2) อาคาร Q เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้ น ดาดฟู า
จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,752.21
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับ ถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสํวนที่สู ง
ที่สุดของอาคาร เทํากับ 16.00 เมตร
(3) อาคาร R เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา
จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 971.22
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.3-7 มาตรการที่ต๎องดาเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก๎ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
มาตรการของโครงการ
(ข) ที่วํางไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ ระดับถนนสาธารณะที่ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสํวนที่สูง
อนุ ญ าตส าหรับ อาคารประเภทห๎องแถว ตึ กแถว บ๎ า นแถว ที่สุดของอาคาร เทํากับ 16.00 เมตร
หรืออาคารพาณิชย์
(4) อาคาร T เป็ น อาคาร คสล. 5 ชั้ น ดาดฟู า
จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 1,214.01
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับ ถนนสาธารณะขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสํวนที่สู ง
ที่สุดของอาคาร เทํากับ 16.00 เมตร
ทั้ ง นี้ โ ครงการมี พื้ น ที่ ดิ น ที่ ข อนุ ญ าต เทํ า กั บ
13,645.60 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินคิด
เป็นร๎อยละ 42.71 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
และมีพื้นที่วํางปราศจากสิ่งปกคลุมร๎อยละ 57.29
ซึ่ ง ไมํ ขั ด กั บ ข๎ อ ก าหนดของประกาศกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ๎ ม ครองสิ่ ง แวดล๎ อ มใน
บริเวณพื้ นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ - การวั ด ความสู ง ของอาคารวั ด จากระดั บ ถนน
2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4
สาธารณะขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง สํ ว นที่ สู ง สุ ด ของ
(1) กรณี ที่ ไ มํ มี ก ารปรั บ ระดั บ พื้ น ดิ น หรื อ มี การปรั บ อาคาร
ระดับพื้นดินต่ากวําถนนสาธารณะในบริเวณที่กํอสร๎าง ให๎วัด
จากระดับพื้นดินที่กํอสร๎าง
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่า
ถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณี ที่ มีห๎องใต๎ ดิ นซึ่ ง คํา ระดับ เป็น ลบ ให๎วัด จาก
ระดับพื้นดินที่กํอสร๎างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม
(2) แล๎วแตํกรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให๎วัดจากระดับ พื้นดินที่
กํอสร๎าง ณ จุดที่ต่าที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให๎วัดจากระดับตามวรรคหนึ่ง
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสํวนทีส่ ูงสุดของอาคารสาหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให๎วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 13 การกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎อาคารเป็น - โครงการจัดให๎มีระบบบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติม
โรงแรมตามกฎหมายวําด๎วยโรงแรม อาคารอยูํอาศัยรวมตาม อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จานวน 4 ชุด น้า
กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายวํา เสียที่บาบัดแล๎ว เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ด๎ว ยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายวํ าด๎ วยหอพัก ต๎ อง กาหนด
ติ ด ตั้ ง หรือจั ด ให๎มี บํ อดั กไขมั น และระบบบ าบั ด น้ าเสี ย กํอ น
ปลํอยลงสูํทํอหรือทางน้าสาธารณะ โดยระบบและน้าเสียที่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 4.3-7 มาตรการที่ต๎องดาเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก๎ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
บาบัดแล๎วต๎องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 15 ในพื้นที่ตามข๎อ 4 นอกจากต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว๎ในประกาศนี้แล๎วกํอนการกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช๎อาคาร หรือดาเนินโครงการหรือประกอบกิจการ
ให๎จัดทาและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎นหรือ
รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล๎ อม แล๎ วแตํ กรณี ตํ อ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และระเบี ยบปฏิบั ติ ที่กาหนดไว๎ ตาม
กฎหมายวํ าด๎ วยการสํ งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล๎ อม
ดังตํอไปนี้
(2) การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
(ก) โครงการหรื อ กิ จ การตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเรื่อง กาหนดประเภท
และขนาดโครงการหรื อ กิ จ การซึ่ ง ต๎ อ งจั ด ท ารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล๎ อ มและหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและที่แก๎ไขเพิ่มเติม

มาตรการของโครงการ
- โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค๎ า ) เป็ น โครงการประกอบกิ จ การประเภท
อาคารชุด เพื่อการค๎า มีจานวนห๎องชุด 188 ห๎อง
ชุด เข๎าขํายอาคารประเภทที่ต๎องจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

1.3) การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล พบวํา พื้นที่โครงการตั้งอยูํใน
บริเวณที่ 3
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข๎อกาหนดฯ ข๎างต๎น พบวํา โครงการมีการใช๎ประโยชน์ที่ดินสาหรับ
ดาเนินการโครงการเป็นการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค๎า ไมํอยูํในข๎อห๎ามการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎกระทรวงที่กาหนด ดังนั้น การใช๎ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล๎องกับข๎อกาหนดการใช๎ประโยชน์
ที่ดินตามที่กาหนด จึงกลําวได๎วําผลกระทบอยูํในระดับต่า
1.4) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน บริเวณโครงการและใกล้เคียง
จากการส ารวจภาคสนาม (มกราคม, 2565) พบวํา พื้นที่โ ดยรอบโครงการภายในรัศมี 1
กิโ ลเมตร สํว นใหญํมีการใช๎ประโยชน์ เป็ นโรงแรม หมูํบ๎านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ๎านอยูํอาศัย
ร๎านค๎า ร๎านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครองเป็นสํวนใหญํ
จากศึกษาการใช๎ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได๎ศึกษาภาพถํายดาวเทียมในระยะรัศมี
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ และการสารวจภาคสนามเพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ในปัจจุบัน เพื่อนามาจัดทาภาพแสดงการใช๎ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยจาแนกประเภท
การใช๎ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล๎เคียง ขนาดและสัดสํวนของที่ดินแตํละประเภทพื้นที่ที่ทาการศึกษา
(สัดสํวนการใช๎ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล๎เคียงกํอนและหลังพัฒนาโครงการ แสดงดังตารางที่
4.3-8)
จากข๎อมูลดังกลําวพบวํา สามารถจัดลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาได๎ 7 ประเภท
คือ การใช๎ป ระโยชน์ที่ดิน เป็น พื้น ที่โ ลํง /รกร๎าง คิดเป็น ร๎อยละ 30.82 รองลงมา ได๎แกํ พื้นที่ ทะเล คิดเป็น
ร๎อยละ 30.21 พื้น ที่อยูํอาศัย /บริการทํองเที่ยว คิดเป็นร๎อยละ 24.77 พื้นที่แหลํงน้า คิดเป็นร๎อยละ 8.90
พื้นที่ถนน/ซอย คิดเป็นร๎อยละ 3.97 พื้น ที่ชายหาด คิดเป็นร๎อยละ 1.24 และพื้นที่สถานที่ราชการ คิดเป็น
ร๎อยละ 0.09
ตารางที่ 4.3-8 เปรียบเทียบการใช๎ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล๎เคียงกํอนและหลังพัฒนาโครงการ
ประเภท
1. พื้นทีโ่ ลํง/รกร๎าง
2. พื้นทีท่ ะเล
3. พื้นที่อยูํอาศัย/บริการทํองเทีย่ ว
4. พื้นที่แหลํงน้า
5. พื้นที่ถนน/ซอย
6. พื้นที่ชายหาด
7. พื้นที่สถานที่ราชการ
รวม

ก่อนพัฒนาโครงการ
พื้นที่
สัดส่วนการใช้
(ตร.กม.)
ประโยชน์ทดี่ ิน (%)
0.9680
30.82
0.9487
30.21
0.7777
24.77
0.2794
8.90
0.1249
3.97
0.0391
1.24
0.0030
0.09
3.14
100
(1)

หลังพัฒนาโครงการ
พื้นที่
สัดส่วนการใช้
(ตร.กม.) ประโยชน์ทดี่ ิน (%)
0.9651
30.73
0.9487
30.21
0.7806
24.86
0.2794
8.90
0.1249
3.97
0.0391
1.24
0.0030
0.09
3.14
100
(1)

หมายเหตุ : พื้นที่โครงการจัดอยูํในพื้นที่โลํง/รกร๎าง ปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ มีต๎นเตยทะเล ต๎นกระถินณรงค์ ต๎นปาล์ม
ต๎นสนทะเล ต๎นไทรเกาหลี ต๎นไทรย๎อย ต๎นมะยม ต๎นหูกวาง ต๎นมะพร๎าว ต๎นตาล และต๎นขนุน อยูํภายในพื้นที่โครงการ มีขนาด
ประมาณ 0.0029 ตร.กม. ซึ่ งคิ ดเป็น สัด สํว นประมาณ ร๎อ ยละ 0.09 ของพื้น ที่ศึ กษาทั้ งหมด และเมื่ อเปิด ดาเนิ นการ จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่บริการทํองเที่ยว
ที่มา : (1) ขนาดพื้นที่จากการแปลภาพถํายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหารและ Google earth.com, ประกอบการสารวจ
ภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, มกราคม 2565 ในพื้นที่ศึกษา 3.14 ตารางกิโลเมตร

4.4 ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต
(1) ช่วงก่อสร้าง
ในชํวงดาเนินการกํอสร๎างโครงการจะมีการวําจ๎างแรงงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่สูงสุดประมาณ 100
คน โครงการมีกาหนดระยะเวลาในการกํอสร๎างประมาณ 24 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทาให๎คุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ดีขึ้นคือ มีการวําจ๎างแรงงานและมีแหลํงงานเกิดขึ้นในพื้นที่ และยังเป็นการ
ชํวยให๎เกิดการขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการโดยเฉพาะกลุํมร๎ านขายสินค๎าประเภทเครื่อง
อุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ โครงการยังมีสํวนทาให๎เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่เกิดกับกลุํมธุรกิจการค๎า
ประเภทวัสดุการกํอสร๎าง ทาให๎สํงผลโยงไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ผลการดาเนินโครงการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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นอกจากจะเป็ นการชํว ยเหลื อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศอีกทางหนึ่งแล๎ วยังสํ งผลทาให๎ จานวน
ประชากรวํางงานน๎อยลงอีกทางหนึ่งด๎วย
ทั้งนี้ บริษัทที่ป รึ กษาฯ ได๎ป ระเมิน ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ -สั งคม และคุณคําคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชน ซึง่ จากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร และรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
จากพื้นที่โครงการ และรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ สามารถประเมินผลกระทบตํอชุมชน
ในระยะกํอสร๎าง ได๎ดังนี้
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะก่อสร้าง
จากผลการส ารวจความคิดเห็ นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบวํ า
ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นวําในชํวงกํอสร๎างจะมีผลกระทบด๎านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการจ๎างงานใน
ท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 100.00 อยูํในระดับผลกระทบปานกลาง และทาให๎มีการค๎าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึ้น ร๎ อยละ 100.00 อยูํ ในระดับ ผลกระทบปานกลาง และประชาชนร๎อยละ 100.00 ไมํแสดงความคิดเห็ น
ผลกระทบด๎านการอพยพย๎ายถิ่นฐานในระยะกํอสร๎าง
และจากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร จากพื้นที่
โครงการ พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวําในชํวงกํอสร๎างจะมีผลกระทบด๎านเศรษฐกิจและสังคม โดยไมํ
มีการจ๎างงานในท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 71.88 และไมํทาให๎มีการค๎าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร๎อยละ
78.13 และประชาชนร๎อยละ 84.38 มีความคิดเห็นวําในระยะกํอสร๎างไมํมีผลกระทบด๎านการอพยพย๎ายถิ่นฐาน
และจากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่
โครงการพบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวําในชํวงกํอสร๎างจะมีผลกระทบด๎านเศรษฐกิจและสังคม โดย
ไมํมีการจ๎างงานในท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 88.89 และทาให๎ไมํมีการค๎าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร๎อยละ
94.44 และประชาชนร๎อยละ 95.37 มีความคิดเห็นวําในระยะกํอสร๎างไมํมีผลกระทบด๎านการอพยพย๎ายถิ่นฐาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูองกันและลดผลกระทบตํอชุมชนใกล๎เคียง โครงการจึงได๎กาหนดมาตรการ
ปูองกันและแก๎ไขผลกระทบไมํให๎เกิดผลเสียตํอชุมชนและสิ่งแวดล๎อมภายนอกในชํวงกํอสร๎างโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ ด๎านทิศใต๎ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตกโดยรอบพื้นที่โครงการเว๎นทางเข๎าออก เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอยํางเป็นสัดสํวน
2) ต๎องจัดให๎มีผ๎าใบคลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด๎าน ตั้งแตํชั้นที่ 2 ขึ้นไป สาหรับอาคารที่มี
ความสูงเกิน 2 ชั้น เพื่อปูองกันฝุุนละอองและเศษวัสดุรํวงหลํนตํอผู๎พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ
3) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดล๎างรถยนต์หรือล๎อเลื่อนลงบนถนนหรือที่สาธารณะและทาให๎ถนนหรือที่
สาธารณะสกปรก
4) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดปลํอยเศษวัสดุที่เหลือจากการกํอสร๎างหรือที่ติดค๎างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบน
ถนน ทางระบายน้าหรือในที่สาธารณะใดๆ
5) จัดให๎มีเวรยามให๎ดูแลด๎านการจราจร เพื่ออานวยความสะดวกในการจราจรในชํวงเวลาที่มี
การขนสํงวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างทุกครั้ง
6) กาหนดกฎระเบียบการทางานอยํางชัดเจน และควบคุม ดูแล คนงานอยํางเครํงครัด
7) ควบคุมคนงานให๎ปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว๎อยํางเครํงครัด
8) ในเวลากลางคืน ให๎เปิดไฟสํองสวํางโดยรอบพื้นที่โครงการ
9) จัดให๎มีตู๎รับเรื่องร๎องเรียน บริเวณด๎านหน๎าพื้นที่โครงการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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10) จัดให๎มีการดาเนินการตรวจสอบผลกระทบจากโครงการตํออาคารและที่ดินข๎างเคียง
ตลอดระยะเวลากํอสร๎าง
นอกจากนี้ โครงการได๎ทบทวนการกาหนดมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎านสังคมที่
สามารถแก๎ไขหรือลดข๎อหํวงกังวลของประชาชนในประเด็นตํางๆ ในชํวงการกํอสร๎างของประชาชนที่มีบ๎านติด
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงก่อสร้างโครงการ
ระดับต่า
- การระบายน้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- การจราจร
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับปานกลาง
- น้าใช๎
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม
- การใช๎ไฟฟูา
ทั้งนี้ จากข๎อหํวงกังวลของประชาชนที่มีบ๎านติดโครงการ โครงการจึงจัดทาตารางมาตรการ
สาหรับข๎อหํวงกังวลของประชาชนที่มีบ๎านติดโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.4-1
ตารางที่ 4.4-1 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของประชาชนในชํวงกํอสร๎าง
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง
1. จากัดความเร็วรถบรรทุกขนสํงวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างให๎มีความเร็วไมํเกิน 30
และความสั่นสะเทือน
กม./ชม.
2. ให๎จัดหาวัสดุปิดคลุมท๎ายรถบรรทุกวัส ดุกํอสร๎างให๎มิดชิด เพื่อปูองกัน การ
ปลิวฟุูงและรํวงหลํนของวัสดุที่บรรทุกมา
3. ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่กํอสร๎างและกองวัสดุพวกหินและทราย อยํางน๎อย
วั น ละ 2 ครั้ ง และให๎ เ พิ่ ม จ านวนครั้ ง ตามความเหมาะสม เพื่ อ ลดการฟุู ง
กระจายของฝุุนละออง
4. ใช๎ผ๎าใบกํอสร๎าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุที่คล๎ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติด
กับผนังนั่งร๎านด๎านนอก ให๎มีความสูงเทํากับความสูงของอาคารขณะกํอสร๎าง
ตลอดแนวอาคาร
5. ล๎างล๎อรถบรรทุกที่เข๎า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากเศษดิน
ของรถบรรทุกที่จะวิ่งออกสูํถนนภายนอกโครงการ
6. กาหนดชํวงเวลาการกํอสร๎างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ใน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-1 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของประชาชนในชํวงกํอสร๎าง
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
กรณี ที่ ต๎ อ งมี ก ารกํ อ สร๎ า งเกิ น เวลาดั ง กลํ า วจะด าเนิ น การแจ๎ ง ผู๎ พั ก อาศั ย
ข๎างเคียงทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วัน ทั้งนี้ ต๎องเป็นกิจกรรมเทปูนฐานราก
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง
อาคารเทํานั้น และดาเนินการในชํวงเวลา 17.00-20.00 น.โดยทางานได๎ไมํ
และความสั่นสะเทือน (ต่อ) เกินเวลา 20.00 น. สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนิ น
กิจกรรมการกํอสร๎าง และแบํงชั่วโมงการทางาน เป็นชํวงเวลาตั้งแตํ 08.0012.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีชํวงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.
7. วางผังบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่
มีเสียงดังไว๎ให๎หํางจากบ๎านเรือนประชาชนให๎มากที่สุดเทําที่จะทาได๎
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
2.1 การจัดการน้่าเสีย
1. จัดให๎มีห๎องส๎วมสาหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลส๎วมให๎อยูํในสภาพ
ที่ใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ รวมทั้งกาชับเข๎มงวดให๎คนงานกํอสร๎างจัดการสิ่งปฏิกูล
และขับถํายเฉพาะในห๎องส๎วมที่จัดไว๎ให๎เทํานั้น
2. กาชับให๎คนงานมาชาระล๎างรํางกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์
ตํางๆ ที่บริเวณชาระล๎างที่จัดเตรียมไว๎เทํานั้น
2.2 การระบายน้่าและการ 1. จัดให๎มีรางระบายน้าชั่วคราวรอบๆ บริเวณชาระล๎าง เพื่อรวบรวมน้าเสีย
ป้องกันน้่าท่วม
เข๎าสูํบํอบาบัด
2. จัดให๎มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้าชั่วคราวอยํางสม่าเสมอเพื่อ
ปูองกันการตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้า
3. ขุดลอกตะกอนในทํอระบายน้าอยํางสม่าเสมอ เพื่อไมํให๎อุดตัน/ตื้นเขิน
2.3 การจัดการขยะ
1. จัดพื้นที่กองวัสดุกํอสร๎าง ไมํปลํอยให๎กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวกตํอการจัดเก็บ
2. จัดให๎มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว๎ภายในพื้นที่
โครงการ
3. เศษวัสดุที่จะนาออกไปกาจัดนอกพื้นที่โครงการ จะต๎องมีผ๎าใบหรือเครื่อง
ปูองกันการรํวงหลํนบนผิวจราจร
2.4 การคมนาคมและการ
1. ห๎ามมิให๎จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุกํอสร๎างในบริเวณด๎านหน๎าโครงการ
ขนส่ง
เพื่อปูองกันการกีดขวางการจราจร
2. จัดระบบการจราจรให๎มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งปูายสัญญาณจราจร
และจัดเจ๎าหน๎าที่ดูแลให๎ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
บริเวณทางเข๎า-ออก
3. จากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช๎ในการขนสํงวัสดุกํอสร๎างให๎ขับได๎ไมํเกิน
30 กม./ชม. โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อเข๎าสูํเขตชุมชน
4. หลีกเลี่ยงการขนสํงวัสดุกํอสร๎างในชั่วโมงเรํงดํวน
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.1 ความปลอดภัย
1. จัดให๎มีหัวหน๎าคนงานหรือผู๎ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอยําง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-1 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของประชาชนในชํวงกํอสร๎าง
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
สาธารณะและการเกิด
เข๎มงวด
อัคคีภัย
2. จั ดหาปู า ยประกาศหรื อ สั ญ ญาณเตื อ น และหรื อเจ๎ า หน๎า ที่ รั ก ษาความ
3.1 ความปลอดภัย
ปลอดภั ย ไมํ ใ ห๎ ผู๎ ที่ ไมํ เ กี่ ย วข๎ อ งเข๎ า มาในบริ เ วณพื้ น ที่ กํ อสร๎ า ง เพื่ อ ปู อ งกั น
สาธารณะและการเกิด
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
อัคคีภัย (ต่อ)
3. จัดให๎มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร๎อยอยําง
สม่าเสมอ
4. จัดให๎มีผ๎าใบกํอสร๎าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุปูองกันการรํวงหลํนรอบตัว
อาคารที่มีการกํอสร๎าง
5. ให๎ ร ะมัด ระวังและควบคุมดูแลขณะใช๎งานเครื่ องมือ เครื่อ งจักรหรือใน
ระหวํางการขนย๎ายวัสดุกํอสร๎างและเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให๎เกิดความ
ปลอดภัยมากที่สุด
6. หากมีเหตุทาให๎เกิดความเสียหายทั้งรํางกายและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศัย อยูํโ ดยรอบ ให๎ทางผู๎รับเหมากํอสร๎างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดใช๎
คําเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเรํงดํวน
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต๎องกระทาอยํางถูกหลักวิชาการ
8. จัดให๎มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทางานที่คาดวําจะเกิดเพลิงไหม๎
ได๎งําย และตรวจสอบให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมออยํางน๎อย 1 เดือน/ครั้ง
9. จัดให๎มีบริเวณสูบบุหรี่สาหรับคนงาน โดยให๎อยูํหํางจากวัสดุติดไฟให๎มาก
ที่สุด และกาชับให๎ดับบุหรี่ให๎สนิททุกครั้ง
3.3 ทัศนียภาพและ
ช่วงก่อสร้าง
สุนทรียภาพ
1. จัดทารั้วรอบพื้นที่โครงการ ด๎วยผ๎าใบหรือตาขํายหรือสังกะสี หรือกาแพง
ที่มีความสูงอยํางน๎อย 2.0 เมตร ล๎อมรอบบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง เพื่อบดบังภูมิ
ทัศน์ที่ไมํดีจากการกํอสร๎าง
2. จั ดให๎ มีผ๎ าคลุ มอาคารที่ กํอสร๎างเพื่ อลดภาพที่ไ มํนํา มองในชํว งกํอสร๎า ง
รวมทั้งปูองกันฝุุนละอองจากตัวอาคารรํวมด๎วย
(2) ช่วงด่าเนินการ
ในชํวงดาเนินการจะมีผู๎เข๎าพักอาศัยในพื้นที่โครงการกรณีเข๎าอยูํเต็มพื้นที่โครงการประมาณ 1,002 คน
จากลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดเพื่อการค๎า โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่ พัก
อาศัย ทาให๎ลักษณะชุมชนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นสังคมเมือง แตํลักษณะชุมชนเดิมในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็น
ยํานชุมชนเมือง มีลักษณะการใช๎ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการสํวนใหญํเป็นที่พักอาศัยและแหลํงพาณิชยกรรม
เชํน โรงแรม หมูํบ๎านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ๎านอยูํอาศัย ร๎านค๎า ร๎านอาหาร เป็นต๎น ดังนั้น การ
เพิ่มขึ้น ของผู๎ พักอาศัย อาจสํ งผลบวกในด๎านการสํ งเสริมการค๎าขายกระตุ๎นสภาพเศรษฐกิจในพื้ นที่เพิ่มขึ้ น
ประกอบกับการมีผู๎เข๎ามาอาศัยในโครงการประมาณ 1,002 คน จะเป็นตัวกระตุ๎นภาวะของเศรษฐกิจได๎อีกทาง
หนึ่งด๎วย อยํางไรก็ตาม เมื่อกลําวโดยรวมจะเห็นได๎วําโครงการจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสภาพสังคม-เศรษฐกิจ
ในทางบวกระดับต่า
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะด่าเนินการ
จากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โ ครงการ พบวํา
ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นวําในชํวงดาเนินการจะมี ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจและสังคม โดยทาให๎เกิดการ
จ๎างงานในท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 100.00 อยูํในระดับผลกระทบปานกลาง และทาให๎มีการค๎าขายและเศรษฐกิจ
ในชุมชนดีขึ้น ร๎อยละ 100.00 อยูํในระดับผลกระทบปานกลาง และประชาชนร๎อยละ 100.00 ไมํแสดงความ
คิดเห็นผลกระทบด๎านการอพยพย๎ายถิ่นฐานในระยะเปิดดาเนินการ
และจากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร จากพื้นที่
โครงการ พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวําในชํวงดาเนินการจะมีผลกระทบด๎านเศรษฐกิจและสังคม
โดยไมํทาให๎เกิดการจ๎างงานในท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 81.25 และไมํมีผลทาให๎มีการค๎าขายและเศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น ร๎อยละ 81.25 และประชาชนร๎อยละ 87.50 มีความคิดเห็นวําในระยะเปิดดาเนินการไมํมีผลกระทบ
ด๎านการอพยพย๎ายถิ่นฐาน
และจากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่
โครงการ พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวําในชํวงดาเนินการจะมีผลกระทบด๎านเศรษฐกิจและสังคม
โดยไมํทาให๎เกิดการจ๎างงานในท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 90.74 และไมํมีผลทาให๎มีการค๎าขายและเศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น ร๎อยละ 92.59 และประชาชนร๎อยละ 93.52 มีความคิดเห็นวําในระยะเปิดดาเนินการไมํมีผลกระทบ
ด๎านการอพยพย๎ายถิ่นฐาน
นอกจากนี้ โครงการได๎ทบทวนการกาหนดมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎านสังคมที่
สามารถแก๎ไขหรือลดข๎อหํวงกังวลของประชาชนในประเด็นตํางๆ ในชํวงเปิดดาเนินการ ของประชาชนที่มีบ๎าน
ติดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงด่าเนินการโครงการ
ระดับต่า
- การจราจร
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
ระดับปานกลาง
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม
ทั้ ง นี้ ทางโครงการได๎ จั ด ท าตารางมาตรการส าหรั บ ประเด็ น ตํ า งๆ ที่ ส าคั ญ เพื่ อ ปู อ งกั น
ผลกระทบตํอประชาชนที่มีบ๎านติดโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.4-2
ตารางที่ 4.4-2 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของประชาชนในชํวงดาเนินการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง
1. ให๎ เจ๎ าหน๎ าที่รั กษาความปลอดภั ย กวดขันให๎ รถที่เข๎ ามาจอดต๎ องดั บ
และความสั่นสะเทือน
เครื่องยนต์ทุกคัน เพื่อสุขภาพของสํวนรวม
2. จัดให๎มีการปลูกต๎นไม๎ยืนต๎นตามที่ได๎ออกแบบไว๎ เพื่อดูดซับปริมาณก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-2 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของประชาชนในชํวงดาเนินการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต๎องไมํมีทิศทางหันเข๎าสูํอาคารข๎างเคียง
และความสั่นสะเทือน (ต่อ) ทางคนสัญจร และจะต๎องอยูํหํางจากอาคารข๎างเคียงไมํน๎อยกวํา 5 เมตร
4. ควบคุมดูแลไมํให๎มีการดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่กํอให๎เกิดเสียงดังในชํ วงเวลา
พักผํอน (หลังเวลา 18.00 น.)
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
2.1 การใช้ไฟฟ้า
1. จัดเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ความชานาญเฉพาะด๎ านระบบไฟฟูา ไว๎คอยดูแล
ระบบไฟฟูา ให๎สามารถใช๎งานอยูํเสมอ
2. จัดให๎มีการติดตั้งระบบไฟฟูา และระบบปูองกันฟูาผํา ตามที่เสนอใน
รายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟูา รวมถึง
สายสัญญาณทางไฟฟูาระบบสื่อสารตํางๆ และอุปกรณ์ไฟฟูาตํางๆ ให๎เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อยตามมาตรฐาน
3. รณรงค์ให๎พนักงาน และผู๎เข๎ามาใช๎บริการ ใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัด และให๎
เลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ไฟฟูาชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช๎งาน
ยาวนาน
4. จัดให๎มีระบบไฟฟูาสํองสวํางโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎กับทั่วทุก
บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
2.2 การจัดการน้่าเสีย
1. ดูแลรักษาระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบฯ เพื่อให๎บาบัดน้าเสียได๎มาตรฐานน้าทิ้ง
2. จัดให๎มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือชํางเทคนิคที่มีความชานาญไว๎ควบคุมและ
ปรับปรุงคุณภาพระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
3. จัดให๎มีระบบกรองและฆําเชื้อโรคในน้าทิ้ง กํอนนากลับไปใช๎ประโยชน์ใหมํ
ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ทุกประการ
2.3 การระบายน้่าและการ ช่วงด่าเนินการ
ป้องกันน้่าท่วม
1. จัดให๎มีบํอหนํวงน้า เพื่อหนํวงน้าสํวนเกินได๎อยํางเพียงพอ
2. จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ดูแลและบารุงรักษาระบบระบายน้า และระบบบํอหนํวง
น้ าที่ ติ ด ตั้ ง ไว๎ รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ตํ า งๆ ให๎ มี ส ภาพดี พ ร๎ อ มใช๎ ง านอยูํ
ตลอดเวลา
3. ทาการตรวจสอบการอุดตันของทํอระบายน้าอยํางสม่าเสมอ ถ๎ามีการอุดตัน
จะต๎องทาการขุดลอกทันที เพื่อให๎สามารถระบายน้าได๎ดีอยูํเสมอ
4. ทาการติดตั้ งบํอดักขยะ ที่บํอพักน้าสุดท๎ายเพื่อดักขยะไมํให๎ไหลเข๎าสูํทํอ
ระบายน้า
2.4 การจัดการขยะ
1. จัดให๎มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแตํละสํวนอยํางเพียงพอ
2. ขยะแห๎งที่สามารถนาไปใช๎ได๎อีก เชํน โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให๎พนักงานทาความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว๎ขายให๎กับผู๎รับ
ซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-2 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของประชาชนในชํวงดาเนินการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.4 การจัดการขยะ (ต่อ)
3. จัดให๎มีพนักงานทาความสะอาดบริ เวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะ
ทุกครั้ง และตํอทํอน้าเสียจากน้าชะขยะและการล๎างห๎องพักขยะเข๎าไปบาบัด
น้าเสียยังบํอบาบัดน้าเสียรวม
2.5 การคมนาคมและการ
1. ติดตั้งปูายสัญญาณจราจรและจัดเจ๎าหน๎าที่ดูแลให๎ความสะดวกภายในพื้นที่
ขนส่ง
โครงการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณทางเข๎า-ออก
2. จัดให๎มีเส๎นแบํงชํองจราจรอยํางชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3. ห๎ ามประกอบกิ จกรรมใดๆ รวมทั้ งการกํ อ สร๎ างในบริ เวณทางเข๎ า -ออก
โครงการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู๎ใช๎ถนน
4. ติดปูายประชาสัมพันธ์ผู๎พักอาศัย ห๎ามจอดรถริมถนนทางเข๎า -ออกพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตํอถนนดังกลําว
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.1 เศรษฐกิจและสังคม
1. โครงการต๎องกาหนดนโยบายในการวําจ๎างพนักงานที่เป็นประชาชนใน
ท๎องถิ่นเข๎ามาทางานในโครงการสํวนหนึ่ง
2. หากมีข๎อร๎องเรียนจากชุมชนรอบข๎างให๎โครงการรีบทาความเข๎าใจกับชุมชน
ในข๎อร๎องเรียนดังกลําว พร๎อมทั้งเรํงดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขโดยดํวน
3.2 ความปลอดภัยสาธารณะ 1. จั ด ให๎ มี เ วรยามรั ก ษาความปลอดภั ย และอ านวยความสะดวกบริ เ วณ
และการเกิดอัคคีภัย
ทางเข๎า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให๎มีและติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัย ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ทุกประการ ซึ่ง
ต๎องเป็นไปตามข๎อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
3. จัดให๎มีการอบรมวิธีการใช๎อุปกรณ์และระบบปูองกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่องการซ๎อมอพยพย๎ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม๎ แกํเจ๎าหน๎าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู๎พักอาศัย เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ทันทํวงที และไมํตกใจกลัว
4. จัดให๎มีการซ๎อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิ งของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยูํใกล๎กับโครงการมากที่สุดเป็นประจาทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง
5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตาแหนํงที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตํางๆ ปูาย
บอกชั้น เส๎นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผัง
ดังกลําวไว๎ในตาแหนํงที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนในแตํละชั้นของอาคาร
3.3 ทัศนียภาพและ
1. จัดให๎มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได๎ออกแบบไว๎ เพื่อใช๎เป็นพื้ นที่พักผํอน เพิ่มความ
สุนทรียภาพ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
2. เลือกใช๎วัสดุตกแตํงอาคารให๎กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคาร
ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได๎ออกแบบไว๎
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให๎มีสภาพดี และสวยงาม
ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว๎อยูเํ สมอ
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4.4.2 สาธารณสุข
(1) ช่วงก่อสร้าง
การดาเนินการชํวงกํอสร๎างอาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของคนงานกํอสร๎างและประชาชนในพื้นที่
ศึกษา สามารถสรุปปัจจัยคุกคามสุขภาพ ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ผลกระทบตํอสุขภาพ ระดับผลกระทบ
ที่ได๎รับ รวมทั้งมาตรการที่กาหนด แสดงดังตารางที่ 4.4-3
จากการดาเนินการดังกลําว พบวํา ปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยตามแนวคิดทางระบาดวิทยา
สิ่งแวดล๎อม (Environment Epidemiology) อันประกอบด๎วย เชื้อโรค (Agent) มนุษย์ (Host) และสิ่งแวดล๎อม
(Environment) อยูํ ในภาวะสมดุล เนื่ องจากวิธีการจัดการมลพิษแตํล ะประเภทที่กลํ าวไว๎ข๎างต๎น ใน
ขณะเดียวกันในประเด็นของโรคระบาดของระบบทางเดินอาหาร สามารถพบได๎ในกลุํมคนงานกํอสร๎าง ซึ่งมี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมํถูกสุขลักษณะ ดังนั้น โครงการจะต๎องกาหนดให๎บริษัทรับเหมาให๎ความรู๎
แกํกลุํมคนงานดังกลําวในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาระบบสุขาภิบาล
ขั้นพื้นฐานให๎กับกลุํมคนงานดังกลําวเพื่อปูองกันการเกิดโรคระบาดตลอดชํวงกํอสร๎าง
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ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงกํอสร๎างของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ
1. ฝุุนละออง

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรมการขนสํ ง
วัสดุอุปกรณ์กํอสร๎าง
อาจทาให๎เกิดการฟุูง
ก ร ะ จ า ย ข อ ง ฝุุ น
ละออง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
ฝุุนละอองทาให๎เกิดการระคายเคืองตา และสํวนตํางๆ
ของระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง ขึ้น อยูํ กับ ขนาดของฝุุ น
ละออง โดยฝุุนที่ มีขนาดใหญํรํางกายจะดักไว๎ได๎ที่ขน
จมูก สํวนฝุุนที่มีขนาดเล็กจะสามารถเล็ดลอดเข๎าไปใน
ระบบหายใจ ทาให๎ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มี
เสมหะ หรือหากได๎รับในปริมาณมากและเป็นเวลานาน
จะมีการสะสมของฝุุนในถุงลมปอด ทาให๎การทางาน
ของปอดเสื่ อมลง จากเอกสารของ Healer Bailly
Service,Inc. เรื่อง Hagler Bailly of Particulate
Matter AirPollution in Bangkok 1998 ซึ่งจัดทาให๎
กรมมลพิษ พบวํา ปริมาณของ PM10 ที่เพิ่มขึ้น 30
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ
การตายรายวัน ร๎อยละ 3-5 และยังพบความสัมพันธ์
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระหวําง PM10 กับการตาย
เนื่องจากโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหลอด
เลือดหัว ใจด๎ วย (โครงการต ารา สานักที่ ปรึกษา กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
การขนสํงวัสดุอุปกรณ์ กรณีผํานพื้นที่ชุมชนอาจทาให๎
เกิดฝุุนละอองจะทาให๎เกิดความราคาญใจ และความ
สกปรกแกํชุมชนที่อยูํบริเวณเส๎นทางการขนสํง

- ปริ ม าณฝุุ น ละอองที่ เ กิ ด
จากกิจ กรรมของโครงการ มี
ปริม าณไมํ ม ากนั ก เนื่ องจาก
กิจกรรมสํวนใหญํ เป็นที่ทาให๎
เกิ ด ฝุุ น ละออง เป็ น กิ จ กรรม
ก า ร ข น สํ ง วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
กิ จ กรรมการกํ อ สร๎ า งจะเกิ ด
เฉพาะพื้ น ที่ กํ อ สร๎ า งเทํ า นั้ น
ดั ง นั้ น จึ ง มี ผ ลกระทบตํ อ
สุขภาพในระดับปานกลาง
-พื้ น ที่ ใ ก ล๎ เคี ย ง บ ริ เว ณ
กํ อ สร๎ า งจะได๎ รั บ ผลกระทบ
จากการฟุู ง กระจายของฝุุ น
จ า ก ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง เ ฉ พ า ะ
ชํวงเวลากํอสร๎างในชํวงเวลา
สั้ น ๆ เทํ า นั้ น ซึ่ ง โอกาสที่ จ ะ
สํงผลกระทบตํอสุขภาพชุมชน
ในพื้นที่ใกล๎เคียงระดับน๎อย

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

- จัดทารั้ว Aluminium Sheet บริษัทผู๎รับเหมาและ
สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ ทิศ เจ๎าของโครงการ
ใ ต๎ ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ทิ ศ
ตะวันตก
- ติดตั้งผ๎าใบกํอสร๎าง (Mesh
Sheet) ทึบตั้งแตํชั้นลํางจนถึงชั้น
สูงสุดโดยรอบอาคาร
- ก า ห น ด ค ว า ม สู ง ข อ ง
ยานพาหนะที่ใช๎ขนสํงวัสดุอุปกรณ์
กํ อ สร๎ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ
การจราจรทางบก
- กาหนดชํ วงเวลาขนสํงดิ น
นอกชํ วงเวลาเรํง ดํว น ให๎เป็ น ไป
ตามกฎหมายกาหนด และได๎ รับ
ความเห็ น ชอบจากพนั ก งาน
ตารวจท๎องที่
- ใช๎ผ๎าคลุมรถบรรทุกที่ใช๎ขน
วั ส ดุ กํ อ สร๎ า ง หิ น ทราย เพื่ อ
ปูองกันการรํวงหลํนลงบนถนน
- ฉี ด พ ร ม น้ า บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
กํอสร๎างและกองวัสดุพวกหินและ
ทราย อยํางน๎อยวันละ 2 ครั้ง และ
ให๎ เ พิ่ ม จ านวนครั้ ง ตามความ
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ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงกํอสร๎างของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

1. ฝุุนละออง (ตํอ)

2. การระบายมล การเผาไหม๎เชื้อเพลิง ผลกระทบตํอสุขภาพทางกาย
สารจากเครื่องยนต์ ข อ ง ย า น พ า ห น ะ - ก๏าซ CO เป็นก๏าซที่เป็น อันตรายตํอสุขภาพ เมื่อ
และ เครื่ องย นต์ ที่ หายใจเข๎าไปในรํางกาย ปอดจะดูดซับ และทาปฏิกิริยา
นามาใช๎ในโครงการ กับฮีโมลโกบิน ซึ่ง CO จะรวมตัวกับฮีโมลโกบินได๎ดีกวํา
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ปริม าณมลสารที่ เ กิด ขึ้น มี คํ า
น๎อยมากเมื่ อเปรียบเที ยบกับ
คํามาตรฐานที่กาหนดไว๎ และ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ
เหมาะสม เพื่ อลดการฟุู งกระจาย
ของฝุุนละออง
- การกระทาใดๆ ที่อาจกํอให๎
เกิด มลภาวะ ให๎จั ด ท าในพื้ น ที่ ที่
คลุ ม ผ๎ าใบหรือในห๎องที่ มีหลั ง คา
และผนังปิดด๎านข๎างอีก 3 ด๎าน
- จัดให๎มีการตรวจวัดฝุุนละออง
(TSP และ PM10) ภายในพื้ น ที่
โครงการ ทุ กวั น และรายงานผล
ทุ ก สั ป ดาห์ ตลอดการกํ อ สร๎ า ง
รากฐาน หลังจากนั้นตรวจวัดทุก
เดื อ นและรายงานผลทุ ก เดื อ น
ตลอดระยะเวลากํอสร๎าง
- ในกรณีเกิดความเสียหายและ
พิ สู จ น์ ไ ด๎ วํ า เกิ ด จากการกระท า
ของโครงการ ทางบริษัท ลากูนํา
แกรนด์ จากัด หรือทางผู๎รับเหมา
ต๎ อ งเป็ น ผู๎ อ อกคํ า ใช๎ จํ า ยในการ
แก๎ไขความเสียหายดังกลําว
- ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอด
รอหรือหลังเลิกใช๎งาน
- บ ารุง รักษาเครื่องยนต์ ให๎อยูํ
ในสภาพดีอยูํเสมอเพื่อลดมลสาร

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู๎รับเหมาและ
เจ๎าของโครงการ

บริษัทผู๎รับเหมาและ
เจ๎าของโครงการ
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ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

2. การระบายมล
สารจากเครื่องยนต์
(ตํอ)

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ออกซิ เ จน ท าให๎ รํ า งกายขาดออกซิ เจนไปเลี้ ย งสํ ว น
ตํางๆ ของรํางกาย หากหายใจเอา CO เข๎าสูํรํางกาย จะ
ขับเพื่อให๎เกิดความสมดุล แตํถ๎ามีปริมาณมากกวํา 100
ลบ.ซม./ ลบ.ม. ของอากาศจึงมีความเป็นพิษสูง
- ก๏าซ NO2 มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกรํอน ทาให๎
เกิดการระคายเคือง หากได๎รับปริมาณ 10 ppm เป็น
เวลานาน 8 ชั่วโมง จะทาลายปอดทาให๎เกิดปอดบวมได๎
และหากได๎รับ ขนาด 20-30 ppm อาจทาให๎เสียชีวิตได๎
- ก๏าซ HC สามารถทาปฏิกิริยา โฟโตเคมีคัล กลายเป็น
หมอกผสมควันทาให๎เกิดการระคายเคืองตาและทางเดิน
หายใจสํ วนบน (ที่ มา :พั ฒนา มู ลพฤษ์ , อนามั ยสิ่ งแวดล๎ อม,

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

ชํ ว งเวลาสั้ น ๆ ขณะที่ มี ก าร จากเครื่องยนต์
ขนสํงและผํานไปตามเส๎นทาง
ตํ า ง ๆ ดั ง นั้ น ร ะ ดั บ ข อ ง
ผลกระทบตํอสุขภาพจึงอยูํใน
ระดับปานกลาง

2539)

3. เสียงรบกวน

กิ จ ก ร ร ม กํ อส ร๎ า ง
ตํ า งๆ ของโครงการ
ได๎ แ กํ งานตกแตํ ง
อาคารภายในอาคาร
เป็นต๎น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสุภาพทางใจ
การสัมผัสมลสารอยูํตลอดเวลานานๆ จะมีผลกระทบ
ตํอความรู๎สึกของผู๎สัมผัส เชํน รู๎สึกราคาญ เป็นต๎น
ผลกระทบต่อสุภาพทางกาย
องค์ ก ารอนามั ย โลกให๎ ค วามหมายของเสี ย งที่ เ ป็ น
อันตราย หมายถึงเสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ทุก
ความถี่ ถ๎าสัมผัสนานเกินไปจะกํอให๎เกิดอันตรายตํอทั้ง
สุขภาพทางใจและผลกระทบตํอสุขภาพทางกายทาให๎
หัวใจเต๎นแรง อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลง ทาให๎ความ
ดันโลหิตสูงทาให๎กล๎ามเนื้อกระดูก เกิดอาการเหนื่อย

ระดั บ ผลกระทบจากเสี ย ง
รบกวนที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชน/
พื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง
กิ จ กรรมของโครงการจะมี
ผล ก ระ ท บ ตํ อ ชุ ม ชน ที่ อยูํ
ใกล๎ เ คี ย งกั บ พื้ น ที่ กํ อ สร๎ า ง
ลักษณะของเสี ยงจะไมํ ดังจน

- กาหนดชํ วงเวลาการกํ อสร๎าง บริษัทผู๎รับเหมาและ
ตามกฎหมายกาหนด คื อ ในเวลา เจ๎าของโครงการ
08.00-17.00 น. และแบํ งชั่ วโมง
การท างาน เป็ นชํ วงเวลาตั้ งแตํ
08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00
น. โดยมีชํวงเวลาหยุดพัก 12.0013.00 น.
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ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

3. เ สี ย ง ร บ ก ว น
(ตํอ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

หอบและแพ๎ นอนไมํหลับทาให๎ประสาทหูเสื่อมอาจทา
ให๎หูพิการ หูตึง หูหนวก สามารถแบํงเป็น
(1) อันตรายอยํางเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่มีการ
ได๎ยินสูญเสียไปทันทีทนั ใด เป็นผลจากการได๎รับเสียงดัง
มากๆ ในระยะเวลาอันสัน้ เชํน เสียงระเบิด เสียงปืน
เสียงปะทัด เสียงฟูาผํา เป็นต๎น ซึ่งมีระดับเสียงเกิน 120
เดซิเบล(เอ)
(2) การสูญเสียการได๎ยินจากเสียงที่เกิดขึ้นแบบคํอย
เป็นคํอยไปในกลุํมผู๎ที่งานในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน
เชํนรายงานการวิจัยของ US. EPA พบวําผู๎ที่ได๎รับเสียง
เกิ น 70 เดซิ เบล(เอ) เป็ นเวลา 40 ปี จะท าให๎
ความสามารถในการได๎ยินเสียงลดลง 5 เดซิเบล(เอ)
(สนธิ คชวัฒน์, 2534) สามารถจาแนกสูญเสียการได๎ยิน
อันเนื่องมาจากเสียงดัง ได๎เป็น 2 แบบ คือ
1) การสูญเสียการได๎ยินแบบชั่วคราว เชํน หูอื้อ เป็น
การสูญเสียการได๎ยินที่เกิด เมื่อสัมผัสกับเสียงที่มีระดับ
ความดังพอที่จะทาให๎เกิดการสูญเสียการได๎ยิน และต๎อง
สัมผัสเป็นระยะเวลานานพอ การกลับสูํสภาพเดิมจะ
เกิดขึ้นภายใน 2-4 ชั่วโมงแรก ภายหลังการหยุดพักจาก
การได๎ยินเสียง
2) การสูญเสียการได๎ยินแบบถาวรเป็นการสูญเสียที่
เกิดขึ้นจากการได๎ยินเสียงดังเป็นเวลานานตํอเนื่องจนใน
ที่สุดทาให๎เกิดการสูญเสียการได๎ยินแบบถาวร

ท า ใ ห๎ เ กิ ด อั น ต ร า ย อ ยํ า ง
เฉี ย บพลั น และเกิ ด ขึ้ น เป็ น
ชํวงๆ โครงการได๎กาหนดให๎มี
วั ส ดุ ค รอบเครื่ อ งจั ก รที่ อ าจ
กํ อ ให๎ เ กิ ด เสี ย งดั ง จะท าให๎
ผลกระทบตํอชุมชนใกล๎เคียง
โครงการลดลง ดั ง นั้น ระดั บ
เสี ย งจากโครงการจะท าให๎
เกิดผลกระทบตํอการสูญเสีย
การได๎ ยิ น แตํ อ าจกํ อ ให๎ เ กิ ด
ผลกระทบตํ อ จิ ต ใจและเกิ ด
ความราคาญได๎
ระดั บ ผลกระทบจากเสี ย ง
รบกวนที่ เ กิ ด จากคนงาน
ก่อสร้าง
แม๎วําระดับเสียงจากโครงการ
จะมี คํ า ไมํ เ กิ น คํ า มาตรฐาน
ก าหนดแตํ เ สี ย งรบกวนจาก
กิ จ กรรมการกํ อ สร๎ า งสํ ง ผล
กระทบตํอคนงานที่ปฏิบัติงาน
ในพื้ น ที่ โ ดยตรง โครงการจึ ง
กาหนดให๎คนที่ป ฏิ บั ติง านใน

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งจั ก รให๎ อ ยูํ ใ นสภาพดี แ ละ
พร๎ อ มใช๎ ง านอยูํ เ สมอ รวมทั้ ง
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
- กาหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน
ผู๎ ที่ ต๎ อ งปฏิ บั ติ ง านในบริ เ วณที่ มี
เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ให๎
ทางานไมํเกิน 8 ชั่วโมง/วัน
- จั ด ใ ห๎ มี อุ ป ก ร ณ์ ปู อ ง กั น
อันตรายตํ อหู ได๎ แกํ Ear Plugs
หรือ Ear Muff ซึ่งสามารถลด
ระดับเสียงลงได๎ 15 และ 25 เดซิ
เบล (เอ) ตามลาดับ
- ผลัดเปลี่ยนพนักงานที่ทาอยูํ
ในบริเวณที่มีเสียงดังไปปฏิบัติงาน
อยูํในบริเวณที่มีเสียงต่า
- กาหนดลงโทษ กรณีที่คนงาน
ฝุาฝืนไมํปฏิบั ติตามมาตรการลด
ผลกระทบด๎านเสียงที่กาหนดไว๎
- ดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์ และ
เครื่องจักรที่ใช๎งานกํอสร๎างอยูํใน
สภาพดี อ ยูํ เ สมอ และเลื อ กใช๎
เครื่องจักรที่กํอให๎เกิดเสียงดังน๎อย
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงกํอสร๎างของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

3. เ สี ย ง ร บ ก ว น
(ตํอ)

4. น้าทิ้งจาก
กิจกรรมการ
กํอสร๎าง

การทิ้ ง ขยะของเสี ย
และการระบายน้ า
เสี ย ออกสูํ ภ ายนอก
โดยไมํ ต๎ อ งผํ า นการ
บาบัด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
กํอให๎เ กิด อาการหงุ ด หงิ ด ร าคาญใจประสาทเครีย ด
นอนไมํหลับ มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์กํอให๎เกิด
การคลุ๎มคลั่ง เสียสมาธิ (ศิริพรต ผลสินธุ์ 2534)

พื้ น ที่ ที่ มี เ สี ย งดั ง ใช๎ เ ครื่ อ ง
ปู อ งกั น อั น ตรายสํ ว นบุ ค คล
เชํ น ที่ อุ ด หู (Ear Plugs)
สามารถลดระดั บ เสี ย งดั ง ได๎
15 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบ
หู (Ear Muff) ที่สามารถลด
ระดับเสียงลงได๎ 25 เดซิเบล
(เอ) และก าหนดให๎ ค นงาน
กํ อ สร๎ า งท างานติ ด ตํ อ กั น ไมํ
เกิ น 8 ชั่ ว โมง/วั น ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
อยํางเครํงครัดซึ่งจะทาให๎เสียง
รบ กว น จา ก กิ จ กร ร มก า ร
กํอสร๎างตํอผู๎ปฏิบัติงานอยูํใน
ระดับต่า
ควบคุมคนงานกํอสร๎างไมํ ให๎
ทิ้งขยะ หรือการระบายน้าเสีย
และจะปฏิบัติตามมาตรการที่
ได๎ ก าหนดไว๎ อ ยํ า งเครํ ง ครั ด
ดั ง นั้ น การปนเปื้ อ นน้ าเสี ย
จากคนงานจะอยูํในระดับต่ า
และสํ ง ผลกระทบตํ อสุ ขภาพ
ในระดับต่า

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็นอยู่
น้ าเสี ย จากกิจ กรรมของคนงานมี ลั กษณะเป็ น น้ าเสี ย
ชุมชน จะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุํมโคลิฟอร์มซึ่ง
เป็ น แบคที เ รี ย ที่ ม าจากการขั บ ถํ า ยของมนุ ษ ย์ แ ละ
สัตว์ เลื อดอุํน หากมี ปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุ ของ
การเจ็ บ ปุ ว ยด๎ ว ยโรคที่ มี อ าหารและน้ าเป็ น สื่ อ เชํ น
อุจจาระรํวง อหิวาตกโรค เป็นต๎น นอกจากนี้ในน้าเสีย
ชุ ม ชนยั ง มี การปนเปื้ อนของสารอิ น ทรี ย์ สู ง หากการ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อลดระดับเสียงรบกวน
- หลี ก เลี่ ย งการท ากิ จ กรรมที่
กํอให๎เกิดเสียงดังมากๆ ติดตํอกัน
เป็ น ระยะเวลานาน และเรํ ง
ดาเนินงานให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว

จัดให๎มีห๎องน้า ห๎องส๎วม อยําง บริษัทผู๎รับเหมาและ
เพี ย งพอ รวมทั้ ง จั ด ให๎ มี ร ะบบ เจ๎าของโครงการ
บ าบั ด น้ าส าเร็ จ รู ป ที่ ส ามารถ
บาบัดน้าเสียจากคนงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
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ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

4. น้าทิ้งจาก
กิจกรรมการ
กํอสร๎าง (ตํอ)

ผลกระทบต่อสุขภาพ
บาบัดไมํสามารถบาบัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพจะทาให๎
บริ เ วณที่ ร องรั บ น้ าทิ้ ง เกิ ด การเนํ า เสี ย มี แ บคที เ รี ย
ปนเปื้อนซึ่งอาจจะสํงผลกระทบตํอคนงาน และผู๎ที่อยูํ
ใกล๎เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะ
นาโรค เชํน ยุง เป็นต๎น ทาให๎แหลํงน้ามีคุณภาพเสื่อม
โทรมลง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น หากไมํ มี ก ารจั ด เก็ บ ให๎ เ ป็ น
ระเบียบเรียบร๎อยและนาไปกาจัดเป็นประจาทุกวัน จะ
ทาให๎เกิดเป็นแหลํงเพาะเชื้อโรคและเพาะพันธุ์สัตว์นา
โรค เชํ น แมลงหวี่ แมลงวั น แมลงสาบ หนู เป็ น ต๎ น
สัตว์เหลํานี้จะเป็นพาหะนาโรคไปสูํมนุษย์ โดยเฉพาะ
โรคติดตํอทางน้าและอาหาร เชํน อุจจาระรํวง เป็นต๎น

5.ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด
จากคนงานกํอสร๎า ง
ได๎ แ กํ ก ลํ อ ง ถุ ง ใสํ
อาหาร เศษอาหาร
เป็ น ต๎ น มี ป ระมาณ
300 ลิ ต ร/วั น หาก
การจั ด เก็ บ และการ
กาจัดไมํถูกต๎องจะทา
ให๎ มี ก ารสะสมและ ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
การแพรํกระจายของ หากไมํมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทาให๎เกิดสภาพที่
เชื้อโรคและเกิดกลิ่น ไมํนําดูและเกิดกลิน่ เหม็นรบกวน
เหม็น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

การเก็ บ รวบรวมและก าจั ด
ขยะมู ล ฝอยออกจากพื้ น ที่
โครงการทุ กวั นจะไมํเกิด การ
สะสมและเป็นแหลํงเพาะพันธุ์
ของเชื้ อ โรคตํ า งๆ ซึ่ ง ทาง
โครงการกาหนดให๎มีถังรองรับ
ข ย ะ ใ ห๎ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ใ ห๎
ผู๎ รั บ เหมาควบคุ ม ดู แ ลให๎ น า
ขยะใสํถุงดากํอนนาไปทิ้งในถัง
ขยะเพื่อให๎รถเก็บขนมู ลฝอย
มาเก็บขน และนาไปกาจัดทุก
วัน เพื่อไมํให๎มีการตกค๎างของ
ขยะมูลฝอย ดังนั้นผลกระทบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตํ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง
คนงานกํ อ สร๎ า งและชุ ม ชน
ใกล๎เคียงอยูํในระดับต่า

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

- จั ด วางถั ง รองรั บ ของเสี ย ให๎ บริษัทผู๎รับเหมาและ
เพี ย งพอโดยแยกเป็ น ถัง มู ล ฝอย เจ๎าของโครงการ
อิ น ทรี ย์ ถั ง มู ล ฝอยทั่ ว ไป ถั ง
มู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล และถั ง มู ล ฝอย
อันตราย อยํางละ 1 ถัง ขนาดถัง
ละ 200 ลิตร ให๎เพียงพอในพื้นที่
กํอสร๎างและสานักงานชั่วคราว
- ควบคุมดูแลคนงานให๎ทิ้งขยะลง
ในถั ง รองรั บ และเก็ บ กวาดท า
ความสะอาดบริ เ วณพื้ น ที่ เ ป็ น
ประจา เพื่อไมํให๎มีขยะตกหลํนอยูํ
ในพื้นที่
- ของเสี ย อั น ตรายจะต๎ อ งมี ก าร
แยกออกจากของเสี ย ทั่ ว ไปและ
รวบรวมไปกาจัดโดยหนํวยงานที่
ได๎รับอนุญาต
- การทิ้ ง ขยะอิ น ทรี ย์ แ ละเศษ
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ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

5.ขยะมูลฝอยทั่วไป
(ตํอ)

6. การกีด ขวาง
การจราจรและ
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ขนสํง

กิจกรรมการกํอสร๎าง
จ ะ มี ก า ร ข น วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ แ ละการใช๎
ยานพาหนะตํางๆ ซึ่ง
จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความหนาแนํ น ของ
การจราจร ใน
ปัจจุบันเปรียบเทียบ
กับ ในระยะกํ อสร๎ า ง
พ บ วํ า มี คํ า ไ มํ
แตกตํ า งจากสภาพ
ความหนาแนํ น ของ
การจราจรในปัจจุบัน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
การขนสํงวัสดุกํอสร๎างอาจมีการรํวงหลํนของวัสดุ อาจ
เป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท๎ อ งถนนซึ่ ง
กํอให๎เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิตและทรัพย์สินได๎
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
กิจกรรมการขนสํง และการทางานในเขตทาง อาจทาให๎
ผู๎ใช๎เส๎นทางเสียเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
ชั่วโมงเรํงดํวน ทาให๎หงุดหงิด เครียด และทาให๎ต๎องเสีย
คําใช๎จํายเพิ่มขึ้น เชํน คําน้ามัน คําซํอมแซมรถ กรณี
เกิดอุบัติเหตุ เป็นต๎น

มีผ ลกระทบบริเวณด๎ า นหน๎ า
โครงการชํวงที่มีการขนสํงวัสดุ
กํ อส ร๎ า ง ซึ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ที่
เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับ
ปานกลาง

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

อาหารให๎รวบรวมใสํถุงดาและมั ด
ปากให๎ เ รี ย บร๎ อ ยกํ อ นทิ้ ง สูํ ถั ง
รองรับมูลฝอยอินทรีย์
- ให๎ ผู๎ รั บ เหมารวบรวมเศษวั ส ดุ
กํอ สร๎ า งที่ ส ามารถน ากลั บ มาใช๎
ประโยชน์ ไ ด๎ ขายให๎พํ อค๎ า รั บ ซื้ อ
ของเกํา
- ประสานให๎ บ ริ ษั ท เอกชนที่ ขึ้ น
ทะเบี ยนกั บองค์ การบริ หารสํ ว น
ตาบลเชิงทะเลไปกาจัดทุกวัน
- จั ด ให๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ ค อยอ านวย บริษัทผู๎รับเหมาและ
ความสะดวกชํ ว งที่ มี ร ถบรรทุ ก เจ๎าของโครงการ
เข๎า-ออก โครงการ
- ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งหมาย ปู า ยเตื อ น
ปูายแนะนา บริเวณพื้นที่กํอสร๎าง
โครงการ
- จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ ตรวจตราดูแล
อุป กรณ์ เครื่องหมายสั ญ ลั กษณ์
ตํางๆ ให๎ใช๎งานได๎ดีตลอดเวลา
- จากัดความเร็วของรถขนสํงวัสดุ
กํอสร๎างในชํวงที่ผํานชุมชนไมํเกิน
30 กม./ชม
- ควบคุมรถรถบรรทุกให๎บรรทุกไมํ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงกํอสร๎างของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ
6. การกีด ขวาง
การจราจรและ
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ขนสํง (ตํอ)
7. ความปลอดภัย
ในชุ ม ชน และการ
รบกวนความสงบ
สุขของชุมชน

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการกํอสร๎าง
โครงการ ได๎ แกํ การ
ขนสํ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
งานเจาะเข็ ม งาน
ตกแตํ ง ภายใน เป็ น
ต๎ น ที่ ท าให๎ เ กิ ด ผล
กระทบด๎านฝุุนละออง
เสี ยงดั ง น้ าเสี ย ขยะ
มู ลฝอย การกีดขวาง
การจราจรทางเข๎าออก
ตลอดจนอุ บั ติ เ หตุ
ตํางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ได๎รวมถึงการมีคนงาน
จากพื้นที่อื่นเข๎ามาใน
ชุ ม ชนอาจจะสํ ง ผล
กระทบตํ อ วิ ถี ชี วิ ต
ความสงบสุ ข และ
ความปลอดภั ย ของ
ชุมชน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
การได๎รับผลกระทบจากกิจกรรมตํางๆ เชํน ฝุุนละออง
น้าเสีย ขยะมูลฝอย อุบัติเหตุ และอาจเกิดการทะเลาะ
วิวาทกับคนงาน ซึ่งอาจทาให๎เกิดการเจ็บปุวย บาดเจ็บ
ตลอดจนการเสียชีวิตได๎

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
กํอสร๎ า ง เชํ น ฝุุ น ละออง น้ า
เสีย ขยะมูลฝอย เป็นต๎น เป็น
ผลกระทบในระดั บต่ า ไมํ อยูํ
ในระดั บ ที่ จ ะท าให๎ เ กิ ด การ
บาดเจ็ บรุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ด๎ มี
การได๎รับผลกระทบจากกิจกรรมกํอสร๎างโครงการ อาจ มาตรการรองรับผลกระทบที่
กํอให๎เกิดความรู๎สึกราคาญ ความเครียดและความวิตก จ ะ เ กิ ด จ า ก กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
กังวลตํออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการกํอสร๎าง
โ ค ร ง ก า ร ร ว ม ทั้ ง เ ป็ น
ผลกระทบในชํวงสั้นๆ ดังนั้น
จึ ง มี ผ ลกระทบตํ อสุ ขภาพใน
ระดับต่า

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

เกินอัตราที่กฎหมาย กาหนด และ
หลี กเลี่ ยงการขนสํ งในชํ วงชั่ วโมง
เรํ ง ดํ ว นในถนนที่ มี ก ารจราจร
หนาแนํน
- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน บริษัทผู๎รับเหมาและ
และลดผลกระทบสิ่งแวดล๎อมด๎าน เจ๎าของโครงการ
ตํางๆ อยํางเครํงครัด
- ดู แ ลความประพฤติ ข อง
คนงานไมํ ใ ห๎ กํ อ ความเดื อ ดร๎ อ น
และปัญหาระหวํางคนงานด๎วยกัน
และประชาชนในท๎องถิ่น
ติ ด ตั้ ง ปู า ยระบบความ
ป ล อด ภั ย ข อง โ ค ร ง ก า ร ร ะ บุ
ระยะเวลาการด าเนิ น งานชํ ว ง
กํอสร๎างเพื่อให๎ชุมชนได๎รับทราบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงกํอสร๎างของโครงการ
ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
8. การเพิ่มความ ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
ต๎องการบริการทาง คนงานกํ อ สร๎ า งเข๎ า
สุขภาพ
มาในพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
โครงการรวมถึงมีการ
เจ็ บ ปุ ว ย หรื อ เกิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ ใ น ข ณ ะ
ท า ง า น ที่ สํ ง ผ ล
กระทบตํ อ คนงาน
และประชาชนที่ อ ยูํ
ในพื้ น ที่ อาจท าให๎
ได๎ รับ ความบาดเจ็ บ
เล็ ก น๎ อ ยจนถึ ง ขั้ น
รุ น แรง ท าให๎ ส ถาน
บริการมีภาระในการ
ให๎บริการเพิ่มขึ้น
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
หากสถานบริการไมํเพียงพอหรืออยูํหํางไกล อาจทาให๎
ผู๎ปุวย หรือผู๎ได๎รับ บาดเจ็บได๎รับการรักษาช๎า ซึงอาจ
สํงผลให๎การเจ็บปุวยเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได๎

จ านวนคนงานกํอสร๎า งที่ เข๎ า
มาจะกระจายตั ว อยูํ ทั่ ว ไปใน
พื้ น ที่ กํ อ สร๎ า ง ซึ่ ง มี ค นงาน
สู ง สุ ด ประมาณ 100 คน
ดังนั้น ภาระการรองรับผู๎ ปุวย
ของสถานบริการสาธารณสุ ข
อาจไมํเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นัก ตลอดจนในพื้นที่ใกล๎เคียง
มี ส ถ า น บ ริ ก า ร ไ ด๎ อ ยํ า ง
เพียงพอระดับผลกระทบจึงอยูํ
ในระดับต่า

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

- จั ด ห า ส วั ส ดิ ก า ร ด๎ า น บริษัทผู๎รับเหมาและ
สุขาภิบาลตํางๆ เชํน น้าดื่ม น้าใช๎ เจ๎าของโครงการ
ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะ
ให๎เพียงพอ
- จั ด ให๎ มี อุ ป กรณ์ ก ารปฐม
พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต๎ น ใ น พื้ น ที่
สานักงาน และรถนาสํงผู๎บาดเจ็บ
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
- กาหนดให๎ผู๎รับเหมาจัดเตรียม
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากการ
กํอสร๎าง
- ตรวจสอบ บ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องมื ออุป กรณ์ ให๎อยูํ ในสภาพ
พร๎อมใช๎งานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
ที่จ ะเกิด ขึ้น จากการใช๎ เครื่องมื อ
เครื่องจักร
- ฝึกอบรมด๎า นอาชีวอนามั ย
และความปลอดภัยในการทางาน
แกํคนงานรวมทั้ งควบคุมคนงาน
ให๎ปฏิบัติงานด๎วยความปลอดภัย
- กาหนดเขตกํอสร๎าง และติด
ปู า ย เตื อน อัน ต ร า ย จ า ก ก า ร
กํ อ สร๎ า งกํ อ นเข๎ า ท างานทุ ก ครั้ ง
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงกํอสร๎างของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

8. การเพิ่มความ
ต๎องการบริการทาง
สุขภาพ (ตํอ)

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

และทุ ก คนเพื่ อ ปู อ งกั น ควบคุ ม
โรคติดตํอ

หมายเหตุ: จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กาหนดไว๎ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติสํ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกาหนดสํงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป นาสํงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ไปยังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ทั้งนี้ หากผู๎ดาเนินการหรือผู๎ขออนุญาตไมํนาสํงรายงานผลฯ จักต๎องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แหํงพระราชบัญญัติฯ ดังกลําว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

การประเมินผลกระทบตํอสุขภาพที่อาจสํงผลกระทบตํอกลุํมพื้นที่เสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมในขั้นตอนการ
กํอสร๎างของโครงการ เชํน การขนสํงวัสดุกํอสร๎าง การกํอสร๎างอาคาร การตกแตํงตัวอาคาร เป็นต๎น แสดงดัง
ตารางที่ 4.4-4
ตารางที่ 4.4-4 การประเมินผลกระทบตํอสุขภาพที่อาจเกิดจากการกํอสร๎างโครงการ
กิจกรรม/
ผลกระทบต่อสุขภาพ/อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
แหล่งก่าเนิด
- ก า ร ข น สํ ง วั ส ดุ ด๎านรํางกาย
อุปกรณ์กํอสร๎าง และ - ประชาชนมีโอกาสเกิดโรคติดตํอระบบทางเดินหายใจ
การขนสํงดิน
เนื่องจากฝุุนละอองฟุูงกระจาย และควันจากการเผา
ของเครื่องยนต์บรรทุก
- มี โ อกาสเสี่ ย งตํ อ การได๎ ยิ น จากเสี ย งของการลงวั ส ดุ
กํอสร๎าง
- ประชาชนมี ความเสี่ ย งตํ อการได๎ รับ อุบั ติ เหตุ ท างท๎ อง
ถนนเพิ่มมากขึ้น
ด๎านจิตใจ
- เสียงที่เกิดจากรถบรรทุกและเครื่องจักรอาจรบกวนการ
ใช๎ ชี วิ ตประจ าวั นของผู๎ ที่ อยูํ โดยรอบท าให๎เกิ ดสภาวะ
จิตใจที่ไมํดี
- ฝุุน ควัน และกลิ่นที่เกิดจากรถบรรทุกและเครื่องจักร
อาจรบกวนการใช๎ชีวิตประจาวันของผู๎ที่อยูํโดยรอบทา
ให๎เกิดสภาวะจิตใจไมํดี
- เกิดความกังวลตํออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนสํงและ
การกํอสร๎าง
- การกํอสร๎างอาคาร ด๎านรํางกาย
- มีโอกาสเกิดโรคติดตํอระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุุน
ละอองฟุูงกระจายจากการตัด เจียร กวาดพื้น และทิ้ง
เศษวัสดุกํอสร๎างลงจากอาคาร
- มีโอกาสเสี่ยงตํอการได๎ยินจากการตอก การเคาะ การตัด
การเจียร และการทิ้งเศษวัสดุกํอสร๎างลงจากอาคาร
ด๎านจิตใจ
- เสียงที่เกิดจากการตอก การเคาะ การเจียร การทิ้งเศษ
วัสดุกํอสร๎างลงจากอาคารและเสียงตะโกนคุยกันของ
คนงานกํ อ สร๎ า งอาจรบกวนโสตประสาท ท าให๎ เ กิ ด
สภาวะทางจิตที่ไมํดี
- ฝุุนละอองฟุูงกระจายจากการเจียร การตัด กวาดพื้นที่
และทิ้งเศษวัสดุกํอสร๎างลงจากอาคาร อาจรบกวนการ
ใช๎ชีวิตประจาวันของผู๎ที่อยูํโดยรอบ ทาให๎เกิดสภาวะ
ทางจิตที่ไมํดี
- เกิดความกังวลตํออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหลํนของ
วัสดุกํอสร๎างสูํอาคารข๎างเคียง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
- ผู๎ ที่อยูํ ใกล๎ เคีย งพื้ น ที่กํอสร๎า ง
อาคารโครงการทุกด๎าน
- คนงานกํ อสร๎ า งกํอ สร๎า งของ
โครงการ จานวน 100 คน

- ผู๎ ที่อยูํ ใกล๎ เคีย งพื้ น ที่กํอสร๎า ง
อาคารโครงการทุกด๎าน
- คนงานกํ อสร๎ า งกํอ สร๎า งของ
โครงการ จานวน 100 คน
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ตารางที่ 4.4-4 การประเมินผลกระทบตํอสุขภาพที่อาจเกิดจากการกํอสร๎างโครงการ
กิจกรรม/
ผลกระทบต่อสุขภาพ/อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
แหล่งก่าเนิด
- การตกแตํงตัวอาคาร ด๎านรํางกาย
- มีโอกาสเกิดโรคติดตํอระบบทางเดินหายใจ เนื่องจาก
สารระเหยที่มาจากกาวและสีที่ใช๎ในการตกแตํงอาคาร
ด๎านจิตใจ
- เกิ ด ความกั ง วลตํ อ ความเสี่ ย งตํ อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการตกแตํงอาคารสํวนใหญํ
เป็นวัสดุไวไฟ ทาให๎เกิดสภาวะทางจิตที่ไมํดี

กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
- ผู๎ ที่อยูํ ใกล๎ เคีย งพื้ น ที่กํอสร๎า ง
อาคารโครงการทุกด๎าน
- คนงานกํ อสร๎ า งกํอ สร๎า งของ
โครงการ จานวน 100 คน

จากการส ารวจภาคสนามโดยการสั ม ภาษณ์ ป ระชาชนที่ อ ยูํ อ าศั ย ใกล๎ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ พบวํ า
ประชาชนสํวนใหญํ เจ็บปุวยด๎วย ไข๎หวัด รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปวดหลัง/กล๎ามเนื้อ
อักเสบ และโรคกระเพาะอาหาร/ลาไส๎ ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อมูลสถิติจานวนผู๎ปุวยจาแนกตาม 21 กลุํมโรคของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบ๎านบางเทา
อยํางไรก็ตาม จากข๎อมูลสถิติการปุวย 21 กลุํมโรค ระหวํางปี 2559 -2563 พบวํา 5 อันดับแรกของโรค
ที่พบ ได๎แกํ กลุํมไมํนับ 504 (ไมํใชํโรค) เป็นโรคที่มีการปุวยสูงสุด รองลงไป ได๎แกํ โรคระบบไหลเวียนเลือด
สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทาให๎ปุวยหรือตาย โรคระบบยํอยอาหาร รวมโรคในชํองปาก และโรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ
โภชนาการ และเมตะบอลิซึม และข๎อมูลจากการสารวจภาคสนามของประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่
โครงการ จะเห็นได๎วําโรคหวัด/ โรคทางเดินหายใจ เป็นโรคที่มีการเจ็บปุวยเป็นอันดับต๎นๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุุนละออง และมลพิษทางอากาศจากการจราจร รวมทั้งฝุุนละอองและ
มลพิษทางอากาศจากการกํอสร๎าง ซึ่งบริเวณใกล๎เคียงโครงการมีพื้นที่กํอสร๎างกระจายอยูํทั่วไป
เมื่อพิจารณาความพร๎อมของสถานบริการและเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ศึกษาและ
พื้นที่ใกล๎เคียง พบวํา มีความพร๎อมในการให๎บริการแกํชุ มชนและคนงานกํอสร๎างเมื่อเกิดการเจ็บปุวย/อุบัติเหตุ
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได๎จัดให๎มีสถานบริการด๎านสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอยํางเพียงพอ ใน
ขณะเดียวกันคนงานกํอสร๎างทุกคนจะได๎รับการคุ๎มครองด๎านสุขภาพอนามัยจากนายจ๎างกรณีเกิดอุบัติเหตุ /การ
เจ็บปุวยจากการทางานตามกฎหมายที่กาหนด โดยในชํวงกํอสร๎างโครงการเมื่อคนงานกํอสร๎างประสบอุบัติเหตุ /
การเจ็บปุวยจากการทางาน เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบของบริษัทรับเหมาจะทาหน๎าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น
และสํงตํอผู๎ปุวยไปยังโรงพยาบาลที่อยูํใกล๎เคียงได๎ทันที ดังนั้น ผลกระทบด๎านการสาธารณสุขในชํวงกํอสร๎าง
โครงการทั้งตํอคนงานกํอสร๎างชุมชนและความพร๎อมทั้งด๎านบุคลากรและสถานบริการอยูํในระดับต่า
การกํอสร๎างของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) อาจกํอให๎เกิดโรคและความ
เจ็บปุวยแกํคนงานกํอสร๎างและผู๎พักอาศัยข๎างเคียง ซึ่งมีรายละเอียด แสดงดังตารางที่ 4.4-5 ดังนี้
โรคและความเจ็บป่วยจากการก่อสร้างโครงการ ของคนงานก่อสร้าง มีดังนี้
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได๎แกํ โรคภูมิแพ๎ และโรคหอบหืด)
1.2 โรคระบบทางเดินอาหาร
1.3 โรคผิวหนัง
1.4 สัตว์เป็นพาหะนาโรค
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(1) โรคที่หนูเป็นพาหะนาโรค (ได๎แกํ โรคฉี่หนู และโรคมิวรีนทัยฟัส)
(2) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนาโรค (ได๎แกํ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลาไส๎ โรค
ท๎องเสีย โรคผิวหนัง และโรคตับอักเสบ)
(3) โรคที่ยุงเป็นพาหนะนาโรค (ได๎แกํ โรคไข๎เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข๎สมองอักเสบ)
(4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ (ได๎แกํ โรคอหิวาตกโรค และโรคบิด)
1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได๎แกํ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ, บี และซี, โรควัณโรค, โรคไข๎หวัดนก โรคซาร์ส
1.6 อุบัติเหตุตํางๆ จากการทางานที่ขาดความระมัดระวัง และจากเครื่องมือที่ใช๎ในการกํอสร๎างชารุด
2. สุขภาพทางจิตใจ
2.1 โรคเครียด นาไปสูํโรคนอนไมํหลับ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท
สาหรับการแพรํกระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กํอสร๎าง คนงาน
กํอสร๎างสํวนใหญํยังไมํมีภูมิคุ๎มกันตํอโรคโควิด -19 และในการอยูํรํวมกันของคนงานกํอสร๎างจะไมํคํอยรักษา
ระยะหํ างระหวํ างกัน รวมถึง การล๎ า งมื อท าได๎น๎ อยลง เมื่อ พบผู๎ ปุ ว ยในพื้ นที่ จานวนหนึ่ง จะสํ งผลให๎ มี การ
แพรํ ก ระจายอยํ า งรวดเร็ ว ในวงกว๎ า งได๎ ดั ง นั้ น โครงการได๎ จั ด ให๎ มี ม าตรการปู อ งกั น การติ ด เชื้ อ และการ
แพรํกระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ 2019 (COVID-19) ภายในพื้นที่กํอสร๎างโครงการ ดังนี้
(1) ผู๎รับเหมากํอสร๎างต๎องจัดให๎มีการคัดกรองเบื้องต๎นกํอนเข๎าทางานในแตํละวัน ด๎วยการสังเกตผู๎ที่มี
อาการเจ็บปุวย เชํน มีไข๎ ไอ จาม มีน้ามูก และมีการตรวจวัดอุณหภูมิคนงาน หากสูงกวํา 37.5 องศาเซลเซียส ให๎
หยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์
(2) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นทีเสี่ยง มีการคัดกรองคนงาน เชํน ประวัติการเดินทาง และประวัติการ
รับวัคซีนเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการเฝูาระวังการแพรํกระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่กํอสร๎าง
(3) มีการกากับ ติดตามให๎ผู๎ปฏิบัติงาน ผู๎มาติ ดตํอทุกคนต๎องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคโควิด -19
อยํ างเครํ งครั ด เชํน สวมหน๎ ากากผ๎าหรื อหน๎ากากอนามัยตลอดเวลาในการปฏิบัติงานหรือมาใช๎บริการ เว๎น
ระยะหํางระหวํางกัน ทาความสะอาดมือบํอยๆ
(4) จัดทาทะเบียนแรงงาน ผู๎ปฏิบัติงาน ผู๎รับเหมา ผู๎รับจ๎าง และผู๎มาติดตํอ ให๎เป็นปัจจุบัน รวมทั้งระบุ
การติดตํอที่สามารถติดตํอได๎
(5) จัดหาหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัย จัดให๎มีที่ล๎างมือพร๎อมสบูํ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์
สาหรับคนงานอยํางเพียงพอ
(6) สถานที่กํอสร๎างต๎องกาหนดทางเข๎า - ออกสถานที่ให๎ชัดเจน เพื่อควบคุมการเข๎าออกของสถานที่
(7) ควบคุม ดูแลสถานที่กํอสร๎างและแคมป์แรงงานกํอสร๎าง ให๎สะอาด ปลอดภัย
1) ให๎มีการทาความสะอาดสถานที่ ห๎องพัก และบริเวณพื้นที่สํวนกลางหรือพื้นที่ที่ใช๎รํวมกันทั้งใน
สถานที่กํอสร๎างและที่พักแรงงานกํอสร๎าง เป็นประจาทุกวัน และให๎มีการระบายอากาศที่ดี แสงแดดสํองถึง เชํน
เปิดประตูและหน๎าตําง พัดลม
2) ดูแลให๎มีการทาความสะอาด ห๎องน้า ห๎องส๎วม และอาจใช๎น้ายาฆําเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสรํวมกัน
เชํน ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตช์ไฟ ก๏อกน้า เป็นต๎น อยํางสม่าเสมอ
3) จัดให๎มีอุปกรณ์เสริมหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยูํเ พื่อการลดสัมผัส เชํน การใช๎ก๏อกน้าแบบเท๎าเหยียบ
เป็นต๎น
4) จัดให๎มีห๎องน้าและห๎องส๎วมแยก และจัดให๎อํางล๎างมือ ที่สาหรับบ๎วนปากหรือที่แปรงฟัน เป็น
สัดสํวน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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5) จัดให๎มีการรวบรวมน้าเสีย หรือน้าที่ใช๎แล๎ว ไมํให๎ทํวมขังในพื้นที่โดยรอบสถานที่กํอสร๎างและ
แคมป์แรงงาน
6) จัดให๎มีการเว๎นระยะหํางระหวํางบุคคล อยํางน๎อย 1-2 เมตร เชํน ที่นั่งบริเวณรับประทานอาหาร
ที่นั่งพัก ทางเดิน หรือหากพื้นที่ไมํเพียงพออาจใช๎ฉากกั้น
7) จัดให๎มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากพื้นที่ทุกจุดเพื่อนาไปกาจัดทุกวัน
(8) หากมีการรับ-สํงพนักงาน ให๎ดูแลด๎านความปลอดภัยของคนงาน เชํน จากัดจานวนคนในรถรับ-สํง
ไมํให๎แออัด จัดที่นั่งไมํให๎หันหน๎าเข๎าหากัน และให๎สวมหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดย
ไมํจาเป็น ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ห๎ามผู๎ไมํเกี่ยวข๎องรํวมโดยสาร และไมํแวะระหวํางทาง
(9) จัดหาสื่อให๎ความรู๎และข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการปูองกันโรคโควิด-19 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจให๎แกํพนักงาน รวมทั้งให๎เตรียมวางแผนการปฏิบัติ และทาความเข๎าใจกับคนงาน กรณีมีผู๎ปุวยยืนยัน เชํน
การห๎ามโยกย๎าย การใช๎พื้นที่ในการแยกผู๎ปุวย ผู๎สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู๎สัมผัสเสี่ยงออกจากครอบครัว เป็นต๎น
โรคและความเจ็บป่วยจากการก่อสร้างโครงการ ของผู้พักอาศัยข้างเคียง มีดังนี้
บริษัทที่ปรึกษาได๎วิเคราะห์ผลกระทบด๎านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการกํอสร๎าง จากข๎อมูลสถิติของ
ผู๎ปุวยจากรายงานผู๎ปุวยนอกตามกลุํมสาเหตุการปุวย (21 กลุํมโรค) ระหวํางปี 2559 -2563 พบวํา 5 อันดับแรก
ของโรคที่พบ ได๎แกํ กลุํมไมํนับ 504 (ไมํใชํโรค) เป็นโรคที่มีการปุวยสูงสุด รองลงไป ได๎แกํ โรคระบบไหลเวียน
เลือดสาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทาให๎ปุวยหรือตาย โรคระบบยํอยอาหาร รวมโรคในชํองปาก และโรคเกี่ยวกับตํอ ม
ไร๎ทํอ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
ก. คนงานก่อสร้าง
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคภูมิแพ๎
- โรคหอบหืด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

- ฝุุนละอองจากกิจกรรมการกํอสร๎าง ควัน
บุหรี่ ควันของรถยนต์ ควันและเขมําจาก
เครื่องยนต์ เครื่องจั กรที่ ใช๎ในกิจ กรรม
กํอสร๎าง เป็นต๎น

1. ด๎านฝุุนละออง เชํน ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่กํอสร๎างและกอง
วัสดุพวกหินและทราย ใช๎ผ๎าใบปิดคลุมท๎ายรถบรรทุกที่ใช๎ในการ
ขนดิน ทราย และวัสดุกํอสร๎างอยํางมิดชิด ทั้งด๎านบนและ
ด๎านข๎างทั้ง 3 ด๎าน เป็นต๎น เพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุนละออง
2. สวมใสํหน๎ากากกันฝุุนขณะอยูํในบริเวณที่เกิดฝุุนละออง
1. จัดเตรียมน้าดื่มที่สะอาดไว๎อยํางเพียงพอ
2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหารและน้าดื่ม
3. จั ด ให๎มีการอบรม/ชี้ แจงคนงานด๎ า นสุ ขลั กษณะในการ
รับประทานอาหาร เชํน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมํๆ ล๎าง
มือกํอนรับประทานอาหาร เป็นต๎น
4. จัดให๎มีห๎องส๎วมที่ถูกสุขลักษณะ และกาชับให๎คนงานดูแล
ความสะอาดสม่าเสมอ
1. ให๎คนงานสวมเสื้อผ๎าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต๎อง
สัมผัส หรือใช๎ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายตํอผิวหนัง
ในการทางาน
2. จัดให๎มีผ๎าใบกํอสร๎าง (Mesh Sheet) รอบตัวอาคาร เพื่อปูองกันฝุุน
ละอองรวมทั้งฝุุนผงปูนซีเมนต์ ฟุูงกระจายไปยังพื้นที่ข๎างเคียง
3. จัดให๎มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด๎านสุขอนามัยสํวนบุคคล เชํน
การรักษาความสะอาดรํางกาย สวมใสํเสื้อผ๎าที่แห๎งและสะอาด
4. ดูแลความสะอาดภายในห๎องพักอยํางสม่าเสมอ
5. ล๎างทาความสะอาดรองเท๎าบูททุกครั้งหลังเลิกใช๎งาน และ
ตากให๎แห๎งกํอนนาไปใสํ

1.2 โรคระบบทางเดินอาหาร

1. ดื่มน้า หรือรับประทานอาหารที่ไมํ
สะอาด
2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เชํน
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
3. ห๎องน้า ห๎องส๎วม ไมํถูกสุขลักษณะ

1.3 โรคผิวหนัง

1. การแพ๎ฝุนละอองหรือสารเคมี เชํน ผง
ปูนซีเมนต์ หรือน้ายาตํางๆ ที่ใช๎ในการ
กํอสร๎าง
2. สวมเสื้อผ๎าไมํสะอาด
3.สวมรองเท๎าที่อับชื้นเป็นระยะเวลานาน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
1.4 สัตว์เป็นพาหะน่าโรค
(1) โรคที่หนูเป็นพาหะน่าโรค
 โรคฉี่หนู

 โรคมิวรีนทัยฟัส

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- เกิดจากการถูกหมัดหนูที่เป็นพาหะนาโรค
กัด โดยหมัดหนูจะนาเชื้อแบคทีเรีย
Yersinia pestis ที่เป็นสาเหตุของ
โรคติดตํอมาสูํคน
- เกิดจากการบดขยี้ตัวหมัดหรือมูลหมัดที่มี
เชื้อโรคมิวรีนทัยฟัส เชื้อเข๎าสูํรํางกายทาง
รอยหมัดกัดหรือแผลบนผิวหนัง
- อาจติดจากการหายใจเอาละอองเชื้อจาก
มูลแห๎งของหมัดเข๎าไป
- เกิดจากการสัมผัสกับปัสสาวะ เลือด หรือ
เนื้ อ เยื่ อ ของสั ต ว์ ที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ โดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล๎อมที่มีการปนเปื้อน
ของเชื้อ

1. จัดเก็บมูลฝอยในที่รองรับที่ทาด๎วยวัสดุแข็งแรง ใช๎งานได๎ดีไมํ
รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดหรือเก็บมูลฝอยใสํถุงดากํอนนาไปกาจัด
2. ทาความสะอาดทํอน้าทิ้งไมํให๎มีเศษอาหารค๎างหรืออุดตัน
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะ และสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง ตัวหมัดที่อยูํอาศัยตามตัวสัตว์ในแหลํงที่เกิดโรค
4. อุดรูรั่วผนังในที่พักอาศัยเพื่อทาลายที่อยูํอาศัยของหนู
5. กาจัดหนูด๎วยสารเคมี โดยวางในบริเวณที่หนูอาศัยหากินทํอ
น้าทิ้งและในบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนู และจัดเจ๎าหน๎าที่
ตรวจสอบและเก็บซากอยํางสม่าเสมอ
6. กาจัดหนู และแหลํงเพาะพันธุ์ กํอนและหลังรื้อถอน ห๎องน้า
ห๎องส๎วม โดยวิธีดังตํอไปนี้
6.1 อุดรูตํางๆ ที่หนูอาจจะใช๎เป็นทางหนีออกสูํภายนอก
โครงการระหวํางรื้อถอน เชํน ทํอระบายน้า รูตามผนัง และจัด
ทาทางหนีให๎หนูโดยเฉพาะ เพื่อกั้นไว๎ไปกาจัดตํอไป
6.2 กาจัดมูลฝอยที่ตกค๎างอยูํภายในพื้นที่โครงการ โดย
ให๎ทางบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารสํวนตาบล
เชิงทะเลเข๎ามารับไปกาจัดให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล ไมํให๎
เหลือตกค๎าง
6.3 ทาการสูบสิ่งปฏิกูลภายในบํอเกรอะออก โดยให๎
หนํวยงานที่รับผิดชอบนาไปกาจัดให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล
และทาการฝังกลบในทันที
6.4 ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีด
พํนยาแล๎วเสร็จทันที

- ตรวจสอบถังมู ลฝอยให๎อยูํ ใน
สภาพดีอยูํเสมอ ถ๎ามีการชารุดต๎อง
ดาเนินการแก๎ไขในทันที
- ตรวจสอบรางระบายน้ าเป็ น
ประจาทุก 1 เดือน เพื่อมิให๎มีการ
อุดตันเศษขยะ เศษอาหาร ซึ่งเป็น
แหลํงอาหารของหนู
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โรค
(2) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะ
น่าโรค
 โรคระบบทางเดิ น
อาหาร
 โรคระบบล่าไส้
 โรคท้องเสีย
 โรคผิวหนัง
 โรคตับอักเสบ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานอาหาร
เชื้อแบคทีเรียหนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อ
โปรโตซัว และเชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบ
เนื่องจากแมลงสาบชอบอาศัยอยูํตามขยะ
และ/หรือของเสีย

1. ปิดฝาถังมูลฝอยให๎แนํนอยูํเสมอ และทาการมัดปากถุงใสํ
ขยะทุกครั้งกํอนนาขยะไปทิ้ง
2. เก็บอาหารสดและอาหารแห๎งในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3. เก็บกวาดและทาความสะอาดบริเวณพื้นที่กํอสร๎างอยําง
สม่าเสมอ
4. จัดเจ๎าหน๎าที่รักษาความสะอาดห๎องน้า-ห๎องส๎วม อยูํประจา
5. ใช๎สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพํนภายในและรอบบริเวณ
ห๎องน้าห๎องส๎วมทุก 1 เดือน
6. ทาการกาจัดแมลงสาบและแหลํงเพาะพันธุ์กํอนและหลังทา
การรือ้ ถอนห๎องน้า ห๎องส๎วม โดยวิธีดังตํอไปนี้
6.1 ทาการฉีดพํนยากาจัดแมลงสาบบริเวณห๎องน้า ห๎อง
ส๎วมคนงาน กํอนและหลังการรื้อถอนเพื่อปูองกันแมลงสาบหนี
ออกสูํภายนอกระหวํางทาการรื้อถอน
6.2 ทาการกาจัดมูลฝอยที่ตกค๎างอยูํภายในบริเวณพื้นที่
โครงการ โดยให๎ ท างบริ ษั ท เอกชนที่ ขึ้น ทะเบี ย นกับ องค์ การ
บริหารสํวนตาบลเชิงทะเลเข๎ามารับไปกาจัดให๎ถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาล ไมํให๎เหลือตกค๎าง
6.3 ทาการสูบสิ่ งปฏิกูลภายในบํอเกรอะออก โดยให๎
หนํวยงานที่รับผิดชอบนาไปกาจัดให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล
และทาการฝังกลบในทันที
6.4 ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพํน
ยาฆําแมลงสาบอยํางน๎อย 2 ครั้ง หํางกัน 1 เดือน กํอนรื้อถอน
และเมื่อฉีดพํนแล๎วเสร็จทันที

- ตรวจสอบถังมู ลฝอยให๎อยูํ ใน
สภาพดีอยูํเสมอ ถ๎ามีการชารุดต๎อง
ดาเนินการแก๎ไขในทันที
- ใช๎สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีด
พํ น ภายหลั ง รื้ อ ถอนห๎ อ งน้ าห๎ อ ง
ส๎วมคนงาน
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โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
(3) โรคที่ยุงเป็นพาหนะน่าโรค
 โรคไข้เลือดออก
 โรคมาลาเรีย
 โรคไข้สมองอักเสบ

(4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ
 โรคอหิวาตกโรค
 โรคบิด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค
- เกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนาโรคกัด
- เกิดจากยุงก๎นปลํองที่เป็นพาหะนาโรคกัด
- เกิดจากยุงราคาญที่เป็นพาหะนาโรคกัด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

1. ขวดน้า กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้า หากไมํใช๎
ให๎คว่าหรือใสํถุง เพื่อไมํให๎มีน้าขัง
2. ปิดปากภาชนะเก็บน้าอยํางมิดชิดเพื่อไมํให๎ยุงเข๎าไปวางไขํ
3. ทาการสารวจและกาจัดแหลํงลูกน้ายุงลายในบริเวณพื้นที่
โครงการเป็นประจาทุกสัปดาห์
5. เรียกเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขเข๎ามาทาการฉีดพํนยา ในกรณีที่
โรคไข๎เลือดออกระบาดหรือพบผู๎ปุวยในบริเวณพื้นที่โครงการ
6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานกํอนรับเข๎าทางาน
7. ทาการกาจัดยุง และแหลํงเพาะพันธุ์ยุง กํอนและหลังทาการ
รื้อถอนห๎องน้า-ห๎องส๎วมของคนงาน โดยวิธีดังตํอไปนี้
7.1 ฉีดพํนยาฆํายุงทั้งกํอนและหลังทาการรื้อถอน
7.2 ใสํทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้า เพื่อกาจัดลูกน้า
กํอนทาการคว่าภาชนะ
7.3 ใสํทรายอะเบทในบํอตกตะกอนเพื่อกาจัดลูกน้า กํอน
ระบายน้าออก และทาการกลบบํอในทันที
7.4 ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพํนยา
แล๎วเสร็จทันที
เกิดจากการรับประทานอาหารและน้าดื่มที่ 1. จัดให๎มีห๎องส๎วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล
ไมํสะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะ 2. ดื่มและใช๎น้าที่สะอาด
ตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผู๎ปุวยและนา 3. ล๎างมือทุกครั้งกํอนทานอาหารและหลังจากเข๎าส๎วม
เชื้อแพรํกระจายอยูํในอาหารและน้าดื่ม
4. ทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหมํ ห๎ามรับประทานอาหารที่มี
แมลงวันตอม หลีกเลี่ยงการกินอาหารสดระหวํางที่มีโรคระบาด
5. เก็บภาชนะที่ใสํอาหารให๎มิดชิด ไมํให๎แมลงวันไปตอมได๎
6. ทาลายมูลฝอย เพื่อปูองกันการแพรํกระจายเชื้อโรคและ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
- ตรวจสอบและกาจัดแหลํงลูกน้า
ยุงลายเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1
ครั้ง
- ตรวจสุขภาพคนงานอยํางน๎อย
ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
กํอสร๎าง

- ตรวจสอบถังมู ลฝอยให๎อยูํ ใน
สภาพดีอยูํเสมอ ถ๎ามีการชารุดต๎อง
ดาเนินการแก๎ไขในทันที
- ตรวจสอบห๎ อ งน้ า-ห๎ อ งส๎ ว ม
ภายในพื้นที่ กํอสร๎า งให๎สะอาดอยูํ
เสมอ
- ตรวจสุขภาพคนงานอยํางน๎อยปี
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โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
(4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ
(ต่อ)

1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ
 โรคไวรัสตับอักเสบ
เอ, บี และซี

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

1. เกิดจากมีเพศสัมพันธ์รํวมกับผู๎ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บีและซี
2. เกิดจากสัมผัสกับเลือดผู๎ปุวย เชํน ถูก
เข็มที่ใช๎เจาะเลือดหรือฉี ดยาผู๎ปุวยที่มีเชื้อ
ไวรัสอยูํตาหรือแทงโดยอุบัติเหตุที่มือ หรือ
ผิวหนังมีแผลถลอกแล๎วไปสัมผัสกับเลือด
ของผู๎ปุวย
3. การรับเชื้อทางน้าลายจากผู๎ที่เป็นพาหะ
นาโรค เชํน การใช๎แปรงสีฟัน ใช๎เครื่องใช๎ใน

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ไมํให๎แมลงวันใช๎เป็นแหลํงเพาะพันธุ์
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
7. ฉีดพํนยากาจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม
กํอสร๎าง
8. ตรวจสอบสุขภาพคนงานกํอนรับเข๎าทางาน
9. ทาการกาจัดแมลงวัน และแหลํงเพาะพันธุ์ กํอนและหลังทา
การรื้อถอนห๎องน้า-ห๎องส๎วมของคนงาน โดยวิธีดังตํอไปนี้
9.1 ฉีดพํนยาฆําแมลงวันทั้งกํอนและหลังทาการรื้อถอน
9.2 ทาการกาจัดมูลฝอยที่ตกค๎างอยูํบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง
โดยให๎ทางบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารสํวน
ตาบลเชิงทะเลเข๎ามารับไปกาจัดให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล
ไมํให๎เหลือตกค๎าง
9.3 ทาการสูบสิ่งปฏิกูลภายในบํอเกรอะออก โดยให๎
หนํวยงานที่รับผิดชอบนาไปกาจัดให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล
และทาการฝังกลบในทันที
9.4 ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพํนยา
แล๎วเสร็จทันที
1. พิจารณารับคนงานในท๎องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงาน
ตํางด๎าวเข๎าทางาน ต๎องรับคนงานตํางด๎าวที่มีใบอนุญาตเข๎า
ทางานอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย
2. ตรวจสุขภาพคนงานกํอนรับเข๎าทางาน และตรวจสุขภาพ
คนงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการกํอสร๎าง
3. ไมํใช๎ของมีคมรํวมกับผู๎อื่น
4. ไมํใช๎ภาชนะในการดื่มน้า รับประทานอาหารรํวมกับผู๎อื่น
โดยเฉพาะผู๎ที่เป็นพาหะ
5. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให๎แกํคนงาน

- ให๎ ต รวจสุ ขภาพคนงานกํอ น
รับเข๎าทางาน
- ทาการตรวจสอบสุขภาพคนงาน
อยํา งน๎ อยปีล ะ 1 ครั้งตลอด
ระยะเวลาการกํอสร๎าง
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โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ (ต่อ)

 โรควัณโรค

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค
การับประทานอาหารรํวมกัน เป็นต๎น
4. ประชากรอยูํอาศัยกันอยํางหนาแนํน

1 . เ กิ ด จ า ก ไ ด๎ รั บ เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย
Mycobacterium tuberculosis ที่อาศัย
อยูํในปอดของผู๎ปุวย โดยเชื้อจะออกมากับ
การไอจาม ท าให๎ เ ชื้ อ กระจายในอากาศ
นอกจากนี้เสมหะของผู๎ที่มีเชื้อวัณโรคลงสูํ
พื้นที่ที่ไมํมีแสงแดดสํอง เชื้อก็สามารถอยูํ
ในเสมหะที่แห๎งได๎นานเชื้อจะกระจายอยูํใน
อากาศและเข๎าสูํรํางกายทางระบบทางเดิน
หายใจจนกํอให๎เกิดโรค
2. ประชากรอยูํอาศัยกันอยํางหนาแนํน
3. เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณที่พัก
อาศัยไมํดี มีความชื้นไมํมีแสงแดดสํองถึง

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
กํอสร๎างอยํางถูกสุขลักษณะ เชํน
5.1 จัดห๎องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไมํน๎อยกวํา 1 ห๎องตํอ
คนงาน 20 คน
5.2 จัดให๎มีน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแกํ
คนงานกํอสร๎าง
5.3 ให๎มีการจัดให๎มีการบาบัดน้าเสียจากห๎องส๎วม
5.4 จั ดให๎มีถัง รองรับ มู ล ฝอยที่มี ขนาดที่เหมาะสมและ
จานวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานไว๎ภายในพื้นที่
กํอสร๎า ง และควบคุม ให๎คนงานทิ้ ง มู ล ฝอยในถัง มู ล ฝอยที่
จัดเตรียมไว๎อยํางเครํงครัด พร๎อมรวบรวมนาไปกาจัดให๎ถูกต๎อง
ตามหลักสุขาภิบาลไมํให๎มีมูลฝอยเหลือตกค๎าง
1. พิจารณารับคนงานในท๎องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงาน
ตํางด๎าวเข๎าทางาน ต๎องรับคนงานตํางด๎าวที่มีใบอนุญาตเข๎า
ทางานอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย
2. ตรวจสุขภาพคนงานกํอนรับเข๎าทางาน และตรวจสุขภาพ
คนงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการกํอสร๎าง
3. มีการจัด ระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณูป การให๎แ กํ
คนงานกํอสร๎างอยํางถูกสุขลักษณะ เชํน
3.1 จัดห๎องสุขาที่ถูกสุ ขลักษณะไมํน๎อยกวํา 1 ห๎องตํอ
คนงาน 20 คน
3.2 จัดให๎มีน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแกํ
คนงานกํอสร๎าง
3.3 ให๎มีการจัดให๎มีการบาบัดน้าเสียจากห๎องส๎วม
3.4 จั ดให๎มีถัง รองรับ มู ล ฝอยที่มี ขนาดที่เหมาะสมและ
จานวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานไว๎ภายในพื้นที่

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- ให๎ ต รวจสุ ขภาพคนงานกํอ น
รับเข๎าทางาน
- ทาการตรวจสอบสุขภาพคนงาน
อยํา งน๎ อยปีล ะ 1 ครั้งตลอด
ระยะเวลาการกํอสร๎าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
 โรควัณโรค (ต่อ)

สาเหตุการเกิดโรค

 โรคไข้หวัดนก

1. เกิดจากการสัมผัสน้ามูก น้าลาย หรือมูล
ของสัตว์ปีที่ปุวยหรือตายด๎วยโรคไข๎หวัดนก
2. ประชากรอยูํอาศัยกันอยํางหนาแนํน
3. ระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไมํ
ดี มีความชื้น ไมํมีแสงแดดสํองถึง

 โรคซาร์ส

1. เกิดจากการสัมผัสน้ามูก น้าลายของ
ผู๎ปุวยหรือผู๎ติดเชื้อไวรัสซาร์ส ซึ่งเชื้อไวรัส
ซาร์สดังกลําวสามารถลอยตัวอยูํในอากาศ
ได๎ราว 3-6 ชั่วโมง และเกาะติดอยูํกับข๎าว
ของเครื่องใช๎ในบริเวณนั้น ซึ่งหากมีใคร
สัมผัสในระยะเวลาดังกลําว แล๎วใช๎บริเวณ
ที่มีเชื้อไวรัสซาร์สอยูํ ปูายเข๎าที่ตาจมูกหรือ
ปากอาจติดเชื้อได๎

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
กํอสร๎า ง และควบคุม ให๎คนงานทิ้ ง มู ล ฝอยในถัง มู ล ฝอยที่
จัดเตรียมไว๎อยํางเครํงครัดพร๎อมรวบรวมนาไปกาจัดให๎ถูกต๎อง
ตามหลักสุขาภิบาลไมํให๎มีมูลฝอยเหลือตกค๎าง
1. พิจารณารับคนงานในท๎องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงาน
ตํางด๎าวเข๎าทางาน ต๎องรับคนงานตํางด๎าวที่มีใบอนุญาตเข๎า
ทางานอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย
2. ตรวจสุขภาพคนงานกํอนรับเข๎าทางาน และตรวจสุขภาพ
คนงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการกํอสร๎าง
3. งดนาสัตว์ปีกเข๎ามาเลี้ยงในบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง
4. ล๎างมือและสบูํทุกครั้งที่มีการสัมผัสถูกสัตว์ปีก
5. ทาการแจ๎งหนํวยงานสาธารณสุขในทันทีที่พบวําสัตว์ปี กตาย
จานวนมาก
6. ในชํวงที่มีการระบาดของโรค ไมํควรใช๎มือเปลําในการสัมผัส
สัตว์ปีกที่ปุวยหรือตาย แตํต๎องทาการสวมใสํถุงมือสวมผ๎าปิด
ปาก จมูก และล๎างมือด๎วยสบูํและน้าทุกครั้งกรณีไมํมีถุงมือจะ
ใช๎ถุงพลาสติกหูหิ้วสวมมือหลายๆ ชั้นกํอนจับ
7. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให๎แกํคนงาน
กํอสร๎างอยํางถูกสุขลักษณะ เชํน
7.1 จัดห๎องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไมํน๎อยกวํา 1 ห๎องตํอ
คนงาน 20 คน
7.2 จัดให๎มีน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแกํ
คนงานกํอสร๎าง
7.3 ให๎มีการจัดให๎มีการบาบัดน้าเสียจากห๎องส๎วม
7.4 จัดให๎มีถังรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและ
จานวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานไว๎ภายในพื้นที่

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- ให๎ ต รวจสุ ขภาพคนงานกํอ น
รับเข๎าทางาน
- ทาการตรวจสอบสุขภาพคนงาน
อยํา งน๎ อยปีล ะ 1 ครั้งตลอด
ระยะเวลาการกํอสร๎าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
 โรคซาร์ส (ต่อ)
1.6 อุบัติเหตุต่างๆ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

1. การทางานที่ขาดความระมัดระวัง
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการกํอสร๎างชารุด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
กํอสร๎า ง และควบคุม ให๎คนงานทิ้ ง มู ล ฝอยในถัง มู ล ฝอยที่
จัดเตรียมไว๎อยํางเครํงครัดพร๎อมรวบรวมนาไปกาจัดให๎ถูกต๎อง
ตามหลักสุขาภิบาลไมํให๎มีมูลฝอยเหลือตกค๎าง
1. กํอนที่จะทาการกํอสร๎าง โครงการต๎องจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่จาก
บริษัทผู๎รับเหมา เข๎าไปแจ๎งตํอผู๎พักอาศัยที่อยูํใกล๎เคียงโครงการ
และให๎หมายเลขโทรศัพท์ ของเจ๎า หน๎ าที่ ควบคุ มการกํอสร๎า ง
เพื่อให๎สามารถติดตํอกับโครงการได๎โดยตรง
2. จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ
ด๎ า นทิ ศ ใต๎ ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ ตะวั น ตกโดยรอบพื้ น ที่
โครงการเว๎นทางเข๎าออก เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอยําง
เป็นสัดสํวน
3. จัดหาน้าใช๎ ระบบรวบรวมและกาจัดมูลฝอย น้าเสีย สิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว๎อยํางเพียงพอ เพื่อปูองกันไมํให๎เกิดแหลํง
เพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด
4. จัดให๎มีห๎องปฐมพยาบาล โดยจัดให๎มีเครื่องมือ อุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลเบื้องต๎น และเจ๎าหน๎าที่พยาบาลสาหรับคนงานที่
ทางานกํอสร๎าง
5. บริเวณทางเข๎า-ออก ต๎องมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
การเข๎า-ออกของเจ๎าหน๎าที่ คนงาน และยานพาหนะตํางๆ ตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
6. ติดปูายแนะนาการทางาน ปูายเตือน เพื่อให๎คนงานกํอสร๎าง
ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง
7. จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอุบัติเหตุในระหวํางการทางาน
ให๎กับคนงาน เชํน หมวกนิรภัย แวํนตานิรภัย หน๎ากากกันฝุุน
ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต๎น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
1.6 อุบัติเหตุต่างๆ (ต่อ)

2. สุขภาพทางจิตใจ
1.1 โรคเครียด นาไปสูํโรค
 โรคนอนไมํหลับ
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 โรคประสาท

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
8. จัดอบรม/ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกํหัวหน๎า
คนงาน หรือจัดหาคูํมือรักษาความปลอดภัยในการกํอสร๎าง
พร๎อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให๎ดียิ่งขึ้น
9. ควบคุมดูแลและสอดสํองการใช๎ไฟฟูา และจัดเตรียมอุปกรณ์
ดับเพลิงที่จาเป็น
10. ให๎เข๎มงวดตํอคนงานด๎านสุขาภิบาล เพื่อปูองกันปัญหาการ
แพรํกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตํอ
11. นารายละเอีย ดมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมของโครงการมาติดไว๎บริเวณพื้นที่โครงการในบริเวณ
ที่สามารถมองเห็นได๎งําย

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1. ความวิตกกังวลด๎านความปลอดภัยใน 1. แบํงเวลาการทางานและการพักผํอนให๎มีความเหมาะสม
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. วางมาตรการกากับดูแลและควบคุมคนงาน และลงโทษกรณี
2. ความเครียดจากการทางาน
ที่มีการฝุาฝืน รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เชํน
3. ผลกระทบที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการ - ห๎ามคนงานกํอเหตุทะเลาะวิวาท
กํอสร๎างรบกวนการใช๎ชีวิตประจาวันและ - ห๎ามสํงเสียงดัง หรือดื่มสุราหลัง 22.00 น.
เวลาการพักผํอน เชํน ฝุุนละออง เสียงดัง - ห๎ามนาบุคคลภายนอกมาพักในโครงการโดยไมํได๎รับอนุญาต
แรงสั่นสะเทือน และกลิ่นจากขยะหรือน้า - ห๎ามกํอไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไมํได๎รับอนุญาต
เสีย เป็นต๎น
- ห๎ามเลํนการพนันทุกชนิด
3. จั ด เจ๎ า หน๎ า ที่ ค อยควบคุม คนงานตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อมิให๎ออกไปสร๎างความเดือดร๎อนแกํผู๎พักอาศัย
โดยรอบ
4. จากัดชํวงเวลาการกํอสร๎างที่กํอให๎เกิดเสียงดังให๎อยูํในชํวงเวลา
8.00-17.00 น. เพื่อมิให๎กระทบตํอเวลาพักผํอนของผู๎พักอาศัย
โดยรอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
ข. ผู้พักอาศัยข้างเคียง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
บริษัทที่ปรึกษาได๎วิเคราะห์ผลกระทบด๎าน - ดาเนินการตามมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎าน
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการกํอสร๎างจาก กายภาพ ชีวภาพ คุณคําการใช๎ประโยชน์ของมนุษย์อยําง
ข๎ อ มู ล สถิ ติ ข องผู๎ ปุ ว ยจากรายงานผู๎ ปุ ว ย เครํงครัด เพื่อปูองกันผลกระทบด๎านสุขภาพ
นอกตามกลุํมสาเหตุการปุวย (21 กลุํมโรค)
ของโรงพยาบาลสํ งเสริมสุ ขภาพต าบลบ๎ าน
บางเทา พบวํ า 5 อันดับแรกของโรคที่พ บ
ได๎แกํ กลุํมไมํนับ 504 (ไมํใชํโรค) เป็นโรคที่
มีการปุวยสูงสุด รองลงไป ได๎แกํ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือดสาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทาให๎
ปุว ยหรือตาย โรคระบบยํ อยอาหาร รวม
โรคในชํองปาก และโรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ
โภชนาการ และเมตะบอลิซึม ตามลาดับ
ซึ่ ง จากการส ารวจภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ประชาชนที่อยูํอาศัยใกล๎เคียงพื้นที่
โครงการ พบวํ า เจ็ บ ปุ ว ยด๎ ว ย ไข๎ ห วั ด
รองลงมาคื อ โร คความดั นโลหิ ตสู ง
โรคเบาหวาน ปวดหลั ง/กล๎ ามเนื้ ออั กเสบ
และโรคกระเพาะอาหาร/ลาไส๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับข๎อมูลสถิติจานวนผู๎ปุวยจาแนกตาม 21
กลุํ มโรค กลุํ มโรคของโรงพยาบาลสํ งเสริม
สุขภาพตาบลบ๎านบางเทา
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมถึงสาเหตุการ
โรคข๎างต๎น พบวําเกิดจากพฤติกรรมการ
บริโ ภค พั น ธุ กรรม สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง และสาเหตุจากสภาพแวดล๎อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในชํวงกํอสร๎างโครงการ
โรค
ข. ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค
ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมหลั ก จากการกํ อ สร๎ า ง
โครงการที่อาจกํอให๎เกิดโรคตํอผู๎พักอาศัย
ข๎างเคียงได๎แกํ ฝุุนละออง เสียงดังรบกวน
ที่ อ า จ ท า ใ ห๎เกิ ด โ ร ค ทา ง เดิ นหา ย ใ จ
ความเครียดตํางๆ ซึ่งกิจกรรมชํวงกํอสร๎าง
โครงการดังกลําว อาจมีสํวนทาให๎ผู๎พัก
อาศัยที่อยูํใกล๎เคียงโครงการเจ็บปุวย หรือ
มีสํว นกระตุ๎น ให๎ผู๎ ปุวยบางรายที่หายปุว ย
กลับมาปุวยเป็นโรคเดิมอีกครั้ง โดยผู๎ที่คาด
วําจะได๎รับผลกระทบด๎านสุขภาพมากที่สุด
จะเป็นผู๎ที่พักอาศัยอยูํใกล๎เคียงโครงการ ผู๎
ที่ สั ญ จรผํ า นบริ เ วณด๎ า นหน๎ า โครงการ
รวมถึงวิศวกร/คนงานกํอสร๎างภายในพื้นที่
โครงการ

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

นอกจากนี้ โครงการได๎เพิ่มเติมมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎านสุขภาพอนามัยให๎สอดคล๎อง
กับข๎อหํวงกังวลของประชาชน เชํน ฝุุนละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน อุบัติเหตุ การระบายน้า การเกิด
อัคคีภัย ขยะมูลฝอย น้าใช๎ ระบบไฟฟูา เป็นต๎น ในระยะกํอสร๎าง (ตารางที่ 4.4-6) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.4-6 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบ ด๎านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข๎อหํวงกังวลจาก
ประชาชน ในระยะกํอสร๎างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม
1. ฝุ่นละออง
1) หมั่นทาความสะอาดและล๎างถนนภายในโครงการเพื่อลดการฟุูง
กระจายของฝุุน
2) จากัดความเร็วของรถบรรทุกของโครงการไมํเกิน 30 กม./ชม. เมื่อ
วิ่งผํานพื้นที่ชุมชน
3) กิจกรรมใดๆ ที่กํอให๎เกิดฝุุน ต๎องจัดทาในพื้นที่ที่มิดชิด
4) คลุมท๎ายรถบรรทุกวัสดุกํอสร๎างให๎มิดชิด เพื่อปูองกันการปลิวฟุูง
และรํวงหลํน
5) ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่กํอสร๎างและกองวัสดุพวกหินและทราย
อยํางน๎อยวันละ 2 ครั้ง และให๎เพิ่มจานวนครั้งตามความเหมาะสม
เพื่อลดการฟุงู กระจายของฝุุนละออง
2. เสียงดัง และความสั่นสะเทือน
1) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช๎ในการกํอสร๎างให๎อยูํในสภาพดีอยูํ
2) กาหนดชํวงเวลาการกํอสร๎างตามกฎหมายกาหนด คือ ในเวลา
08.00-17.00 น. และแบํงชั่วโมงการทางาน เป็นชํวงเวลาตั้งแตํ 08.0012.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีชํวงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.
3) กํอสร๎างฐานรากโดยใช๎เสาเข็มเจาะ เพื่อปูองกันผลกระทบตํอผู๎อยูํ
ใกล๎เคียง
4) ไมํทากิจกรรมกํอสร๎างที่กํอให๎เกิดเสียงดังในชํวงเวลาพักผํอนของผู๎
พักอาศัยโดยรอบ
5) ลดจานวนของเครื่องจักรกลที่ใช๎งานในบริเวณที่อยูํใกล๎เคียงกัน
6) เลือกใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการกํอสร๎างที่กํอให๎เกิดเสียง
รบกวนน๎อยที่สุด
7) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช๎งานเป็นครั้งคราว ให๎ดับเครื่อง
หรือเบาเครื่องลงระหวํางการพัก
8) ใช๎อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได๎รับการบารุงรักษาอยํางดีเทํานั้น และ
ต๎องได๎รับการดูแลอยํางสม่าเสมอในระหวํางการกํอสร๎าง
9) ใช๎น้ามันหลํอลื่นชํวยลดการเสียดสีระหวํางชิ้นสํวนของเครื่องจักร
3. การจัดการน้่าเสีย
1) ดูแลระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปในพื้นที่กํอสร๎างให๎มีประสิทธิภาพ
ในการบาบัดน้าทิ้งจากห๎องน้า-ห๎องส๎วมของคนงานกํอสร๎าง
2) บารุงรักษาระบบทํอน้าทิ้งในพื้นที่กํอสร๎างไมํให๎มีการรั่วซึมเพื่อ
ปูองกันการแพรํกระจายของเชื้อโรค
3) สูบตะกอนในบํอเกรอะของระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปทุก 1 เดือน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-6 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบ ด๎านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข๎อหํวงกังวลจาก
ประชาชน ในระยะกํอสร๎างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) (ตํอ)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม
4. การระบายน้่า
1) จัดให๎มีรางระบายน้าชั่วคราวรอบๆ บริเวณชาระล๎าง
2) จัดให๎มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้าชั่วคราว
3) ปูองกันมิให๎ดิน ทราย หิน หรือวัสดุกํอสร๎างอื่นๆ ตกลงไปในบํอพัก
5. อุบัติเหตุ
1) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่คอยอานวยความสะดวกชํวงที่มีรถยนต์เข๎า-ออก
(การกีดขวางการจราจรและ
โครงการ
อุบัติเหตุจากการขนส่ง)
2) ติดตั้งเครื่องหมาย ปูายเตือน ปูายแนะนาบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง
โครงการ
3) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณ
ตํางๆ ให๎ใช๎งานได๎ดีตลอดเวลา
6. ความปลอดภัยสาธารณะและการ 1) จั ด ให๎ มี หั ว หน๎ า คนงานหรื อ ผู๎ ค วบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข อง
เกิดอัคคีภัย
คนงานอยํางเข๎มงวด
2) จัดหาปูายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ๎าหน๎าที่รักษา
ความปลอดภัยไมํให๎ ผู๎ ที่ไมํเกี่ยวข๎องเข๎ามาในบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
3) จัดให๎มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร๎อย
อยํางสม่าเสมอ
4) จัดให๎มีผ๎าใบหรือวัสดุปูองกันการรํวงหลํนรอบตัวอาคารที่มีการกํอสร๎าง
5) ให๎ระมัดระวั งและควบคุมดูแลขณะใช๎งานเครื่องมือ เครื่องจักร
หรือในระหวํางการขนย๎ายวัส ดุกํอสร๎างและเครื่องมือ เครื่องจักร
เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
6) หากมีเหตุทาให๎เกิดความเสี ยหายทั้งรํางกายและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่ อ าศั ย อยูํ โ ดยรอบ ให๎ ท างผู๎ รั บ เหมากํ อ สร๎ า งติ ด ตาม
ตรวจสอบ รวมถึงชดใช๎คําเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเรํงดํวน
7) การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต๎องกระทาอยํางถูกหลักวิชาการ
8) จัดให๎มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทางานที่คาดวําจะเกิด
เพลิงไหม๎ได๎งําย และตรวจสอบให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมออยํางน๎อย 1
เดือน/ครั้ง
9) จัดให๎มีบริเวณสูบบุหรี่สาหรับคนงาน โดยให๎อยูํหํางจากวัสดุติดไฟ
ให๎มากที่สุด และกาชับให๎ดับบุหรี่ให๎สนิททุกครั้ง
7. การจัดการขยะ
1) จัดพื้นที่กองวัสดุกํอสร๎าง ไมํปลํอยให๎กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อ
ความเป็นระเบียบและสะดวกตํอการจัดเก็บ
2) จัดให๎มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว๎
ภายในพื้นที่โครงการ
3) เศษวัสดุที่จะนาออกไปกาจัดนอกพื้นที่โครงการ จะต๎องมีผ๎าใบ
หรือเครื่องปูองกันการรํวงหลํนบนผิวจราจร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-6 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบ ด๎านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข๎อหํวงกังวลจาก
ประชาชน ในระยะกํอสร๎างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) (ตํอ)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม
8. การใช้น้่า
1) จัดให๎มีถังเก็บน้าสารองสาหรับใช๎ในกิจกรรมการกํอสร๎าง
2) ควบคุมดูแลคนงานกํอสร๎างให๎มีการใช๎น้าอยํางประหยัดให๎มาก
ที่สุด รวมทั้งรณรงค์ให๎มีการใช๎น้าอยํางประหยัด
3) ตรวจสอบดูแลระบบจํายน้า และระบบเส๎นทํอที่จํายน้าในจุดในที่
กํอสร๎าง ให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ
9. การใช้ไฟฟ้า
1) จัดให๎มีแผงควบคุมวงจรไฟฟูา พร๎อมสะพานไฟที่สามารถตัดวงจร
กระแสไฟฟูาได๎ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟูาขัดข๎อง
2) หากอุปกรณ์ไฟฟูาเกิดชารุดต๎องมีการซํอมแซมให๎อยูํในสภาพดี
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหมํ กํอนนามาใช๎งานใหมํ
นอกจากนี้ โครงการได๎สารวจตาแหนํงกิจกรรมการกํอสร๎างที่อยูํในระหวํางการดาเนินการกํอสร๎าง และ
ที่กํอสร๎างแล๎วเสร็จในชํวงระยะเวลาย๎ อนหลัง 3 ปี ที่อยูํในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ พบวํา มี
ตาแหนํงกิจกรรมดังกลําวจานวน 16 แหํง โดยแบํงเป็นตาแหนํงกิจกรรมที่อยูํในระหวํางการกํอสร๎าง จานวน 12
แหํง และตาแหนํงกิจกรรมที่กํอสร๎างแล๎วเสร็จพร๎อมเปิดดาเนินการ จานวน 4 แหํง ซึ่งมีรายละเอียด แสดงดังรูป
ที่ 4.4-1
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NORTH

0

250
มาตรสํวน

500

1,000
เมตร

รูปที่ 4.4-1

สัญลักษณ์ (ขอบเขตพื้นที่ส่ารวจ)
พื้นที่โครงการ
จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
พื้นที่สารวจรัศมี 1 กิโลเมตร
สถานที่สาคัญ
สัญลักษณ์ (ตาแหนํงสถานประกอบการที่อยูํในชํวงกํอสร๎างโครงการ)
อาคาร คสล. 6 ชั้น
อาคาร คสล. 8 ชั้น
อาคาร คสล. 6 ชั้น
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
อาคาร คสล. 5 ชั้น
อาคาร คสล. 7 ชั้น
อาคาร คสล. 3 ชั้น
อาคาร คสล. 5 ชั้น
อาคาร คสล. 8 ชั้น
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
บ๎านอยูํอาศัย คสล.2 ชั้น
อาคาร คสล. 3 ชั้น
สัญลักษณ์ (ตาแหนํงสถานประกอบการที่กํอสร๎างแล๎วเสร็จพร๎อมเปิดดาเนินการ)
Cassia Residences Phuket
โรงแรมฮิลตัล การ์เดนท์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา
ตาล เรสซิเดนซ์
แอมอิน รีสอร์ท

กิจกรรมที่กาลังมีการกํอสร๎างและกิจกรรมที่มีการกํอสร๎างแล๎วเสร็จบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการย๎อนหลัง 3 ปี

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถํายดาวเทียม Google Earth, ธันวาคม 2564
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(2) ช่วงด่าเนินการ
เมื่อเปิดดาเนินการ โครงการได๎จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการตํางๆ อยํางครบ
ครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย ที่สามารถบาบัดมลพิษที่จะปลํอยออกจากพื้นที่
โครงการ เพื่อให๎ถูกหลักสุขอนามัยและสํงเสริมคุณภาพชีวิตอันดีภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ตั้ง
โครงการและบริเวณใกล๎เคียงพื้นที่โครงการยังมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหํง ซึ่งสามารถ
ให๎บริการได๎อยํางทั่วถึงและสามารถเข๎ารับบริการได๎อยํางสะดวก
อยํางไรก็ตาม ชํวงเปิดดาเนินการโครงการ อาจมีกิจกรรมที่กํอให๎เกิดหรือสํงผลกระทบทางด๎านสุขภาพ
ตํอทั้งผู๎ที่พักอาศัยภายในและผู๎ที่พักอาศัยภายนอกโครงการ ความหนาแนํนของจานวนคนที่เข๎ ามาพักอาศัย
ภายในโครงการอาจกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพตามมาได๎ อาทิเชํน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร สุขภาพจิต เป็นต๎น โดยสามารถพิจารณาได๎ดังนี้
1) โรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีสาเหตุมาจากฝุุนละอองและมลสารจากการจราจร เข๎า-ออก
โครงการของผู๎ใช๎บริการ รวมทั้งความหนาแนํนของจานวนผู๎พักอาศัยภายในโครงการ โดยมีมาตรการที่สามารถ
ชํวยลดผลกระทบตํอสุขภาพ ดังนี้
(ก) ผลกระทบจากคุณภาพอากาศ การเปิดดาเนินการโครงการจะทาให๎เกิดฝุุนละอองและ
มลสารที่เกิดจากการจราจรที่เข๎า -ออกโครงการของผู๎ใช๎บริการซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบ โดยกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับ
ผลกระทบ คือ ผู๎พักอาศัยในโครงการและผู๎อยูํอาศัยโดยรอบโครงการ มาตรการปูองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมที่โครงการจะต๎องยึดถือและปฏิบัติเพื่อชํวยลดผลกระทบตํอสุขภาพ ประกอบด๎วย
ก) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่สํวนกลาง โดยอาจจะฉีดล๎างถนนเป็นครั้งคราว
ข) ประชาสัมพันธ์ไมํให๎มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ
ค) กาหนดให๎เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ๎งเตือนให๎ผู๎ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
ง) โครงการจัดให๎มีชนิดพันธุ์ไม๎ตํางๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพกรองการฟุูง
กระจายของมลสารที่ปลํอยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม๎ประเภท ไม๎ยืนต๎นทรงสูง ไม๎พุํมหนาและกลุํมไม๎ทรงสูง ใบ
หนา เพื่อชํวยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นมํานกันการฟุูงกระจายของฝุุนละอองและมลสาร
ตลอดจนการให๎รํมเงาที่มีผลด๎านการชํวยคายอากาศให๎แกํพื้นที่บริเวณโดยรอบ
2) ระบบระบายอากาศภายในอาคารของโครงการ ที่มีความโลํง โปรํงและสามารถชํวยลดการ
แพรํกระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได๎เป็นอยํางดี ทั้งนี้โครงการจะจัดให๎มีชํองเปิดสูํภายนอก
อาคารได๎ เชํน ประตู หน๎าตํางหรือบานเกล็ด และระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ของบริเวณตํางๆ ภายใน
อาคาร คือ ทางเดินกลาง บันไดหนีไฟ บันไดหลัก ของแตํละชั้นให๎อากาศสามารถระบายได๎ซึ่งจะสามารถชํวยลด
การแพรํกระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3) โรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากน้าเสียจากห๎องน้า ห๎องส๎วม มูลฝอยจากผู๎พักอาศัยใน
โครงการ ถ๎าไมํมีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลักสุขาภิบาลอาจกํอให๎เกิดโรคตํอผู๎พักอาศัยและผู๎ที่อยูํ
อาศัยโดยรอบโครงการได๎ ดังนั้น โครงการจึงพิจารณาจัดให๎มีมาตรการที่สามารถชํวยลดผลกระทบตํอสุขภาพตํอ
ชุมชนโดยรอบและผู๎พักอาศัยภายในโครงการ ดังนี้
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(ก) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากน้่าเสีย ได๎แกํ
ก) จัดให๎มีระบบบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จานวน 4 ชุด โดย
ระบบดังกลําวได๎ออกแบบให๎มีความในการสามารถรองรับน้าเสียของโครงการได๎ทั้งหมด
ข)
บ าบั ด น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดให๎ มี คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง เป็ น ไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
โครงการเป็นอาคารชุดเพื่อการค๎า จานวน 188 ห๎องชุด ซึ่งจัดอยูํในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจานวนห๎อง
ส าหรั บใช๎เป็ น ที่ อยูํ อาศัย รวมกัน ทุกชั้น ของอาคาร หรื อกลุํ มของอาคารตั้งแตํ 100 ห๎ องนอน แตํ ไมํ ถึง 500
ห๎องนอน) ซึ่งกาหนดให๎มีคําบีโอดีในน้าทิ้งไมํเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต๎องไมํเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
ค) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟูาของระบบบาบัดน้าเสีย แยกออกจากสํวนอื่นๆ
ง) ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งกํอนและหลังการบาบัดจากระบบบาบัดน้าเสียทุกเดือนตลอดชํวง
ดาเนินการ โดยกาหนดให๎มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ให๎เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กํอนนาไปใช๎รดน้าต๎นไม๎ภายในโครงการ
ซึ่งชํวยลดการแพรํกระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได๎
จ) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบาบัดน้าเสียให๎สามารถบาบัดน้าเสียได๎อยํางมีประสิทธิภาพปีละ
1 ครั้ง
(ข) มาตรการป้อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบต่อ สุขภาพจากมูลฝอย เมื่ อโครงการเปิ ด
ดาเนินการจะมีจานวนผู๎ที่เข๎าใช๎บริการในโครงการจานวนมาก ยํอมกํอให๎เกิดปริมาณมูลฝอยตามมาจานวนมาก
หากโครงการมีการจัดการที่ไมํถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล เชํน ถังรองรับมูลฝอยไมํมีฝาปิดมิดชิด ทาให๎เป็นแหลํง
เพาะพันธุ์โรคและพาหะนาโรค เชํน แมลงสาบ แมลงวัน หนู เป็นต๎น ดังนั้น จึงจาเป็นต๎องตัดวิถีการแพรํเชื้อโรค
จากสิ่งแวดล๎อมภายในโครงการ โดยโครงการได๎มีมาตรการที่ชํวยลดผลกระทบด๎านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก
มูลฝอยของโครงการตํอผู๎มาใช๎บริการภายในโครงการและผู๎พักอาศัยโดยรอบโครงการประกอบด๎วย
ก) จัดให๎มีห๎องพักมูลฝอยรวม โดยแบํงเป็น ห๎องพัก มูลฝอยแห๎ง ห๎องพักมูลฝอยอินทรีย์
ห๎องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห๎องพักมูลฝอยอันตราย อยํางชัดเจน
ข) กาหนดให๎มีพนักงานทาความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริเวณห๎องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
อยํางสม่าเสมอเพื่อปูองกันกลิ่นและแมลงนาโรค และทาความสะอาดห๎องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการ
เก็บขนมูลฝอยจากบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล
ค) น้าเสียจากการล๎างห๎องพักมูลฝอยรวม ต๎องระบายลงสูํระบบบาบัดน้าเสียของโครงการทุก
ครั้งกํอนระบายออกสูํสิ่งแวดล๎อมภายนอก
ง) ตรวจสอบความเรียบร๎อยของห๎องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอดชํวงเปิดดาเนินการ
จ) ตรวจสอบการตกค๎างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดชํวงเปิดดาเนินการ
ฉ) ทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอย/ห๎องพักมูลฝอยรวมเป็นประจาทุกวันตลอดชํวงเปิดดาเนินการ
ช) สํงเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอยํางจริงจัง โดยการลด คัดแยก และนา
ขยะกลับมาใช๎ประโยชน์
สรุปปัจจัยคุกคามสุขภาพ ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ผลกระทบตํอสุขภาพ ระดับ
ผลกระทบที่ได๎รับรวมทั้งมาตรการที่กาหนด แสดงดังตารางที่ 4.4-7
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ตารางที่ 4.4-7 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงดาเนินการของโครงการ
ปัจจัย
ลักษณะผลกระทบ
คุกคามสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
1. การระบายมลสาร การเผาไหม๎ เ ชื้ อ เพลิ ง
จากเครื่องยนต์
ของยานพาหนะและ
เครือ่ งยนต์ของผู๎เข๎ามา
พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใ น
โครงการ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- ก๏าซ CO เป็นก๏าซที่อันตรายตํอสุขภาพเมื่อ
หายใจเข๎าไปในรํางกาย ปอดจะดูดซับ และทา
ปฏิกิริยากับฮีโมลโกลบินได๎ดีกวําออกซิเจนไป
เลี้ ย งสํว นตํ า งๆ ของรํา งกาย หากหายใจเอา
CO เข๎าสูํรํางกายในปริมาณไมํมาก รํางกายจะ
ขั บ เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความสมดุ ล แตํ ถ๎ า มี ป ริ ม าณ
มากกวํา 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจึงจะ
มีความเป็นพิษสูง
- ก๏าซ NO2 มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์การกัดกรํอน ทา
ให๎เกิดการระคายเคือง หากได๎รับปริมาณ 10
ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทาลายปอด
ทาให๎เกิดปอดบวมได๎ และหากได๎รับขนาด 2030 ppm อาจทาให๎เสียชีวิตได๎
- ก๏ า ซ HC สามารถท าปฏิ กิริ ย าโฟโตเคมี คั ล
กลายเป็นหมอกผสมควัน ทาให๎เกิดการระคาย
เคืองตาและทางเดินหายใจสํวนบน

ปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นมีคํ าน๎อยมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับคํามาตรฐานที่กาหนดและ
ผลกระทบจะเกิ ด ขึ้ น ในชํ ว งเวลาสั้ น ๆ
ขณะที่ การขนสํง และผํา นไปตามเส๎ นทาง
ตํ า งๆดั ง นั้ น ระดั บ ของผลกระทบตํ อ
สุขภาพจึงอยูํในระดับปานกลาง

(ที่มา: พัฒนา มูลพฤกษ์, อนามัยสิ่งแวดล๎อม,2539)

ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
การสัมผัสมลสารอยูํตลอดเวลาหรือเป็นระยะ
เวลานานๆ จะมีผลกระทบตํอความรู๎สึกของผู๎
สัมผัส เชํน รู๎สึกราคาญ เป็นต๎น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกัน
ผู้รับผิดชอบ
และแก้ไข้ผลกระทบ
- หมั่นดูแลรักษาความ เจ๎าของโครงการ
ส ะ อ า ด บ ริ เ ว ณ ถ น น
พื้นที่ทางเดิน โดยอาจจะ
ฉี ด ล๎ า ง ถน นเป็ นค รั้ ง
คราว
- ประชาสั มพั นธ์ ไมํ ให๎มี
การติ ด เครื่ องยนต์ ขณะ
จ อ ด ร ถ ภ า ย ใ น พื้ น ที่
โครงการ
- ก าหนดให๎ เ จ๎ า หน๎ า ที่
รักษาความปลอดภัยแจ๎ง
เ ตื อ น ใ ห๎ ผู๎ ขั บ ขี่ ดั บ
เครื่องยนต์ทุกครั้ง
- โครงการจั ด ให๎ มี ช นิ ด
พั น ธุ์ ไ ม๎ ตํ า งๆ บริ เ วณ
พื้นที่สีเขียวของโครงการ
ที่มีคุณภาพกรองการฟุูง
กระจายของมลสารที่
ปลํ อ ยออกจากรถยนต์
เพื่ อ ชํ ว ยในการดู ด ซั บ
CO จากยานพาหนะและ
เ ป็ น มํ า น กั น ก า ร ฟุู ง
กระจายของฝุุ น ละออง
และมลสาร ตลอดจน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-7 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงดาเนินการของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ
1. การระบายมลสาร
จากเครื่องยนต์

ลักษณะผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

2. น้าทิ้งจากกิจกรรม การระบายน้ าทิ้ ง โดย ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความ
ของโครงการ
ไมํได๎ผํานการบาบัด
เป็นอยู่
แหลํ ง น้ ามี ก ารปนเปื้ อ นของสารแขวนลอย
ความขุํนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะสํงผลกระทบตํอการ
ใช๎ น้ าด๎ า นท๎ า ยน้ า น้ าเสี ย จากกิ จ กรรมของ
โครงการมีลักษณะเป็นน้าเสียชุมชน จะมีการ
ปนเปื้ อ นของแบคที เ รีย ที่ ม าจากการขับ ถํา ย
ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุํน หากมีปริมาณมาก
อาจเป็ น สาเหตุ ข องการเจ็ บ ปุ ว ยด๎ ว ยโรคที่ มี
อาหารและน้ าเป็ น สื่ อ เชํ น อุ จ จาระรํ ว ง
อหิ ว าตกโรค เป็ น ต๎ น นอกจากนี้ ในน้ าเสี ย
ชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หาก
ก า ร บ า บั ด ไ มํ ส า ม า ร ถ บ า บั ด ไ ด๎ อยํ า ง มี
ประสิทธิภาพจะทาให๎บริเวณที่รองรับน้าทิ้งเกิด
การเนําเสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งอาจสํงผล
กระทบตํ อ ผู๎ ที่ อ ยูํ ใ กล๎ เ คี ย ง รวมทั้ ง อาจเป็ น
แหลํงเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนาโรค เชํน ยุง
เป็นต๎น ทาให๎แหลํงน้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

การควบคุมไมํให๎ทิ้งขยะหรือระบายน้าเสีย
ลงทํอระบายน้าโดยตรง และมีการบาบั ด
น้ าเสี ย กํ อ นระบายน้ าออกสูํ ภ ายนอก
โครงการจะปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ไ ด๎
กาหนดไว๎อยํางเครํงครัด การปนเปื้อนน้า
เสี ย จากกิ จ กรรมการพั ก อาศั ย จะอยูํ ใ น
ระดับต่าทาให๎สํ งผลกระทบตํอสุ ขภาพใน
ระดับต่า

มาตรการป้องกัน
ผู้รับผิดชอบ
และแก้ไข้ผลกระทบ
การให๎รํมเงาที่ มีผลด๎า น
ก า ร ชํ ว ย ค า ย อา ก า ศ
ใ ห๎ แ กํ พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ
โดยรอบ
- จัดให๎มีระบบบาบัดน้า เจ๎าของโครงการ
เสียที่มีประสิทธิภาพและ
มีการฆํ า เชื้ อโรคทุกครั้ง
กํอ นน าไปใช๎ ป ระโยชน์
ในโครงการ
- ต๎ อ ง จั ด ใ ห๎ มี ก า ร
ตรวจสอบวัดคุณภาพน้า
ทิ้งที่ผํา นการบ าบัดแล๎ ว
เป็นประจาทุกเดือน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-7 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงดาเนินการของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป

ลักษณะผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอยที่ เกิด จาก
พ นั ก ง า น แ ล ะ ผู๎ พั ก
อ า ศั ย ใ น โ ค ร ง ก า ร
1,002.00 กก./วั น
หากการจั ด เก็ บ และ
กาจั ด ไมํ ถูกต๎ อ งจะท า
ให๎ มี ก ารสะสมแล ะ
แพรํ ก ระจายของเชื้ อ
โรคและเกิดกลิ่นเหม็น

4.
การกี ด ขวาง กิจกรรมการจราจรเข๎าก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ ออกโครงการ และจาก
อุบัติเหตุจากการขนสํง ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม
หนาแนํนของการจราจร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
ผลกระทบตํ อสุ ขภาพรํา งกาย ขยะมู ล ฝอยที่
เกิ ด ขึ้ น หากไมํ มี ก ารจั ด เก็ บ ให๎ เ ป็ น ระเบี ย บ
เรียบร๎อยและนาไปกาจัดเป็นประจาทุกวันจะ
ทาให๎เกิดเป็นแหลํงเพาะเชื้อโรคและเพาะพันธุ์
สัตว์นาโรค เชํน แมลงหวี่ แมลงวัน แมลงสาบ
หนู เป็ น ต๎ น สั ต ว์ เหลํ า นี้ จ ะเป็ น พาหะน าโรค
ไปสูํมนุษย์ โดยเฉพาะ โรคติ ดตํอทางน้าและ
อาหาร เชํน อุจจารรํวง เป็นต๎น

การเก็บรวบรวมและกาจัดขยะมูลฝอยไว๎ใน
ห๎องพักมูลฝอยรวมของโครงการที่แบํงเป็น
4 ห๎อง คือ ห๎องพักมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอย
แห๎ ง ) ห๎ อ งพั ก มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ ห๎ อ งพั ก
มูลฝอยรีไซเคิล และห๎องพักอันตรายหรือมี
พิ ษ ที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล เพื่ อ ไมํ เ กิ ด การ
สะสมและเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค
ตํ า งๆ โดยโครงการ ต๎ อ งก าหนดให๎ มี ถั ง
รองรับมูลฝอยให๎เพียงพอ และมีเจ๎าหน๎าที่
ในการควบคุมดูแลการทิ้งมูลฝอยลงในถัง
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพทางใจและชี วิต ความ รองรับมูลฝอยเทํานั้น
เป็นอยู่
หากไมํมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทาให๎เกิด ดูแลมูลฝอยไมํให๎ตกหลํนสกปรกเป็นแหลํง
สภาพที่ไมํนําดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน
ของเชื้อโรคโดยนาไปรวมในห๎องพักมูลฝอย
รวมของโครงการที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล
ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตํอสุขภาพของ
พนักงานและผู๎เข๎ามาพักอาศัยรวมทั้งชุมชน
ใกล๎เคียงจะอยูํในระดับต่า
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
มีผลกระทบบริเวณด๎านหน๎าโครงการชํวงที่
ก า ร จ ร า จ ร ข อ ง ร ถ ผู๎ ม า พั ก อ า ศั ย แ ล ะ มีการจรจรเข๎า-ออกโครงการ ซึ่งผลกระทบ
นั ก ทํ อ งเที่ ย วอาจเป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด ที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง
อุบัติเหตุบนท๎องถนนซึ่งกํอให๎เกิดการบาดเจ็บ

มาตรการป้องกัน
ผู้รับผิดชอบ
และแก้ไข้ผลกระทบ
- จัดให๎มีห๎องพักมูลฝอย เจ๎าของโครงการ
รวมที่ ส ามารถรองรั บ
มูล ฝอยจากโครงการได๎
ไมํน๎อยกวํา 3 วัน กํอน
รถเก็ บ ขนมู ล ฝอยของ
บ ริ ษั ท เ อ ก ช น ที่ ขึ้ น
ทะเบี ย นกั บ องค์ ก าร
บริ ห ารสํ ว นต าบลเชิ ง
ทะเลรับไปกาจัด
- ต๎องทาความสะอาด
ห๎ อ งพั ก มู ล ฝอยทุ ก ครั้ ง
ภายหลั ง จากรถเก็บ ขน
มารับไปกาจัด
- ควบคุมดูแลพนักงาน
และแมํบ๎านเก็บกวาดทา
ความสะอาดให๎ บ ริ เ วณ
พื้นที่โครงการให๎มีความ
สะอาดอยูํ เ สมอ เพื่ อ
ไมํ ใ ห๎ มี มู ล ฝอยตกหลํ น
อยูํในพื้นที่โครงการ
- จั ด ให๎มี เจ๎ า หน๎ า ที่ ค อย เจ๎าของโครงการ
อานวยความสะดวกชํวง
ที่ มี ร ถ ย น ต์ เ ข๎ า -อ อ ก
โครงการ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-7 การประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ในชํวงดาเนินการของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ
4.
การกี ด ขวาง
การจราจรและ
อุบัติเหตุจากการขนสํง
(ตํอ)

ลักษณะผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ในปั จจุ บั น ของทาง
สาธารณประโยชน์
เปรี ยบเที ยบกั บระยะ
ด าเนิ นการโครงการ มี
คําไมํแตกตํางจากสภาพ
ความหนาแนํ นของ
การจราจรในปัจจุบัน

5. การเพิ่ ม ความ การเพิ่ ม ขึ้ น ของผู๎ พั ก
ต๎ อ งการบริ ก ารทาง อาศั ยภายในโครงการ
สุขภาพ
รวมถึ ง มี ก ารเจ็ บ ปุ ว ย
หรือเกิดอุบัติเหตุในขณะ
ท างานและทํ องเที่ ยวที่
อาจสํ ง ผลกระทบตํ อ
ศักยภาพในการให๎บริการ
ของสถานบริการทางด๎าน
สาธารณสุ ขในพื้ นที่
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

การเสียชีวิต และทรัพย์สินได๎
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพทางใจและชี วิต ความ
เป็นอยู่
อุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรอาจทาให๎ผู๎ใช๎
เส๎นทางเสียเวลาการเดินทางขึ้น โดยเฉพาะใน
ชั่วโมงเรํงดํวน ทาให๎หงุดหงิด เครียด และทา
ให๎ต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่มขึ้น เชํน คําน้ามัน คํา
ซํอมรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต๎น
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
หากสถานบริการไมํเพี ยงพอหรืออยูํ หํางไกล
อาจทาให๎ผู๎ปุวยหรือผู๎ได๎รับบาดเจ็บได๎รับการ
รักษาช๎า ซึ่งอาจสํงผลให๎อาการเจ็บปุวยเพิ่มขึ้น
หรือเสียชีวิตได๎

จานวนผู๎พักอาศัยในโครงการและพนักงาน
ประมาณ 1,002 คน ดังนั้น อาจจะทาให๎มี
ภาระการรองรั บ ผู๎ ปุ ว ยของสถานบริ ก าร
สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น แตํทั้งนี้ เนื่องจาก
ในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล๎เคียง
เป็นพื้นที่ที่มีการบริการด๎านสาธารณะอยําง
ครบครัน ดังนั้น จานวนสถานบริการทาง
สุ ข ภ า พ จึ ง มี อ ยํ า ง เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ
- ติดตั้งเครื่องหมาย ปูาย
เตือน ปูายแนะนาบริเวณ
ด๎านหน๎าโครงการ
- จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ตรวจ
ต ร า ดู แ ล อุ ป ก ร ณ์
เครื่ อ งหมายสั ญ ญาณ
ตํ า ง ๆ ใ ห๎ ใ ช๎ งาน ได๎ ดี
ตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เจ๎าของโครงการ

หมายเหตุ: จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กาหนดไว๎ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติสํ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึง่ มีกาหนดสํงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป นาสํงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ไปยังจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ หากผู๎ดาเนินการหรือผู๎ขออนุญาตไมํนาสํงรายงานผลฯ จักต๎องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แหํงพระราชบัญญัติฯ ดังกลําว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

โรคและความเจ็บป่วยแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ การเปิดดาเนินการของโครงการอาคารชุด ที
จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) อาจกํอให๎เกิดโรคและความเจ็บปุวยแกํผู๎พักอาศัยภายในโครงการ มี
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-8
โรคและความเจ็บป่วยจากการด่าเนินงานของโครงการ ของผู้พกั อาศัยภายในโครงการ มีดังนี้
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได๎แกํ โรคภูมิแพ๎ โรคหอบหืด และโรค sick building
syndrome หรือ SBS)
1.2 สัตว์เป็นพาหะนาโรค
(1) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ (ได๎แกํ โรคอหิวาตกโรค และโรคบิด)
(2) โรคที่ยุงเป็นพาหนะนาโรค (ได๎แกํ โรคไข๎เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข๎สมองอักเสบ)
(3) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนาโรค (ได๎แกํ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลาไส๎ โรค
ท๎องเสีย โรคผิวหนัง และโรคตับอักเสบ)
(4) โรคที่หนูเป็นพาหะนาโรค (ได๎แกํ โรคฉี่หนู และโรคมิวรีนทัยฟัส)
1.3 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได๎แกํ โรควัณโรค, โรคไข๎หวัดนก, โรคซาร์ส และโรคไข๎หวัดใหญํ)
1.4 โรคผิวหนัง (ได๎แกํ การแพรํกระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้าใช๎ การแพรํกระจายของเชื้อ
โรคจากสระวํายน้า การแพรํกระจายของเชื้อโรคจากระบบบาบัดน้าเสีย และการแพรํกระจายของเชื้อโรคจาก
ระบบระบายน้า)
1.5 อุบัติเหตุตํางๆ จากการจราจร การพลัดตก หกล๎ม และการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุจากที่
สูง
2. สุขภาพทางจิตใจ ได๎แกํ ความเครียด และความวิตกกังวล
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) ในชํวงเปิดดาเนินการ
โรค
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดิน
หายใจ
 โรคภูมิแพ้
 โรคหอบหืด
 โรค sick building syndrome
หรือ SBS

1.2 สัตว์เป็นพาหะน่าโรค
(1) โรคที่แมลงวันเป็น พาหะน่าโรค
 โรคอหิวาตกโรค
 โรคบิด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

1. เกิดจากการใช๎เครื่องปรับอากาศ โดยไมํมีการทาความ
สะอาดจนเป็นแหลํงเพาะเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ซึ่ง
เป็นสาเหตุโรค เชํน โรคระบบทางเดินหายใจ
2. การระบายมลสารทางอากาศ แล๎วหายใจเอาควันไอเสียจาก
รถยนต์และควันบุหรี่
3. เกิดจากภายในอาคารพักอาศัยไมํมีระบบระบายอากาศที่ดี
จึงสํ งผลให๎ความร๎อนภายในที่เกิดขึ้นภายในอาคารพั กอาศัย
เชํน ความร๎อนจากเครื่องปรับอากาศ ไอความร๎อนของรถยนต์
ที่ทาให๎อุณหภูมิของบริเวณโครงการสูงขึ้น ไมํสามารถถํายเท
ความร๎อนออกสูํภายนอกได๎
4. ประชากรอยูํอาศัยกันอยํางหนาแนํน

1. ติดตั้งปูายห๎ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว๎เมื่อจอดรถ ใน
ตาแหนํงที่สามารถสังเกตให๎เห็นได๎ชัดเจน
2. โครงการต๎องดาเนิน การทาความสะอาดระบบ
ปรับอากาศเป็นประจาสม่าเสมอ
3. จัดให๎มีพื้นที่สีเขียว โดยจัดให๎มีจานวนต๎นไม๎ยืนต๎น
ที่สามารถดูดซับความร๎อนได๎ทั้งจากเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ และพื้นคอนกรีต
4. จัดให๎มีการถํายเทอากาศที่ดีภายในอาคารพัก
อาศัย เชํน เปิดหน๎าตํางภายในห๎องพักเพื่อให๎อากาศ
หมุนเวียนสะดวก เป็นต๎น
5. ตรวจสอบชํองระบายอากาศธรรมชาติ เชํน
หน๎าตํางและประตู ไมํให๎มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

เกิดจากการดื่มน้า รับประทานอาหารที่ไมํสะอาด มีแมลงวัน 1. มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ดี คือ ระบบบาบัดน้าเสีย
ตอม โดยแมลงวันจะตอมสิ่งปฏิกูลและอาเจียนของผู๎ปุวยแล๎ว สาเร็จรูปที่ฝังอยูํใต๎ดิน ซึ่งแมลงวันไมํสามารถเข๎าไปได๎
นาเชื้อแพรํสูํอาหารและน้าดื่ม
2. ห๎องพักมูลฝอยต๎องมีประตูมิดชิด โดยจะเปิด
ประตูเฉพาะชํวงที่มีการเก็บขนมู ลฝอยเทํานั้น เพื่อ
ปูองกันมิให๎สัตว์และแมลงนาโรคเข๎าไปใช๎เป็นแหลํง
อาหารและที่อยูํอาศัย
3. ทาความสะอาดที่ พั กมูล ฝอยรวมทุ กสั ป ดาห์
ภายหลังจากหนํวยงานรับผิดชอบเข๎ามารับไปกาจัด
4. ดื่มน้าและรับประทานอาหารที่สุกใหมํ สะอาด ไมํ
มีแมลงวันตอม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) ในชํวงเปิดดาเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

(2) โรคที่ยุงเป็นพาหนะน่าโรค
 โรคไข้เลือดออก
 โรคมาลาเรีย
 โรคไข้สมองอักเสบ

เกิดจากถูกยุงที่เป็นพาหะนาโรคกัด

(3) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะน่าโรค
 โรคระบบทางเดินอาหาร
 โรคระบบล่าไส้
 โรคท้องเสีย
 โรคผิวหนัง
 โรคตับอักเสบ

เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อแบคทีเรีย หนอนพยาธิ
เชื้ อ ไวรั ส เชื้ อ โปรโตซั ว และเชื้ อ รา ที่ ติ ด มากั บ แมลงสาบ
เนื่องจากแมลงสาบชอบอาศัยอยูํตามขยะ ของเสีย

(4) โรคที่หนูเป็นพาหะน่าโรค
 โรคฉี่หนู
 โรคมิวรีนทัยฟัส

- เกิดจาการถูกหมัดหนูที่เป็นพาหะนาโรคกัด โดยหมัดหนูจะนา
เชื้อแบคทีเรีย Yersinia pestis ที่เป็นสาเหตุของโรคติดตํอมาสูํ
คน
- เกิดจากการบดขยี้ตัวหมัดหรือมูลหมัดที่มีเชื้อโรคมิวรีนทัยฟัส
เชื้อเข๎าสูํรํางกายทางรอยหมัดกัดหรือแผลบนผิวหนัง บางครั้ง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

1.ไมํรดน้าในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทาให๎เกิดน้า
ขังในพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ของ
พาหะนาโรค
2.พนั ก งานต๎ อ งก าจั ด แหลํ ง ลู ก น้ ายุ ง ลายบริ เ วณ
ห๎องพักเดือนละ 1 ครั้ง
1. ทาความสะอาดที่ พั กมูล ฝอยรวมทุ กสั ป ดาห์
ภายหลังจากหนํวยงานรับผิดชอบเข๎ามารับไปกาจัด
2. จัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ไว๎ตามจุด
ตํา งๆภายในอาคาร พร๎อมจัด ให๎มี การท าความ
สะอาดจัดเก็บมูลฝอยตามจุดตํางๆ ลงถุง มัดปากถุง
ให๎แนํน รวบรวมไปยังถังพักมูลฝอยรวมตํอไป
3. ติดตามประสานงานให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบ ให๎
เข๎ามาเก็บมูลฝอยอยํางสม่าเสมอ โดยไมํให๎มีมูลฝอย
ตกค๎าง
4. ใช๎ตะแกรงครอบตามรูทํอระบายน้าทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร
5. ใช๎สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพํนภายในและ
รอบบริเวณที่พักอาศัยทุก 1 เดือน
1. ใช๎ตะแกรงครอบตามรูทํอระบายน้าทั้ งภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร
2. ทาความสะอาดทํอน้าทิ้งไมํให๎มีเศษอาหารค๎าง
หรืออุดตัน
3. ห๎ามนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข๎ามาภายในตัวอาคาร
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สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

(4) โรคที่หนูเป็นพาหะน่าโรค (ต่อ)

อาจติดจากการหายใจเอาละอองเชื้อจากมูลแห๎งของหมัดเข๎าไป
- เกิดจากการสัมผัสกับปัสสาวะ เลือด หรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มี
การติดเชื้อโดยตรง หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล๎อมที่มีการปนเปื้อน
ของเชื้อ

1.3 คนเป็นพาหะน่าโรค
 โรควัณโรค
 โรคไข้หวัดนก
 โรคซาร์ส
 โรคไข้หวัดใหญ่ 2009

1. ประชากรอยูํอาศัยกันอยํางหนาแนํน
2. เกิดจากการสัมผัสน้ามูก น้าลาย หรือมูลของสัตว์ปีกที่ปุวย
หรือตายด๎วยโรคไข๎หวัดนก
3. เกิด จากระบบระบายอากาศบริเ วณที่ พั กอาศัย ไมํ ดี มี
ความชื้น ไมํมีแสงแดดสํองถึง
4. เกิดจากได๎รับเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis ที่
อาศัยอยูํในปอดของผู๎ปุวย โดยเชื้อจะออกมากับการไอจาม ทาให๎
เชื้อกระจายในอากาศ นอกจากนี้เสมหะของผู๎ที่มีเชื้อวัณโรคลงสูํ
พื้นที่ที่ไมํมีแสงแดดสํอง เชื้อก็สามารถอยูํในเสมหะที่แห๎งได๎นาน
เชื้อจะกระจายอยูํในอากาศและเข๎าสูํรํางกายทางระบบทางเดิ น
หายใจจนกํอให๎เกิดโรค
5. เกิดจากการสัมผัสน้ามูก น้าลายของผู๎ปุวยหรือผู๎ติดเชื้อไวรัส
ซาร์ส ซึ่งเชื้อไวรัสซาร์สดังกลําวสามารถลอยตัวอยูํในอากาศได๎
ราว 3-6 ชั่วโมง และเกาะติดอยูํกับข๎าวของเครื่องใช๎ในบริเวณ
นั้น ซึ่งหากมีใครสัมผัสในระยะเวลาดังกลําว แล๎วใช๎บริเวณที่มี
เชื้อไวรัสซาร์สอยูํ ปูายเข๎าที่ตาจมูกหรือปากอาจติดเชื้อได๎
6. เกิดจากเชื้อ H1N1 ในเสมหะ น้ามูก น้าลายของผู๎ปุวยและ
สามารถแพรํกระจายไปยังผู๎อื่น ด๎วยการไอ หรือจามรดกันใน

4. ห๎องพักมูลฝอยต๎องมีฝาปิดมิดชิด โดยจะเปิด
เฉพาะชํวงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเทํานั้น เพื่อปูองกัน
มิให๎สัตว์และแมลงนาโรคเข๎าไปใช๎เป็นแหลํงอาหาร
และที่อยูํอาศัย
5. อุดรูรั่วผนังที่พักอาศัยทันทีที่พบเห็น เพื่อทาลาย
แหลํงที่อยูํอาศัยของหนู
1. ในชํวงที่มีการระบาดของโรค ไมํใช๎มือเปลําในการ
สัมผัสสัตว์ปีกที่ปุวยหรือตาย แตํต๎องทาการสวมใสํ
ถุงมือ สวมผ๎าปิดปาก จมูก และล๎างมือด๎วยสบูํและ
น้าทุกครั้ง กรณีไมํมีถุงมือจะใช๎ถุงพลาสติกหูหิ้วสวม
มือหลายๆ ชั้น กํอนจับ
2. จัดให๎ภายในอาคารมีการถํายเทอากาศที่ดี
3. ทาความสะอาดจุดตํางๆ ภายในอาคารอยําง
สม่าเสมอ
4. จัดทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
เป็นประจา 6 เดือน เพื่อมิให๎เครื่องปรับอากาศเป็น
แหลํงเพาะพันธุ์เชื้อโรค
5. ทาการล๎างมือบํอยๆ ด๎วยน้าและสบูํ โดยเฉพาะ
หลังจากไอ จาม เช็ดน้ามูก ไมํควรใช๎มือขยี้ตา จมูก
หรือปาก
6. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มีการ
ระบาดของโรค
7. ใช๎ผ๎าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม
ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ควรใช๎หน๎ากากอนามัยอยูํ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
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1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

ระยะใกล๎ชิด และสามารถติดตํอได๎จากมือ หรือสิ่งของที่มีเชื้อ
ปนเปื้อนอยูํ ทั้งนี้เชื้อโรคจะเข๎าสูํรํางกาย
1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้่าใช้
โครงการจัดให๎มีการสารองน้าใช๎ไว๎ในถังเก็บน้าใต๎ดิน ซึ่งการ
สะสมของตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือ
ซอกมุมของถังที่น้าไมํมีการหมุนเวียน อาจสํงผลกระทบตํอ
สุ ข ภาพอนามั ย ของผู๎ พั ก อาศั ย ภายในโครงการที่ ใ ช๎ น้ าเพื่ อ
กิจกรรมตํางๆ ได๎ ดังนั้น เพื่อไมํให๎สํงผลกระทบตํอการใช๎น้า
ของผู๎พักอาศัยภายในโครงการ จึงต๎องกาหนดให๎มีมาตรการ
ปูองกันและแก๎ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เสมอ
8. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยูํเสมอ
1. กาหนดให๎มีการล๎างทาความสะอาดถังเก็บน้า
เพื่อล๎างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตาม
ผนังหรือซอกมุมของถังที่น้าไมํมีการหมุนเวียน โดย
ใช๎แปรงขัด และเครื่องสูบน้าแรงดันสูงฉี ดล๎างไมํใช๎
น้ายาล๎างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค๎าง ทั้งนี้ กาหนดให๎
ทาความสะอาดในชํ ว งเวลากลางคื น ที่ ไ มํ มี ผู๎ ใช๎ น้ า
เชํน ตั้งแตํเวลา 24.00 - 02.00 น. (2 ชั่วโมง) ปรับ
ได๎ตามความเหมาะสม โดยไมํสํงผลกระทบตํอการใช๎
น้าของผู๎พักอาศัย โดยมีความถี่ในการล๎างทาความ
สะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)
2. ออกแบบให๎มีการฉาบผิวเสาคอนกรีตให๎มีความ
หนาเพิ่มขึ้นอีก 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ ภายในถัง
เก็บน้าจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้าด๎วย
สาร NON-TOXIC CHRMICRETE E) เพื่อปูองกัน
น้าซึมเข๎าไปจนถึงเหล็กเส๎นภายในเสาจนเกิดสนิม
และออกมาปนเปื้อนกับน้าใช๎ภายในถังเก็บน้าใต๎ดิน
2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสระว่ายน้่า
1. ในการฆําเชื้อโรคในสระวํายน้าจะใช๎ระบบเกลือ
(1) ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สระ ซึ่งไมํมีคลอรีนตกค๎าง
ว่ายน้่าและการดูแลรักษา
2. ทาการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2
โครงการจัดให๎มีสระวํายน้าภายในอาคาร จานวน 1 สระ ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความขุํนของน้าในสระวํายน้า
อยูํบนชั้นดาดฟูาของอาคาร Q มีขนาดพื้นที่ 444.84 ตาราง กรณีที่น้าขุํนให๎ดาเนินการเดินระบบทันทีจนกวําน้า
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

เมตร ประกอบด๎ว ย สระวํ ายน้ าส าหรับ เด็ ก และสระวํา ยน้ า
สาหรับผู๎ใหญํ มีรายละเอียดดังนี้
- สระวํายน้าสาหรับเด็ก มีขนาดพื้นที่ 36.64 ตารางเมตร
ระดับน้าในสระลึก 0.60 เมตร มีปริมาตร 21.98 ลูกบาศก์เมตร
- สระวํายน้าสาหรับผู๎ใหญํ มีขนาดพื้นที่ 408.20 ตารางเมตร
ระดับน้าในสระลึก 1.10 เมตร มีปริมาตร 449.72 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น สระวํายน้าภายในโครงการมีปริมาตรรวม 471.70
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากไมํมีการฆําเชื้อโรคในสระวํายน้า อาจ
สํงผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยตํอผู๎ใช๎บริการสระวํายน้า ดังนั้น
จึงต๎องกาหนดให๎มีมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น

ในสระวํายน้าจะใสหลังจากนั้นดาเนินการเดินระบบ
วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในชํวงที่สระวํายน้า
ปิดบริการ
3. ดาเนินการดูดตะกอน ล๎างตะไครํ และตักเศษผง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดให๎ปลอดภัยกํอน
เปิดสระวํายน้า
5. ตรวจสอบสภาพพื้นของสระวํายน้าไมํให๎ชารุด
อยํางสม่าเสมอ หากชารุดต๎องซํอมแซมทันที เพื่อ
ปูองกันอุบัติเหตุตํอผู๎มาใช๎สระวํายน้า
6. จัดให๎มีพนักงานทาความสะอาดคอยดูแลทาความ
สะอาดไมํให๎น้าจากบริเวณทางเดินจะต๎องไมํไหลลงสูํ
สระวํายน้าเนื่องจากทาให๎น้าในสระสกปรกเกิดการ
ปนเปื้อน โดยต๎องทาความสะอาดบริเวณสระวํายน้า
ทุกวัน หลังจากปิดใช๎สระวํายน้าแล๎ว
7. จัดให๎มีปูายแสดงกฎข๎อปฏิบัติสาหรับผู๎ใช๎สระวําย
น้า โดยมีข๎อความอยํางน๎อย ดังนี้
- ต๎องสวมชุดวํายน้าที่สะอาดในการลงใช๎สระวํายน้า
- จานวนสูงสุดผู๎ใช๎สระวํายน้า
- ต๎องชาระล๎างรํางกายกํอนลงใช๎สระวํายน้าทุกครั้ง
และห๎ามทาสระวํายน้าสกปรก
- ผู๎เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้าหนวก หรือ
โรคติดตํออื่นๆ ห๎ามใช๎สระวํายน้า
- จั ดให๎มี ผู๎มี ค วามรู๎ความสามารถดูแ ลปรับ ปรุง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
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สาเหตุการเกิดโรค

1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

(2) ผลกระทบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยจากการใช้
สระว่ายน้่า
ผู๎ ม าใช๎ ส ระวํ า ยน้ าอาจได๎ รับ อัน ตรายจากการใช๎ ส ระวํ า ยน้ า
ได๎แกํ การลื่น หกล๎ม บริเวณที่มีน้าขัง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุใน
ระหวํางวํายน้า ซึ่งเป็นสาเหตุให๎จมน้า ดังนั้น โครงการต๎อง
กาหนดให๎มีมาตรการด๎านความปลอดภัยในขณะใช๎สระวํายน้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

คุณภาพน้าในสระวํายน้า
8. จัดให๎มีผู๎มีความรู๎ความสามารถดูแลปรับปรุง
คุณภาพน้าในสระวํายน้าให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน
9. จัดให๎มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทางชีววิทยา
ของน้าในสระวํายน้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บ
ตัวอยําง อยํางน๎อย 2 จุด สํวนลึกและสํวนตื้น
ในขณะที่มีผู๎ใช๎สระวํายน้ามากที่สุด และจัดทาเป็น
สถิติให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบได๎ โดยดัชนีที่ตรวจวัด
ได๎แกํ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุํมที่ทาให๎
เกิดโรค (ได๎แกํ Escherichiacoli, Staphylococcus
aureus และ Pseudomonas aeruginosa)
10. จัดให๎มีการตรวจวัดคําความเป็นกรดดําง (pH)
และปริม าณคลอรีน คงเหลื อในสระทุ กวั น โดย
ตรวจวัดในขณะที่มีผู๎ใช๎สระวํายน้า และจัดทาเป็น
สถิติให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบได๎
1. โครงสร๎างของสระวํายน้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความมั่นคง แข็งแรง น้าซึมไมํได๎ ผนังเรียบอยูํใน
สภาพดี และทาความสะอาดงําย
2. จัดให๎มีรางระบายน้าล๎น มีฝาปิดรอบสระวํายน้า
ความกว๎าง 30-40 เซนติเมตร ไมํเป็นสนิม แข็งแรง
ทาความสะอาดงํายอยูํในสภาพดี และไมํมีน้าล๎น
ออกจากราง
3. จัดให๎มีอุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับใช๎ทาความ
สะอาดสระวํายน้า ได๎แกํ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) ในชํวงเปิดดาเนินการ
โรค
1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

สระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้ง
ตะแกรงช๎อนวัสดุแขวงลอย
4. จัดให๎มีที่วํางสาหรับใช๎เป็นทางเดินรอบสระวําย
น้า มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 1.20 เมตร ไมํลื่น ไมํมี
น้าขัง และทาความสะอาดงําย
5. จัดให๎มีปูายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัว
ระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน ในกรณี
สระวํายน้านั้นมีความลึกตั้งแตํ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมี
ตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อยํางน๎อย 3 ระยะ
6. จัดให๎มีแสงสวํางเพียงพอทั่วบริเวณสระวํายน้า
เพื่อให๎มองเห็นได๎ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช๎สระใน
เวลากลางคืน
7. พื้นสระวํายน้า ทาด๎วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไมํดูด
ซึมน้า ทาความสะอาดงํายไมํลื่น อยูํในสภาพดี
8. จัดให๎มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สระวํายน้าอยํางสม่าเสมอ
9. ดู แลมิให๎การนาสัตว์ ทุกชนิดเข๎า ไปในบริเวณ
สระวํายน้า
10. จัดให๎มีการทาความสะอาดไมํให๎ขอบสระ และ
ทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให๎
บริเวณสระวํายน้า
11. จัดให๎มีอุปกรณ์ประจาสระวํายน้า เชํน ไม๎
ชํวยชีวิต หํวงชูชีพ โฟมชํวยชีวิต เป็นต๎น
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) ในชํวงเปิดดาเนินการ
โรค
1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

3. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบ่าบัดน้่าเสีย
น้าเสียสํวนใหญํมาจากกิจกรรมของผู๎พักอาศัย ได๎แกํ น้า
อาบ/ซักล๎าง และน้าชักโครก เป็นต๎น ทั้งนี้ โครงการจัดให๎มีถัง
บาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จานวน
4 ชุด ซึ่งสามารถรองรับน้าเสียที่เกิดจากโครงการได๎เพียงพอ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถบ าบั ด น้ าเสี ย ให๎ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานน้าทิ้งจากอาคาร น้าทิ้งที่ผํานกระบวนการบาบัดแล๎ว
จะเข๎าสูํบํอตรวจคุณภาพน้าแตํละจุด รวมจานวน 4 บํอ ซึ่งอยูํ
บริเวณอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาด
บํอละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบํอตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
ทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให๎มีบํอเก็บน้ารี
ไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บํอ ซึ่งรองรั บน้า
ทิ้งที่ผํานการบาบัดแล๎วของอาคาร Q โดยโครงการจะนาไปรด
น้าต๎นไม๎และพื้นที่สีเขียวในโครงการทั้งหมดโดยไมํมีการปลํอย
ออกนอกพื้นที่โครงการ สาหรับน้าทิ้งที่ผํานการบาบัดจากจุด
บาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T จะระบายออกสูํ
คลองสาธารณประโยชน์ด๎านหน๎าโครงการตํอไป จึงคาดวําจะไมํ
สํงผลกระทบตํอผู๎พักอาศัยภายในโครงการ หรือผู๎ที่อยูํใกล๎เคียง

1. จัดให๎มีถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยง
ตะกอนเวียนกลับ จานวน 4 ชุด ซึ่งสามารถรองรับ
น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด จากโครงการได๎ เ พี ย งพอ และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสามารถบ าบั ด น้ าเสี ย ให๎เป็ น ไปตาม
มาตรฐานน้าทิ้งจากอาคาร น้าทิ้งที่ผํานกระบวนการ
บาบัดแล๎วจะเข๎าสูํบํอตรวจคุณภาพน้าแตํละจุด รวม
จานวน 4 บํอ ซึ่งอยูํบริเวณอาคาร P อาคาร Q
อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบํอละ 9.00
ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบํอตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
ทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให๎ มี
บํ อ เก็ บ น้ ารี ไ ซเคิ ล ขนาด 20.00 ลู ก บาศก์ เ มตร
จานวน 1 บํอ ซึ่งรองรับน้าทิ้งที่ผํานการบาบัดแล๎ว
ของอาคาร Q โดยโครงการจะนาไปรดน้าต๎นไม๎และ
พื้นที่ สีเขีย วในโครงการทั้งหมดโดยไมํมี การปลํอย
ออกนอกพื้ น ที่ โ ครงการ ส าหรั บ น้ าทิ้ ง ที่ ผํ า นการ
บาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และ
อาคาร T จะระบายออกสูํคลองสาธารณประโยชน์
ด๎านหน๎าโครงการตํอไป
2. จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ ความชานาญ ดูแล
รักษาและควบคุ ม ระบบบ าบัด น้ าเสีย ให๎ท างานได๎
อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้่า
1. จัดให๎มีระบบทํอระบายน้ารองรับน้าหลากภายใน
ในกรณีที่ฝนตก หากโครงการไมํมีระบบการระบายน้าที่ดี โครงการเพื่อมิให๎ทํวมขังภายในพื้นที่โครงการ
อาจทาให๎เกิดน้าทํวมขังในพื้นที่โครงการได๎ ดังนั้น โครงการจึง 2. ตรวจสอบดูแลบํอพักของระบบระบายน้าเป็น
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) ในชํวงเปิดดาเนินการ
โรค
1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)
1.5 อุบัติเหตุ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

ต๎องจัดให๎มีมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ประจ าทุ กเดื อ นเพื่ อปู องกัน ไมํ ใ ห๎มี การสะสมของ
ตะกอนดินในบํอพัก ที่เป็นสาเหตุให๎เกิดการอุดตัน
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการะบายน้า
1. การจราจร
1. จัดให๎มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอานวย
การสัญจรของรถยนต์ของผู๎พักอาศัยภายในโครงการโดยเฉพาะ ความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณ
บริเวณทางเข๎า-ออกโครงการ อาจกํอให๎เกิดอุบัติเหตุได๎ ดังนั้น ทางเข๎า-ออกโครงการ เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยใน
โครงการต๎องจัดให๎มีมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบที่อาจ การเดินรถ
เกิดขึ้น
2. จัดทาเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบํงชํองจราจร
การเดินรถรวมทั้งปูายตํางๆ ภายในโครงการให๎ชัดเจน
เพื่อไมํให๎ผู๎ขับขี่เกิดความสับสน ทาให๎สามารถเดินรถ
ได๎อยํางปลอดภัย
3. จัดทาสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช๎
ความเร็วที่ไมํเหมาะสม ซึ่งอาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎
2. การพลัดตก หกล้ม
1. จัดให๎มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย บริเวณทางเดินและบันได
ภายในอาคาร ไมํให๎พื้นทางเดินเปียกน้า หรือมีการ
วางสิ่งของกีดขวาง อันจะกํอให๎เกิดอุบัติเหตุได๎
3. การเกิดอัคคีภัย
1. จั ด ให๎ มี ระบบปู องกัน และเตื อ นอั ค คี ภั ย ตาม
มาตรฐานการปู องกัน อัคคี ภั ยของวิศ วกรรมสถาน
แหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. รณรงค์ให๎ผู๎พักอาศัยในโครงการมีความระมัดระวัง
ในการปูองกันอัคคีภัย โดยติดปูายประชาสัมพันธ์
ภายในโครงการ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุดที จังชั่น (T-Junction) ในชํวงเปิดดาเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

1.5 อุบัติเหตุ (ต่อ)
4. อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง

2. ด้านสุขภาพจิต
ได๎แกํ ความเครียด ความวิตก
กังวล เป็นต๎น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค๎า เมื่อเปิด
ดาเนินการจะมีทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติเข๎ามาพักอาศัย ซึ่ง
การที่คนจานวนมากต๎องเข๎ามาใช๎ชีวิตรํวมกันภายในโครงการ
อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งหรือข๎อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจ
มีกิจกรรมรํวมกันที่กํอให๎เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร๎อน
ราคาญ ความรู๎สึกอึดอัด วุํนวายของผู๎พักอาศัยในโครงการ แตํ
ทั้งนี้ คาดวําจะไมํสํงผลกระทบที่มีนัยสาคัญ เนื่องจากผู๎ที่เข๎ามา
ใช๎ บ ริการจะเข๎า มาพั กอาศั ย ภายในโครงการเทํ า นั้ น จึ ง ไมํ มี
กิ จ กรรมรํ ว มกั น ที่ จ ะกํ อ ให๎ เ กิ ด เสี ย งดั ง รบกวนผู๎ พั ก อาศั ย
ข๎างเคียง

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

3. จั ดให๎มี การตรวจสอบระบบปูองกันและเตื อน
อัคคีภัย ให๎สามารถใช๎งานได๎อยูํเสมอ หากพบวํามีการ
เสียหาย หรือใช๎การไมํได๎ให๎รีบดาเนินการแก๎ไขทันที
1. จัดให๎มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณ
ระเบียงสาหรับแตํละห๎องพักอาศัย
2. จัดให๎มีแนวผนังกันตก สูง 1.30 เมตร ตลอดแนว
ทั้ ง สองฝั่ ง บริ เ วณทางเดิ น ทุ ก แหํ ง ที่ เ ชื่ อ มระหวํ า ง
อาคาร
1. โครงการต๎องจัดทาข๎อบังคับกาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการพักอาศัยให๎ผู๎พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน๎น
การไมํกํอให๎เกิดการรบกวนผู๎พักอาศัยในโครงการ
และบริเวณข๎างเคียง
2. จัดให๎มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่
พักผํอนหยํอนใจ ทาให๎เกิดความผํอนคลาย
3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให๎สวยงาม
และมีความสมบูรณ์อยูํตลอดเวลา
4. ควบคุมดู แลการใช๎ป ระโยชน์อาคารของผู๎พั ก
อาศัยและพนักงาน มิให๎เกิดทัศนียภาพที่ไมํดีตํอผู๎พบ
เห็น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

นอกจากนี้ โครงการได๎เพิ่มเติมมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎านสุขภาพอนามัยให๎สอดคล๎อง
กับข๎อหํวงกังวลของประชาชน เชํน ฝุุนละออง เสียงดัง อุบัติเหตุ การระบายน้า เป็นต๎น ในระยะเปิดดาเนินการ
โครงการ (ตารางที่ 4.4-9) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.4-9 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข๎อหํวงกังวลจาก
ประชาชน ในระยะเปิดดาเนินการโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
1. คุณภาพอากาศ เสียง และ 1) ให๎ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ
ความสั่นสะเทือน
2) หมั่นทาความสะอาดและล๎างถนนภายในโครงการ พื้นที่ทั่วไปเพื่อลด
การฟุูงกระจายของฝุุน
3) หมั่นดูแลพื้นที่สี เขียวภายในโครงการ อยํางสม่าเสมอตลอดชํว ง
ดาเนินการเพื่อใช๎เป็นแนวปะทะปูองกันฝุุนละอองที่อาจจะเกิดขึ้นตํอผู๎พัก
อาศัยโดยรอบโครงการ
4) ควบคุมดูแลไมํให๎มีการดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่กํอให๎เกิดเสียงดังใน
ชํวงเวลาพักผํอน (หลังเวลา 18.00 น.)
2. การจัดการน้่าเสีย
1) จั ดให๎มีถังบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลั บ
จานวน 4 ชุด โดยระบบดังกลําวได๎ออกแบบให๎ มีความในการสามารถ
รองรับน้าเสียจากโครงการได๎อยํางเพียงพอ
2) บาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให๎มีคุณภาพน้าทิ้งเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 122ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม
2548 โครงการมีจานวนห๎องชุดทั้งหมด 188 ห๎องชุด ดังนั้น จึงจัดอยูํใน
อาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจานวนห๎องสาหรับใช๎เป็นที่อยูํอาศัย
รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุํมของอาคารตั้งแตํ 100 ห๎องนอน แตํไมํ
ถึง 500 ห๎องนอน) ซึ่งกาหนดให๎มีคําบีโอดีในน้าทิ้งไมํเกิน 30 มิลลิกรัม/
ลิตร สารแขวนลอยต๎องไมํเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟูาของระบบบาบัดน้าเสีย แยกออกจากสํวน
แยกออกจากสํวนอื่นๆ
4) ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งกํอนและหลังการบาบัดจากระบบบาบัดน้าเสีย
ทุ ก เดื อ น ตรวจวั ด พารามิ เ ตอร์ ใ ห๎ เ ป็ น ไปตามมาตรฐา นตลอดชํ ว ง
ดาเนิ นการ โดยกาหนดให๎มีการควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทุก
ครั้งกํอนนาไปใช๎ประโยชน์ ซึ่งชํวยลดการแพรํกระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหารได๎
5) สูบตะกอนในสํวนของถังตกตะกอนทุกเดือน
6) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบาบัดน้าเสียให๎สามารถบาบัดน้าเสียได๎อยําง
มีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-9 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข๎อหํวงกังวลจาก
ประชาชน ในระยะเปิดดาเนินการโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
3. การระบายน้่า
1) ดูแลและบารุงรักษาระบบระบายน้า รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมตํางๆ ให๎มี
สภาพดีพร๎อมใช๎งานอยูํตลอดเวลา
2) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้าเข๎าสูํทํอระบายน้าและมี
การลอกตะแกรงทุกเดือน
3) โครงการมีระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถบาบัดน้าเสียได๎ตามมาตรฐาน
น้าทิ้งของอาคาร
4. การใช้ไฟฟ้า
1) จัดเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ความชานาญเฉพาะด๎านระบบไฟฟูา ไว๎คอยดูแล
ระบบไฟฟูา ให๎สามารถใช๎งานอยูํเสมอ
2) จัดให๎มีการติดตั้งระบบไฟฟูา และระบบปูองกันฟูาผํา ตามที่เสนอใน
รายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟูา รวมถึง
สายสั ญญาณทางไฟฟูาระบบสื่ อสารตํางๆ และอุปกรณ์ไฟฟูาตํางๆ ให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยตามมาตรฐาน
3) รณรงค์ให๎พนักงาน และผู๎เข๎ามาใช๎บริการ ใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัด และ
ให๎เลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ไฟฟูาชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช๎
งานยาวนาน
4) จัดให๎มีระบบไฟฟูาสํองสวํางโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎กับทั่ว
ทุกบริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
5. การใช้น้่า
1) จัดให๎มีถังเก็บน้าสารองสาหรับใช๎ในโครงการ เพื่อให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการ
2) ตรวจสอบดูแลระบบจํายน้าและระบบเส๎นทํอให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ
หากพบวํามีการชารุดให๎รีบแก๎ไขทันที
3) รณรงค์ให๎มีการใช๎น้าภายในโครงการอยํางประหยัดเพื่อลดปริมาณการ
ใช๎น้าของโครงการ
6. การจัดการขยะ
1) จัดให๎มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแตํละสํวนอยํางเพียงพอ
2) ขยะแห๎ ง ที่ ส ามารถน าไปใช๎ ไ ด๎ อี ก เชํ น โลหะ ขวด พลาสติ ก และ
กระดาษ หนังสือพิมพ์ ให๎พนักงานทาความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว๎
ขายให๎กับผู๎รับซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
3) จัดให๎มีพนักงานทาความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็ บขน
ขยะทุกครั้ง และตํอทํอน้าเสียจากน้าชะขยะและการล๎างห๎องพักขยะเข๎าไป
บาบัดน้าเสียยังบํอบาบัดน้าเสียรวม
7. การคมนาคมและการขนส่ง 1) ติดตั้งปูายสัญญาณจราจรและจัดเจ๎าหน๎าที่ดูแลให๎ความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณทางเข๎า-ออก
2) จัดให๎มีเส๎นแบํงชํองจราจรอยํางชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
7. การคมนาคมและการขนส่ง 3) ห๎ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการกํอสร๎างในบริเวณทางเข๎า -ออก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-9 มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบด๎านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข๎อหํวงกังวลจาก
ประชาชน ในระยะเปิดดาเนินการโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
(ต่อ)
โครงการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู๎ใช๎ถนน
4) ติดปูายประชาสัมพันธ์ผู๎พักอาศัย ห๎ามจอดรถริมถนนทางเข๎า-ออกพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตํอถนนดังกลําว
8. ความปลอดภัยสาธารณะและ 1) จัดให๎มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกบริเวณ
การเกิดอัคคีภัย
ทางเข๎า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2) จัดให๎มแี ละติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัย ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ทุกประการ
ซึ่งต๎องเป็นไปตามข๎อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
3) จั ด ให๎ มี การอบรมวิ ธีก ารใช๎ อุป กรณ์ และระบบปู องกั นอั ค คีภั ย และ
ฝึกอบรมเรื่องการซ๎อมอพยพย๎ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม๎ แกํเจ๎าหน๎าที่ของ
โครงการ ยามรั ก ษาการณ์ และผู๎ พั ก อาศั ย เพื่ อ ให๎ ส ามารถใช๎ ง านได๎
ทันทํวงที และไมํตกใจกลัว
4) จัดให๎มีการซ๎อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยูํใกล๎กับโครงการมากที่สุดเป็นประจาทุก
ปี ปีละ 1 ครั้ง
5) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตาแหนํงที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตํางๆ
ปูายบอกชั้น เส๎นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลน
แผนผังดังกลําวไว๎ในตาแหนํงที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนในแตํละชั้นของ
อาคาร
9. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 1) จัดให๎มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได๎ออกแบบไว๎ เพื่อใช๎เป็นพื้นที่พักผํอน เพิ่ม
ความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
2) เลือกใช๎วัสดุตกแตํงอาคารให๎กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบ
อาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได๎ออกแบบไว๎
3) ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให๎มีสภาพดี และ
สวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว๎อยูํเสมอ
10. อุบัติเหตุ
1) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่คอยอานวยความสะดวกชํวงที่มีรถยนต์เข๎า-ออก
10.1 อุบัติเหตุจากการกีดขวาง โครงการ
การจราจรและอุบัติเหตุจากการ 2) ติดตั้งเครื่องหมาย ปูายเตือนปูายแนะนา บริเวณพื้นที่กํอสร๎างโครงการ
ขนส่ง
3) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณตํางๆ
ให๎ใช๎งานได๎ดีตลอดเวลา
10.2 อุบัติเหตุจากการพลัดตก 1) จัดให๎มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
หกล้ม
บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแตํละแหํง ไมํให๎พื้นทางเดินเปียก
น้า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะกํอให๎เกิดอุบัติเหตุได๎
10.3 อุบัติเหตุจากจากการตก 1) จัดให๎มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณระเบียงสาหรับแตํละห๎องพัก
จากที่สูง
อาศัย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

4-147

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

4.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(1) ช่วงก่อสร้าง
ผลกระทบด๎านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํวนใหญํจะเกิดขึ้นกับคนงานและเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน
ในโครงการ จากอุบัติเหตุตํางๆ อาจเกิดจากการทางานที่ขาดความระมัดระวังหรือ ความประมาทในการใช๎
เครื่องจักร การใช๎เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไมํสมบูรณ์ การขนสํงวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างที่อาจทาให๎เกิดการกีดขวาง
การจราจร ซึ่งมีผลกระทบมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับมาตรการทางด๎านความปลอดภัยของผู๎ รับเหมา และตัวคนงาน
ผู๎ปฏิบัติเอง นอกจากนี้ การกํอสร๎างโครงการอาจกํอให๎เกิดผลกระทบจากการรํวงหลํนของเศษวัสดุตํออาคารที่
อยูํข๎างเคียง ซึ่งอาจกํอให๎เกิดความเสียหายทั้งตํอชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการกํอสร๎าง โครงการจึงได๎กาหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยสาหรับคนงานในการปฏิบัติงานไว๎
ดังนี้
1) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่จากโครงการ เข๎าพบผู๎พักอาศัยที่อยูํข๎างเคียงเป็นประจาทุกเดือนตลอด
ชํวงเวลากํอสร๎าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการกํอสร๎างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต๎องหาแนวทางแก๎ไข
อยํางเรํงดํวน โดยแก๎ไขให๎ทันทีและแล๎วเสร็จตามระยะเวลาตามความยากงํายของงานทั้งนี้ โครงการจะ
ดาเนินการแจ๎งระยะเวลากับผู๎เสียหายหลังจากเข๎าประเมินพื้นที่แล๎ว
2) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ ด๎านทิศใต๎ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตกโดยรอบพื้นที่โครงการเว๎นทางเข๎าออก โดยติดตั้งปูายห๎ามมิให๎ผู๎ที่ไมํเกี่ยวข๎องเข๎าไปภายในบริเวณ
พื้นที่กํอสร๎าง
3) จัดให๎มีเหล็กยึดนั่งร๎านติดกับโครงสร๎าง พร๎อมทั้งติดตั้งผ๎าใบคลุมรอบนอก เพื่อปูองกันวัสดุ
รํวงหลํน
4) ทุก 2-3 ชั้น ต๎องแขวนนั่งร๎านและขึงตาขํายรอบเพื่อใช๎ในการทาผนังภายนอก
5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลกํอนนามาใช๎งานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
6) ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให๎อยูํภายในพื้นที่โครงการเทํานั้น
7) จัดหาน้าใช๎ ระบบรวบรวมและกาจัดมูลฝอย น้าเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว๎อยําง
เพียงพอ เพื่อปูองกันไมํให๎เกิดแหลํงเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได๎
8) จัดให๎มีชุดปฐมพยาบาล โดยจัดให๎มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต๎นและ
เจ๎าหน๎าที่พยาบาลสาหรับคนงานที่ทางานกํอสร๎างภายในพื้นที่กํอสร๎างโครงการ เทํานั้น
9) บริเวณทางเข๎า -ออก ต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลการเข๎า -ออกของเจ๎าหน๎าที่ คนงานและ
ยานพาหนะตํางๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร๎อย
10) จั ดทาหลั งคาทางเดินชํว งที่ผํ านพื้นที่กํอสร๎างโครงการและรื้อถอนออกเมื่อกํอสร๎าง
โครงการแล๎วเสร็จ
11) ไมํอนุญาตให๎คนงานกํอสร๎างออกนอกพื้นที่กํอสร๎างและใช๎บริการร๎านค๎าในโครงการ
12) ติดปูายแนะนาการทางาน ปูายเตือน เพื่อให๎คนงานกํอสร๎างปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง
13) จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอุบัติเหตุในระหวํางการทางานให๎กับคนงาน เชํน หมวกนิรภัย
แวํนตานิรภัย หน๎ากากกันฝุุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต๎น
14) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกํหัวหน๎าคนงาน หรือจัดหาคูํมือรักษาความ
ปลอดภัยในการกํอสร๎างพร๎อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให๎ดียิ่งขึ้น
15) ควบคุมดูแลและสอดสํองการใช๎ไฟฟูา และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จาเป็น
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16) ให๎เข๎มงวดตํอคนงานด๎านสุขาภิบาล เพื่อปูองกันปัญหาการแพรํกระจายของเชื้อโรคหรือ
โรคติดตํอ
17) จัดให๎มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายตํอชีวิต รํางกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก และแสดงสาเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกลําว ไว๎ในที่เปิดเผยและเห็นได๎งํายภายในพื้นที่
กํอสร๎าง
18) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์บริเวณด๎านหน๎าพื้นที่โครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู๎รับเหมา ชื่อ
ผู๎รับเหมา/ผู๎ควบคุมงาน พร๎อมเบอร์โทรศัพท์ติดตํอ เพื่อให๎ผู๎พักอาศัยที่อยูํใกล๎เคียงพื้นที่ โครงการได๎รับทราบ
ข๎อมูล และสามารถติดตํอกับผู๎รับเหมาผู๎ควบคุมงานได๎โดยตรง ในกรณีได๎รับความเดือดร๎อนจากการกํอสร๎าง
โครงการ
19) จัดจ๎างผู๎รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให๎มีบริษัทควบคุมงานกํอสร๎าง และเจ๎าหน๎าที่
ปลอดภัยวิชาชีพควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว๎ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่ได๎รับ
ความเห็นชอบอยํางเครํงครัด
ดังนั้น จากมาตรการตํางๆ ข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วําการกํอสร๎างโครงการจะไมํกํอให๎เกิดผลกระทบที่มี
นัยสาคัญด๎านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตัวคนงานและผู๎อยูํอาศัยโดยรอบโครงการ กิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยในชํวงกํอสร๎างของโครงการนั้น อาจมีสาเหตุการเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ลูกไฟจาก
งานเชื่อม กระแสไฟฟูาลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข๎องกับระบบกระแสไฟฟูา ความประมาทเลินเลํอของคนงาน
เชํน สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกติดไฟ เป็นต๎น ดังนั้น เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก
สาเหตุดังกลําวโครงการจะต๎องกาหนดมาตรการให๎กับบริษัทรับเหมานาไปปฏิบัติเพื่อปูองกันการเกิดอัคคีภัย
ในชํวงกํอสร๎าง ดังนี้
1) ห๎ามสูบบุหรี่และนาวัตถุไวไฟเข๎าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตํอการลุกติดไฟ รวมถึงการ
เคลื่อนย๎ายนาเข๎าหรือขนวัตถุไวไฟในแตํละครั้งต๎องอยูํในความควบคุมดูแลของหัวหน๎างานหรือผู๎รับผิดชอบดูแล
ทุกครั้ง
2) ห๎ามใช๎กระแสไฟฟูาเกินขนาดความต๎านทานของสายไฟที่กาหนด หรือตํอพํวงอุปกรณ์ไฟฟูา
ทุกชนิด
3) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรือความชารุดเสียหายของอุปกรณ์
อยูํเสมอ
4) ไมํใช๎อุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหาย ทั้งนี้หากพบวํามีอุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหายต๎องแจ๎ง
ตํอหัวหน๎างานหรือผู๎รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง
5) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต๎องกระทาหํางจากวัสดุติดไฟอยํางน๎อย 35 ฟุต
6) ผู๎รับเหมาต๎องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ABC และ CO2 ประจาจุดที่มีความเสี่ยง
ตํอการเกิดอัคคีภัย และอยูํในสภาพที่พร๎อมจะใช๎งาน
7) ห๎ามนาวัตถุไวไฟเข๎าใกล๎อุปกรณ์เครื่องมือหรือพื้นที่กํอสร๎างที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัย
โดยเด็ดขาด
8) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแตํละวันต๎องทาการตรวจเช็คสภาพความเรียบร๎อยของ
พื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว๎ในที่ที่จัดเตรียมไว๎ทุกครั้ง
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หากบริษัทผู๎รับเหมาสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่นาเสนออยํางเครํงครัด คาดวําผลกระทบด๎านความ
ปลอดภัยทั้งในสํวนของอุบัติเหตุจากงานกํอสร๎างและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยจะอยูํในระดับต่า ทั้งนี้ บริษัท
ที่ปรึกษาได๎เสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดขึ้นน๎อยที่สุดไว๎ ดังแสดงในบทที่ 5
การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในระยะก่อสร้าง
การกํอสร๎างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) อาจสํงผลกระทบด๎านความ
ปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล๎เคียง ได๎แกํ เรื่องฝุุนละออง เสียงดังจากการกํอสร๎าง
น้าเสีย ขยะ อุบัติเหตุจากการตกหลํน จากการจราจร จากการขนสํงวัสดุกํอสร๎าง และอัคคีภัย
และจากการสารวจความคิดเห็นของประขาชนในรัศมี 100 เมตร พบวํา ประชาชนทั้งหมดมีความคิด
เห็นวํา ไมํมีปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ร๎อยละ 100.00 ขณะที่การสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา ไมํมีปัญหาความไมํ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย์ สิ น ร๎ อยละ 87.50 และรองลงมาประชาชนมีความคิดเห็ นวํา มีปัญหาความไมํ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร๎อยละ 3.13 อยูํในระดับต่า สาหรับการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ใน
รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา ไมํมีปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ร๎อยละ 99.07 และรองลงมาประชาชนมีความคิดเห็นวํา มีปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร๎อยละ 0.93 อยูํในระดับต่า
โดยภาพรวม ประชาชนที่อยูํในบริเวณใกล๎เคียงกับโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค๎า) มีความคิดเห็นวํา ปัจจุบันปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยูํในระดับไมํมีปัญหา รองลงมา
ประชาชนมีความคิดเห็นวํา มีปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยูํในระดับต่า อยํางไรก็ตาม การ
กํอสร๎างโครงการอาจสํงผลกระทบตํอความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล๎เคียง ด๎วย
เหตุนี้ ทางโครงการจึงนาเสนอมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบฯ หากปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก๎ไข
ผลกระทบฯ คาดวํา ประชาชนในบริเวณใกล๎เคียงกับพื้นที่โครงการจะได๎รับผลกระทบลดลง
มาตรการป้องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะก่อสร้าง
1) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่จากโครงการ เข๎าพบผู๎พักอาศัยที่อยูํข๎างเคีย งเป็นประจาทุกเดือนตลอด
ชํวงเวลากํอสร๎าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการกํอสร๎างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต๎องหาแนวทางแก๎ไข
อยํางเรํงดํวน โดยแก๎ไขให๎ทันทีและแล๎วเสร็จตามระยะเวลาตามความยากงํายของงาน ทั้งนี้โครงการจะ
ดาเนินการแจ๎งระยะเวลากับผู๎เสียหายหลังจากเข๎าประเมินพื้นที่แล๎ว
2) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ ด๎านทิศใต๎ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตกโดยรอบพื้นที่โครงการเว๎นทางเข๎าออก โดยติดตั้งปูายห๎ามมิให๎ผู๎ที่ไมํเกี่ยวข๎องเข๎าไปภายในบริเวณ
พื้นที่กํอสร๎าง
3) จัดให๎มีเหล็กยึดนั่งร๎านติดกับโครงสร๎ าง พร๎อมทั้งติดตั้งผ๎าใบคลุมรอบนอก เพื่อปูองกันวัสดุ
รํวงหลํน
4) ทุก 2-3 ชั้น ต๎องแขวนนั่งร๎านและขึงตาขํายรอบเพื่อใช๎ในการทาผนังภายนอก
5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลกํอนนามาใช๎งานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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6) ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให๎อยูํภายในพื้นที่โครงการเทํานั้น
7) จัดหาน้าใช๎ ระบบรวบรวมและกาจัดมูลฝอย น้าเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว๎อยําง
เพียงพอ เพื่อปูองกันไมํให๎เกิดแหลํงเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได๎
8) จัดให๎มีชุดปฐมพยาบาล โดยจัดให๎มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต๎นและ
เจ๎าหน๎าที่พยาบาลสาหรับคนงานที่ทางานกํอสร๎างภายในพื้นที่กํอสร๎างโครงการเทํานั้น
9) บริเวณทางเข๎า-ออก ต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลการเข๎า -ออกของเจ๎าหน๎าที่ คนงาน และ
ยานพาหนะตํางๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร๎อย
10) จั ดทาหลั งคาทางเดินชํว งที่ผํ านพื้นที่กํ อสร๎างโครงการและรื้อถอนออกเมื่อกํอสร๎าง
โครงการแล๎วเสร็จ
11) ไมํอนุญาตให๎คนงานกํอสร๎างออกนอกพื้นที่กํอสร๎างและใช๎บริการร๎านค๎าในโครงการ
12) ติดปูายแนะนาการทางาน ปูายเตือน เพื่อให๎คนงานกํอสร๎างปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง
13) จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอุบัติเหตุใ นระหวํางการทางานให๎กับคนงาน เชํน หมวกนิรภัย
แวํนตานิรภัย หน๎ากากกันฝุุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต๎น
14) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกํหัวหน๎าคนงาน หรือจัดหาคูํมือรักษาความ
ปลอดภัยในการกํอสร๎างพร๎อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให๎ดียิ่งขึ้น
15) ควบคุมดูแลและสอดสํองการใช๎ไฟฟูา และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จาเป็น
16) ให๎เข๎มงวดตํอคนงานด๎านสุขาภิบาล เพื่อปูองกันปัญหาการแพรํกระจายของเชื้อโรค หรือ
โรคติดตํอ
17) จัดให๎มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายตํอชีวิต รํางกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก และแสดงสาเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกลําว ไว๎ในที่เปิดเผยและเห็นได๎งํายภายในพื้นที่
กํอสร๎าง
18) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์บริเวณด๎านหน๎าพื้นที่ โครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู๎รับเหมา ชื่อ
ผู๎รับเหมา/ผู๎ควบคุมงาน พร๎อมเบอร์โทรศัพท์ติดตํอ เพื่อให๎ผู๎พักอาศัยที่อยูํใกล๎เคียงพื้น ที่โครงการได๎รับทราบ
ข๎อมูล และสามารถติดตํอกับผู๎รับเหมาผู๎ควบคุมงานได๎โดยตรง ในกรณีได๎รับความเดือดร๎อนจากการกํอสร๎าง
โครงการ
19) จัดจ๎างผู๎รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให๎มีบริษัทควบคุมงานกํอสร๎าง และเจ๎าหน๎าที่
ปลอดภัยวิชาชีพควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุ ไว๎ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่ได๎รับ
ความเห็นชอบอยํางเครํงครัด
20) กํอนที่จะเจาะเสาเข็มและกํอสร๎างฐานรากอาคารให๎ผู๎รับเหมาจัดเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปแจ๎งแกํผู๎
ที่อาศัยอยูํติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 10 วัน โดยให๎หมายเลขโทรศัพท์ของเจ๎าหน๎ าที่ที่
ควบคุมการกํอสร๎างเพื่อให๎สามารถติดตํอกับโครงการได๎โดยตรง และเมื่ออาคารข๎างเคียงได๎รับความเดือดร๎อน
จากการดาเนินโครงการต๎องเรํงแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
21) ถํายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว๎เป็นหลักฐานเพื่อใช๎ในกรณีที่มีการร๎องเรียน
วําโครงสร๎างสิ่งกํอสร๎างเสียหายจากการกํอสร๎างโครงการ
22) วางผังบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว๎ให๎
หํางจากบ๎านเรือนประชาชนให๎มากที่สุดเทําที่จะทาได๎
23) การทาฐานรากของอาคาร ต๎ องใช๎ เสาเข็ มเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสี ยงและ
แรงสั่นสะเทือนตํอพื้นที่ใกล๎เคียง
24) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต๎องทาตามคาแนะนาของผู๎ผลิตเครื่องจักร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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25) กาหนดระยะเวลาการท างานของคนงานที่ ได๎ รั บ เสี ย งให๎ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- ระยะเวลาในการทางานน๎อยกวํา 7 ชั่วโมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎อง
ไมํเกิน 91 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทางาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎องไมํเกิน
90 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทางานมากกวํา 8 ชั่วโมง ระดับความเข๎มเสียงที่ได๎รับตํอเนื่องต๎อง
ไมํเกิน 80 เดซิเบล (เอ)
26) กาหนดชํวงเวลาการกํอสร๎างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต๎องมีการ
กํอสร๎างเกินเวลาดังกลําวจะดาเนินการแจ๎งผู๎พักอาศัยข๎างเคียงทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วัน ทั้งนี้ ต๎องเป็น
กิจกรรมเทปูนฐานรากอาคารเทํานั้น และดาเนินการในชํวงเวลา 17.00-20.00 น. โดยทางานได๎ไมํเกินเวลา
20.00 น. สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินกิจกรรมการกํอสร๎าง และแบํงชั่วโมงการ
ทางาน เป็นชํวงเวลาตั้งแตํ 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีชํวงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.
27) กาหนดชํวงเวลาการกํอสร๎างตามกฎหมายกาหนด คือ ในเวลา 08.00-17.00 น. และแบํง
ชั่วโมงการทางาน เป็นชํวงเวลาตั้งแตํ 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีชํวงเวลาหยุดพัก 12.0013.00 น.
28) หากมีเหตุให๎เกิดความเสียหายทั้งรํางกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น
ผู๎รับเหมากํอสร๎างต๎องติดตามตรวจสอบและดาเนิ นการปรับปรุง ชดใช๎คําเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเรํงดํวนอยํางเป็น
ธรรม โดยโครงการต๎องทาความตกลงกับผู๎ที่อยูํใกล๎เคียงกํอนกํอสร๎าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต๎อง
ชดเชยให๎กับผู๎ได๎รับความเสียหาย
29) จัดพื้นที่เฉพาะในการทากิจกรรม เชํน การเชื่อม เป็นต๎น ให๎กระทาในห๎องที่มิดชิด และอยูํ
หํางจากพื้นที่ที่มีผู๎อยูํอาศัยมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทาในพื้นที่แตํละชั้นให๎ติดตั้งแผํนกั้นเสียงชั่วคราวชนิด
เคลื่อนย๎ายได๎ทั้ง 3 ด๎าน เพื่อปูองกันผลกระทบด๎านเสียงรบกวน ทั้งนี้ การติดตั้งแผํนกั้นเสียงชั่วคราวดังกลําว ซึ่ง
ถือวําเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่ง จะสามารถลดเสียงลงได๎ 30 dB(A)
30) ห๎ามใช๎กระแสไฟฟูาเกินขนาดความต๎านทานของสายไฟที่กาหนด หรือตํอพํวงอุปกรณ์
ไฟฟูาทุกชนิด
31) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรือความชารุดเสียหายของอุปกรณ์
อยูํเสมอ
32) ไมํใช๎อุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหาย ทั้งนี้ หากพบวํามีอุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหายต๎องแจ๎ง
ตํอหัวหน๎างานหรือผู๎รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง
33) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต๎องกระทาหํางจากวัสดุติดไฟอยํางน๎อย 35 ฟุต
34) ผู๎รับเหมาต๎องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ABC และ CO2 ประจาจุดที่มีความ
เสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัย และอยูํในสภาพที่พร๎อมจะใช๎งาน
35) ห๎ามนาวัตถุไวไฟเข๎าใกล๎อุปกรณ์เครื่องมือหรือพื้นที่กํอสร๎างที่มีความเสี่ยงตํอการเกิด
อัคคีภัยโดยเด็ดขาด
36) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแตํละวันต๎องตรวจเช็คสภาพความเรียบร๎ อยของพื้นที่
โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว๎ในที่ที่จัดเตรียมไว๎ทุกครั้ง
37) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแตํละวันต๎องตรวจเช็คสภาพความเรียบร๎อยของพื้นที่
โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว๎ในที่ที่จัดเตรียมไว๎ทุกครั้ง
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(2) ช่วงด่าเนินการ
1. ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
โครงการประกอบด๎วย ห๎องชุดจานวน 188 ห๎องชุด มีที่จอดรถยนต์ไว๎ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่
จอดรถสาหรับผู๎พิการจานวน 5 คัน ซึ่งมีพื้นที่ใช๎สอยอาคารรวมเทํากับ 30,195.01 ตารางเมตร ซึ่งโครงการ
ประกอบกิจ การประเภทอาคารชุด เพื่อการค๎า ดังนั้น จึงต๎องจัด เตรีย มระบบปูองกันอัคคีภัยให๎ เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
เพื่อให๎สามารถปูองกันและควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต๎นได๎ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กํอนที่หนํวยงานราชการที่
เกี่ยวข๎องจะเข๎ามาให๎การชํวยเหลือ ทั้งนี้ โครงการจะทาการติดตั้งระบบปูองกันและควบคุมอัคคีภัยดังกลําวให๎
เป็ น ไปตามข๎ อ ก าหนดของดั ง กลํ า ว ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดการติ ด ตั้ ง ระบบปู อ งกั น และควบคุ ม อั ค คี ภั ย รวมทั้ ง
รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเ พลิงไหม๎
ภายในโครงการดังนี้
1) ชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด๎วยสายฉีดน้าดับเพลิงพร๎อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)
โดยแตํละตู๎ประกอบด๎วย วาล์วฉีดน้าดับเพลิงขนาด 2.50 นิ้ว แบบข๎อตํอสวมเร็ว 1 ชุด ชุดสายฉีดน้าดับเพลิง
ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีดน้าดับเพลิง 100 ฟุต ตํอจากตู๎ฉีดน้าดับเพลิงแล๎ว
สามารถนาไปใช๎ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได๎ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห๎งขนาด 10
ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตู๎ดับเพลิงบริเวณโถงทางเดิน และโถงลิฟต์ของอาคาร P
อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ชั้นละ 2 ชุด ตั้งแตํชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี FHC จานวน 40 จุด
2) หัวรับน้่าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) โครงการจัดให๎
มีหัวรับน้าดับเพลิงสาหรับนาน้าจากรถดับเพลิงเข๎าสูํระบบการจํายน้าเพื่อดับเพลิงภายในอาคารโครงการ โดยหัว
รับน้าดับเพลิงสาหรับรถดับเพลิงจะใช๎แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø65 x Ø65 x Ø100 พร๎อม
Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช๎สาหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จานวน 4 จุดๆ ละ 2 ชุด ตาแหนํงที่
จัดเตรียมอยูํบริเวณด๎านหน๎าอาคาร P จานวน 2 ชุด ด๎านหน๎าอาคาร Q จานวน 2 ชุด ด๎านหน๎าอาคาร R จานวน
2 ชุด และด๎านหน๎าอาคาร T จานวน 2 ชุด
3) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ แบบผงเคมีแห๎ง
(Dry Chemical Extinguisher) ขนาด 20 ปอนด์ แบบหิ้วได๎ ซึ่งจะติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารทุ กอาคาร
รวมจานวน 80 จุด ดังนี้
- อาคาร P ติดตั้งทุกชั้นตั้งแตํชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 4 จุด และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
- อาคาร Q ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 7 จุด ชั้นที่ 2-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 4 จุด
และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
- อาคาร R ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 2 จุด ชั้นที่ 2-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 3 จุด
และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
- อาคาร T ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 4 จุด ชั้นที่ 2-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 3 จุด
และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) โครงการจะติดตั้งปูายบอกทางหนีไฟภายในอาคารโดย
ใช๎ตัวอักษรขนาดใหญํกวํา 10 เซนติเมตร พร๎อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11 W
ซึ่งมีกาลังเพียงพอในการใช๎งานขณะที่แหลํงจํายกาลังไฟฟูาในสภาวะปกติเกิดขัดข๎องไมํน๎อยกวํา 2 ชั่วโมง โดย
จะติดตั้งไว๎บริเวณทางเข๎าออกอาคาร และทางเดินหน๎าบันไดหนีไฟ
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5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร๎อมแบตเตอรี่ ทาหน๎าที่จํายกาลังไฟฟูาใน
สภาวะที่ไฟฟูาปกติขัดข๎อง หลอด Halogen พร๎อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟูาอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจําย
กระแสไฟฟูาได๎ตํ อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อสํองสวํางให๎สามารถมองเห็นได๎
ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว๎ตามจุดตํางๆ ของแตํละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ
จานวน 216 จุด
6) กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกํผู๎ใช๎อาคาร โครงการได๎จัดให๎มี
ระบบกล๎องวงจรปิดในแตํละสํวนของอาคาร ดังนี้
- อาคาร P ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแตํชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟูา รวมมี CCTV จานวน 42 จุด
- อาคาร Q ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแตํชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟูา รวมมี CCTV จานวน 41 จุด
- อาคาร R ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแตํชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟูา รวมมี CCTV จานวน 28 จุด
- อาคาร T ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแตํชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟูา รวมมี CCTV จานวน 29 จุด
รวมมี CCTV ที่ติดตั้งภายในอาคาร จานวน 140 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณโถงต๎อนรับ โถงลิฟต์
และทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร สาหรับภายนอกอาคารโครงการเนื่องจากทางเข๎า-ออกของโครงการตั้งอยูํ
ติดกันถนนสาธารณะ ซึ่งโครงการได๎ติดตั้งกล๎อง CCTV ภายในโครงการให๎ชัดเจน โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นจุด
อับสายตา โดยเพิ่มมุมมองที่สามารถมองเห็นพื้นที่สาธารณะ คือ ถนนด๎านหน๎าโครงการเพื่อให๎สามารถติดตาม
ตรวจสอบการเข๎าออกของรถ และดูแลความปลอดภัยบริเวณถนนสาธารณะนอกโครงการ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
นโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให๎สถานประกอบการมีสํวนชํวยสอดสํองดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ตํางๆ ภายใน
จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกํผู๎ ใช๎อาคาร โดยได๎มีการติดตั้ง CCTV จานวน 30 จุด
บริเวณทางเดินรถ ลานจอดรถและทางเข๎าออกโครงการ รวมมี CCTV ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ใน
พื้นที่โครงการทั้งสิ้น 170 จุด
7) บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ
โครงการจัดให๎มีบันไดหลักและบันไดหนีไฟ ของอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา โดยโครงการจัดให๎มี
บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟรวมด๎วย มีรายละเอียดดังนี้
1) อาคาร P
- บันได ST-1 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แหํง/ชั้น ตั้งแตํชั้นที่ 1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว๎าง
1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
- บันได ST-2 (บันไดหลัก) จานวน 1 แหํง/ชั้น ตั้งแตํชั้นที่ 1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว๎าง 1.50
เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
2) อาคาร Q
- บันได ST-3 (บันไดหลัก) จานวน 1 แหํง/ชั้น ตั้งแตํชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 5 มีความกว๎าง 1.50
เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
- บันได ST-4 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แหํง/ชั้น ตั้งแตํชั้นที่ 1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว๎าง
1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
3) อาคาร R
- บันได ST-5 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แหํง/ชั้น ตั้งแตํชั้นที่ 1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว๎าง
0.90 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
- บันได ST-6 (บันไดหลัก) จานวน 1 แหํง/ชั้น ตั้งแตํชั้นที่ 1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว๎าง 1.50
เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
2) อาคาร T
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- บันได ST-7 (บันไดหลัก) จานวน 1 แหํง/ชั้น ตั้งแตํชั้นที่ 1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว๎าง 1.50
เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
- บันได ST-8 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แหํง/ชั้น ตั้งแตํชั้นที่ 1 - ชั้นดาดฟูา มีความกว๎าง
0.90 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุเป็นวัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพืนชั นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อน
หรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพืนชันล่างได้
บันไดหนีไฟภายในอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80
เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้าง ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกันโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและ
ช่องประตูหนี ไฟ และต้องมี อากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชันต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่
ภายนอกอาคารได้มี พืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทังกลางวันและกลางคืน
ซึ่งการออกแบบบันไดหนีไฟ มีความสอดคล๎องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 สํวนที่ 4 บันไดหนีไฟ
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตรสูงไม่น้อย กว่า 1.90 เมตร และต้องทาเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านัน กับต้องติด
อุป กรณ์ช นิ ดที่บังคับ ให้ บ านประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูห รือ
ทางออกสู่บันไดหนีไฟ ต้องไม่มีธรณีหรือขอบกัน
ซึ่งการออกแบบประตูหนีไฟทั้งหมดของโครงการ มีความสอดคล๎องกับกฎกระทรวงดังกลําว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประตูบันไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได๎ไมํน๎ อยกวํา 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสูํ
ภายนอก พร๎อมติดตั้งโช๏คอัพด๎านในเพื่อบังคับให๎ประตูปิดได๎เอง มีความกว๎าง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร ไมํมี
ธรณีประตูกั้น
นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งปูายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให๎เห็นได๎ชัดเจนและไมํใช๎สีหรือ
รูปรํางที่กลมกลืนกับการตกแตํงปูายอื่นๆ ที่ติดไว๎ใกล๎เคียงกัน สาหรับปูายบอกทางหนีไฟจะใช๎สัญลักษณ์หนีไฟ
พร๎อมระบุคาวํา “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไมํน๎อยกวํา 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช๎สีขาว
บนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสวํางให๎เห็นเดํนชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุ กเฉินไว๎ที่บริเวณทางออกสูํ
บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร สํวนปูายบอกตาแหนํงชั้นอาคาร จะติดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด๎วยตัวอักษรสูงไมํน๎อย
กวํา 15 เซนติเมตร บริเวณโถงทางเดิน และบริเวณโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร
การล่าเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
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การลาเลียงผู๎พักอาศัยออกนอกอาคารจะใช๎บันไดหลักและบันไดหนีไฟของอาคาร กํอน
เคลื่อนย๎ายตามเส๎นทางหนีไฟที่กาหนดไปยังจุดรวมพล จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ 183.00 ตารางเมตร อยูํบริเวณอาคาร R
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 90.00 ตารางเมตร อยูํบริเวณอาคาร P
รวมขนาดพื้นที่จุดรวมพล 273.00 ตารางเมตร
(1) จุดรวมพลของโครงการ
การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจานวนผู๎พักอาศัยภายในโครงการ และเคลื่อนย๎ายออก
นอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย๎ายคนออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต๎องจัดเตรียม
พื้น ที่ จุ ด รวมพลทั้ ง สิ้ น ต๎ อ งไมํน๎ อ ยกวํ า 250.50 ตารางเมตร (คิ ด จากจ านวนผู๎ อ พยพประมาณ 1,002 คน
(พนักงานประจาโครงการและผู๎พักอาศัย)  สัดสํวนพื้นที่ตํอผู๎พักอาศัยไมํน๎อยกวํา 0.25 ตารางเมตร/คน) ทั้งนี้
โครงการได๎จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว๎ จานวน 2 จุด มีขนาดพื้นที่รวม 273.00 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นสัดสํวน
พื้ น ที่ จุ ด รวมพล เทํ า กั บ 0.27 ตารางเมตร/คน จึ ง สอดคล๎ อ งกั บ แนวทางของส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่กาหนดให๎มีสัดสํวนพื้นที่ตํอผู๎พักอาศัยไมํน๎อยกวํา 0.25 ตารางเมตร/คน
สาหรับผู๎พักอาศัยแตํละห๎องชุดและพนักงานจะต๎องอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม๎ โดยผู๎อพยพจะต๎องเดินทางออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส๎นทางที่มีปูายแจ๎งไว๎สาหรับทางหนีไฟ และลง
มายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สาหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช๎เวลา
ประมาณ 3.30 นาที
8) ความสามารถในการให้บริการดับเพลิงของหน่วยงานราชการ
พื้นที่โครงการอยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การ
บริหารสํวนตาบลเชิงทะเล อยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
สํวนตาบลเชิงทะเล โดยมีรถกู๎ภัยเคลื่ อนที่เร็วพร๎อมอุปกรณ์ จานวน 1 คัน รถดับเพลิงอาคารสูงพร๎อมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ดับเพลิง จานวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้าเอนกประสงค์พร๎อมอุปกรณ์ ขนาด 12,000 ลิตร จานวน
2 คัน รถยนต์บรรทุกน้าเอนกประสงค์พร๎อมอุปกรณ์ ขนาด 6,000 ลิตร จานวน 2 คัน ชุดดับเพลิงในอาคาร
พร๎ อมเครื่ องชํวยหายใจชนิดอัดอากาศ จ านวน 4 ชุด และเจ๎าหน๎าที่ในการปฎิบัติงานด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จานวน 16 คน
ในกรณี ที่เ กิด เหตุ เพลิ ง ไหม๎ ทางโครงการสามารถขอความชํ ว ยเหลื อ จากงานปู องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารสํวนตาบลเชิงทะเล ซึ่งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของพื้นที่โครงการ มี
ระยะทางตามเส๎นทางการจราจรหํางจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.30 กิโลเมตร ซึ่งรถที่ใช๎ในการดับเพลิงของ
หนํวยงานดังกลําวสามารถเข๎าถึงพื้นที่โครงการได๎ภายในเวลาประมาณ 5 นาที (คิดที่ความเร็วรถ 40 กิโลเมตร/
ชั่วโมง)
สาหรับเส๎นทางเดิน รถดับเพลิงในการเข๎าดับเพลิงของพื้นที่โครงการ โดยเข๎าสูํโครงการจะใช๎
ถนนซอยเชิงทะเล14 ซึ่งเชื่อมตํอกับทางสาธารณประโยชน์ โดยทางเข๎า -ออกของโครงการมีลักษณะเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอยูํบริเวณทางด๎านทิศใต๎ มีความกว๎าง 6.00 เมตร ซึ่งเส๎นทางการเดินรถดับเพลิงจะมี
ลักษณะการเดินรถทั้งแบบเดินรถสวนทางกัน (Two-way Traffic) ซึ่งมีขนาดความกว๎างของผิวจราจร 6.007.50 เมตร โดยโครงการจะกาหนดจุดจอดรถดับเพลิงไว๎จานวน 3 จุด ดังนี้
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1. จุดจอดรถดับเพลิงที่ 1 บริเวณด๎านหน๎าอาคาร P ซึ่งจะจํายน้าดับเพลิงให๎กับหัวรับน้า
ดับเพลิงของอาคาร P โดยติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) ซึ่ง
หัวรับน้าดับเพลิงสาหรับรถดับเพลิงจะใช๎แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 65 x Ø 65 x Ø 100
พร๎อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช๎สาหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จานวน 2 จุด
2. จุดจอดรถดับเพลิงที่ 2 บริเวณด๎านหน๎าอาคาร R ซึ่งจะจํายน้าดับเพลิงให๎กับหัวรับน้า
ดับเพลิงของอาคาร Q และอาคาร R โดยติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department
Connection : FDC) โดยหัวรับน้าดับเพลิงสาหรับรถดับเพลิงจะใช๎แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø
65 x Ø 65 x Ø 100 พร๎อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช๎สาหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จานวน 2
จุด/อาคาร
3. จุดจอดรถดับเพลิงที่ 3 บริเวณด๎านหน๎าอาคาร T ซึ่งจะจํายน้าดับเพลิงให๎กับหัวรับน้า
ดับเพลิงของอาคาร T โดยติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) ซึ่ง
หัวรับน้าดับเพลิงสาหรับรถดับเพลิงจะใช๎แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 65 x Ø 65 x Ø 100
พร๎อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช๎สาหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จานวน 2 จุด
ทั้งนี้โครงการยังได๎จัดให๎มีการฝึกอบรมและสาธิตการระงับอัค คีภัยในเบื้องต๎นให๎กับบุคลากรที่
ได๎กาหนดไว๎ตามแผนงาน พร๎อมทั้งมาตรการด๎านความปลอดภัย และมีการจัดซ๎อมอพยพหนีไฟอยํางน๎อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับบุคลากรและผู๎พักอาศัยภายในห๎องชุดของโครงการ
ดังนั้น จะเห็นได๎วําระบบดับเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงการได๎จัดเตรียมไว๎มีความสามารถ
ในการดับเพลิงได๎ในเบื้องต๎น กํอนที่หนํวยดับเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึง รวมทั้งความสามารถในการ
อพยพผู๎พักอาศัยและผู๎ที่เกี่ยวข๎องออกได๎ทันเวลา ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด๎านอัคคีภัยจึงคาดวําจะอยูํ
ในระดับต่า
การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง ในระยะด่าเนินการ
การดาเนินการของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) ในระยะดาเนินการ
อาจสํงผลกระทบตํอความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล๎เคียง ได๎แกํ ความหนาแนํน
ของปริมาณการจราจร บริเวณทางเข๎า-ออกโครงการ อุบัติเหตุจากรถยนต์ และการจอดรถยนต์ในที่สาธารณะ
ของโครงการ
นอกจากนี้ จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร พบวํา ประชาชน
ทั้งหมดมีความคิดเห็นวํา ไมํมีปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร๎อยละ 100.00 ขณะที่การสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา ไมํมี
ปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร๎อยละ 87.50 และรองลงมาประชาชนมีความคิดเห็นวํา มีปัญหา
ความไมํ ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ร๎ อ ยละ 3.13 อยูํ ใ นระดั บ ต่ า ส าหรั บ การส ารวจความคิด เห็ น ของ
ประชาชน ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบวํา ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นวํา ไมํมีปัญหาความไมํ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร๎อยละ 100.00
โดยภาพรวม ประชาชนสํวนใหญํที่อยูํในบริเวณใกล๎เคียงโครงการ มีความคิดเห็นสอดคล๎องกัน
วํา ในระยะเปิดดาเนินการโครงการไมํมีปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมา ประชาชนมี
ความคิดเห็นวํา มีปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยูํในระดับต่า อยํางไรก็ตาม การเปิดดาเนินการ
ของโครงการ อาจสํงผลกระทบตํอความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล๎เคียง ด๎วย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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เหตุนี้ ทางโครงการจึงนาเสนอมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบฯ หากปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก๎ไข
ผลกระทบฯ คาดวํา ประชาชนในบริเวณใกล๎เคียงกับพื้นที่โครงการจะได๎รับผลกระทบลดลง
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะด่าเนินการ
1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ
2) ติดตั้งปูายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข๎า -ออกโครงการที่สามารถเห็นได๎
ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได๎ทันกํอนเข๎าสูํโครงการได๎อยํางปลอดภัย
3) ห๎ามจอดรถยนต์บริเวณริมทางสาธารณประโยชน์ด๎านหน๎าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให๎เกิด
ความคลํองตัวในการเดินรถ
4) โครงการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว๎จานวนรวมทั้ งสิ้น 127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู๎พิการ
จานวน 5 คัน ซึ่งผู๎พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถได๎ทุกเวลา โดยไมํจากัดที่จอดรถ
5) สาหรับบุคคลภายนอกและผู๎ที่มาติดตํอกับผู๎พักอาศัยในโครงการ สามารถจอดได๎เฉพาะลาน
จอดที่โครงการกาหนดให๎เทํานั้น
6) จัดให๎มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอานวยความสะดวกให๎แกํผู๎พักอาศัยในโครงการใน
การเดินทางเข๎า-ออกโครงการ โดยเน๎นให๎รถสามารถเข๎าโครงการได๎สะดวก และรวดเร็ว และขอความรํวมมือให๎ผู๎
พักอาศัยภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอยํางเครํงครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ
ตลอด 24 ชั่วโมง
7) ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎พักในโครงการใช๎บริการรถประจาทางและรถจักรยานยนต์รับจ๎าง เป็นต๎น
8) แจ๎งให๎ผู๎พักในโครงการที่มีรถยนต์สํวนตัว แจ๎งทางเจ๎าหน๎าที่โครงการทราบ และจัดทาเป็น
บัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข๎ามาในโครงการ เพื่อชํวยให๎เจ๎าหน๎าที่
รักษาความปลอดภัย สามารถดูแลและคอยอานวยความสะดวกได๎ดียิ่งขึ้น
9) มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย
โครงการได๎เพิ่มเติมมาตรการปูองกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย ในระยะเปิดดาเนินการ
ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ตรวจตราและตรวจสอบกลํองวัตถุที่ผิดปกติ แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ตารวจท๎องถิ่น
(2) ติดตั้งกล๎องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ
(3) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่และเครื่องมือ สาหรับตรวจสอบหาอาวุธที่ต๎องสงสัย
(4) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่และเครื่องมือ สาหรับตรวจสอบหาวัตถุระเบิดที่ต๎องสงสัย
(5) กาหนดแผนฉุกเฉินในการปูองกันการเกิดและขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ
(6) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของผู๎เข๎าพักโครงการ ขณะกํอนการเกิดวินาศภัย
และขณะเกิดวินาศภัย เพื่อปูองกันการตื่นตระหนก
10) มาตรการป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัย ของผู้พักอาศัย กรณีมีผู้มาใช้บริการ
สระว่ายน้่า
(1) จัดให๎มีการติดตั้งกุญแจระบบคีย์การ์ดแยก โดยแยกเป็นระบบคีย์การ์ดเฉพาะแตํละอาคาร
และระบบคีย์การ์ดเฉพาะชั้นดาดฟูา
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(2) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย คอยสอดสํองดูแลบริเวณภายในพื้นที่โครงการตลอด
24 ชั่วโมง
11) มาตรการป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยของของผู้ที่ใช้บริการทางเชื่อม
(1) จั ดให๎มีการติดตั้งแนวผนังกันตก ความสูงไมํน๎อยกวํ า 1.30 เมตร ตลอดแนวทั้งสองฝั่ ง
บริเวณทางเดินทุกแหํงที่เชื่อมระหวํางอาคาร
(2) วัสดุโครงสร๎างที่ใช๎ในการกํอสร๎างทางเชื่อม จะเลือกใช๎วัสดุที่มีความทนทาน และแข็งแรง
(3) ในบริเวณทางเชื่อมระหวํางอาคารจะไมํมีสิ่งกีดขวางหรือการใช๎ประโยชน์อยํางอื่นที่เป็น
อุปสรรคตํอการสัญจร
(4) จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย คอยสอดสํองดูแลบริเวณภายในพื้นที่โครงการตลอด
24 ชั่วโมง
(5) จัดให๎มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟูา ขนาดพื้นที่ 560.23 ตารางเมตร ตามที่ได๎ออกแบบไว๎
เพื่อใช๎เป็นพื้นที่พักผํอน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
(6) บารุง ดูแลรักษาต๎นไม๎ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ
(7) เลือกใช๎วัสดุตกแตํงอาคารให๎กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิส
ถาปัตย์ที่ได๎ออกแบบไว๎
(8) มาตรการในการดูแล ซํอมแซมทางเชื่อมระหวํางอาคาร ดังนี้
1. จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่คอยดูแลรักษาทางเชื่อมระหวํางอาคารให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ หาก
พบวํา ชารุดเสียหายให๎ทาการซํอมแซมทันที
2. กํอนมีการเข๎าบารุงรักษาทางเชื่อมระหวํางอาคาร จะมีการประชาสัมพันธ์โดยติดปูาย
ประกาศแจ๎งวันเข๎าบารุงรักษาบริเวณหน๎าลิฟต์ภายในแตํละอาคาร
3. กาหนดชํวงเวลาเข๎าบารุงรักษาทางเชื่อมระหวํางอาคาร เวลา 8.00 - 16.00 น. ของวัน
จันทร์- วันศุกร์ เว๎นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4. จัดให๎มีแผงกั้น และติดตั้งปูายแจ๎งเตือนขณะเข๎าบารุงรักษาทางเชื่อมระหวํางอาคาร
4.4.4 สุนทรียภาพ
(1) ช่วงก่อสร้าง
ในชํวงกํอสร๎างอาคารของโครงการ ทัศนียภาพโดยรอบที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใช๎ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่วํางเปลํา มาเป็นพื้นที่สาหรับกํอสร๎างอาคารของโครงการ โดยชํวงกํอสร๎างอาคาร
โครงการอาจทาให๎เกิดทัศนียภาพที่ไมํเหมาะสมเกิดขึ้น ดังนั้น โครงการจึงได๎กาหนดมาตรการปูองกันและแก๎ไข
ผลกระทบด๎านทัศนียภาพ โดยมีการใช๎แนวกั้นรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด๎านทิศเหนือ ด๎านทิศใต๎
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก กั้นล๎อมรอบบริเวณพื้นที่กํอสร๎าง เพื่อชํวยบดบังทัศนียภาพที่ไมํเหมาะสมจาก
การกํอสร๎ าง ซึ่งการดาเนินการดัง กลําวจะสามารถชํวยลดผลกระทบได๎ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผลกระทบด๎าน
ทัศนียภาพในชํวงกํอสร๎างจึงเกิดขึ้นระดับต่า
(2) ช่วงด่าเนินการ
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1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ
จากการตรวจสอบแหลํ งโบราณสถาน จากทะเบียนแหลํ งโบราณสถานประเทศไทย ตาม
ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา ของฝุ ายวิ ช าการกองโบราณคดี กรมศิล ปากร พ.ศ.2532 พบวํา ในรัศ มี 3
กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ไมํมีแหลํงโบราณสถานสาคัญปรากฏอยูํแตํอยํางใด และจากการตรวจสอบทะเบียน
แหลํงธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
พบวํา ในจังหวัดภูเก็ต มีแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปรากฏอยูํจานวน 7 แหํง ได๎แกํ น้าตกโตน
ไทร หาดในยาง หาดปุาตอง หาดสุรินทร์ หาดในหาน เขารัง และแหลมพรหมเทพ โดยใน รัศมี 3 กิโลเมตร จาก
พื้นที่โครงการ มีแหลํงธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปรากฏอยูํใกล๎ที่ตั้งโครงการ ได๎ แกํ หาดสุรินทร์ ซึ่งอยูํหํางจาก
พื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎เป็นระยะ 2.57 กิโลเมตร
ดังนั้น การดาเนินการของโครงการจึงกํอให๎เกิดผลกระทบตํอแหลํงสาคัญดังกลําวในระดับต่า
แตํอยํางไรก็ตาม เพื่อเป็นการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ โครงการจึง
จะต๎องกาหนดให๎มีมาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบไว๎ในบทที่ 5 ตํอไป
2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
โครงการได๎กาหนดให๎มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด เทํากับ 2,665.45 ตารางเมตร โดย
จัดไว๎ที่บริเวณตํางๆ ภายนอกอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
(ก) พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง มีพื้นที่เทํากับ 2,105.22 ตารางเมตร เป็นไม๎ยืนต๎นบนดิน ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวปกคลุมชั้นลํางทั้งหมด โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดมีรายละเอียดพื้นที่สีเขียวใน
แตํละสํวนดังนี้
ก) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้น เทํากับ 1,605.65 ตารางเมตร จานวน 160 ต๎น
ประกอบด๎วย ต๎นไคร๎ย๎อย ต๎นจิกทะเล ต๎นจิกน้า ต๎นโพทะเล ต๎นกระทิง ต๎นไทรย๎อย และต๎นตาลโตนด
ข) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้พุ่มคลุมดินและหญ้า เทํากับ 499.57 ตารางเมตร
ประกอบด๎วย ต๎นเตยหอม ต๎นไอริสดอกเหลือง ต๎นพลับพลึงหนู ต๎นฟิโลเดนดรอน มะละกอ ต๎นคล๎าซิการ์ ต๎น
ไทรเกาหลี ต๎นหนวดปลาหมึกแคระ ต๎นเฟิร์นฮาวาย และหญ๎ามาเลเซีย
(ข) พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่เทํากับ 560.23 ตารางเมตร มีรายละเอียดพื้นที่สี
เขียวในแตํละสํวนดังนี้
ก) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้พุ่มคลุมดินและหญ้า เทํากับ 560.23 ตารางเมตร
ประกอบด๎วย ต๎นเตยหอม ต๎นไอริสดอกเหลือง ต๎นพลับพลึงหนู ต๎นฟิโลเดนดรอน มะละกอ ต๎นคล๎าซิการ์ และ
ต๎นหนวดปลาหมึกแคระ
รวมพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมด เทํากับ 2,665.45 ตารางเมตร แยกเป็นพื้นที่ไม๎ยืนต๎น
(รํมเงา) เทํากับ 1,605.65 ตารางเมตร ไม๎พุํมและไม๎คลุมดิน เทํากับ 1,059.80 ตารางเมตร สาหรับสัดสํวนพื้นที่
สีเขียวตํอคน เทํากับ 2.66 ตารางเมตร/คน (คานวณจานวนคน 1,002 คน พื้นที่สีเขียวโครงการ 2,665.45
ตารางเมตร) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กาหนดของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(สผ.) ซึ่งจะต๎องไมํน๎อยกวํา 1 ตารางเมตรตํอคน โดยพื้นที่ที่เขียวของโครงการมากกวําเกณฑ์ที่กาหนดดังกลําว
บริษัทที่ปรึกษาได๎สรุปรายละเอียดการจัดการพื้นที่สีเขียวโดยการเปรียบเทียบข๎อกาหนดหรือ
เกณฑ์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องไว๎แล๎ว พร๎อมแสดงผังการจัดการพื้นที่สีเขียวในแตํละบริเวณในแผนผังการจัดพื้นที่สีเขียว
ของโครงการไว๎เรียบร๎อยแล๎ว (การเปรียบเทียบเกณฑ์การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามข๎อกาหนดที่เกี่ยวข๎องดู
ตารางที่ 2.6-4 ประกอบ)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

3) ความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ
ภายหลังโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า) เปิดดาเนินการจะมีอาคาร
คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 4 อาคาร คือ อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T นอกจากนี้โครงการจัดให๎
มีที่จอดรถยนต์ไว๎ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู๎พิการจานวน 5 คัน เมื่อพิจารณาสภาพทัศนียภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการพัฒนาพื้นที่โครงการ ซึ่งบริเวณพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่อาศัยปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่
กํอสร๎างอาคารชุด ยํอมสํงผลให๎มีการเปลี่ยนแปลงจากทัศนียภาพเดิมอยํางสิ้นเชิง โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญํที่
พัฒนาขึ้นในบริเวณนี้ แตํทั้งนี้ ยังสํงผลตํอการขยายตัวของที่พักอาศัยมาสูํยํานนี้อยํางตํอเนื่อง สํวนผลกระทบ
ด๎านทัศนียภาพที่เกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยูํกับการรับรู๎แตํละบุคคล ทาให๎ผลกระทบด๎านทัศนียภาพของแตํละบุคคลไมํ
เทํากัน แตํอยํางไรก็ตาม
สาหรับพื้นที่โครงการ มีพื้นที่อํอนไหวที่อยูํในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ มีจานวน 1
แหํง ได๎แกํ โรงเรียนอนุบาลลากูนําภูเก็ต มีระยะหํางจากโครงการ 650 เมตร ซึ่งการแสดงภาพเชิงซ๎อนจากพื้นที่
อํอนไหวไปยังพื้นที่โครงการ จะมองไมํเห็นอาคารของโครงการเนื่องจากมีระยะทางไกล ถูกบดบังด๎วยอาคารอื่น
และถูกบดบังด๎วยต๎นไม๎ แสดงดังรูปที่ 4.4-2 ดังนั้นโครงการจึงได๎จัดให๎มีแนวทางในการลดผลกระทบด๎าน
ทัศนียภาพดังนี้ (ตาแหนํงมุมมองภาพประกอบเชิงซ๎อนพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 4.4-3 และทัศนียภาพกํอน
และหลังพัฒนาโครงการ แสดงดังรูปที่ 4.4-4 ถึงรูปที่ 4.4-8)
- โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุด สาหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค๎า ในการ
ออกแบบอาคารได๎จัดให๎แตํละห๎องนอน ของแตํละห๎องชุดให๎มีเฉลียง เพื่อชํวยเพิ่มระยะทางระหวํางขอบอาคารกับ
กระจกของแตํละห๎องชุด ซึ่งจะชํวยลดผลกระทบที่จะเกิดการสะท๎อนของแสงจากอาคารได๎ในระดับหนึ่ง
- เลือกใช๎วัสดุที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมโดยรอบ และเลือกปลูกพันธุ์ไม๎ที่เหมาะสม
และรํมเงาเมื่อโตเต็มที่ จากเอกสารเรื่อง Plant, People and Environmental Quality ของ Gary O.
Robinette (1972) ได๎เน๎นถึงความสาคัญของต๎นไม๎ในการปิดบังทัศนียภาพที่ไมํพึงประสงค์ แม๎วําต๎นไม๎จะเติบโต
และมีการเปลี่ยนแปลงจนอาจจะกํอให๎เกิดความไมํแนํนอนมากกวําวัสดุอื่น เชํน รั้วโปรํง หรือกาแพง แตํต๎นไม๎ก็
สามารถใช๎เป็นฉากบังได๎ดี เนื่องจากมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติเฉพาะตัวทั้งในด๎านสีสันรูปทรง และพื้นผิว ต๎นไม๎ที่
เลือกจะปลูกในมุมมองดังกลําวจะเลือกต๎นไม๎ที่มีความสูงทั้งบริเวณพื้นที่ตั้งอาคาร และบริเวณด๎านหน๎าโครงการ
เพื่อลดความกระด๎างของอาคารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ทัศนียภาพตํอผู๎สัญจรบนทางสาธารณประโยชน์ เนื่องโครงการประกอบด๎วยอาคาร คสล. 5
ชั้นดาดฟูา จานวน 4 อาคาร คือ อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T แตํเนื่องจากสภาพที่ตั้งโครงการนั้น
สํวนใหญํเป็ นพื้นที่เพื่อการอยูํอาศัย พื้นที่วําง และพื้นที่ พาณิชยกรรม ซึ่งทาให๎ ความสูงของอาคารไมํมีความ
แตกตํางกับพื้นที่โดยรอบ เมื่อพิจารณาบริเวณใกล๎เคียงพื้นที่โครงการประกอบไปด๎วย อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม
วิลลํา อาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ บ๎านอยูํอาศัย ร๎านค๎า ร๎านอาหาร เป็นต๎น ดังนั้น ในภาพรวมการเกิดขึ้น
ของโครงการจึงไมํกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางสายตามากนัก ทั้งนี้ โครงการได๎จัดให๎มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่
โครงการให๎มีความสอดคล๎องกับสภาพพื้นที่โดยรอบไว๎แล๎ว ดังนั้น ผลกระทบทางด๎านทัศนียภาพจึงคาดวําอยูํใน
ระดับที่ยอมรับได๎

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ภาพก่อนพัฒนาโครงการ

พื้นที่โครงการ

ภาพหลังพัฒนาโครงการ

รูปที่ 4.4-2 ภาพเชิงซ๎อนกํอนและหลังมีโครงการ มุมมองจากโรงเรียนอนุบาลลากูนําภูเก็ต
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ที่มา: จากการดัดแปลงภาพถํายดาวเทียม Google Earth และการสารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, มกราคม, 2565

รูปที่ 4.4-3

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ตาแหนํงมุมมองภาพประกอบเชิงซ๎อนของพื้นที่โครงการ
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ก่อนมีโครงการ

A

หลังมีโครงการ
รูปที่ 4.4-4
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ทัศนียภาพกํอนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง A
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ก่อนมีโครงการ

B

รูปที่ 4.4-5
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

หลังมีโครงการ
ทัศนียภาพกํอนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง B
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ก่อนมีโครงการ

C

หลังมีโครงการ
รูปที่ 4.4-6
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ทัศนียภาพกํอนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง C
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ก่อนมีโครงการ

D

พื้นที่โครงการ

รูปที่ 4.4-7
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

หลังมีโครงการ
ทัศนียภาพกํอนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง D
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ก่อนมีโครงการ

E

รูปที่ 4.4-8
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

หลังมีโครงการ
ทัศนียภาพกํอนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง E
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4) การบดบังทิศทางลม
การบังลม หมายถึง การที่อาคารโครงการบังทิศทางลมธรรมชาติทาให๎เกิดการอับลมหรือ
เปลี่ยนแปลงความแรงหรือทิศทางของลม
จากข๎อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานี
ตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่อยูํใกล๎เคียงบริเวณพื้นที่โครงการมากที่สุด (แสดงดัง
ตารางที่ 3.1-1) พบวํา เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมจะได๎รับอิทธิพลจากลมในทิศตะวันออกด๎วยความเร็ว
เฉลี่ย 2.1-3.1 นอต ในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม จะได๎รับอิทธิพลจากลมพัดในทิศตะวัน ตก ด๎วยความเร็วลม
เฉลี่ย 2.3-4.4 นอต โดยความเร็วที่มีคําสูงสุดเทํากับ 50.0 นอต ในเดือนมิถุนายนซึ่งความเร็วลมและทิศทางลม
จากข๎อมูล สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต (พ.ศ.2534-2563) แสดงดัง ตารางที่
4.4-10
ตารางที่ 4.4-10 ข๎อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต (พ.ศ.2534-2563)
ลม/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ความเร็วลม
3.1 3.0 2.7
เฉลี่ย (นอต)
ความเร็วลม
30.0 30.0 30.0
สูงสุด (นอต)
ทิศทางลม
E
E
E

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2.3

2.9

32.0

47.0 50.0 47.0 42.0 43.0 42.0 34.0 40.0

W

W

3.6

W

4.0

W

4.4

W

3.6

W

2.4

W

2.1

E

2.9

E

ที่มา : สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต

จากข๎อมูลความเร็วลมและทิศทางลม เมื่อพิจารณารํวมกับตัวอาคารของโครงการ แสดงดัง
รูปที่ 4.4-9 สามารถประเมินผลกระทบด๎านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได๎ ดังนี้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ที่มา : สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ณ สถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต

รูปที่ 4.4-9

ทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
ในรอบ 1 ปี

(1) กรณีลมพัดด๎านทิศตะวันออก ในชํวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ผลกระทบจะเกิด
ทางด๎านทิศตะวันตก คือ โรงแรม ทราย ลากูนํา ภูเก็ต และพื้นที่มีการครอบครอง
(2) กรณีลมพัดด๎านทิศตะวันตก ในชํวงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบจะเกิดด๎านทิศ
ตะวันออก คือ แคสซัวรีนา ชอร์ส และพื้นที่มีการครอบครอง
จากข๎อมูลข๎างต๎น พบวํา โครงการมีผลกระทบด๎านการบดบังทิศทางลมตํออาคารข๎างเคียงเพียง
เล็กน๎อย และเกิดเป็นชํวงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการ
วางตัวอาคารของโครงการได๎มีการเว๎นระยะหําง ระยะรํนเพียงพอ ไมํมีการกํอสร๎างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทา
ให๎เกิดการไหลเวียนของลมได๎ดี พร๎อมกันนี้ โครงการยังจัดให๎มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไม๎ยืนต๎น
ประมาณ 160 ต๎น เพื่อชํวยสร๎างความรํมรื่นอีกด๎วย ดังนั้น ผลกระทบด๎านการบดบังทิศทางลมจึงอยูํในระดับต่า
อยํางไรก็ตาม เนื่องจากผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมอาจจะได๎รับผลกระทบไมํ
เทํากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได๎รับแตกตํางกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจํายเงินชดเชย
คําเสียหายหรือการดาเนินการแก๎ไขผลกระทบให๎กับบุคคลที่ได๎รับความเสียหาย ให๎เป็นไปตามข๎อตกลงระหวํางผู๎
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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ที่ได๎รับความเสียหายจากเหตุดังกลําวกับ บริษัท บริษัท ลากูนํา แกรนด์ จากัด นับตั้งแตํการกํอสร๎างอาคารแล๎ว
เสร็จ โดยมีกาหนดระยะเวลาคุ๎มครองเป็นเวลา 1 ปี
5) การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์
อาคารโครงการประกอบด๎วยอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 4 อาคาร คือ อาคาร P อาคาร
Q อาคาร R และอาคาร T นอกจากนี้โครงการจัดให๎มีที่จอดรถยนต์ไว๎ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู๎
พิการจานวน 5 คัน โดยอาจสํงผลกระทบตํอผู๎พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข๎มสัญญาณวิทยุ และ
โทรทัศน์ลง สํงผลให๎การรับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ได๎รับสัญญาณที่มีความเข๎มลดลง
แตํเนื่ องจากการบดบังคลื่นวิทยุ ในทางทฤษฎีการสร๎างอาคารจะทาให๎ เครื่องรับวิทยุได๎รับ
สัญญาณวิทยุที่มีความเข๎มสัญญาณลดลง แตํในทางปฏิบัติการสร๎างอาคารกลับไมํมีผลกับการรับสัญญาณวิทยุ
มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานีสํงตํางๆ ได๎ออกอากาศด๎วยกาลังสํงสูง สํงผลให๎มีระดับความเข๎มสัญญาณเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ให๎บริการที่มีแตํอาคารสูงไว๎แล๎ว ซึ่งเครื่องรับวิทยุโดยทั่วไปจะยังสามารถรับสัญญาณวิทยุได๎แม๎อยูํ
ในซอกอาคาร หรือชั้นใต๎ดินก็ตาม และจากการที่เครื่องรับวิทยุในปัจจุบันมีการใช๎เทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎ากวําใน
สมัยกํอนมาก อาทิ มีการประยุกต์ใช๎อุปกรณ์ Solid State และ Integrated Circuit เป็นมาตรฐาน ทาให๎ระดับ
ความไวในการรับสัญญาณภาครับมีคําที่ดีขึ้นมาก สํงผลให๎ความเข๎มสัญญาณที่ลดลงในระดับไมํมาก ไมํทาให๎
เครื่องรับวิทยุเปลี่ยนรูปแบบการรับสัญญาณไปเป็น FM Mono ได๎โดยทันที ซึ่งไมํได๎ทาให๎การรับฟังเสียงจาก
เครื่องวิทยุสะดุดลง
การบดบังคลื่นโทรทัศน์ เนื่องจากคลื่นโทรทัศน์มีความยาวคลื่นสั้น จึงไมํสามารถเลี้ยวเบนอ๎อม
ผํานสิ่งกีดขวางใหญํๆ ได๎ ดังนั้น เมื่อคลื่นโทรทัศน์กระทบกับอาคารจะทาให๎ภาพถูกรบกวนเนื่องจากคลื่นสะท๎อน
จากอาคารเกิดการแทรกสอดกับคลื่นที่สํงมาจากสถานีแล๎วเข๎าเครื่องรับพร๎อมกันทาให๎ไมํสามารถรับภาพได๎
ชัดเจนหรือเกิดเงาซ๎อนทับของภาพ แตํ เนื่องจากปัจจุบันคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ที่ใช๎เป็นระบบโทรทัศน์ดิจิตอล
(Digital Television) ซึ่งเป็นระบบการรับ - สํงสัญญาณภาพและเสียงที่มีรูปแบบมาตรฐานพัฒนามาจาก
โทรทัศน์อนาล็อก มีระบบการสํงสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิต อล การสํงสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลทาให๎ได๎
คุณภาพของภาพและเสียงดีกวําอนาล็อก โดยโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของสัญญาณที่ดีขึ้น ภาพจะ
คมชัดเสมอ อัตราการถูกรบกวนน๎อยไมํมีคลื่นแทรกหรือการสั่นสะเทือน ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบด
บังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์คาดวําจะมีน๎อย แตํเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริเวณโดยรอบอื่นๆ โครงการจะ
ทาหนังสือแจ๎งผู๎พักอาศัยที่อยูํใกล๎เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู๎ที่ได๎รับผลกระทบด๎านการบดบังคลื่นสัญญาณ
โทรทั ศ น์ จ ากอาคารโครงการ ณ วั น ที่ เ ริ่ มลงมื อ กํ อ สร๎า ง เพื่ อ ให๎ ผู๎ พั ก อาศัย ที่ อ ยูํ ใ กล๎ เคี ย งโครงการที่ ไ ด๎ รั บ
ผลกระทบดังกลําวสามารถติดตํอกับโครงการได๎
ทั้งนี้ เพื่อ ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการบดบังคลื่ น สั ญญาณโทรทัศน์ โครงการจะ
กาหนดมาตรการการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากอาคารโครงการในชํวงเปิดดาเนินการ ซึ่งโครงการจะทา
หนังสือแจ๎งผู๎พักอาศัยที่อาคาร/บ๎านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบด๎านการบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์
จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มกํอสร๎าง โดยในหนังสือดังกลําวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะ
เป็ น ผู๎ รั บ เรื่ อง ผู๎ ที่ได๎รั บ ผลกระทบสามารถติด ตํอกับ โครงการได๎โ ดยตรงโดยเงื่ อนไขในการดาเนินการตาม
มาตรการดังกลํ าว บริษัท ลากูนํ า แกรนด์ จากัด ในฐานะเจ๎าของโครงการ จะเป็นผู๎รับผิดชอบผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ของโครงการตํอบ๎านพักอาศัยหรืออาคารที่อยูํข๎างเคียง ซึ่งเงื่อนไขใน
การดาเนินการตามมาตรการตํางๆ โครงการจะเป็นผู๎ รับผิ ดชอบคําใช๎จําย โดยความรับผิ ดชอบจะสิ้ นสุ ดลง
โครงการเปิดดาเนินการแล๎ว 1 ปี
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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6) การบดบังแสงแดด
การบดบังแสง หมายถึง การที่อาคารโครงการ ซึ่งมีขนาดอยูํในชํวง 4-5 ชั้น บดบังแสงอาทิตย์
ทาให๎เกิดรํมเงาพื้นที่นอกอาคารบริเวณบ๎านเรือนและชุมชนโดยรอบ และทาให๎ไมํสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได๎
โดยตรง ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในหัวข๎อนี้จะเปลี่ยนย๎ายไปตามการเดินทางของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นไปตาม
ชํวงเวลาของวันและตามฤดูกาล
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาได๎ใช๎วันและเดือนสาหรับแตํละฤดูกาลตามการเคลื่อนที่ของโลกและ
การเปลี่ยนแปลงความเข๎มของแสงอาทิตย์ที่ตกบนโลกในรอบปี โดยโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ในขณะ
ที่โคจรไปก็หมุนรอบแกนของโลกไปพร๎อมๆ กัน แกนของโลกนี้เอียงทามุม 23.5๐ กับแกนที่หมุนรอบดวงอาทิตย์
โดยมีความแตกตํางในแตํละชํวงเวลา รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-10

รูปที่ 4.4-10

การหมุนรอบแกนของโลกและรอบดวงอาทิตย์

- ในวันที่ 21 มิถุนายน บริเวณเส๎นรุ๎งที่ 23.5๐ เหนือ จะอยูํใกล๎ดวงอาทิตย์ที่สุดเมื่อเทียบกับจุด
อื่นๆ บนโลก และซีกโลกเหนือจะเป็นชํวงฤดูร๎อน
- ในวันที่ 21 ธันวาคม บริเวณเส๎นรุ๎งที่ 23.5๐ ใต๎ จะอยูํใกล๎ดวงอาทิตย์ที่สุดเมื่อเทียบกับจุด
อื่นๆ บนโลก และซีกโลกใต๎จะเป็นชํวงฤดูหนาว
- ในวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน บริเวณเส๎นศูนย์สูตรจะอยูํใกล๎ดวงอาทิตย์ที่สุด
เมื่อเทียบกับจุดอื่นๆ บนโลก
ณ ตาแหนํงใดๆ บนเส๎นศูนย์สูตร ในวันที่ 21 มีนาคม และ 21 กันยายน ของทุกปี จะ
สังเกตเห็นวําเมื่อเวลาเที่ยงวันนั้นดวงอาทิตย์อยูํเหนื อศีรษะพอดี สํวนในวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี จะ
สังเกตเห็นวําเมื่อเวลาเที่ยงวันนั้นดวงอาทิตย์ไมํได๎อยูํตรงศีรษะ แตํเอียงไปทางทิศเหนือเป็นมุม 23.5๐ ตรงข๎าม
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

กับเที่ยงวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอยูํเอียงไปทางทิศใต๎เป็นมุม 23.5๐ (ดูรูปที่ 4.4-10
ประกอบ) และสามารถประเมินผลกระทบได๎ดังนี้
(ก) ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ
ก) ผลกระทบด๎านบวก
- ลดการเคืองตาจากแสงโดยตรงและการสะท๎อนจากวัสดุ ทาให๎เกิดโอกาสในการชื่น
ชมธรรมชาติภายนอกอาคาร
ข) ผลกระทบด๎านลบ
- ปิดกั้นปริมาณแสงสวํางซึ่งอาจลดโอกาสหรือความชัดเจนของ ภาพในการมองเห็น
ธรรมชาติภายนอก
- ปิดกั้นการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกโดยตรง ทั้งนี้ระดับ/ขนาดของผลกระทบ
ขึ้นอยูํกับทัศนคติของทัศนากรแตํละบุคคล
(ข) ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ก) ผลกระทบด๎านบวก
- ชํวยลดอุณหภูมิของบ๎านเรือนทาให๎ประหยัดคําพลังงานในการใช๎เครื่องปรับอากาศ
- ชํ ว ยลดอุ ณหภู มิ พื้น ที่ ภ ายนอกบ๎ า นเรื อ นและเพิ่ ม โอกาสในการใช๎ชี วิ ต /พัก ผํ อ น
ภายนอกอาคาร
- เพิ่มโอกาสในการเลือกปลูกต๎นไม๎ชนิดไมํต๎องการแสงแดดโดยตรง
ข) ผลกระทบด๎านลบ
- ลดโอกาสในการใช๎ประโยชน์จากแสงแดดโดยตรงในกิจกรรมในครัวเรือนปกติ เชํน
การตากผ๎า การตากอากาศ และกิจกรรมสนทนาการกลางแจ๎งตํางๆ
- ลดโอกาสในการใช๎แสงสวํางในการดาเนินชีวิตปกติ อาจทาให๎ต๎องใช๎ไฟฟูาและแสง
สวํางเพิ่มขึ้น
- จากัดการเลือกชนิดต๎นไม๎ที่ต๎องการแสงแดดโดยตรง
ทั้งนี้ระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ้นอยูํกับลักษณะการใช๎สอยที่ดินบริเวณข๎ างเคียงเป็น
เกณฑ์ ดังนั้น การบดบังแสงมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและด๎านลบตํอชุมชนข๎างเคียง แตํผลกระทบในหัวข๎อนี้มี
ระดับที่ยอมรับได๎
(ค) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากโครงการ
การจาลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในชํวงเวลาตํางๆ จะใช๎โปรแกรมชํวยในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ประเมินเรื่องการบดบังแสงของอาคารโครงการตํออาคารข๎างเคียง โดยเริ่มประมวลผลตั้งแตํเวลา
07.00-18.00 น. ในชํวง 3 เดือนของปี ได๎แกํ มกราคม (ดังรูปที่ 4.4-11) เดือนเมษายน (ดังรูปที่ 4.4-12) และ
เดือนสิงหาคม (ดังรูปที่ 4.4-13) โดยมีรายละเอียดการประเมินการบดบังแสงของอาคาร แสดงดังตารางที่ 4.411 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-11 การประเมินผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในชํวงเดือนตํางๆ
เดือน
ช่วงเวลา
ผลกระทบ
7.00 น.
ในเวลา 7.00 น. เนื่องจากดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้น จากขอบฟูา ดังนั้น จึงทา
ให๎ เงาของอาคารยังคงไมํชัดเจนมากนัก แตํเป็นชํว งที่เงาของอาคาร
ทอดตั ว ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง จะมี
ระยะทางของเงาในเวลานี้ ป ระมาณ 158 เมตร (ดู รู ป ที่ 4.4-10
ประกอบ)
08.00 น. – 10.00 น. ในชํวงเวลา 08.00 น. – 10.00 น. ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นทางด๎าน
ทิศตะวันออก โดยทามุมต่ากับท๎องฟูา ทาให๎เกิดเงาที่ระยะทางยาวไป
ทางทิศตะวันตก ซึ่งเงาของอาคารบดบังทางสาธารณประโยชน์และพื้นที่
มีการครอบครองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ ซึ่งจะมี
ระยะทางของเงาที่ยาวที่สุดในชํวงนี้ป ระมาณ 44 เมตร สํวนระยะเงาที่
สั้นที่สุดในชํวงนี้ประมาณ 14 เมตร (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
11.00 น. – 12.00 น. ในชํวงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ดวงอาทิตย์ทามุมเกือบตั้งฉากกับ
แนวแกนโลก และจะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมากขึ้น ทาให๎เงา
ที่เกิดเริ่มเคลื่อนตัวเข๎าใกล๎ตัวอาคารของโครงการและเริ่มทอดตัวไปทาง
ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ซึ่งเงาของอาคารบดบังทางสาธารณประโยชน์
มกราคม
และพื้นที่มีการครอบครองด๎านทิศ ตะวันตกของพื้นที่โครงการ (ดู รูปที่
4.4-10 ประกอบ)
13.00 น. – 15.00 น. ในชํวงเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ดวงอาทิตย์จะเคลื่อ นตัวไปทางทิศ
ตะวันตกและทามุมต่ากับท๎องฟูามากขึ้น ซึ่งเงาของอาคารบดบังพื้นที่
การครอบครองทางด๎านทิศเหนือ และทางด๎านทิศตะวันออกของพื้นที่
โครงการ ซึ่งหลังจากเวลา 15.00 น. เงาของตัวอาคารจะเริ่มทอดตัว ไป
ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการมากขึ้น (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
16.00 น. – 17.00 น. ในชํ ว งเวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดวงอาทิต ย์เคลื่ อนตัว ไปทางทิ ศ
ตะวั น ตกและท ามุ ม ต่ ากั บท๎ องฟู ามากขึ้ น ท าให๎ เกิ ด เงาของอาคารที่
ระยะทางยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกมากขึ้น
ซึ่งเงาของอาคารจะบดบังพื้นที่มีการครอบครองทางด๎านทิศเหนื อ และ
บดบั ง พื้ น ที่ มี ก ารครอบครอง และแคสซั ว รี น า ชอร์ ส ทางด๎ า นทิ ศ
ตะวันออกของพื้นที่โครงการ ซึ่งจะมีระยะทางของเงาที่ยาวที่สุดในชํวงนี้
ประมาณ 40 เมตร (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
18.00 น.
ในเวลา 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและทามุมต่า
กับท๎องฟูามากขึ้น ดวงอาทิตย์เริ่มลับจากขอบฟูา ทาให๎เงาของอาคารไมํ
ชัดเจนมากนัก แตํเงาของอาคารบดบังพื้นที่มีการครอบครองทางด๎าน
ทิ ศ เหนื อ และบดบั ง พื้ น ที่ มี ก ารครอบครอง และแคสซั ว รี น า ชอร์ ส
ทางด๎านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
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ตารางที่ 4.4-11 การประเมินผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในชํวงเดือนตํางๆ
เดือน
ช่วงเวลา
ผลกระทบ
7.00 น.
ในเวลา 7.00 น. เนื่องจากดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟูา ดังนั้น จึงทา
ให๎ เงาของอาคารยังคงไมํปรากฏชัดเจน แตํเป็นชํวงที่เงาของอาคาร
ทอดตั ว ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกของพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง ทอดตั ว ไปยั ง ทาง
สาธารณประโยชน์ พื้นที่มีการครอบครอง ทางทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการ ซึ่งจะมีระยะทางของเงาที่ยาวที่สุดในชํวงนี้ประมาณ 79 เมตร
(ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
08.00 น. – 10.00 น. ในชํวงเวลา 08.00 น. – 10.00 น. ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นทางด๎าน
ทิศตะวันออก โดยทามุมต่ากับท๎องฟูา ทาให๎เกิดเงาที่ระยะทางยาวไป
ทางทิศตะวั นตก ซึ่ งเงาบดบังทางสาธารณประโยชน์ และพื้นที่มีการ
ครอบครองด๎านทิศตะวันตกของโครงการ (ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
11.00 น. – 12.00 น. ในชํวงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ดวงอาทิตย์ทามุมเกือบตั้งฉากกับ
แนวแกนโลก และจะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมากขึ้น ทาให๎เงา
เมษายน
ที่เกิดเริ่มเคลื่อนตัวเข๎าใกล๎ตัวอาคารของโครงการ และเริ่มทอดเข๎าหาตัว
อาคารและพาดไปยังทิศตะวันตกและทิศเหนือของโครงการ ซึ่งเงาของ
อาคารจะชิดตัวอาคารมากที่สุดทางทิศตะวันตกที่ในเวลา 12.00 น. (ดู
รูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
13.00 น. – 15.00 น. ในชํ ว งเวลา 13.00 น. - 15.00 น. ดวงอาทิต ย์เคลื่ อนตัว ไปทางทิ ศ
ตะวันตกและทามุมต่ากับท๎องฟูามากขึ้น ทาให๎เกิดเงาของอาคารทอด
ยาวไปทางทิศ ตะวั นออกมากขึ้ น ซึ่ งเงาของอาคารบดบั ง พื้ นที่ มีก าร
ครอบครอง และบางสํ ว นของอาคารแคสซัว รีนา ชอร์ส ทางด๎านทิศ
ตะวั น ออกของโครงการ ซึ่ ง จะมี ร ะยะของเงาที่ ย าวที่ สุ ด ในชํ ว งนี้
ประมาณ 16 เมตร (ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
16.00 น. – 17.00 น. ในชํ ว งเวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดวงอาทิ ตย์ เคลื่ อนตั ว ไปทางทิ ศ
ตะวั นตกและท ามุ มต่ ากั บท๎ องฟู ามากขึ้ น ท าให๎ เกิ ด เงาของอาคารที่
ระยะทางยาวไปทางทิศตะวันออกมากที่สุด ซึ่งเงาของอาคารจะบดบัง
พื้ น ที่ มี ก ารครอบครองและบางสํ ว นของอาคารแคสซั ว รี น า ชอร์ ส
ทางด๎านทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งจะมีระยะของเงาที่ยาวที่สุด
ในชํวงนี้ประมาณ 41 เมตร (ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
18.00 น.
ในเวลา 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและทามุมต่า
กับท๎องฟูามากขึ้น ดวงอาทิตย์เริ่มลับจากขอบฟูา ทาให๎เงาของอาคารไมํ
ชัดเจนมากนัก แตํเงาของอาคารบดบังพื้นที่มีการครอบครองและแคส
ซัวรีนา ชอร์ส ทางด๎านทิศตะวันออก ระยะทางยาวไปทางทิศตะวันออก
(ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.4-11 การประเมินผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในชํวงเดือนตํางๆ
เดือน
ช่วงเวลา
ผลกระทบ
07.00 น.
ในเวลา 07.00 น. เนื่องจากดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟูา ดังนั้น จึงทา
ให๎ เงาของอาคารยังคงไมํปรากฏชัดเจน แตํเป็นชํวงที่เงาของอาคาร
ทอดตั ว ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกของพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง ทอดตั ว ไปยั ง ทาง
สาธารณประโยชน์ พื้ นที่ มีการครอบครองและบางสํ ว นของโรงแรม
ทราย ลากูนํา ภูเก็ต ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-12
ประกอบ)
08.00 น. - 09.00 น. ในชํว งเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ดวงอาทิตย์ เริ่ม เคลื่ อ นตัว สู งขึ้ น
ทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทามุมต่ากับท๎องฟูา ทาให๎เกิดเงา
ของอาคารบดบังทางสาธารณประโยชน์ และพื้นที่มีการครอบครองทาง
ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-12 ประกอบ)
10.00 น. - 12.00 น. ในชํวงเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวสูงขึ้น ทา
มุมกับท๎องฟูามากกวําชํวงเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ทาให๎เกิดเงาที่
ระยะทางสั้นกวํา ซึ่งเงาอาคารบดบังทางสาธารณประโยชน์และพื้นที่มี
สิงหาคม
การครอบครองทางด๎า นทิศ ตะวั น ตกของโครงการ และในชํว งเวลา
12.00 น. ดวงอาทิตย์ ทามุมเกือบตั้งฉากกับแนวแกนโลก ดังนั้น จึงทา
ให๎ เ กิ ด เงาที่ สั้ น มากในพื้ น ที่ โ ครงการ ท าให๎ เ กิ ด เงาบางสํ ว นซ๎ อ นทั บ
ภายในพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-12 ประกอบ)
13.00 น. -16.00 น. ในชํว งเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ดวงอาทิ ตย์ จะเริ่ มเคลื่ อนตัว ไป
ทางด๎านทิศตะวันตก ทาให๎เกิดเงาของอาคารโครงการทอดตัวไปยังทิศ
ตะวันออก ซึ่งเงาของอาคารบดบัง พื้นที่มีการครอบครองและบางสํวน
ของอาคารแคสซัวรีนา ชอร์ส ทางด๎านทิศตะวันออกของโครงการ (ดู รูป
ที่ 4.4-12 ประกอบ)
17.00 น. – 18.00 น. ดวงอาทิตย์ทามุ มต่ากับท๎องฟูาจนเกือบจะลับขอบฟูา ทาให๎เกิดเงาที่
ระยะทางยาวไปทางตะวันออก แตํในขณะเดียวกันแสงจากดวงอาทิตย์ก็
ลดน๎อยลงทาให๎เกิดเงามืดปกคลุมทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งเงาของอาคารบดบัง
พื้นที่มีการครอบครองและแคสซัวรีนา ชอร์ส ทางด๎านทิศตะวันออกของ
โครงการ ซึ่งมีระยะทางของเงาที่ยาวที่สุดในชํวงนี้ประมาณ 93 เมตร (ดู
รูปที่ 4.4-12 ประกอบ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

รูปที่ 4.4-11

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมกราคม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

รูปที่ 4.4-12

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนเมษายน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

รูปที่ 4.4-13

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนสิงหาคม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ดังนั้น ผลกระทบด๎านการบดบังแสงแดดดังกลําว โครงการจะกาหนดให๎มีมาตรการในการแก๎ไข
ผลกระทบด๎านการบดบังแสงแดดตํอ ผู๎พักอาศัยที่อยูํข๎างเคียงที่อาจได๎รับผลกระทบ โดยโครงการจะกาหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในชํวงเปิดดาเนินการซึ่ง
โครงการจะทาหนังสือแจ๎งผู๎พักอาศัยที่อาคาร/บ๎านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผําน และอาจเป็นผู๎ที่
ได๎รับผลกระทบด๎านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือกํอสร๎าง โดยในหนังสือดังกลําวจะ
ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู๎รับเรื่อง ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบสามารถติดตํอกับโครงการได๎
โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดาเนินการตามมาตรการดังกลําว บริษัท ลากูนํา แกรนด์ จากัด ในฐานะผู๎พัฒนา
โครงการ จะเป็นผู๎รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการตํอบ๎านพักอาศัยหรืออาคาร
ที่อยูํข๎างเคียง

4.5 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตารางสรุปผลกระทบตํอทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม คุณคําการใช๎ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณคําคุณภาพ
ชีวิตที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.5-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.5-1 สรุประดับของผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
ระดับของผลกระทบ
ทรัพยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
1. ทรัพยากรกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- ธรณีวิทยาและการเกิดแผํนดินไหว
- ทรัพยากรดินและการชะล๎างพังทลายของดิน
- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
- คุณภาพน้า
2. ทรัพยากรชีวภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก
- ทรัพยากรชีวภาพในน้า
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- สิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
* ไฟฟูา
* น้าใช๎
* การระบายน้า
* การจัดการมูลฝอย
- การคมนาคม
- การใช๎ที่ดิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ช่วงก่อสร้าง
ต่่า
ปานกลาง

สูง

ไม่มี

ช่วงด่าเนินการ
ต่่า
ปานกลาง

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

สูง

x
x
x
x
x
x
x
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค๎า)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม

ตารางที่ 4.5-1 สรุประดับของผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (ตํอ)
ระดับของผลกระทบ
ทรัพยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
- เศรษฐกิจ-สังคม และคุณคําคุณภาพชีวิต
- สาธารณสุข
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ช่วงก่อสร้าง
ต่่า
ปานกลาง
x
x
x
x

สูง

ไม่มี

ช่วงด่าเนินการ
ต่่า
ปานกลาง

สูง

x
x
x
x
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 บทนา
ส าหรั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มีส าเหตุ ม าจากกิ จ กรรมอัน เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น
โครงการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดาเนินการต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน คือ
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิต พบว่า
ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษาได้รับผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียในระดับต่างๆ ดังนั้น
เพื่อให้ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบด้านเสียน้อยที่สุด จึงควรกาหนดแนวทางและวิธีการในการ
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณค่าสิ่ งแวดล้อมทั้งในช่ว งก่อสร้างและช่ว งดาเนินการรวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม

5.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดาเนินการของ
โครงการนั้น บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไว้ใน
ตารางที่ 5-1 และตารางที่ 5-2 โดยครอบคลุมทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดาเนินการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
เนื่องจากที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ภายในพื้น ที่โครงการปัจจุบัน (ณ เดือนมกราคม 2564)
มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการพื้นที่สีเขียวประกอบด้วย
ต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้น
ไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน ดังนั้น
ผลกระทบจากการดาเนินการก่อสร้างของโครงการต่อสภาพภูมิประเทศ
จึงอยู่ในระดับต่า
ส่วนการขุดดิ นจะมีการขุดเพื่ อท าฐานรากของอาคารภายใน
โครงการ และมีการขุดดินเพื่อทาระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินต่างๆ ซึ่ง
อาจมี ผ ลท าให้ ลั กษณะภู มิ ป ระเทศเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม แต่ ทั้ ง นี้
โครงการมิได้เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยรวมให้เปลี่ยนไปแต่อย่างใด
โดยพื้ น ที่ ยั ง คงเป็ น พื้ น ที่ ราบเช่ น เดิ ม และผลกระทบดั ง กล่ า วจะเป็ น
ผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น กิจกรรมในช่วง
ก่อสร้างจะส่งผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบพื้ นที่
โครงการในระดับต่า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด้าน
ทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิ ศตะวัน ออก และทิ ศตะวัน ตก โดยรอบ
พื้นที่ โครงการ เพื่ อจ ากัดพื้ นที่ ในการก่อสร้างให้อยู่ ภายใน
ขอบเขตที่ ดิ น ของโครงการ และปู อ งกั น การรุ ก ล้ าพื้ น ที่
ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงาน
ของโครงการ
(2) ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวก
หิน และทราย เพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุนละอองอย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง และให้เพิ่มจานวนครั้งตามความเหมาะสม
ในการฉีดพรมน้ากรณีที่อากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุุนละออง
สูง
(3) กาหนดพื้นที่กองเศษวัสดุ เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้
ภายในพื้นที่โครงการ
(4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนย้าย เศษวัสดุเข้า ออกพื้นที่โครงการ
(5) ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(6) ติดปูายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุ
ชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้
ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
(7) ควบคุมดูแลและกาชับให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
พระราชบั ญญั ติ การขุ ดดิ นและถมดิ น พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดมาตรการปูองกันการพังทลาย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) กาชับให้ผู้ รับเหมา
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จ ากัด
ดู แลพื้ นที่ โครงการให้ มี ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จาก
โครงการเข้ า พบผู้ พั ก อาศั ย
ใกล้ เคี ยงโครงการเป็ นประจ า
ตลอดช่ วงเวลาก่ อสร้ า ง เพื่ อ
สอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการหากมี ปั ญหา
เกิ ดขึ้ นต้ องหาทางแก้ ไขอย่ าง
เร่งด่วน
(3) ตรวจสอบความ
แข็งแรงของรั้วทึบและไม่ให้ มี
การฉีกขาดตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด
แผ่นดินไหว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

เนื่ องจากพื้ น ที่ โ ครงการเป็ น พื้ น ที่ ราบ บริ เวณที่ ตั้ ง โครงการมี
ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินยุคควอเทอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ ใน
เขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวใน
เขตนี้ จะมี ความรุนแรงที่ ทาให้ทุ กคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ ดี
ปรากฏความเสียหาย โดยในเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกาหนดว่ามีความ
เสี่ ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิติ
แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในปี 2555 พบการเกิด
แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรง
ที่สุด 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2
ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555 ทาให้เกิดการส่งถ่ายแรงสั่นสะเทือน และเป็นตัวกระตุ้นให้
แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย เกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจั งหวัดภูเก็ต หลั งจากนั้นมีก ารเกิดแผ่นดินไหว
ตามมาหรือการเกิดอาฟเตอร์ช็อก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครั้ง
รู้สึกได้ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือน
ประชาชนในพื้นที่บ้านลิ พอน-บางขาม หมู่ที่ 2 ตาบลศรีสุนทร อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านปูน
ก่ออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียวดา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตาบล
ศรีสุ นทร จากการตรวจสอบไม่ ไ ด้ รั บความเสี ยหายแต่ อย่ า งใด (ส านั ก

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548
อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงาน ก่อสร้างฐานรากอาคาร
(1) การออกแบบโครงสร้างอาคาร วิศวกรจะต้องคานวณ
ตามกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนักความต้านทาน ความ
คงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 และก่อสร้าง
ตามข้อมูลการออกแบบอย่างเคร่งครัด
(2) จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
ขึ้น โดยกาหนดให้ใช้ แผนในการอพยพผู้ พั กอาศั ยภายใน
อาคารออกนอกตัวอาคาร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด
แผ่นดินไหว (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) ซึ่งบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ห่าง

จากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อาเภอถลาง ประมาณ 9.89 กิโลเมตร
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่
อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือรอยเลื่อนคลองมะ
รุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และ
พังงา มีความยาวประมาณ 148 กิ โลเมตร อย่างไรก็ตาม โครงการได้
คานวณการปูองกันแผ่นดินไหวของอาคารตามกฎกระทรวงกาหนดการ
รับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้ า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหว พ.ศ. 2550
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงการ
จึงอยู่ในระดับต่า
1.3 ทรัพยากรดินและการชะ
ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีการขุดและปรับถมพื้นที่ซึ่งอาจจะ
ล้างพังทลายของดิน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณสมบัติของดิน
โดยเป็นการขุดดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินและการ
ปรั บ ถมดิ น จะใช้ ดิ น ที่ ไ ด้ จ ากการขุ ด เพื่ อ ก่ อสร้า งระบบต่ า งๆ ภายใน
โครงการ เช่น ระบบระบายน้า บ่อหน่วงน้า บ่อพักน้าทิ้งและบ่อเก็บน้าดี
เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลักษณะและคุณสมบัติของดิน
จึงอยู่ในระดับต่า มีความเหมาะสมในการนามาปรับถมพื้นที่โครงการ
ส่วนคุณลักษณะของดินจากรายงานผลเจาะสารวจชั้นดินลักษณะของ
เนื้อดินเป็นทรายแปูง สีน้าตาล มีขนาดเม็ดละเอียดถึงหยาบ ซึ่งการปรับ
ถมพื้ น ที่ โ ครงการเป็ น การปรับ พื้ น ที่ เพื่ อก่อ สร้ า งฐานราก และระบบ
สาธารณูปโภคภายในโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการชะ
ล้ า งพั ง ทลายของดิ น ได้ แต่ อย่ า งไรก็ต าม โครงการจะจั ด ให้มี แนวรั้ ว
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) จัดให้มีการติดตั้งผนังกันดิน (Sheet Pile) พร้อม
กับทาค้ายัน (Bracing) ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างโดยผนังกัน
ดิ น ต้ อ งได้ รั บ การออกแบบให้ ส ามารถรับ แรงดั น ของดิ น
โดยรอบได้มาตรฐานเพื่อปูองกันการพังทลายของดิน จาก
ที่ดินข้างเคียงโดยผนังกันดินถูกฝังลึกลงไปในดิน
(2) ในการถอน Sheet Pile โครงการจะต้องระบุ
ระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจ้งให้ผู้ที่อยู่
โดยรอบรับทราบ ทั้งนี้ ต้องรีบดาเนินการกลบร่องที่เกิดจาก
การถอนเข็มกันพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้
แน่น เพื่อปูองกันการเคลื่อนตัวของดินที่จะส่งผลกระทบต่อ
บริเวณใกล้เคียง
(3) ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการดาเนินการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
1.3 ทรัพยากรดินและการชะ ล้อมรอบพื้นที่โครงการทุกด้าน และในขั้นตอนการขุดดินและถมดินจะ ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ล้างพังทลายของดิน (ต่อ)
กระทาภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่าจะสามารถปูองกัน และสามารถปูองกันหรือให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่มีความ
การพังทลายของดินออกสู่ภายนอกได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผลกระทบจากการ ปลอดภัยสูงสุด
ชะล้างพังทลายของดินจะเกิดขึ้นในระดับต่า
(4) จัดให้มีการดาเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการ
ก่อสร้างต่ออาคาร/ที่ดินข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(5) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด้าน
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อจากัดพื้นที่ในการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขต
ที่ ดิ นของโครงการ และปู องกั นการรุ กล้ าพื้ นที่ ข้ างเคี ยงที่
อาจจะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ
(6) จัดทารั้วหรือกาแพงที่มีความสูงอย่างน้อย 2.00
เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อปูองกันการพังทลาย
ของดินออกสู่ภายนอก
(7) การเปิ ดหน้าดิน หรือในการปรับระดับหน้ าดิ น
จะต้องอัดชั้นดินให้แน่น โดยให้มีความราบเรียบและสม่าเสมอ
เพื่อปูองกันการชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
(8) กรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหินและดินจากการ
ดาเนิ นโครงการ ให้เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย และต้ อง
จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างความสะอาดล้อรถยนต์
และตัวถังรถยนต์ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(9) หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย
อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องรีบดาเนินการ
แก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.3 ทรัพยากรดินและการชะ
ล้างพังทลายของดิน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยเร็ว
(10) จั ด เตรี ย มปู า ยหรื อสั ญ ญาณเตื อนอั น ตรายไว้
ตลอดเวลาทางาน ห้ามคนงานขุดถมดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่
ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว
(11) มีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการ
โดยจะมี ก ารเกิ ด หน้ า ดิ น เฉพาะบริ เ วณที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง
เท่านั้น เนื่องจากการปรับพื้นที่จะเป็นเฉพาะในบางอาคาร
และแต่ละอาคารจะไม่ทาการก่อสร้างในเวลาเดียวกัน
(12) แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการขุดดินภายใน
โครงการโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมี
พื้นที่ปากบ่อดิน เกินหนึ่งหมื่น ตารางเมตร หรือมีความลึ ก
หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
(13) จัดให้มีการระบายน้าให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
และแจ้ง การถมดิ นต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด
(14) จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทา
การขุดดินหรือถมดิน และต้องติดตั้งปูายขนาดกว้างไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบ
เซนติเมตร ในบริเวณที่ทาการขุดดินหรือถมดิน
(15) กาหนดให้ทาการขุดตักดินและขนย้ายดินเฉพาะ
ช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เวลา 8.30 น.
– 17.30 น. และงดการขุดตักดินในเวลากลางคืน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.3 ทรัพยากรดินและการชะ
ล้างพังทลายของดิน (ต่อ)

1.4 คุณภาพอากาศ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(16) ดาเนินการปรับพื้นที่และก่อสร้างฐานรากในช่วง
หน้าแล้ง
(17) เร่งดาเนินการปลูกหญ้าคลุมดินที่มีการปรับพื้นที่
แล้ว เสร็จ เพื่อช่ว ยดูด ซับน้ าฝน ชะลอการไหลของน้ าฝน
และลดการกัดเซาะหน้าดิน
กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่าง
มีนัยส าคัญสรุปได้ 2 กิจกรรมหลั ก คือ กิจ กรรมการก่อสร้างและการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความ
ราคาญในเรื่อง “ฝุุน” แต่เนื่องจากฝุุนที่เกิดจากการก่อสร้างนั้นโดยส่วน
ใหญ่เป็นฝุุนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้เพียงช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ฟุูงกระจายของฝุุนละอองในช่วงระยะก่อสร้างยังอยู่ในวิสัยที่จะสามารถ
ควบคุมได้ โดยโครงการได้กาหนดมาตรการในการควบคุมการฟุูงกระจาย
ของฝุุนละออง ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถที่จะช่วยลดผลกระทบจาก
การฟุูงกระจายของฝุุนละอองในช่วงการก่อสร้างได้ ดังนั้น หากโครงการ
สามารถปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก าหนดขึ้ น อย่ า งเคร่ ง ครั ด คาดว่ า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่า

(1) หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกโดยเฉพาะ
เครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควันเป็นไปตามที่ราชการ
กาหนดอย่างสม่าเสมอ
(2) มีสถานที่เพื่อใช้สาหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ใช้
ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อล้างล้อรถหรือตัวถังรถหรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสมเพื่อทาความสะอาดรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง
(3) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด้าน
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อจากัดพื้นที่ในการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขต
ที่ดินของโครงการ และปูองการรุกล้าพื้นที่ข้างเคียงที่อาจจะ
เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ
(4) ต้องจัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุม
(ก) การแพร่กระจายของมลสารจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ รอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด้านตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นหลังคา
ของอาคารโครงการ เพื่อปูองกันฝุุนละอองและเศษวัสดุร่วง
ใช้ในการก่อสร้าง
การใช้ยานพาหนะในการขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ
(5) ใช้ยางแอสฟัลต์หรือคอนกรีตปูบริเวณทางเข้า-ออก
ต่า งๆ รวมทั้ งการใช้ เครื่องมื อเครื่องจั กรกลต่ า งๆ ในงานก่อสร้าง ซึ่ ง
(6) วัสดุและการจัดการกองวัสดุ

(1) ตรวจสอบความ
เรี ยบร้ อ ยของแนวรั้ วเป็ น
ประจ าทุ กสั ปดาห์ ตลอดช่ วง
การก่อสร้าง
(2) กาชับให้ผู้ รับเหมา
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จ ากัด
ดู แลพื้ นที่ โครงการให้ มี ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
(3) ติ ดปู า ยประกาศ
บริ เวณพื้ นที่ ก่อสร้ าง แสดงที่
อยู่หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่
ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของ
โครงการเพื่ อรั บ ข้ อร้ องเรี ย น
หรือข้อเสนอแนะ
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ าจจะเกิ ด
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดเป็นประเภทเครื่องยนต์ดีเซล มลสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน
(HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
และฝุุนละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
(ข) ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
จากผลการศึกษาการก่อสร้างโครงการทาให้เกิดปริมาณฝุุนละออง
0.0038 มิ ลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาปริมาณฝุุ นละอองรวม (TSP)
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงโครงการของโครงการ
อาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม
2564 มีค่าเท่ากับ 0.036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไปรวมกับปริมาณฝุุน
ละอองที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งของโครงการจะเท่ า กั บ
0.036+0.00338 = 0.0398 มิลลิ กรัม/ลู กบาศก์ เมตร ซึ่ งไม่เกิ นค่า
มาตรฐานความเข้มข้ นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) ที่
กาหนดไว้ให้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ค) มลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงก่อสร้าง
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิด
จะไอเสียของเครื่องจักรและยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการเพื่อขนส่งวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ สาหรับโครงการคาดว่าจะมีรถขนส่งอุปกรณ์
ก่อสร้างต่างๆ สูงสุดประมาณ 10 เที่ยว/วัน การทางานของเครื่องจักรกล
ต่างๆ ไม่ได้ทางานตลอดทั้งวัน จากัดช่วงเวลาในการทางานตั้งแต่ 08.0017.00 เท่ า นั้ น (8 ชั่ ว โมง/วั น ) โดยในแต่ ล ะรอบของการขนส่ ง ให้ เว้ น
ระยะเวลาห่างกันประมาณ 30 นาที ทาให้มีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การ

1) ถุงซีเมนต์ ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้อง
คลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและ
ด้านข้างอีก 3 ด้าน
2) ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3) การกองวัสดุที่มีฝุนต้องปิดหรือปกคลุมหรือ
เก็บในที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านหรือฉีด
พรมด้วยน้าเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) การขนย้ายวัสดุที่มีฝุน ต้องฉีดพรมด้วยน้า
ทันทีก่อนการขนย้าย
(7) ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ในการเจาะ การตัด
การขัดผิววัสดุต้องฉีดน้าหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง
เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุุนหรือกรองฝุุนไว้แล้ว
(8) การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระท าใดๆ ที่
ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทาในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุ ม
หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ
วิธีการอื่นที่เหมาะสม
(9) การดาเนินการกับเศษวัสดุทเี่ หลือใช้
1) เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิด
มิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน
2) ต้องขนย้ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูล
ออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกๆ 3 วัน หากยังไม่
พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการก่อสร้าง หากพบว่ามี
เรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ที่พบโดยทันที
(5) ตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
อากาศในบรรยากาศ ดังนี้
1) TSP
2) PM-10
3) CO
4) SOx
5) NOx
6) HC
ลาดับ 1)-2) ความถี่
ของการตรวจวั ด ทุ กวั น และ
รายงานผลทุ กสั ปดาห์ ตลอด
การก่อสร้างฐานราก หลังจาก
นั้ น ตรวจวั ด ทุ ก เดื อ น และ
รายงานผลทุกเดือนตลอดช่วง
ก่อสร้ างโครงการบริเวณด้ าน
ทิศใต้ภายในพื้นที่โครงการและ
บริเวณโรงเรียนอนุบาลลากูน่า
ภูเก็ต ลาดับ 3)-6) ความถี่ของ
การตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างเข้า-ออกโครงการประมาณ 2 คัน/ชั่วโมง
จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใช้สาหรับ
ขนส่ ง วั ส ดุ อุป กรณ์ ช่ ว งก่ อสร้า ง และคนงานของโครงการ ที่ อ าจเกิ ด
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการดังรายการคานวณ
ข้างต้นรวมกับข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงโครงการ
ของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 912 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
1) มีการระบายฝุุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ที่เกิดขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด ที
จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 ผลการ
ตรวจวั ด เฉลี่ ย 0.020 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น จึ ง เท่ า กั บ
0.0200017 มิ ล ลิ กรัม /ลู กบาศก์เมตร ซึ่ ง มี ค่า ไม่ เกิน มาตรฐานเฉลี่ ย
กาหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อ
ไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่ อรวมกั บผลตรวจวั ดคุณภาพอากาศบริเวณพื้ นที่ โครงการอาคารชุ ด
ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช้
ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.40 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ
0.400011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว้
ไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) มีการระบายไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.000027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ในตาแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีมาตรการทา
ความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ปูองกันไม่ให้เกิดฝุุน
ละอองหรือสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อน
(10) การควบคุมด้านฝุุนละอองและเศษวัสดุร่วงหล่น
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารในส่วน
ที่อยู่เหนือระดับดินเกิน 10 เมตร ต้องใช้ผ้าทึบหรือผ้าใบ
ก่อสร้าง (Mesh Sheet) โปร่งแสงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม
ปิดกั้นตัวอาคารเพื่อปูองกันเศษวัสดุก่อสร้ างร่วงหล่นและ
ฝุุนละอองฟุูงกระจาย
(11) การขนส่งวัสดุ
1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษ
วัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด
โยงยึดอย่างแข็งแรง
2) ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้าหนักเกิน
ความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่
กรมการขนส่งทางบกกาหนดไว้
3) ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์หรือล้อเลื่อนลงบน
ถนนที่สาธารณะและทาให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก
4) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการ
ก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนน ทาง
ระบายน้าหรือในที่สาธารณะใดๆ
5) จากัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุุนละออง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรายงานผลทุกเดือนตลอด
การก่อสร้าง บริเวณด้านทิศใต้
ภายในพื้ น ที่ โ ครงการและ
บริเวณโรงเรียนอนุบาลลากูน่า
ภูเก็ต
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุ ด ที
จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช้
ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึง
เท่ากับ 0.006227 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
เฉลี่ยกาหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอาคารชุด ที
จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช้
ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึง
เท่ากับ 0.0006005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
เฉลี่ยกาหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) มีการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสีย
รถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อ
รวมกับ ผลตรวจวั ด คุณภาพอากาศบริเวณพื้น ที่ โครงการอาคารชุ ด ที
จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช้
ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 2.86 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ
2.8600029 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ ย
กาหนดไว้ไม่เกิน 5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการประเมินจะเห็นได้ว่า มลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่
ใช้สาหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงก่อสร้าง และคนงานของโครงการ ที่อาจ
เกิ ด ผลกระทบต่ อสุ ขภาพของผู้ พั ก อาศัย ใกล้ กั บ โครงการดั ง รายการ
คานวณข้างต้น รวมกับข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียง

(12) จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ
ปูอมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามี
เรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
(13) เจ้าของโครงการ กาชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุุน
ละอองอย่างเคร่งครัด
(14) กาหนดพื้นที่กองเศษวัสดุ เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้
ขนาดเล็ ก ไว้ ภ ายในพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง จะเก็บ รวบรวมไว้
เพื่อให้ผู้รับเหมานาไปกาจัดในพื้ นที่ ของเจ้า ของโครงการ
โดยจะห้ามไม่ให้มีการเผาวัชพืชบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งภายใน
โครงการโดยเด็ดขาด เพื่อปูองกันเขม่าควันฟุูงกระจายและ
การเกิดอัคคีภัยที่อาจลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง
(15) ฉี ด พรมน้ าบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งและกองวั ส ดุ
พวกหิน และทราย เพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุนละออง
อย่ า งน้ อยวั นละ 2 ครั้ ง และให้ เพิ่ มจ านวนครั้งตามความ
เหมาะสมในการฉีดพรมน้ากรณีที่อากาศแห้งหรือมีปริมาณ
ฝุุนละอองสูง
โครงการก าหนดให้ มี ม าตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบ ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบ
จากฝุุนละออง (Risk Assessment) รายละเอียดดังนี้
1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1) ติดปูายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แสดง
ที่ อ ยู่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ข อง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) จะ
เห็นได้ว่ามลพิษที่ระบายออกมาจากรถยนต์ช่วงก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
มีน้อยมาก เมื่อรวมกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน
พบว่า คุณภาพอากาศไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด ดังนั้น ผลกระทบจาก
มลพิษที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับต่า
(ง) ประเมินความเสี่ ยงของผลกระทบจากฝุ่ นละออง (Risk
Assessment)
การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุุนละออง จะจาแนก
ตามประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดฝุุ น
ละออง ซึ่งสามารถคาดการณ์ระดับการเกิดฝุุนจากพื้นที่ก่อสร้าง จาก
ขนาดการแพร่กระจายของฝุุน ที่เกิดขึ้นตามลักษณะกิจกรรมในแต่ล ะ
ประเภท และความรุนแรงของผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนาไป
ประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) ของผลกระทบตาม
ประเภทของกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ความเสี่ ย งของ
ผลกระทบจากฝุุนละอองได้ และสามารถสรุปเป็นระดับความเสี่ยง (Risk)
ซึ่งจะนาไปสู่การคัดเลือกมาตรการปูองกัน เพื่อลดผลกระทบด้านฝุุนจาก
การสร้างต่อไปได้

เจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง
1) ตรวจวัด ฝุุน ละอองรวม (TSP) และฝุุ น
ละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณภายใน
พื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ทาการตรวจวัด
ทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ ตลอดการก่อสร้างฐานราก
หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือน และรายงานผลทุกเดือนตลอด
ช่วงก่อสร้างโครงการ
3. มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ
เกิดจากการก่อสร้าง หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องรีบ
ดาเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนโดยเร็ว
4. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร
ทางด้ านทิศเหนือ ทิ ศใต้ ทิ ศตะวั นออก และทิศ ตะวัน ตก
โดยรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก เพื่อจากัดพื้นที่ใน
การก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และ
ปูองการรุกล้าพื้นที่ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง และคนงานของโครงการ
2) ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมรอบอาคารโครงการ
ทั้ง 4 ด้านตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นหลังคาของอาคารโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อปูองกันฝุุนละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัย
โดยรอบพื้นที่โครงการ
5. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร
1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษ
วัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด
โยงยึดอย่างแข็งแรง
2) ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้าหนักเกิน
ความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่
กรมการขนส่งทางบกกาหนดไว้
3) จากัดความเร็วของรถให้มีค วามเร็วไม่เกิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุุนละออง
6. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1) ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ในการเจาะ
การตัด การขัดผิว วัสดุต้องฉีดน้ าหรือสารเคมีบนผิ วอย่า ง
ต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุุนหรือกรองฝุุน
ไว้แล้ว
2) การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระทาใดๆ
ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทาในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุม
หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ
วิธีการอื่นที่เหมาะสม
7. มาตรการด้านการจัดการของเสีย
1) ต้ อ งขนย้ า ยเศษวั ส ดุ ขยะ และสิ่ ง ปฏิ กู ล
ออกจากสถานที่ก่อสร้า งอย่า งน้ อยทุกๆ 3 วัน หากยัง ไม่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่
ในตาแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีมาตรการทา
ความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ปูองกันไม่ให้เกิดฝุุน
ละอองหรือสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อน
8. มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง
1) ถุง ซี เมนต์ ที่ มี ป ริม าณมากกว่ า 20 ถุ ง ต้ อ ง
คลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและ
ด้านข้างอีก 3 ด้าน
2) ถุง ซี เมนต์ หรือเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ในการก่อสร้า ง
ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3) การกองวัสดุที่มีฝุนต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บ
ในที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านหรือฉีดพรม
ด้วยน้าเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
9. มาตรการเฉพาะด้านขนดิน
1) ห้ า มมิ ใ ห้ผู้ ใดล้ า งรถยนต์ หรือล้ อเลื่ อ นลงบน
ถนนที่สาธารณะและทาให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก
2) ห้ า มมิ ใ ห้ผู้ ใดปล่ อยเศษวั ส ดุ ที่ เหลื อ จากการ
ก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนน ทาง
ระบายน้าหรือในที่สาธารณะใดๆ
เสียง
เสียง
(1) ตรวจวัดเสี ยงและ
กิ จ กรรมในช่ ว งก่ อ สร้ า งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง รบกวนต่ อ พื้ น ที่
(1) ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร ความสั่ น สะเทื อ นดั ช นี ที่ ท า
ข้า งเคียงที่ ดัง ที่สุ ด จะมาจากการทาฐานราก คือ 88 เดซิ เบล (เอ) ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับ การตรวจวัด ได้แก่ Leq-24
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รองลงมาคือ การเก็บ งานและงานตกแต่ ง 84 เดซิเบล (เอ) ดัง นั้ น
โครงการจึงเลือกประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการทาฐานราก
และการเก็บงานและงานตกแต่ง
จากการคานวณ พบว่า ระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานราก
และการเก็ บ งานและงานตกแต่ ง ของโครงการ มี ค่ า มากกว่ า เกณฑ์
มาตรฐานที่ยอมรับได้ ดังนั้น โครงการจึงได้กาหนดมาตรการปูองกันและ
ลดผลกระทบด้ านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ซึ่ งจาก
Reducing Traffic Noise, a guide for momeowners, designers’
and builders by State Pollution control commission, Roads
and Traffic Authority and Department of Housing Australis
(August 1991) ระบุว่ า ผนังกาแพงปิ ดทึ บที่ก่อสร้างด้ วยวัสดุ ต่ างๆ
สามารถลดเสียงได้ระหว่าง 20-40 เดซิเบล (เอ) และ Federal Highway
Administration (FHWA, 2006) ระบุว่า วัสดุที่ใช้เป็นกาแพงกั้นเสียงแต่
ละประเภทมีความสามารถในการลดระดับเสียงได้ต่างๆ โครงการจะติดตั้ง
รั้วทึบ ทาจากวัสดุอลูมิเนียม (Aluminium Sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า
6.35 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร นอกจากนี้ ตั้งแต่ระดับชั้นที่ 3
ขึ้นไป (สูงกว่า 6 เมตร) กาแพงดังกล่าวเปรียบเสมือนกับกาแพงกั้นเสียง
ของโครงการ สามารถลดระดับเสียงได้ประมาณ 27 เดซิเบล(เอ) เพื่อลด
ผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ
รั้วทึบโดยรอบโครงการมีความสูง 3 เมตร จะปูองกันเสียงจาก
กิจกรรมก่อสร้างในระดับฐานรากถึงระดับชั้นที่ 2 เท่านั้น เมื่อโครงการ
ก่อสร้างที่ระดับชั้น 3 ขึ้นไป ซึ่งมีอาคารข้างเคียงที่มีความสูงมากกว่า
2 ชั้น ได้แก่ ทราย ลากูน่า ภูเก็ต ทิศเหนือ และแคสซัวรีนา ชอร์ส ทาง

พื้นที่ โครงการโดยรอบล่ว งหน้าอย่างน้อย 10 วัน โดยให้
หมายเลขโทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคาร
ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดาเนินโครงการต้อง
เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
(2) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็น
หลั ก ฐานเพื่ อ ใช้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นว่ า โครงสร้ า ง
สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
(3) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือน
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
(4) การทาฐานรากของอาคาร จะใช้เสาเข็มแบบเจาะ
เพื่ อลดผลกระทบเรื่องเสี ย งและแรงสั่ น สะเทื อนต่ อพื้ น ที่
ใกล้เคียง
(5) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนต้องทา
ตามคาแนะนาของผู้ผลิตเครื่องจักร
(6) จัดให้มีห้องโดยเฉพาะสาหรับทางานที่ก่อให้เกิด
เสียงดังมากๆ เช่น ห้องตัดกระจก ห้องตัดอลูมิเ นียม และ
ห้องไสประตู
(7) ติดตั้งรั้วทึบทาจากวัสดุอลูมิเนียม (Aluminium
Sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า 6.35 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว)
สูง 3 เมตร (ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง, Lmax ,L90 และความ
สั่นสะเทือนจานวน 2 จุด คือ
บริเวณภายในพื้นที่ด้านทิศใต้
ของโครงการ และบริ เ วณ
โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต
ทุกวัน และรายงานผลรายงาน
ผลทุกสัปดาห์ตลอดที่มีการทา
ฐานรากการก่อสร้าง หลังจาก
นั้นทุ กเดือนตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ าจจะเกิ ด
จากการก่อสร้าง หากพบว่ามี
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ต้ อ ง จั ด
เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทิศตะวันออก โครงการจึงได้กาหนดให้ใช้โครงสร้างหรือตกแต่งอาคาร
บางส่วนเป็นชิ้นงานสาเร็จรูปจากโรงงานที่พร้อมติดตั้งในโครงการ ทั้งนี้
เมื่อโครงการก่อสร้า งผนังคอนกรีตปิด ล้อมชั้น ของอาคารไว้แล้ ว ผนั ง
คอนกรีตของโครงการจะเป็นเสมือนกาแพงกั้นเสียงในลักษณะห้องปิดทึบ
ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ประมาณ 36 เดซิเบล (เอ) และการใช้วัสดุลด
เสียงสามารถนามาคานวณหาระดับเสียงจากงานก่อสร้างแต่ละกิจกรรมที่
กระจายถึงหน่วยรับเสียงข้างเคียง แยกตามระยะห่างและทิศของผู้รับ
เสียง โดยรอบโครงการได้ดังนี้
(ก) ระดับ เสีย งจากกิจ กรรมการวางฐานรากของโครงการ จะ
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก โดยมีระดับเสียงรวมเท่ากับ 56.57, 55.63, 74.72 และ
68.64 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับ
ได้ ยกเว้นด้านทิศตะวันออกมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะใช้รั้ว Aluminium Sheet สูง
3 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระหว่าง
แหล่งกาเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถ
ลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล(เอ) ทา
ให้เสียงถูกลดทอนลง โดยมีค่าเท่ากับ 53.71, 53.70, 54.60 และ 53.95
เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ
(ข) ระดั บ เสี ย งจากกิ จ กรรมการเก็ บ งานและงานตกแต่ ง ของ
โครงการ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก โดยมีระดับเสียงรวมเท่ากับ 64.85, 62.49,
77.88 และ 77.55 เดซิ เ บล (เอ) ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า เกณฑ์

(8) กาหนดระยะเวลาการทางานของคนงานที่ได้รับ
เสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้
1) ระยะเวลาในการทางานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง
ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2) ระยะเวลาในการทางาน 7-8 ชั่วโมง ระดับ
ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3) ระยะเวลาในการทางานมากกว่า 8 ชั่วโมง
ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)
(9) กาหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลา
ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า
อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดาเนินการในช่วงเวลา
17.00-20.00 น.โดยทางานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สาหรับ
วันอาทิตย์และวัน หยุด นักขัต ฤกษ์จ ะหยุ ดดาเนินกิจ กรรม
การก่อสร้าง
(10) แบ่งชั่วโมงการทางาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.0012.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.0013.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดัง
หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
(11) ติดตั้งปูายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์
ผู้ รั บผิ ดชอบในการประสานงานเกี่ ย วกั บโครงการไว้ หน้ า
โครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ย อมรับได้ ยกเว้นด้ านทิ ศตะวัน ออกและทิศตะวั นตกมีค่า
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะใช้รั้ว Aluminium Sheet สูง
3 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระหว่าง
แหล่งกาเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถ
ลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล(เอ) ทา
ให้เสียงถูกลดทอนลง โดยมีค่าเท่ากับ 55.80, 53.70, 55.52 และ 53.95
เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ
(ค) ระดับ เสี ยงจากกิจ กรรมการวางฐานรากของโครงการ จะ
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก โดยมีระดับเสียงรบกวนเท่ากับ -0.98, -3.22, 27.28
และ 21.10 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ยอมรับได้ ยกเว้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีค่ามากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะใช้รั้ว Aluminium Sheet สูง
3 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระหว่าง
แหล่งกาเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถ
ลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล(เอ) ทาให้
เสียงถูกลดทอนลง โดยมีค่าเท่ากับ -27.98, -30.22, -6.72 และ -12.90
เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ ซึ่งจะทาให้ระดับเสียงดั งรบกวนจากกิจกรรมการ
วางฐานรากของโครงการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(ง) ระดั บ เสี ยงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่ งของ
โครงการ จะส่ ง ผลกระทบต่ อพื้ น ที่ ข้า งเคี ย งทางด้ า นทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้

ก่อสร้างโดยจั ดให้มี เจ้าหน้ าที่ประจ าไว้ สาหรับรับเรื่องราว
ร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราว
ร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รั บผลกระทบจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความ
เสี ยหายที่ บ้ า นเพื่ อสอบถามถึ งความเสี ยหายที่ ได้ รั บจาก
โครงการพร้อมกับเจรจาทาข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง
และทาบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้
(12) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต้ อ งติ ด ตามตรวจสอบและด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการ
ต้องทาความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความ
เสียหายจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย
(13) จั ด ให้มี เจ้ าหน้ า ที่ เข้า พบผู้ ที่ อยู่ อาศั ย ข้า งเคี ย ง
และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยมี ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 16.60,
13.97, 30.47 และ 30.14 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะใช้รั้ว Aluminium Sheet
สู ง 3 เมตร ทางด้ า นทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศตะวั น ออก และทิ ศตะวั นตก
ระหว่ างแหล่ งกาเนิ ดเสี ยงและจุ ดสั งเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ
ซึ่งสามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล
(เอ) ทาให้เสียงถูกลดทอนลง โดยมีค่าเท่ากับ -16.90, -19.53, -3.53 และ
-26.86 เดซิ เบล(เอ) ตามล าดั บ ซึ่ งจะท าให้ระดั บ เสี ยงดั งรบกวนจาก
กิจกรรมการวางฐานรากของโครงการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความสั่นสะเทือน
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมในช่วงก่อสร้างมา
จากการเจาะเสาเข็ม เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น กระบวนการ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเนื่องจากการเจาะเข็ม และแรง
กระแทกของล้ อยางรถขนาดใหญ่ ที่ กระท าต่ อพื้ น ดิ น ในลั กษณะคลื่ น
ตามยาว (Longitudinal Wave) และคลื่ น ตามขวาง (Transverse
Wave) โดยที่ขนาดของแอมปลิจูด (Amplitude) ของคลื่นตามยาวต่า
กว่าคลื่นตามขวาง ดังนั้น คลื่นตามขวางจึงทาให้เกิดความสั่นสะเทือนได้
มากกว่าคลื่นตามยาว
นอกจากนี้ คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่สู่ผิวดิน
สามารถทาให้เกิดคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่ไปตามผิวดินอีก 2 ชนิด ได้แก่
คลื่นโกยผิวดิน หรือคลื่นเลิฟ (Love Wave) และเคลื่อนกระเพื่อมผิวดิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความสั่นสะเทือน
(1) ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร
ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับ
พื้นที่ โครงการโดยรอบล่ว งหน้าอย่างน้อย 10 วัน โดยให้
หมายเลขโทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
เพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ทันทีที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการต้อง
เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
(2) จัดลาดับการเจาะเสาเข็มโดยเจาะด้านใกล้อาคาร
ข้างเคียง ก่อนไปหาด้านที่ไม่มีอาคาร
(3) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้
เป็นหลั กฐานเพื่อใช้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่ าโครงสร้า ง
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หรือคลื่นเรย์ลี (Raleigh Wave) ซึ่งคลื่นผิวพื้นทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถ
สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หาก
ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีระดับความเร่งของความสั่นสะเทือนเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ปัจจัยที่ทาให้ความเร่งของความสั่นสะเทือนมีระดับแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ เช่น ชนิ ดของอุปกรณ์ที่
เป็ นแหล่ งกาเนิด ความสั่น สะเทื อน ระยะทางระหว่ างแหล่ง กาเนิ ดถึง
จุดรับคลื่น และคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นสั่นสะเทือนของดินแต่ละ
ชนิด
จากผลการคานวณที่ได้ เมื่อนามาเปรียบเทียบระดับผลกระทบ
ต่อคน อาคาร สิ่งปลูกสร้างตามเกณฑ์ที่ได้นาเสนอไว้โดย Whiff in และ
Leonard (1971) พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการเจาะ
เสาเข็ม (Bore Pile) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนสูงสุด ต่อ
พื้นที่ข้างเคียงทั้ง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
(1) ทิศเหนือ : ทราย ลากูน่า ภูเก็ต ระยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 74.40 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.14 มิลลิเมตร/วินาที
(2) ทิศใต้ : วิลล่า อลายา ระยะห่างจากโครงการประมาณ 91.20
เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.10 มิลลิเมตร/วินาที
(3) ทิศตะวันออก : แคสซัวรีนา ชอร์ส ระยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 13.20 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 1.89 มิลลิเมตร/วินาที
(4) ทิศตะวันตก : ทราย ลากูน่า ภูเก็ต ระยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 12.10 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 2.16 มิลลิเมตร/วินาที
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทีย บระดั บผลกระทบต่อคน อาคารสิ่ งปลู ก

สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
(4) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสีย งดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือน
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
(5) การทาฐานรากของอาคาร ต้องใช้เสาเข็มเจาะเพื่อ
ลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง
(6) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนต้องทา
ตามคาแนะนาของผู้ผลิตเครื่องจักร
(7) กาหนดระยะเวลาการทางานของคนงานที่ได้รับ
เสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- ระยะเวลาในการทางาน <7 ชั่วโมง ระดับความ
เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทางาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความ
เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทางาน >8 ชั่วโมงระดับความ
เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)
(8) กาหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลา
ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า
อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดาเนินการในช่วงเวลา
17.00-20.00 น.โดยทางานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สาหรับ
วันอาทิตย์และวัน หยุด นักขัต ฤกษ์จ ะหยุ ดดาเนินกิจ กรรม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
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ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สร้าง ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอโดย Whiff in และ Leonard (1971) พบว่า
ค่าความสั่นสะเทือนที่พื้นที่ข้างเคียงทั้ง 4 ด้านได้รับ อยู่ในช่วง 0.102.16 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อคน และอาคารสิ่งปลูกสร้างแตกต่างกันไปตามช่วงแรงสั่นสะเทือ นที่
ได้รับ โดยจากการคานวณพบว่ าอาคารทางด้า นทิศตะวัน ตกจะได้รับ
ผลกระทบมากที่ สุ ด เนื่ องจากมี ค่า ความสั่ น สะเทื อ นสู ง สุ ด คือ 2.16
มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ คื อ รู้ สึ ก ได้ ถึ ง ความ
สั่ น สะเทื อน ผลกระทบต่ อโครงสร้า งอาคาร ระดั บ ที่ สู ง ขึ้น ของความ
สั่ น สะเทื อ นจะส่ ง ผลต่ อ การท าลาย หรื อ สร้ า งความเสี ย หายต่ อ
โบราณสถาน แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตาม
มาตรฐาน DIN 4150 พบว่า แรงสั่นสะเทือนในระดับ 2.16 มิลลิเมตร/
วินาที พบว่า ไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ และตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกาหนด
มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ปู อ งกั น ผลกระทบต่ อ อาคาร พบว่ า
อาคารโครงการเข้าข่ายเป็นอาคารประเภทที่ 2 กาหนดให้มีค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุดจากการทาฐานรากหรือชั้นล่างไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทราย ลากูน่า
ภูเก็ต ทางด้านทิศตะวันตกมากนัก เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่
ยังคงแข็งแรงและอยู่ในสภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอาคารต้อง
ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง และปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้
ผลกระทบเกิดขึ้นต่ออาคารและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้น้อยที่สุด

การก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการทางาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่
08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุด
พัก 12.00-13.00 น.
(9) ติดตั้งปูายประกาศชื่ อโครงการ เบอร์โทรศัพท์
ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการประสานงานเกี่ยวกับ โครงการไว้ หน้ า
โครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่
ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาไว้สาหรับรับเรื่องราว
ร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราว
ร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความ
เสี ย หายที่ บ้ า นเพื่ อสอบถามถึ ง ความเสี ยหายที่ ได้ รั บ จาก
โครงการ พร้อมกับเจรจาทาข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ ได้ รับผลกระทบอย่ างเป็ นธรรมทั นที ที่ ได้ รับ
เรื่ อ งและท าบั น ทึ ก เอกสารไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ เรี ย ก
ตรวจสอบได้
(10) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
ต้ อ งติ ด ตามตรวจสอบและด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมโดยโครงการ
ต้องทาความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้
(11) ประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้ง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

1.6 คุณภาพน้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนและกาหนดการก่อสร้าง
(12) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ
ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
(13) ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดกลาง
(6 ล้อ) และจากัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดย
ในเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน
30 กม./ชม.
(14) จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สานักงานชั่วคราว
ภายในพื้นที่ ก่อสร้า งโครงการ หากพบว่ ามี เรื่องร้องเรีย น
ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที
(15) จัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหาย
ต่ออาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ข้างเคียงในกรณีที่
ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดาเนินงานของโครงการ
เจ้ า ของโครงการจะซ่ อมแซม แก้ไ ข โครงสร้า งอาคารให้
กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจน
ซ่ อมไม่ ไ ด้ หากภายหลั ง พบว่ า อาคารข้า งเคี ย งเกิด ความ
เสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
ในช่วงก่อสร้างอาคารของโครงการนั้น โครงการได้จัดเตรียมห้องน้า(1) จัดให้มีการสูบตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย
ห้องส้วมไว้ทั้งหมด จานวน 10 ห้อง (คิดจากจานวนคนงานทั้งหมด 100 คน)
(2) จั ดให้มีหัว หน้า งานควบคุ ม ดูแ ลความสะอาด
ส าหรั บ ปริ ม าณน้ าโสโครกจากห้ อ งน้ า-ห้ อ งส้ ว มของคนงาน บริเวณห้องน้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ห้องน้าสะอาดไม่ส่ง
ก่อสร้า งมี ปริม าณ 5.00 ลู กบาศก์เมตร/วัน แบ่ง เป็น น้ าเสียจากส้ว ม กลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง
การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งจะบาบัดโดยใช้ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
(3) ทาความสะอาดรางระบายน้าชั่วคราวและบ่อดัก

ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจาก
ระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป ใน
พื้นที่ก่อสร้างจานวน 1 จุด
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้ าง โดยก าหนดให้ มี ดั ชนี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.6 คุณภาพน้า (ต่อ)

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

จานวน 1 ชุด ระบบดังกล่าวเป็นระบบบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้
อากาศ สามารถบาบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้
เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบาบัดน้าเสีย
และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง
อนึ่ง ปริมาณน้าโสโครกจากห้องน้า-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง
มีปริมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น น้าเสียจากส้วม การล้างหน้า
มือ และเท้า ซึ่งจะบาบัดโดยใช้ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป จานวน 1 ชุด
ระบบดังกล่าวเป็นระบบบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ สามารถ
บาบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบาบัดน้าเสีย และฝังกลบหลุม
ให้เรียบร้อยในภายหลัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดินตะกอนทุกเดือน
ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ได้แก่
(4) น้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ จะถูกบาบัดโดยบ่อ pH, บีโอดี (BOD), ซัลไฟด์
บาบัดสาเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ จานวน 1 ชุ ด (Sulfide), สารที่ ละลายได้
สามารถบาบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
ทั้ งหมด(Total
Dissolved
(5) น้าทิ้งที่เกิดขึ้นจะระบายออกสู่แนวท่อระบายน้า Solids),
สารแขวนลอย
ชั่วคราวของโครงการ
(Suspended Solids), ตะกอน
หนั ก (Settleable
Solids),
น้ามันและไขมัน (Fat Oil &
Grease),ทีเคเอ็น (TKN), Total
Coliform Bacteria และ Fecal
Coliform Bacteria

บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่โดยรอบโครงการ มีลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณ
พื้นที่โครงการส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่พักอาศัย โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร
อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่ง
ระบบนิเวศวิ ทยาโดยรอบที่ตั้ง โครงการจัด ได้ว่ าเป็ นระบบนิ เวศวิ ทยา
สังคมเมือง (Urban Ecology) สาหรับพื้นที่ตั้งโครงการ เป็นที่อยู่อาศัยจึง
ไม่มีทรัพยากรปุาไม้หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุาหายากหรือควรค่า
ต่อการอนุรักษ์ เช่น ปุาสงวน หรือสัตว์ปุาสงวนแต่อย่างใด โดยพืชพรรณ
ที่พบในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต้นเตย
ทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย
ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล ต้นหางนกยูง และหญ้าคา เป็น

(1) โครงการจะทาการกั้นแนวรั้ว Aluminium Sheet
สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตก โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อจากัดพื้นที่ในการ
ก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ภ ายในขอบเขตที่ ดิ น ของโครงการ และ
ปูองกันการรุกล้าพื้นที่ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรม
การก่อสร้าง และคนงานของโครงการ
(2) กาชั บ และควบคุ ม ดู แ ลคนงานไม่ ใ ห้ ไ ปท าลาย
ต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง
(3) ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้า งให้มีความเป็นระเบีย บ
เรี ย บร้ อ ยและควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ภ ายในพื้ น ที่
โครงการเท่านั้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
(ต่อ)

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ต้ น และส่ ว นสั ต ว์ ที่ พ บในบริ เ วณโดยรอบโครงการ ได้ แ ก่ มดแดง
นกพิราบ นกเอี้ยง จิ้งเหลนบ้าน จิ้งจกบ้าน คางคกบ้าน อึ่งอ่างบ้าน สุกร
ตัวเงินตัวทอง และอีกา เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจึง
คาดว่าจะอยู่ในระดับต่า
การดาเนินการก่อสร้างโครงการ จะกระทาภายในขอบเขตของ
พื้นที่โครงการเท่านั้น มิได้รุกล้าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด ดังนั้น
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่า
จากการสารวจพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงโดยรอบที่ตั้ง
โครงการในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร ปรากฏแหล่ ง น้ าจื ด ได้ แ ก่ คลอง
สาธารณประโยชน์ และขุมน้ า ส าหรับ การตรวจสอบระบบนิ เวศของ
คลองสาธารณประโยชน์ และขุมน้า โดยใช้วิธีการสารวจโดยตรง และ
สอบถามจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากแหล่งดังกล่าว

(4) ดาเนินการตามมาตรการปูองกัน/ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรด้ านกายภาพ และคุณค่ าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรด้านชีวภาพ

(ที่มา : แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือ
กิ จ การด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริก ารชุมชน, กรกฎาคม 2560) ซึ่ง

โครงการได้กาหนดสถานีสารวจจานวน 2 สถานี และบันทึกชนิดพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิตที่พบ ปรากฏว่าชนิดของสัตว์น้าที่พบในสถานีที่ 1 ได้แก่
หอยโข่ง ปลาเข็ม และปลาช่อน ส าหรับ สถานีที่ 2 พบสั ตว์ น้า ได้ แก่
ปลาเข็ม ปลาซิวแก้ว ปลาดอกหมากกระโดง และหอยขม
นอกจากนี้ พื้ น ที่ โ ครงการอยู่ ห่ า งจากหาดบางเทาประมาณ
230.00 เมตร โดยการสารวจด้วยตนเองและการสอบถามชาวประมงที่
หาปลาอยู่บริเวณหาดดังกล่าว พบสัตว์ทะเลบริเวณหาดบางเทา ได้แก่
ปลาทราย ปลากระบอกขาว ปลาตะกรับ หมึกหอม ปลาทูแขก และปลา
ลั ง โดยบริเ วณใกล้ เ คีย งพื้ น ที่ โ ครงการมี แ นวปะการั ง ซึ่ ง มี พื้ น ที่ แนว
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ชนิดของระบบบ าบั ดน้าเสี ยที่ โครงการเลือกใช้
ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกาหนด
(2) ห้ามไม่ ให้มี การปล่ อยน้ าทิ้ งที่ ไ ม่ผ่ านการบาบั ด
ปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ
(3) โครงการต้องมีระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถบาบัด
น้าเสียได้ตามมาตรฐานน้าทิ้ง
(4) ติดตั้งถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปบาบัดน้าเสียจาก
โครงการ
(5) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า (ต่อ) ปะการังทั้งหมดประมาณ 212.90 ไร่
ทั้ ง นี้ ป ริ ม าณน้ าโสโครกจากห้ อ งน้ า-ห้ อ งส้ ว มของคนงาน
ก่อสร้างมีปริมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น น้าเสียจากส้วม การ
ล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งจะบาบัดโดยใช้ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป จานวน
1 ชุด ระบบดังกล่าวเป็นระบบบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ
สามารถบาบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบาบัดน้าเสีย และฝัง
กลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพในน้าในระยะก่อสร้างโครงการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 สิ่งอานวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน
(1) การใช้ไฟฟ้า
สาหรับช่วงก่อสร้างโครงการได้ขอใช้บริการไฟฟูาชั่วคราวจาก
(1) กาชับให้คนงานใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาถลาง ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟูาของโครงการ
(2) ติด ตั้งไฟฟูาส่ องสว่างบริเวณริมถนนด้านหน้ า
ช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณน้อยและมีช่วงจากัดระยะเวลาในการใช้ไฟฟูา โครงการ
ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟูาของชุมชนจะอยู่ในระดับต่า
(3) การจ่ายไฟฟู าและพลังงานส าหรับขับเคลื่อน
อุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามวงจรไฟฟูาที่ถูกต้อง
(2) การใช้น้า
ในช่ ว งก่อ สร้า ง ปริม าณน้ าโสโครกจากห้ อ งน้ า-ห้ อ งส้ ว มของ
(1) จัดให้มีถังเก็บน้าสารองไม่น้อยกว่า 25.00 ลูกบาศก์
คนงานก่อสร้างมีปริมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น น้าเสียจาก เมตร ภายในพื้นที่โครงการ
ส้ ว ม การล้ า งหน้ า มื อ และเท้ า ซึ่ ง จะบ าบั ด โดยใช้ ถั ง บ าบั ด น้ าเสี ย
(2) ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด
ส าเร็ จ รู ป จ านวน 1 ชุ ด ระบบดั ง กล่ า วเป็ น ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ชนิ ด
(3) จั ด เตรี ย มกระบะส าหรั บ ล้ า งอุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง
เกรอะ-กรองไร้ อ ากาศ สามารถบ าบั ด ให้ ค่ า บี โ อดี อ อกที่ ไ ม่ เ กิ น 40 เพื่อให้สมมารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมากโดยไม่ปล่อยน้า
มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะรื้อ ทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบสภาพอุป กรณ์
ไฟฟู า ให้อยู่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ต ร ว จ ดู จุ ด รั่ ว ซึ ม ข อ ง
ระบบท่อน้าและถังเก็บน้าหาก
พบให้แก้ไขโดยด่วน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(2) การใช้น้า (ต่อ)

(3) การระบายน้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ถอนถังบาบัดน้าเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง
ดั ง นั้ น ปริ ม าณน้ าโสโครกจากห้ อ งน้ า-ห้ อ งส้ ว มของคนงาน
ก่อสร้างมีปริมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น น้าเสียจากส้วม การ
ล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งจะบาบัดโดยใช้ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป จานวน
1 ชุด ระบบดังกล่าวเป็นระบบบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ
สามารถบาบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรั ม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบาบัดน้าเสีย และฝัง
กลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแหล่งน้าใช้ของชุมชนใกล้เคียงพบว่า น้าใช้เพื่อ
การอุปโภคและการบริโภคส่วนใหญ่ใช้น้าจากการประปาส่วนภูมิภาค
และรองลงมาใช้น้าจากบ่อน้าตื้น ดังนั้น คาดว่าการใช้น้าในช่วงก่อสร้าง
จะมีผลกระทบต่อการใช้น้าของชุมชนในระดับต่า
ในช่วงก่อสร้างอาคารของโครงการ จะมีกิจกรรมการใช้น้าเพื่อ
การก่อสร้าง และเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ดังนั้น จึงมี
ปริมาณน้าภายในโครงการเพิ่มขึ้นจากสภาพเดิมก่อนมีโครงการ โดยเกิด
จากน้าเสียเป็นส่วนใหญ่ อันเกิดจากการใช้น้าเพื่อกิจกรรมก่อสร้างและ
กิจกรรมของคนงาน สาหรับน้าเสียจากกิจกรรมก่อสร้างไม่มีการระบาย
ออก เนื่ อ งจากจะใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในการก่อ สร้ า ง เช่ น ผสมปู น
เป็นต้น ส่วนน้าเสียจากกิจกรรมของคนงานจะถูกบาบัดด้วยถังบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูป
โดยการระบายน้าในช่วงก่อสร้างนั้น โครงการจะขุดรางระบายน้า
เป็ นชนิดรางระบายน้ าแบบเปิ ด มี ขนาดของความกว้าง 40 เซนติ เมตร
สาหรับบ่อพักน้าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมซอยเชิง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) สร้างรางระบายน้าขนาด 0.40 เมตร โดยรอบ
ตรวจสอบปริมาณตะกอน
โครงการ เพื่อรวบรวมน้าก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ ดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้า
(2) ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนอย่าง และขุดลอกตะกอนเป็นประจา
สม่าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกเดือน
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้าของบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ
(3) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง
หรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงในท่อระบายน้า
(4) ก่อสร้างบ่อพักน้าสุดท้ายคือบ่อหน่วงน้าจานวน
2 บ่อ ปริมาตร 525.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ และ
ปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ รวมปริมาตร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(3) การระบายน้า

(4) การจัดการมูลฝอย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทะเล 14 ด้ านทิศใต้ของพื้นที่ โครงการที่รองรับน้ าที่ ระบายน้าออกจาก
โครงการในช่วงก่อสร้าง จานวน 2 บ่อ ปริมาตร 525.00 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 บ่อ และปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่ อ รวม
ปริมาตรบ่อหน่วงน้าช่วงก่อสร้าง 1,055.00 ลูกบาศก์เมตร การระบายน้า
ของโครงการจะปล่อยให้น้าไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน
1:400 เพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมซอยเชิงทะเล 14
ทั้งนี้ ในช่วงก่อสร้างผู้รับเหมาจะให้คนงานขุดลอกตะกอนในบ่อดัก
ตะกอนออกอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ น้ าสามารถไหลได้ อ ย่ า งสะดวก
ตลอดเวลา ดั งนั้ น ผลกระทบที่ จะท าให้เกิดการกีดขวางทางระบายน้ า
ดังกล่าวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการจะมีผลกระทบต่อ
การระบายน้าที่มีอยู่เดิมของชุมชนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้าง ส่วนใหญ่
จะเกิดจากคนงานก่อสร้างโดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น
2 ประเภท คือ
ก) มู ล ฝอยจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง เช่ น เศษเหล็ ก เศษอิ ฐ
เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น มูลฝอยเหล่านี้ จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนาไปหลอมใหม่ ส่วนเศษอิฐ
เศษปูน ก็จะนาไปปรับถมระดับพื้นที่ ไม้แบบ สามารถนากลับมาใช้ใหม่
ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะ
นาไปใส่ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อ
ของเก่าต่อไป
ข) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก
ซึ่งจะมีปริมาณมูลฝอยจากคนงานประมาณ 300 ลิตร/วัน (คานวณจาก

บ่ อ หน่ ว งน้ าช่ ว งก่ อ สร้ า ง 1,055.00 ลู ก บาศก์ เ มตรเพื่ อ
รองรับและเก็บกักน้าฝนภายในพื้นที่โครงการก่อนจะระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป

(1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จานวน
4 ถัง วางไว้บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และใน
แต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตาม
จุ ดต่ างๆ เพื่ อให้ รถเก็ บ ขนมู ลฝอยของบริ ษั ทเอกชนที่ ขึ้ น
ทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงเลเป็นผู้ดาเนินการ
จัดเก็บต่อไป
(2) กาชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้
จัดเตรียมไว้โดยแยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง
(3) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนากลับ
ไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า
(4) ไม่นาเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่หรือสถานที่ที่
อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1)
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย
ทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้าง
(2) ตรวจสอบการตกค้าง
มู ล ฝอยภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการทุกวันตลอดช่วงการ
ก่อสร้าง
(3) ตรวจสอบภายในภาชนะ
รองรั บ มู ล ฝอยเป็ น ประจ า
สม่ าเสมอตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง เพื่อปูองกันแมลงวัน
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคใช้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(4) การจัดการมูลฝอย
(ต่อ)

(5) การคมนาคมขนส่ง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
คนงานก่อสร้าง 100 คน) โดยผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด
200 ลิ ต ร จ านวน 4 ถัง แยกเป็ น ถัง มู ลฝอยอิน ทรีย์ ถัง มู ล ฝอยทั่ ว ไป
มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง วางไว้บริเวณทิศ
เหนือของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บขนมูลฝอย
ของบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลมา
เก็บไปกาจัดต่อไป

ช่วงก่อสร้างสูงสุดคาดว่าจะมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับส่ง
คนงานสู งสุ ดรวมทั้ งสิ้ นประมาณ 10 เที่ ยว/วั น ทั้ งนี้ จะคิดในกรณี ที่
รถบรรทุ กทั้ งหมดขนส่ง ทั้ง ไปและกลับ ในชั่ว โมงเดีย วกัน คือ 10 คัน /
ชั่วโมง หรือเท่ากับ 17.00 PCU/ชั่วโมง และคิดในกรณีที่เลวร้ายที่สุด คือ
ให้รถทั้ งหมดไปและกลั บโดยใช้เส้ น ทางเดิ ม จากการประเมิน พบว่ า
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการในกรณี Worst Case
(ช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด) จะทาให้ถนนภาระจายอม มี
ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.24 เป็น 0.248 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
เทีย บกับ ค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่ า การจราจร
คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย และจากเอกสาร
วิศวกรรมการทางของเผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศ รี พบว่าค่า V/C Ratio

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่ง
อาหารกรณี ที่ พ บว่ า ภาชนะ
รองรั บมู ล ฝอย ช ารุ ดหรื อ
เสี ย หายต้ อ งซ่ อ มแซมหรื อ
เปลี่ยนใหม่ทันที

(5) กาหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและ
รวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบ
การคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน
ก็จะนามาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนากลับมาใช้
ใหม่ ได้ มูล ฝอยที่ไ ม่สามารถน ากลั บมาใช้ ประโยชน์ไ ด้อีก
ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับ และมูลฝอยรีไซเคิลจะขายให้
ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป
(6) กาหนดให้เจ้ า ของโครงการ คื อ บริษั ท ลากูน่ า
แกรนด์ จากัด กาชับผู้รับเหมาตลอดช่ วงก่อสร้างโครงการ
ไม่ให้มีการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยจะระบุในสัญญา
จ้างให้ชัดเจนเพื่อปูองกันการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
(1) ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้
(1) ตรวจสอบสภาพถนน
บรรทุกน้าหนักเกิน เพราะอาจทาให้ถนนชารุด และจากัด และการช ารุ ด บริ เ วณถนน
ความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดปูายหลัง สาธารณะ ทุ ก เดื อ นตลอด
รถว่า “หากพนักงานขับรถเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรด ระยะเวลาก่อสร้าง
แจ้ง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์)
(2) ย้ าเตื อนให้ พ นั กงานขั บรถทุ กคนปฏิ บั ติ ตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัดและกาชับให้ขับด้วยความระมัดระวัง
เป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน
(3) ติดตั้งปูายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ปูายเตือ น
ทางช ารุ ด เป็ น ต้ น ทั้ ง ในพื้ น ที่ โ ครงการและเมื่ อ เข้ า ใกล้
บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ จัดให้มีปูายชื่อโครงการ
และแสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคมขนส่ง
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังกล่าว เป็นสภาพการจราจรดีมาก
สาหรับทางสาธารณประโยชน์ จากข้อมูลการตรวจนับปริมาณรถ
บนทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่
พื้นที่โครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งสามารถสรุปการคานวณได้ว่า
ปัจจุบันทางสาธารณประโยชน์ มีค่า V/C ratio ในวันธรรมดา 0.11 และ
มีค่า V/C ratio ในวันหยุดราชการ 0.20 และจากการประเมินพบว่า
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการในกรณี Worst Case
(ช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด) จะทาให้ทางสาธารณประโยชน์
มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.20 เป็น 0.211 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
เทีย บกับ ค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่ า การจราจร
คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย และจากเอกสาร
วิศวกรรมการทางของเผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี พบว่าค่า V/C Ratio
ดังกล่าว เป็นสภาพการจราจรดีมาก
แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
อาจมีการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน น้า หิน ปูน ทราย ฯลฯ
ซึ่งทาความสกปรกเสียหายให้กับถนนเส้นทางที่ยานพาหนะขนส่งผ่านได้
นอกจากนี้ ยั ง อาจมี อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขนส่ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ผ ลกระทบ
ดังกล่าวจะอยู่ในยระดับต่า หากมีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

(4) รักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดีตลอดและหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน
(5) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจะใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะ
รถให้มิดชิด เพื่อปูองกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอานวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า -ออก โครงการในช่ วงก่อสร้า งเพื่ อ
ปู อ งกั น และช่ ว ยลดผลกระทบด้ า นการเคลื่ อ นตั ว ของ
การจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(7) จัดทาปูายประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ
(8) กาหนดเวลาการขนส่ งวั สดุอุปกรณ์ ก่อสร้างใน
ช่วงเวลากลางวันโดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจร
หนาแน่นโดยกาหนดให้รถบรรทุก 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
(9) จัดเตรียมทีมงานด้านการจราจรเพื่ออานวยความ
สะดวกในการจราจรในช่วงเวลาที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างทุกครั้ง
(10) ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณถนน
ด้านหน้าโครงการ
(11) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวั สดุ ที่เหลือจากการ
ก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนนหรือล้า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคมขนส่ง
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ออกมาบนถนน
(12) ห้า มจอดรถทุ กชนิ ดริม ถนน และให้จ อดรถ
ภายในโครงการเท่านั้น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการจราจรต่อ
ผู้สัญจรบนทางสาธารณประโยชน์
(1) จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ของโครงการคอยอ านวยความ
สะดวกบริ เวณทางเข้ า ออกของโครงการ จะต้ องบริ หาร
การจราจรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด
(2) ก าหนดให้ มี ก ารประสานงานกั บ รถขนส่ ง วั ส ดุ
ก่อสร้างของโครงการทุกคัน ด้วยวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท์
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารขั บ รถขนส่ ง ดั ง กล่ า วเข้ า สู่ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการ หรือขับ รถออกจากพื้ นที่ ก่อสร้า งทุ กครั้ง เพื่ อให้
ทางผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดเจ้าหน้าที่ 2 คน เพื่อคอยโบกรถ
และส่ ง สั ญ ญาณหยุ ด รถให้ กั บ รถยนต์ ที่ สั ญ จรบนทาง
สาธารณประโยชน์
(3) กรณีที่ทางสาธารณประโยชน์มีการชารุดเสียหาย
โครงการจะปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานเหมือนเดิม
(4) จั ด เตรี ย มปู า ยจั ด จราจรวางบนผิ ว ทางแสดง
ข้อความว่า “มีรถบรรทุกเข้า–ออก ขออภัยในความล่าช้า ”
รวมถึงกรวยส้มตั้งกั้น บนผิวจราจรของทางสาธารณประโยชน์
ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการไม่น้อยกว่า 20 เมตร เพื่อเป็ น
การแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหยุดรถและระมัดระวังในการสัญจร
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคมขนส่ง
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(5) รถบรรทุกขนส่ งวัส ดุก่อสร้า งจะต้องใช้ ผ้าใบปก
คลุมกระบะรถให้มิดชิด เพื่อปูองกันการร่วงหล่นอันอาจจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน
(6) ควบคุ มรถที่ ใช้ ขนส่ งวั สดุ อุ ปกรณ์ ก่ อสร้ างไม่ ให้
บรรทุ กน้ าหนั กเกิ น เพราะอาจท าให้ ถนนช ารุด และจ ากั ด
ความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดปูายหลังรถ
ว่า “หากพนักงานขับรถเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่ วโมง โปรดแจ้ ง
(ระบุหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรบน
ท้องถนนและช่วยลดผลกระทบด้านการจราจรได้อีกทางหนึ่ง
(7) จัดทาปูายบอกทางเข้าสู่โครงการและเครื่องหมาย
แสดงทางเข้า-ออก และติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อให้
ผู้ ใช้ รถยนต์ ที่ จ ะเข้ า -ออกจากโครงการเกิ ด ความสะดวก
รวมถึงผู้ ที่ ต้ องการเดิ นทางมายั งโครงการ สามารถสั งเกต
เส้นทางเข้าสู่โครงการจากปูายบอกทางได้ง่ายขึ้น
(8) ดู แ ลสภาพทางเข้ า ออกไม่ ใ ห้ มี สิ่ ง กี ด ขวางทาง
จราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ
(9) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าออกในช่วงเวลา
กลางคืนอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่วิ่งมาบน
ถนนด้านข้างได้อย่างชัดเจน
(10) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้าออกของ
โครงการ เพื่อให้ผู้ที่สั ญจรผ่านไป-มา เพิ่มความระมัดระวั ง
เมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ
(11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอานวยความ
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคมขนส่ง
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สะดวกบริเวณทางเข้า -ออก โครงการในช่ วงก่อสร้า งเพื่ อ
ปู อ งกั น และช่ ว ยลดผลกระทบด้ า นการเคลื่ อ นตั ว ของ
การจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(12) ติดตั้งปูายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ปูายเตือน
ทางช ารุ ด เป็ น ต้ น ทั้ ง ในพื้ น ที่ โ ครงการและเมื่ อ เข้ า ใกล้
บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ จัดให้มีปูายชื่อโครงการ
และแสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน
(13) กาหนดเวลาการขนส่ งวั สดุ อุปกรณ์ ก่ อสร้ างใน
ช่วงเวลากลางวันโดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจร
หนาแน่นโดยกาหนดให้รถบรรทุก 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
(14) จัดเตรียมทีมงานด้านการจราจรเพื่ออานวยความ
สะดวกในการจราจรในช่วงเวลาที่มีการขนส่งวัสดุอุป กรณ์
ก่อสร้างทุกครั้ง
(15) ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดปล่ อ ยเศษวั ส ดุ ที่ เ หลื อ จากการ
ก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนนหรือล้า
ออกมาบนถนน
(16) ห้ า มจอดรถทุ ก ชนิ ด ริ ม ถนน และให้ จ อดรถ
ภายในโครงการเท่านั้น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการขนส่งดิน
ต่อพื้นที่ข้างเคียงตลอดเส้นทางการขนส่งดินของโครงการ
(1) กาหนดช่วงเวลาการขนส่งดินจะกาหนดช่วงเวลา
10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าพนักงานตารวจท้องถิ่น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคมขนส่ง
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อนุญาตให้สามารถสัญจรได้ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจร
ในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
(2) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ คอยกวาด ฉี ด ล้ า งถนน
ด้านหน้าโครงการอย่างสม่าเสมอ
(3) กาหนดให้มีการประสานงานกับรถขนส่งดินและวัสดุ
ก่อสร้ างของโครงการทุ กคั น ด้ วยวิ ทยุ สื่ อสารหรือโทรศั พท์
ก่อนที่จะมีการขับรถขนส่งดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
หรือขับรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้งเพื่อให้ทางผู้รับเหมา
ก่อสร้าง จัดเจ้าหน้าที่ 2 คน เพื่อคอยโบกรถและส่งสัญญาณ
หยุดรถให้กับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนถนนสาธารณะ
(4) รักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดีตลอด
(5) ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ไม่ให้บรรทุกน้าหนักเกิน เพราะอาจทาให้ถนนชารุด และ
จากัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดปูาย
หลัง รถว่ า “หากพนักงานขับรถเร็ว 30 กิโ ลเมตร/ชั่ว โมง
โปรดแจ้ง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้สัญจรบนท้องถนนและช่วยลดผลกระทบด้านการจราจรได้
อีกทางหนึ่ง
(6) รถบรรทุ ก ขนส่ ง ดิ น และวั ส ดุ ก่อ สร้ า งจะต้ อ งใช้
ผ้าใบปกคลุมกระบะรถให้มิดชิด เพื่อปูองกันการร่วงหล่นอัน
อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน
(7) ดู แ ลสภาพทางเข้ า ออกไม่ ใ ห้ มี สิ่ ง กี ด ขวางทาง
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคมขนส่ง
(ต่อ)

(6) การใช้ทดี่ ิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ
(8) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้าออกของ
โครงการ เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ
(9) จั ดให้มีเจ้ าหน้ าที่ ค อยควบคุ มและอานวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า -ออก โครงการในช่ วงก่อสร้า งเพื่ อ
ปู อ งกั น และช่ ว ยลดผลกระทบด้ า นการเคลื่ อ นตั ว ของ
การจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(10) ก าหนดเวลาการขนส่ ง ดิ น และวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ก่ อ สร้ า งในช่ ว งเวลากลางวั น โดยหลี ก เลี่ ย งช่ ว งเวลาที่ มี
ปริมาณการจราจรหนาแน่นโดยกาหนดให้รถบรรทุก 4 ล้อ
และรถบรรทุก 6 ล้อ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
(11) จัดเตรียมทีมงานด้านการจราจรเพื่ออานวยความ
สะดวกในการจราจรในช่ วงเวลาที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างทุกครั้ง
(12) ห้ า มจอดรถทุ ก ชนิ ด ริ ม ถนน และให้ จ อดรถ
ภายในโครงการเท่านั้น
1) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกาหนดผังเมือง
(1) ดาเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์
รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า ที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของโครงการตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ ตามกฎกระทรวงผั งเมื องรวมจั งหวั ดภู เก็ ต
(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทาการใดๆ ที่ทาให้การใช้
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมาย
ภูเก็ต พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง
ฉบับอื่นประกาศยกเลิกและใช้บังคับแทน ซึ่งได้กาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21
สาหรับข้อกาหนดที่เป็นสาระสาคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้
กาหนดให้
ที่ดินประเภทประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข 1.21 ให้ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อการอยู่ อาศั ย การท่ องเที่ ยว
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อกาหนดฯ ข้างต้น พบว่า โครงการมี
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อประกอบกิจการประเภทอาคารชุ ด ส าหรั บ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและ
การท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก และการใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงที่ ก าหนด ดั ง นั้ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของโครงการจึ ง
สอดคล้องกับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กาหนดจึงกล่าวได้ว่า
ผลกระทบอยู่ในระดับต่า
2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริ เ วณจั ง หวั ดภู เ ก็ ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2563
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่ในเขต
ควบคุ มอาคารตามพระราชกฤษฎี กาการให้ ใช้ พระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่ให้
ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขต
พื้ น ที่ และมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อมในบริ เวณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เก็ ต
พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พบว่า พื้นที่โครงการ
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8
ดัง นั้น จะเห็น ได้ ว่า การดาเนิ นโครงการเป็น การพั ฒนาและใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดิ นจากพื้น ที่ อยู่ อาศัย ไปเป็น อาคารชุด เพื่ อการค้า ที่มี การออกแบบ
อาคารและตกแต่ ง สภาพภู มิ ส ถาปั ต ย์ ใ ห้ มี ค วามสวยงาม และการ
ดาเนินการของโครงการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีความสอดคล้อง
กับข้อกาหนดต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ โ ครงการตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20
(พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อกาหนดฯ ข้างต้น พบว่า โครงการมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับดาเนินการโครงการเป็นการประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงที่กาหนด ดั ง นั้น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น ของโครงการ จึ ง
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กาหนด จึงกล่าวได้ว่า
ผลกระทบอยู่ในระดับต่า
4) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน บริเวณโครงการและ
ใกล้เคียง
จากการสารวจภาคสนาม (มกราคม, 2565) พบว่า พื้นที่โดยรอบ
โครงการภายในรัศมี 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม
หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร
และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่
จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได้ศึกษา
ภาพถ่ายดาวเทียมในระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
และการสารวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปั จ จุ บั น เพื่ อ น ามาจั ด ท าภาพแสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เ วณ
โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ โดยจ าแนกประเภทการใช้ ที่ ดิ น บริเ วณพื้ น ที่
โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภทพื้นที่ที่
ทาการศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ศึกษาได้ 7 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่โล่ง/รกร้าง
คิดเป็นร้อยละ 30.82 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ทะเล คิดเป็นร้อยละ 30.21
พื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 24.77 พื้ นที่แหล่งน้า คิด
เป็นร้อยละ 8.90 พื้นที่ถนน/ซอย คิดเป็นร้อยละ 3.97 พื้นที่ชายหาด คิด
เป็นร้อยละ 1.24 และพื้นที่สถานที่ราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.09
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในช่วงดาเนินการก่อสร้างโครงการจะมีการว่าจ้างแรงงานทั้งใน
พื้นที่และนอกพื้นที่สูงสุดประมาณ 100 คน โครงการมีกาหนดระยะเวลา
ในการก่ อสร้ างประมาณ 24 เดื อน การเกิ ดขึ้ น ของโครงการจะท าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ดีขึ้นคือ มีการว่าจ้าง
แรงงานและมี แหล่งงานเกิดขึ้นในพื้นที่ และยังเป็นการช่ วยให้เกิดการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการโดยเฉพาะกลุ่มร้านขาย
สินค้าประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนทาให้
เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่เกิดกับกลุ่มธุรกิจการค้าประเภทวัสดุการ
ก่อสร้าง ทาให้ส่งผลโยงไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ผลการ
ดาเนินโครงการนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ของประเทศอี กทางหนึ่ ง แล้ ว ยั งส่ ง ผลท าให้จ านวนประชากรว่ า งงาน
น้อยลงอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม
และคุณค่าคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจากผลการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในรัศมี 100 เมตร และรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตรจาก
พื้นที่ โครงการ และรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตรจากพื้ นที่โครงการ
สามารถประเมินผลกระทบต่อชุมชนในระยะก่อสร้าง ได้ดังนี้
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะก่อสร้าง
จากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร จาก
พื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าในช่วงก่อสร้างจะมี
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 100.00 อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง และทาให้มีการค้ าขายและ

(1) จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ
(2) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุอื่น
ที่ เ หมาะสมปิ ด กั้ น ตั ว อาคาร เพื่ อ ปู อ งกั น ฝุุ น ละอองฟุู ง
กระจาย และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น
(3) จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปในการรองรับ
น้าเสียจากห้องส้วม
(4) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(5) มีการคัดเลือกคนงานและพิจารณาคนในท้องถิ่น
เป็นอันดับแรก
(6) กาหนดกฎระเบียบการทางานอย่างชัดเจน และ
ควบคุมดูแลคนงานอย่างเคร่งครัด
(7) จัดให้มีขอบเขตของที่พักคนงานชั่วคราวกับเขต
พื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน
(8) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมี
เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
(9) ท าสั ญ ญากั บ ผู้ รั บ เหมาหลั ก โดยก าหนดให้
ผู้รับเหมาหลักต้องทาประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบ
ถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) หากมีความ
เสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมความเสียหาย
(10)
มาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่
โครงการตรวจติดตามการจัดทา
ประกั นความเสี ยหายอั น
เนื่ องมาจากการก่ อสร้ างของ
โครงการกับบริษัทประกันภัย
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
เยี่ ยมเยื อน บ้ านพั กอาศั ยที่ อยู่
ใกล้ เคี ยงพื้ นที่ โครงการอย่ าง
สม่าเสมอ
(3) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ เรื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห า แ น ว
ทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ การ
ร้องเรียนอัน เนื่องมาจากการ
ดาเนินโครงการให้เรียบร้อย
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง
(ต่อ)
และประชาชนร้อยละ 100.00 ไม่ แสดงความคิดเห็นผลกระทบด้ านการ
อพยพย้ายถิ่นฐานในระยะก่อสร้าง
และจากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร
ถึง 500 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่าในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มีการจ้าง
งานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.88 และไม่ทาให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจ
ในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 78.13 และประชาชนร้อยละ 84.38 มีความคิดเห็นว่า
ในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
สาหรับผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 501 เมตร
ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่าในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มีการจ้าง
งานในท้ องถิ่ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 88.89 และท าให้ ไ ม่ มี การค้ า ขายและ
เศรษฐกิจในชุ มชนดีขึ้น ร้อยละ 94.44 และประชาชนร้อยละ 95.37 มี
ความคิดเห็นว่าในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
นอกจากนี้ โครงการได้ทบทวนการกาหนดมาตรการปูองกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบด้ า นสั ง คมที่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ ลดข้ อ ห่ ว งกั ง วลของ
ประชาชนในประเด็นต่างๆ ในช่วงการก่อสร้า งของประชาชนที่มีบ้านติด
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงก่อสร้าง
โครงการ
ระดับต่า
- การระบายน้า
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมจากข้อห่วงกังวลของประชาชน มีดังนี้
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
1. จากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้
มิดชิด เพื่อปูองกันการปลิวฟุูงและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา
3. ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน
และทราย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และให้เพิ่มจานวนครั้งตาม
ความเหมาะสมเพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุนละออง
4. ใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุที่คล้ายกัน
กั้นอาคาร โดยยึดติ ดกับผนังนั่งร้านด้านนอก ให้มีความสู ง
เท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อ
ลดผลกระทบจากเศษดินของรถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนน
ภายนอกโครงการ
6. กาหนดช่ วงเวลาการก่อสร้างในวันจั นทร์ -วั นเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ ต้ องมีการก่อสร้างเกินเวลา
ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิด
เสียงดัง เช่น การเทปูน และดาเนินการในช่วงเวลา 17.0020.00 น.โดยท างานได้ ไม่ เกิ นเวลา 20.00 น. ส าหรั บวั น
อาทิ ตย์และวั นหยุ ดนั กขัตฤกษ์จะหยุดด าเนินกิจกรรมการ
ก่ อสร้ า ง และแบ่ ง ชั่ ว โมงการท างาน เป็ น ช่ ว งเวลาตั้ ง แต่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- การจราจร
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับปานกลาง
- น้าใช้
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม
- การใช้ไฟฟูา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก
12.00-13.00 น.
7. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือน
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
การใช้ไฟฟ้า
1. จั ดให้มี แผงควบคุ มวงจรไฟฟู า พร้ อมสะพานไฟที่
สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟูาได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟูาขัดข้อง
2. หากอุปกรณ์ไฟฟูาเกิดชารุดต้องมีการซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ก่อนนามาใช้งานใหม่
การใช้น้า
1. จัดให้มีถังเก็บน้าสารองสาหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง
2. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้น้าอย่างประหยัด
ให้มากที่สุด รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้น้าอย่างประหยัด
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้า และระบบเส้นท่อที่
จ่ายน้าในจุดในที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
1. จัดให้มีรางระบายน้าชั่วคราวรอบๆ บริเวณชาระ
ล้าง เพื่อรวบรวมน้าเสียเข้าสู่บ่อบ่ม
2. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้าชั่วคราว
อย่างสม่าเสมอเพื่อปูองกันการตื้นเขินและการกีดขวางทาง
ระบายน้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ไม่ให้อุดตัน/ตื้นเขิน
การคมนาคมและการขนส่ง
1. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุ ก หรือวางวั สดุก่อสร้างใน
บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อปูองกันการกีดขวางการจราจร
2. จั ดระบบการจราจรให้มี ความปลอดภั ย โดยการ
ติ ดตั้ ง ปู ายสั ญญาณจราจรและจั ดเจ้ าหน้ าที่ ดู แ ลให้ ความ
สะดวกภายในพื้ น ที่ โ ครงการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เวณ
ทางเข้า-ออก
3. จากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เข้าสู่เขตชุมชน
4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
เศรษฐกิจและสังคม
1. ผู้รับเหมาต้องเฝูาระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติ
ของคนงานมิ ให้ ก่ อความเดื อดร้ อน และปั ญหาต่ า งๆ แก่
คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้งร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
2. ผู้ รับ เหมาก่อ สร้า งต้ องมี บ ทลงโทษคนงานอย่ า ง
ชั ด เจนในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ
เจ้าหน้าที่ท้ องถิ่นในการควบคุมดูแ ล เพื่อปูองกันการเกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ
ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลความ
ประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด
2. จั ดหาปู ายประกาศหรือสั ญญาณเตื อน และหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแล
ความเรียบร้อยอย่างสม่าเสมอ
4. จั ดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุ
ปูองกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
5. ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รหรื อ ในระหว่ า งการขนย้ า ยวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและ
เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
6. หากมี เ หตุ ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายทั้ ง ร่ า งกาย
และทรัพ ย์ สิ น ของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ โ ดยรอบ ให้ ท าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึน้ โดยเร่งด่วน
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทาอย่างถูก
หลักวิชาการ
8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทางานที่
คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
9. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สาหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่าง
จากวั ส ดุ ติ ด ไฟให้ม ากที่ สุ ด และกาชั บ ให้ดั บ บุ หรี่ใ ห้ส นิ ท
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

4.2 สาธารณสุข

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทุกครั้ง
ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1. จั ด ท ารั้ ว รอบพื้ น ที่ โ ครงการ ด้ ว ยผ้ า ใบก่ อ สร้ า ง
(Mesh Sheet) หรือสังกะสี ที่มีความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร
ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจาก
การก่อสร้าง
2. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่า
มองในช่วงก่อสร้างรวมทั้งปูองกันฝุุนละอองจากตัวอาคาร
ร่วมด้วย
ในช่วงดาเนินการก่อสร้างโครงการจะมีการว่าจ้างแรงงานทั้งใน
พื้นที่และนอกพื้นที่สูงสุดประมาณ 100 คน โครงการมีกาหนดระยะเวลา
ในการก่ อสร้ างประมาณ 24 เดื อน การเกิ ดขึ้ น ของโครงการจะท าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ดีขึ้นคือ มีการว่าจ้าง
แรงงานและมี แหล่งงานเกิดขึ้นในพื้นที่ และยังเป็นการช่ วยให้เกิดการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการโดยเฉพาะกลุ่มร้านขาย
สินค้าประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนทาให้
เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่เกิดกับกลุ่มธุรกิจการค้าประเภทวัสดุการ
ก่อสร้าง ทาให้ส่งผลโยงไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ผลการ
ดาเนินโครงการนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ของประเทศอี กทางหนึ่ ง แล้ ว ยั งส่ ง ผลท าให้จ านวนประชากรว่ า งงาน
น้อยลงอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม

(1) จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ
(2) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุอื่น
ที่ เ หมาะสมปิ ด กั้ น ตั ว อาคาร เพื่ อ ปู อ งกั น ฝุุ น ละอองฟุู ง
กระจาย และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น
(3) จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปในการรองรับ
น้าเสียจากห้องส้วม
(4) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(5) มีการคัดเลือกคนงานและพิจารณาคนในท้องถิ่น
เป็นอันดับแรก
(6) กาหนดกฎระเบียบการทางานอย่างชัดเจน และ
ควบคุมดูแลคนงานอย่างเคร่งครัด
(7) จัดให้มีขอบเขตของที่พักคนงานชั่วคราวกับเขต

(1) จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่
โครงการตรวจติดตามการจัดทา
ประกั นความเสี ยหายอั น
เนื่ องมาจากการก่ อสร้ างของ
โครงการกับบริษัทประกันภัย
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
เยี่ ยมเยื อน บ้ านพั กอาศั ยที่ อยู่
ใกล้ เคี ยงพื้ นที่ โครงการอย่ าง
สม่าเสมอ
(3) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ เรื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห า แ น ว
ทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ การ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจากผลการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในรัศมี 100 เมตร และรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตรจาก
พื้นที่ โครงการ และรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโ ลเมตรจากพื้ นที่โครงการ
สามารถประเมินผลกระทบต่อชุมชนในระยะก่อสร้าง ได้ดังนี้
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะก่อสร้าง
จากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร จาก
พื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าในช่วงก่อสร้างจะมี
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 100.00 อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง และทาให้มีการค้ าขายและ
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง
และประชาชนร้อยละ 100.00 ไม่ แสดงความคิดเห็นผลกระทบด้ านการ
อพยพย้ายถิ่นฐานในระยะก่อสร้าง
และจากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101
เมตร ถึง 500 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มี
การจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.88 และไม่ทาให้มีการค้าขาย
และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 78.13 และประชาชนร้อยละ 84.38
มี ความคิด เห็น ว่ า ในระยะก่ อสร้า งไม่ มี ผ ลกระทบด้ า นการอพยพย้ า ย
ถิ่นฐาน
สาหรับผลการส ารวจความคิด เห็น ของประชาชนในรัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้น ที่โ ครงการพบว่า ประชาชนส่ว นใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่าในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยไม่มีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.89 และทาให้ไม่มีการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน
ร้องเรียนอัน เนื่องมาจากการ
(8) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมี ดาเนินโครงการให้เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
(9) ท าสั ญ ญากั บ ผู้ รั บ เหมาหลั ก โดยก าหนดให้
ผู้รับเหมาหลักต้องทาประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบ
ถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) หากมีความ
เสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมความเสียหาย
(10) มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากข้อห่วงกังวลของประชาชน มีดังนี้
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
1. จากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง
ให้ มิ ดชิ ด เพื่ อปู องกั นการปลิ วฟุู งและร่วงหล่ นของวั สดุ ที่
บรรทุกมา
3. ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน
และทราย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และให้เพิ่มจานวนครั้งตาม
ความเหมาะสมเพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุนละออง
4. ใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุที่คล้ายกัน
กั้นอาคาร โดยยึดติ ดกับผนังนั่งร้านด้านนอก ให้มีความสู ง
เท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 94.44 และประชาชนร้อยละ ลดผลกระทบจากเศษดินของรถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนน
95.37 มีความคิดเห็นว่าในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบด้านการอพยพ ภายนอกโครงการ
ย้ายถิ่นฐาน
6. กาหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่ อสร้างเกินเวลา
นอกจากนี้ โครงการได้ทบทวนการกาหนดมาตรการปูองกันและ ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า
แก้ ไ ขผลกระทบด้ า นสั ง คมที่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ ลดข้ อ ห่ ว งกั ง วลของ อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ม่
ประชาชนในประเด็นต่างๆ ในช่วงการก่อสร้างของประชาชนที่มีบ้านติด ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดาเนินการในช่วงเวลา
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
17.00-20.00 น.โดยทางานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สาหรับ
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงก่อสร้าง วันอาทิตย์และวัน หยุด นักขั ต ฤกษ์จ ะหยุ ดดาเนินกิจ กรรม
โครงการ
การก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการทางาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่
ระดับต่า
08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุด
- การระบายน้า
พัก 12.00-13.00 น.
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
7. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
- การจราจร
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือน
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
การใช้ไฟฟ้า
ระดับปานกลาง
1. จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟูา พร้อมสะพานไฟที่
- น้าใช้
สามารถตั ด วงจรกระแสไฟฟูา ได้ ทั น ที ที่ เกิด กระแสไฟฟู า
ระดับสูง
ขัดข้อง
- เศรษฐกิจและสังคม
2. หากอุปกรณ์ไฟฟูาเกิดชารุดต้องมีการซ่อมแซมให้
- การใช้ไฟฟูา
อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ก่อนนามาใช้งานใหม่
การใช้น้า
1. จั ดให้ มี ถั งเก็ บน้ าส ารองส าหรั บใช้ ในกิ จกรรมการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้าง
2. ควบคุ ม ดู แ ลคนงานก่อสร้ า งให้ มี การใช้ น้ าอย่ า ง
ประหยั ด ให้ม ากที่ สุ ด รวมทั้ ง รณรงค์ ให้ มี การใช้ น้ าอย่ า ง
ประหยัด
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้า และระบบเส้นท่อที่
จ่ายน้าในจุดในที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
1. จัดให้มีรางระบายน้าชั่วคราวรอบๆ บริเวณชาระ
ล้าง เพื่อรวบรวมน้าเสียเข้าสู่บ่อบ่ม
2. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้าชั่วคราว
อย่างสม่าเสมอเพื่อปูองกันการตื้นเขินและการกีดขวางทาง
ระบายน้า
3. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ไม่ให้อุดตัน/ตื้นเขิน
การคมนาคมและการขนส่ง
1. ห้ามมิ ให้ จอดรถบรรทุ ก หรือวางวั สดุ ก่อสร้างใน
บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อปูองกันการกีดขวางการจราจร
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้ง
ปู ายสั ญญาณจราจรและจั ดเจ้ าหน้ าที่ ดู แลให้ ความสะดวก
ภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก
3. จากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เข้าสู่เขตชุมชน
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
เศรษฐกิจและสังคม
1. ผู้ รั บ เหมาต้ อ งเฝู า ระวั ง สอดส่ อ งดู แ ลความ
ประพฤติ ของคนงานมิ ให้ก่ อความเดื อ ดร้อ น และปั ญ หา
ต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
2. ผู้ รับ เหมาก่อ สร้า งต้ องมี บ ทลงโทษคนงานอย่ า ง
ชั ด เจนในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ
เจ้าหน้าที่ท้ องถิ่นในการควบคุมดูแ ล เพื่อปูองกันการเกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ
ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
1. จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลความ
ประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด
2. จั ดหาปู ายประกาศหรือสั ญญาณเตื อน และหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแล
ความเรียบร้อยอย่างสม่าเสมอ
4. จั ดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุ
ปูองกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
5. ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รหรื อ ในระหว่ า งการขนย้ า ยวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและ
เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6. หากมี เหตุ ท าให้ เกิ ดความเสี ยหายทั้ งร่ างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ให้ทางผู้รับเหมา
ก่อสร้างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเร่งด่วน
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทาอย่างถูก
หลักวิชาการ
8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทางานที่
คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
9. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สาหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่าง
จากวัสดุติดไฟให้มากที่สุด และกาชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง
ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1. จัดทารั้วรอบพื้นที่โครงการ ด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh
Sheet) หรือสังกะสี ที่มีความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง
2. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่า
มองในช่วงก่อสร้างรวมทั้งปูองกันฝุุนละอองจากตัวอาคาร
ร่วมด้วย

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิด
มาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ปลอดภัย
ขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสาหรับคนงานในการปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
อาจเกิดจากการทางานที่ขาดความระมัดระวังหรือความประมาทในการ
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยที่ บริ ษั ทรั บ เหมา โดยให้ ยึ ด ถื อ
ใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุ อยู่ข้างเคียงเป็นประจาทุกเดือนตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อ ปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ อุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจทาให้เกิดการกีดขวางการจราจร ซึ่งมีผลกระทบ
ปลอดภัย (ต่อ)
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา
และตัวคนงานผู้ปฏิบัติเอง นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
กิจ กรรมที่ มี ความเสี่ ย งต่ อการเกิ ด อั คคีภั ย ในช่ ว งก่ อสร้ า งของ
โครงการนั้น อาจมีสาเหตุการเกิด จากหลายสาเหตุ อาทิ ลูกไฟจากงาน
เชื่อม กระแสไฟฟูาลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบกระแสไฟฟูา
ความประมาทเลินเล่อของคนงาน เช่น สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงใน
การลุกติดไฟ เป็นต้น
หากบริษัทผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่นาเสนออย่าง
เคร่งครัด คาดว่าผลกระทบด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนของอุบัติเหตุจาก
งานก่อสร้างและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยจะอยู่ในระดับต่า
การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะก่อสร้าง
การก่อสร้างโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค้า) อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ได้ แก่ เรื่องฝุุ นละออง เสียงดัง จากการ
ก่อสร้าง น้าเสีย ขยะ อุบัติเหตุจากการตกหล่น จากการจราจร จากการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และอัคคีภัย
และจากการส ารวจความคิด เห็น ของประขาชนในรัศมี 100
เมตร พบว่า ประชาชนทั้ ง หมดมี ความคิด เห็นว่ า ไม่ มี ปั ญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00 ขณะที่การสารวจความ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สอบถามถึง ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการ หากมี
ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยแก้ไข
ให้ทันทีและแล้วเสร็จตามระยะเวลาตามความยากง่ายของ
งานทั้งนี้โครงการจะดาเนินการแจ้งระยะเวลากับผู้เสียหาย
หลังจากเข้าประเมินพื้นที่แล้ว
(2) จัดทาแนวรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร
ทางด้ านทิศเหนือ ทิ ศใต้ ทิ ศตะวั นออก และทิศ ตะวัน ตก
รอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งปูายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า
ไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(3) จัดให้มีเหล็กยึดนั่งร้านติดกับโครงสร้าง พร้อมทั้ง
ติดตั้งผ้าใบคลุมรอบนอก เพื่อปูองกันวัสดุร่วงหล่น
(4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบ
เพื่อใช้ในการทาผนังภายนอก
(5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนามาใช้
งานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
(6) ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่
ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
(7) จัดหาน้าใช้ ระบบรวบรวมและกาจั ดมูล ฝอย
น้ าเสี ย สิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ถู ก สุ ข ลั กษณะไว้ อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ
ปูองกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้
(8) จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่พยาบาล
สาหรับคนงานที่ทางานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไว้ ใ นมาตรการปู อ งกั น และ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(2) ให้ บริ ษั ท ลากู น่ า
แกรนด์ จากัด ดาเนินการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วง
ก่อสร้าง และเปิดดาเนินการ
(3) ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบสภาพเครื่ อ งมื อ /
อุปกรณ์ทุกชนิดภายหลั งการ
ใช้งาน
(4) ตรวจสอบอุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลให้
มี ส ภาพเหมาะสมกั บ การ
ทางานและมีจานวนเพียงพอ
กับผู้ปฏิบัติงาน
(5) ตรวจสอบการกาหนด
ขอบเขตและจั ดท ารั้ว บริเวณ
พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และบริ เ วณที่
พักคนงานชั่วคราวให้ชัดเจน
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ คิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบว่า ประชาชน
ปลอดภัย (ต่อ)
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิด เห็ น ว่ า ไม่ มี ปั ญ หาความไม่ ป ลอดภัย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น ร้ อยละ 87.50 และรองลงมาประชาชนมี ค วามคิ ด เห็น ว่ า
มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 3.13 อยู่ในระดับ
ต่า สาหรับการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 501 เมตร ถึง
1 กิโลเมตร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 99.07 และรองลงมาประชาชน
มีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ
0.93 อยู่ในระดับต่า
โดยภาพรวม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ
อาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบัน
ปัญ หาความไม่ ปลอดภัยในชี วิ ตและทรัพ ย์สิ น อยู่ในระดับ ไม่มี ปัญ หา
รองลงมา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอยู่ในระดับต่า อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการอาจ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจึงนาเสนอมาตรการปูองกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบฯ หากปฏิ บั ติ ต ามมาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะ
ได้รับผลกระทบลดลง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น
(6) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่
(9) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า - ตรวจสอบวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์
ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
รวมทั้ งสภาพแวดล้ อมในการ
(10) จัดทาหลังคาทางเดินช่วงที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ทางาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่าง
โครงการและรื้อถอนออกเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
ปลอดภัย
(11) ไม่ อนุ ญาตให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้น ที่
ก่อสร้างและใช้บริการร้านค้าในโครงการ
(12) ติดปูายแนะนาการทางาน ปูายเตือน เพื่อให้
คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(13) จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอุบัติเหตุในระหว่างการ
ท างานให้ กั บ คนงาน เช่ น หมวกนิ ร ภั ย แว่ น ตานิ ร ภั ย
หน้ากากกันฝุุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น
(14) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่
หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
(15) ควบคุ มดู แลและสอดส่ องการใช้ ไฟฟู า และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จาเป็น
(16) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อปูองกัน
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ
(17) จัด ให้มี การประกัน ภั ยความรับ ผิ ดชอบตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
และแสดงสาเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(18) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ โดยระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมา ชื่ อ ผู้ รั บ เหมา/ผู้
ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล และสามารถ
ติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับ
ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ
(19) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัท
ควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพควบคุม
การปฏิ บั ติ ตามมาตรการที่ ระบุ ไว้ ในรายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
บริษั ท รับ เหมาน าไปปฏิ บั ติ เ พื่อป้ องกั น การเกิ ด อัคคีภั ย
ในช่วงก่อสร้าง
(1) ห้ามสูบบุหรี่และนาวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ รวมถึงการเคลื่อนย้ายนาเข้าหรือ
ขนวัตถุไวไฟในแต่ละครั้งต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแลทุกครั้ง
(2) ห้ามใช้กระแสไฟฟูาเกินขนาดความต้านทานของ
สายไฟที่กาหนด หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิด
(3) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบ
สภาพหรือความชารุดเสียหายของอุปกรณ์อยู่เสมอ
(4) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหาย ทั้งนี้หากพบว่า
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีอุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างานหรือ
ผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง
(5) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทาห่างจากวัสดุ
ติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต
(6) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือ
ถือ ABC และ CO2 ประจาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
(7) ห้ามนาวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือหรือ
พื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด
(8) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้องทา
การตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและ
จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัย
ที่อยู่ข้างเคียงเป็นประจาทุกเดือนตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง
เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมี
ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยแก้ไข
ให้ทันทีและแล้วเสร็จตามระยะเวลาตามความยากง่ายของ
งาน ทั้งนี้โครงการจะดาเนินการแจ้งระยะเวลากับผู้เสียหาย
หลังจากเข้าประเมินพื้นที่แล้ว
(2) จัดทาแนวรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
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ทางด้ านทิศเหนือ ทิ ศใต้ ทิ ศตะวั นออก และทิศ ตะวัน ตก
โดยติดตั้งปูายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง
(3) จัดให้มีเหล็กยึดนั่งร้านติดกับโครงสร้าง พร้อมทั้ง
ติดตั้งผ้าใบคลุมรอบนอก เพื่อปูองกันวัสดุร่วงหล่น
(4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบ
เพื่อใช้ในการทาผนังภายนอก
(5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนามาใช้
งานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
(6) ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่
ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
(7) จัดหาน้าใช้ ระบบรวบรวมและกาจัดมูลฝอย น้า
เสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อปูองกัน
ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้
(8) จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่พยาบาล
สาหรับคนงานที่ทางานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
เท่านั้น
(9) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
(10) จั ดทาหลั งคาทางเดินช่ วงที่ผ่านพื้ นที่ก่อสร้าง
โครงการและรื้อถอนออกเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
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(11) ไม่ อนุ ญาตให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้น ที่
ก่อสร้างและใช้บริการร้านค้าในโครงการ
(12) ติดปูายแนะนาการทางาน ปูายเตือน เพื่อให้
คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(13) จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอุบัติเหตุในระหว่างการ
ท างานให้ กั บ คนงาน เช่ น หมวกนิ ร ภั ย แว่ น ตานิ ร ภั ย
หน้ากากกันฝุุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น
(14) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่
หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
(15) ควบคุม ดูแ ลและสอดส่ องการใช้ไ ฟฟู า และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จาเป็น
(16) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อปูองกัน
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ
(17) จัด ให้มี การประกัน ภั ยความรับ ผิ ดชอบตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
และแสดงสาเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(18) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ โดยระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมา ชื่ อ ผู้ รั บ เหมา/ผู้
ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล และสามารถ
ติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับ
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ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ
(19) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มี
บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ
ควบคุม การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ระบุ ไ ว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่าง
เคร่งครัด
(20) ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร
ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับ
พื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน โดยให้
หมายเลขโทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคาร
ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดาเนินโครงการต้อง
เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
(21) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้
เป็นหลั กฐานเพื่อใช้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่ าโครงสร้า ง
สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
(22) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจั กร เครื่องยนต์ ที่ มี เสี ยงดั งไว้ ให้ ห่างจากบ้ านเรื อน
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
(23) การทาฐานรากของอาคาร ต้องใช้เสาเข็มเจาะเพื่อ
ลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง
(24) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทาตาม
คาแนะนาของผู้ผลิตเครื่องจักร
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(25) กาหนดระยะเวลาการทางานของคนงานที่ได้รับ
เสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้
- ระยะเวลาในการทางานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับ
ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทางาน 7-8 ชั่วโมง ระดับ
ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทางานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับ
ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)
(26) กาหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณี ที่ ต้ องมี การก่อสร้ างเกิ นเวลา
ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิด
เสี ยงดั ง เช่ น การเทปู น และด าเนิ นการในช่ วงเวลา 17.0020.00 น.โดยทางานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สาหรับวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
(27) แบ่ ง ชั่ ว โมงการท างาน เป็ น ช่ ว งเวลาตั้ ง แต่
08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุด
พัก 12.00-13.00 น.
(28) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง
ติดตามตรวจสอบและดาเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทาความ
ตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่
5-54

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย
(29) จัดพื้นที่เฉพาะในการทากิจกรรม เช่น การเชื่อม
เป็นต้น ให้กระทาในห้องที่มิดชิด และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้
อยู่อาศัยมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทาในพื้นที่แต่ละชั้นให้
ติดตั้งแผ่นกั้นเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 3 ด้าน
เพื่อปูองกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน ทั้งนี้ การติดตั้งแผ่น
กั้นเสียงชั่วคราวดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิด
หนึ่ง จะสามารถลดเสียงลงได้ 30 dB(A)
(30) ห้ามใช้กระแสไฟฟูาเกินขนาดความต้านทานของ
สายไฟที่กาหนด หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิด
(31) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบ
สภาพหรือความชารุดเสียหายของอุปกรณ์อยู่เสมอ
(32) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหาย ทั้งนี้ หาก
พบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างาน
หรือผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง
(33) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทาห่างจาก
วัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต
(34) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือ
ถือ ABC และ CO2 ประจาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
(35) ห้ามนาวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือหรือ
พื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด
(36) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้อง
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)
4.4 สุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บ
อุปกรณ์ไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง
ในช่ ว งก่อสร้า งอาคารของโครงการ ทั ศนี ย ภาพโดยรอบที่ จ ะ
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่
ว่ า งเปล่ า มาเป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ ก่อ สร้า งอาคารของโครงการ โดยช่ ว ง
ก่อสร้างอาคารโครงการอาจทาให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
ดังนั้น โครงการจึงได้กาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพ โดยมีการใช้แนวกั้นรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร
ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ด้ า นทิ ศ ใต้ ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ ตะวั น ตก กั้ น
ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม
จากการก่อสร้าง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดผลกระทบ
ได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ดั ง นั้ น ผลกระทบด้ า นทั ศนี ย ภาพในช่ ว งก่ อสร้า งจึ ง
เกิดขึ้นระดับต่า

(1) มีการวางแผนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่
อาศัยของคนงาน และการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(2) จัดทารั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร ทางด้าน
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก กั้นล้อมรอบ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม
จากการก่อสร้าง และเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็น
สัดส่วน
(3) มาตรการปู องกัน และแก้ไ ขในด้ านการบดบั ง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์
1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคาร
โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยระบุชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์เพื่อติดต่อร้องเรียน
2) ดาเนินการ/ติดต่อประสานงานแก้ไขตาม
เรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน
3) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่
ได้ รั บ ผลกระทบเหล่ า นี้ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง รวมทั้ ง จะ
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดาเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัย
ที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจาก
อาคารโครงการซึ่งเงื่อนไขในการดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการ
ติดตั้งและสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการได้เปิดดาเนินการแล้ว
เป็นเวลา 1 ปี
4) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝุาย (เจ้าของโครงการหรือกับ
ผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานร่ วมแก้ ไ ขปั ญหาจากการก่ อสร้ า ง
โครงการ เพื่ อเจรจาหาข้ อตกลงร่ วมกั น ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบอันเกิดจาก
โครงการ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการหรือตัวแทนที่เป็น
คนกลาง ซึ่ งไม่ ได้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยกับโครงการ ได้ ร่วมกั น
กาหนดแนวทางการชดเชยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็น
ธรรมต่อทุกฝุายโดยกาหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่
ก่อสร้างตลอดจนช่วงเปิดดาเนินการ

หมายเหตุ : - ผู้รับผิดชอบในระยะก่อสร้าง คือ บริษัท ลากูนา่ แกรนด์ จากัด
- จัดทาโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
- จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกาหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- นาส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทั้งนี้ หากผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นาส่งรายงานผลฯ จักต้ องระวางโทษตามมาตรา 101/2
แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

5-57

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรมจากการดาเนินการโครงการเป็น
กิจการประเภทอาคารชุด มีห้องชุดจานวน 188 ห้องชุด ภายในโครงการ
ประกอบด้วยอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 4 อาคาร คือ อาคาร P
มีห้องชุดจานวน 55 ห้อง อาคาร Q มีห้องชุด จานวน 50 ห้อง อาคาร R
มีห้องชุด จานวน 33 ห้อง และอาคาร T มีห้องชุด จานวน 50 ห้อง โดย
ในการก่อสร้างมีการดาเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์
แบบมีนัยสาคัญของลักษณะภูมิประเทศ (Topographical Features)
ระดับต่า ดังนั้น การดาเนินการขอโครงการจึงส่งผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิประเทศเดิมอย่างมีนัยสาคัญในระดับต่า
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด
เนื่ องจากพื้ น ที่ โ ครงการเป็ น พื้ น ที่ ราบ บริเ วณที่ ตั้ ง โครงการมี
แผ่นดินไหว
ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินยุคควอเทอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ใน
เขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวใน
เขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ทาให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดี
ปรากฏความเสียหาย โดยในเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกาหนดว่ามีความ
เสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิติ
แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในปี 2555 พบการเกิด
แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรง
ที่สุด 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2
ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555 ทาให้เกิดการส่งถ่ายแรงสั่นสะเทือน และเป็นตัวกระตุ้นให้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามความลาดชันของพื้นที่
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อปูองกันการชะล้างของหน้าดิน
(2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อปูองกันการพังทลายของดินถมลงสู่
พื้นที่ข้างเคียง ซึ่งบริเวณที่ติดกับคลองสาธารณประโยชน์จะ
ติดตั้งรั้วโปร่งซึ่งมีความสูงอย่างน้อย 1.00 เมตร เพื่อปูองกัน
การพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง
(1) จัดให้มีการซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้
ผู้พักอาศัยในอาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
(2) ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวต้องมีการปฏิบัติการ
สารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การค้นหาช่วยชีวิต การ
เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร
น้ า และเสื้ อ ผ้ า รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารซ่ อ มแซมบู ร ณะฟื้ น ฟู
สิ่งก่อสร้างที่เสียหายและระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายให้
แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด
(3) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค้า) จะต้องจัดทาข้อควรปฏิบัติของผู้พักอาศัย ขณะเกิด
แผ่ นดิ นไหว ติ ดประกาศไว้ ในบริเวณที่ สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน เช่นบริเวณโถงทางเดิน เพื่อให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย เกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว (ต่อ)
ขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจั งหวัดภูเก็ต หลั งจากนั้นมีการเกิดแผ่นดินไหว
ตามมาหรือการเกิดอาฟเตอร์ช็อก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครั้ง
รู้สึกได้ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือน
ประชาชนในพื้นที่บ้านลิ พอน-บางขาม หมู่ที่ 2 ตาบลศรีสุนทร อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านปูน
ก่ออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียวดา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตาบล
ศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และจาก
รูปที่ 3.1-6 แผนที่แสดงตาแหน่งพื้นที่โครงการ กับตาแหน่งจุดศูนย์กลาง
การเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริเวณพื้นที่ โครงการอยู่ห่าง
จากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อาเภอถลาง ประมาณ 9.89 กิโลเมตร
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่
อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา มี
ความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม โครงการได้คานวณการ
ปู องกันแผ่ นดิ นไหวของอาคารตามกฎกระทรวงกาหนดการรับน้ าหนั ก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงการจึงอยู่ในระดับต่า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- อย่าตกใจ อยู่ในความสงบ มีสติ พยายามปลอบ
คนข้างเคียง ให้คิดถึงวิธีการกู้สถานการณ์
- ถ้าอยู่ในอาคาร ให้ระวังสิ่งของที่อยู่สูงตกใส่ เช่น
โคมไฟ ชิ้นส่วนอาคาร เศษอิฐ และปูนซิเมนต์ ที่แตกออก
จากผนัง หรือเพดาน ให้ระมัดระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวาง
ของ โต๊ะ ทีวี ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์อาจเลื่อนชนหรือล้มทับ
- ให้ออกห่างจากหน้าต่าง ประตู และกระจก ถ้า
การสั่ นสะเทือนรุนแรง ให้หลบอยู่ ใต้โต๊ ะ ใต้ เตียงหรือมุ ม
ห้ อ ง ซึ่ ง ห่ า งจากหน้ า ต่ า ง หรื อ หลบอยู่ ใ ต้ ว งกบประตู ที่
แข็งแรง พยายามชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม อย่างวิ่งออกมา
นอกอาคาร
- ถ้าอยู่ นอกอาคาร ให้ออกห่างจากอาคารสู ง
กาแพง เสาไฟฟูา และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโค่นล้ม อย่าวิ่ง
ไปตามถนนให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง
- ถ้าอยู่ในรถให้หยุดรถในที่ปลอดภัย คือ ที่โล่ง
หลี กเลี่ ย งที่ ล าดชั น บริ เวณภู เขาซึ่ ง อาจเกิด แผ่ น ดิ น ถล่ ม
หิ น กลิ้ ง เมื่ อ มี ก ารหยุ ด การสั่ น ไหว ให้ ขั บ ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง
- ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด

1.3 ทรัพยากรดินและการ
โครงการจัดให้มีแนวรั้วกาแพงที่อยู่ล้อมรอบโครงการ รวมทั้งยังมี
(1) จั ดให้มีรั้ว โดยรอบแนวเขตที่ดิน ของโครงการ
ชะล้างพังทลายของดิน
ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน ซึ่งกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อปูองกันการพังทลายของดิน
ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึ่งสามารถช่วยปูองกันการพังทลายของ ถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
1.3 ทรัพยากรดินและการ ดินได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในช่วงเปิด
(2) จัดให้มีแนวรั้วกาแพง ล้อมรอบโครงการ รวมทั้ง
ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) ดาเนินการจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่า
ยังมีต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน
(3) รณรงค์ แ ละสร้างจิ ต สานึ กให้ผู้พั กอาศั ย ช่ว ยกัน
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ
(4) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อปูองกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณ
ที่ปลูกไว้ในโครงการ
(5) หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายอัน
เกิด จากการดาเนินงานของโครงการ โครงการจะต้องรีบ
ดาเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ ได้รับความ
เดือดร้อนโดยเร็ว
1.4 คุณภาพอากาศ
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะ
(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ปูาย
เกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีนัยสาคัญ เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่ จากัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุูง
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพอากาศโดยรอบแต่ อ ย่ า งใด แต่ กระจายของฝุุนละอองบนพื้นผิวถนน
โครงการมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมล
(2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่
สารต่างๆ จากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ เมื่อ ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว
โครงการเปิดดาเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อย
(3) ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มี การติด เครื่องยนต์ขณะ
มาก ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัย จอดรถภายในพื้นที่โครงการ
เป็นสาคัญ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้ภายใน
(4) กาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้ง
โครงการทั้งสิ้นจานวน 127 คัน โดยเป็นที่จอดรถสาหรับผู้พิการจานวน เตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ
5 คัน ประกอบกับ โครงการได้จัดเตรียมต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นในพื้นที่
(5) จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ เพื่อเป็นแนวปูองกันและดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก โครงการที่ มี คุ ณ ภาพกรองการฟุู ง กระจายของมลสารที่
การดาเนินโครงการได้ในเบื้องต้น จึงลดปัญหาการกระจายตัวของมลพิษ ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่จะเกิดขึ้นจากที่จอดรถได้ในระดับหนึ่งดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การดาเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่า
จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ใน
โครงการรวมกับผลการตรวจวัด คุณ ภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อ
การค้ า ) เมื่ อวั น ที่ 9-12 ธั น วาคม 2564 โครงการได้ จั ด เตรีย มที่ จ อด
รถยนต์จานวน 127 คัน ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจึงจะเกิด
จากการจราจรภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสีย
รถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้
1) ความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสีย
รถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.000022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวม
กับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้ นที่ โครงการอาคารชุ ด ที จังชั่ น
(T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 มีค่าเท่ากับ
0.036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.036022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) ความเข้มข้นของฝุุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่
เกิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.000087 มิลลิกรัม/
ลู ก บาศก์ เ มตร เมื่ อ รวมกั บ ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ น ที่
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12
ธันวาคม 2564 ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน
จึงเท่ากับ 0.020087 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
เฉลี่ยกาหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์

ไม้พุ่มให้กลิ่นพุ่มหนา และกลุ่มไม้ทรงสูงใบหนา เพื่อช่วยใน
การดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุูง
กระจายของฝุุนละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มี
ผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ
(6) โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณ O2 ใน
อากาศด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นในโครงการ
(7) ติดตั้งปูายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ใน
พื้นที่จอดรถของอาคารและกาชับให้เจ้าหน้ าที่ควบคุมดูแล
อย่างเคร่งครัด
(8) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม
กับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า -ออกโครงการโดยเฉพาะใน
ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า -เย็น เพื่อลดการระบายมลสารในอากาศ
จากการจราจร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการจะเท่ากับ 0.0013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผล
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการอาคารชุ ด ที จั ง ชั่ น
(T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช้ข้อมูล
ค่า เฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง เท่ า กับ 0.40 มิ ล ลิ ก รัม /ลู กบาศก์เมตร จึ ง เท่ า กั บ
0.4013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว้
34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) ก๊า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ) ที่ เกิด ขึ้น จากท่อไอเสี ย
รถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.00090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อ
รวมกับ ผลตรวจวั ด คุณภาพอากาศบริเวณพื้น ที่ โครงการอาคารชุ ด ที
จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช้
ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึง
เท่ากับ 0.00710 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ย
กาหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์
ของโครงการจะเท่ากับ 0.000040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับ
ผลตรวจวั ด คุณ ภาพอากาศบริเวณพื้ น ที่ โ ครงการอาคารชุ ด ที จั ง ชั่ น
(T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช้ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ
0.000640 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนด
ไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของ
โครงการจะเท่า กับ 0.00033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผล
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการอาคารชุ ด ที จั ง ชั่ น
5-62

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(T-Junction) (เพื่อการค้า) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยใช้ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 2.86 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 2.86033
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกาหนดไว้ไม่เกิน
5.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
สาหรับการดาเนินโครงการอาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
จากยานพาหนะ แต่ทั้งนี้ ที่จอดรถภายในโครงการออกแบบให้มีลักษณะ
เปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เกิดการสะสมของมลพิษ
นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีได้การปลู กต้นไม้ ภายในโครงการ เพื่อให้
ต้นไม้ต่างๆ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากที่จอดรถของโครงการ
โดยโดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูก ได้แก่ ต้นไคร้ย้อย ต้นจิก
ทะเล ต้นจิกน้า ต้นโพทะเล ต้นกระทิงต้นเตยหอม ต้นไอริสดอกเหลือง
ต้นพลับพลึงหนู ต้นฟิโลเดนดรอน มะละกอ ต้นคล้าซิการ์ ต้นไทรเกาหลี
ต้นหนวดปลาหมึกแคระ ต้นเฟิร์นฮาวาย และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งพันธุ์ไม้
ดั ง กล่ า วสามารถดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์บ อนมอนอกไซด์ เมื่ อ เที ย บเป็ น ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ 2,098.36 กรั ม ในขณะที่ มี ป ริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิด
เทียบเป็น CO2 เท่ากับ 586.74 กรัม
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิด
เทียบเป็น CO2 ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะภายในโครงการมีปริมาณน้อย
มาก เมื่ อเที ยบกับอัตราการสัง เคราะห์แสงของต้น ไม้ภายในโครงการ
ดังนั้น การดาเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อคุณภาพ
อากาศบริเวณโดยรอบ
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดาเนินการของโครงการเป็นกิจการประเภทอาคารชุด ที่มี
(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอด
จานวนห้องชุด 188 ห้องชุด และโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จานวน รถภายในพื้นที่โครงการ
127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู้พิการ จานวน 5 คัน โดยเป็นที่จอดรถ
(2) กาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้ง
ภายในโครงการทั้งหมด จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิด เตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ
ความร าคาญต่ อ ผู้ พั ก อาศั ย ที่ อ ยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งโครงการ ดั ง นั้ น
(3) ไม่ ใ ห้ ผู้ พั ก อาศั ย ท ากิ จ กรรมที่ ส่ ง เสี ย งดั ง อั น
การประเมินจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ที่ระดับเสียง 60-65 ก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง
เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากรถระยะทาง 1 เมตร
จากผลการคานวณระดับเสียงจากรถยนต์ของโครงการ พบว่าทา
ให้ เ กิ ด ระดั บ เสี ย งต่ อ ต าแหน่ ง รั บ เสี ย งทั้ ง 4 ทิ ศ (ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) เท่ากับ 51.09, 49.32, 66.11 และ
66.87เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ แต่ในความเป็นจริงโดยรอบโครงการจะมี
พื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกาเนิดเสียงกับชุมชน
(John Hancock Callender, 1982) ระบุว่าผนังคอนกรีตที่ไม่ทาสีมีค่า
สั ม ประสิ ทธิ์ ในการดู ด กลื น เสี ย งอยู่ ในช่ วง 0.03-0.07 ตามแต่ ล ะช่ ว ง
ความถี่ หมายถึงร้อยละ 3-7 ของพลังงานเสียงที่กระทบจะถูกดูดกลืนไป
พลังงานเสี ยงที่เหลือจากการกระทบนั้นจะถูกสะท้อนออกมา จึงทาให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลงและต่ากว่าที่คานวณได้ ในขณะเดียวกัน (Gregg
G.Fleming and Others) กล่าวว่าผนังคอนกรีตมีความสามารถในการดูด
ซับเสียงไว้ได้ 34-40 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น จึงทาให้ค่าระดับเสียงที่กระจาย
ถึงตาแหน่งรับเสียงแต่ละด้านลดลงเหลือ 17.09, 15.32, 32.11 และ
32.87 เดซิเบล (เอ) ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดแต่ อย่ างใด เมื่ อน ามาเปรี ยบเที ยบกั บประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องการกาหนดระดับเสียง
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)
1.6 คุณภาพน้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ชนิดของระบบบาบัดน้าเสียที่โครงการเลือกใช้ต้อง
มีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกาหนด
(2) ควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง หลั ง ผ่ า นการบ าบั ด ให้
คุ ณ ภาพอยู่ ใ นมาตรฐานน้ าทิ้ ง จากอาคารตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พ.ศ. 2548 เรื่องกาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122
ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 จนมีคุณภาพน้าทิ้ง
ประเภท ข ซึ่งกาหนดให้มีค่าบีโอดีในน้าทิ้งไม่เกิน 30 มก./ลิตร
ซึ่งเป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าวกาหนด
(3) กาหนดให้มีการสูบตะกอนทุกปีโดยใช้บริการสูบ
สิ่ง ปฏิกูล จากบริษั ท เอกชนที่ มี ใบอนุญ าตท าจากองค์ การ
บริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
(4) จัดให้มีพนักงานตักไขมันทุก 3 วัน เพื่อปูองกัน
การอุดตัน โดยนาไปตากแห้งก่อนที่จะนาไปพักในห้องพัก
มูลฝอยแห้งภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
(5) กาหนดให้ล้างบ่อดักไขมันทุก 6 เดือน
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบาบัด
น้าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(7) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟูาในส่วนของระบบบาบัดน้าเสีย
แยกออกจากส่วนอื่นๆ

(1) ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
ก่อนเข้า ระบบบั ด น้าเสี ย รวม
จ านวน 4 จุ ด ดั ช นี ที่ ท าการ
ตรวจวัด คือ บี โอดี (BOD)
และ สารแขวนลอย
(Suspended Solids) โดย
ตรวจวัดทุก 3 เดือน ตลอดช่วง
เปิดดาเนินการ
(2) ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
หลังผ่านการบาบัดจากระบบ
บ าบั ด น้ าเสี ย รวม จ านวน 4
จุด ก่อนนาไปรดน้าต้นไม้ ดัชนี
ที่ ท าการตรวจวั ด คื อ pH,
บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย
(Suspended Solids), ซัลไฟด์
(Sulfide), สารที่ ละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved
Solids), ต ะ ก อ น ห นั ก
(Settleable Solids), น้ามัน
และไขมัน (Fat Oil & Grease),
ทีเคเอ็น(TKN), Total Coliform

โดยทั่วไป ซึ่งกาหนดไว้ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
1) ประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสีย
เมื่ อ โครงการเปิ ด ด าเนิ น การ คาดว่ า จะมี น้ าเสี ย เกิ ด ขึ้ น จาก
กิจกรรมภายในโครงการ ประมาณ 153.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่
อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ ยกเว้นน้าใช้จากห้องพักมูลฝอยคิดที่
อัตราร้อยละ 100 และไม่คิดน้าใช้จากสระว่ายน้า) โดยโครงการจัดให้มี
ถังดักไขมันในขั้นต้นเพื่อลดปริมาณไขมันให้เหลือน้อยที่สุดก่อนระบาย
ระบายน้าเสียส่วนใสที่อยู่ด้านบนของถังไหลเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวม
ของโครงการ ซึ่งเลือกใช้ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ จานวน 4 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร P
อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T
ทั้ ง นี้ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ดั ง กล่ า วท าหน้ า ที่ รองรั บ น้ าเสี ย จาก
กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้ว
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าแต่ละจุด รวมจานวน 4 บ่อ ซึ่งอยู่บริเวณ
อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00
ลู ก บาศก์ เ มตร รวมปริ ม าตรบ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ทั้ ง หมด 36.00
ลูกบาศก์เมตร ทั้ ง นี้ โครงการจั ด ให้มี บ่ อเก็บ น้ ารีไ ซเคิลขนาด 20.00
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ ซึ่งรองรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของ
อาคาร Q โดยโครงการจะนาไปรดน้าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในโครงการ
7.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน สาหรับน้าทิ้งส่วนที่เหลือ 33.52 ลูกบาศก์เมตร/
วัน และน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และ
อาคาร T จะระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมซอยเชิงทะเล 14
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.6 คุณภาพน้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ด้านหน้าโครงการต่อไป
1) การกาจัดละอองน้า (Aerosol)
สาหรับละอองน้าเสียที่เกิดขึ้น อาจเกิดการรั่วไหลผ่านทางข้อต่อ
หรือฝาบ่อได้ โดยการกาจัดละอองน้าเสีย (Aerosol) จากระบบเติม
อากาศ โครงการได้จัดให้มีการกาจัดละอองน้าเสียโดยอาศัยจุลินทรีย์ ที่มี
อยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษที่เกิดจากละอองน้าเสียเพื่อควบคุม
ไม่ ให้ละอองน้ าเสีย ส่ง ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้ อมภายนอกและต่ อผู้ พั ก
อาศัย โครงการใช้หลักการในการกาจัดมลพิษทางอากาศใช้พืช ดิน และ
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งกระบวนการทางชีวภาพในการกาจัดเชื้อโรค
ที่มาจากละอองน้าเสี ยจะต้องมีการสัมผั สกับดิน อย่ างน้ อย 10 วิ นาที
เพื่อให้เกิดกระบวนการกาจัดเชื้อโรคจากละอองน้าเสีย โดยโครงการจัด
ให้มีพื้นที่สีเขียวหนา 0.40 เมตร และต้องมีความเร็วของอากาศ เท่ากับ
0.04 เมตร/วินาที (0.40/10)
3) การกาจัดก๊าซมีเทน
โครงการได้จัดให้มีระบบการกาจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบ
บาบัดน้าเสียของโครงการ โดยจะต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซ
มีเทนจากส่วนดักไขมันและส่วนเกรอะ ซึ่งโครงการจะจัดให้มีพื้นที่ในการ
กาจัดก๊าซมีเทน ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอในการรองรับก๊าซมีเทน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(8) สาหรับมาตรการในการดูแ ล และบารุงรักษา
Biological Oxidation เพื่อกาจัด CH4 ที่เกิดขึ้นจากระบบ
บาบัดน้าเสียของโครงการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- จัดให้มีการดาเนินการกันดินในบริเวณพื้นที่บ่อ
มีเทนให้มีขอบเขตที่ชัดเจน
- ปลูกต้นไม้ประเภทคลุมดิน พืชที่อายุสั้น เช่น
หญ้า พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น
- กาหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าดินบริเวณบ่อมีเทน
ทุก ๆ ปี
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบายก๊าซ
มีเทนที่อยู่ใต้ดินทุกๆ 6 เดือน
(9) ก่อนมีการเข้าบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสียจะมี
การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยติ ด ปู า ยประกาศแจ้ ง วั น เข้ า
บารุงรักษาบริเวณส่วนต้อนรับภายในอาคาร
(10) กาหนดช่วงเวลาเข้าบารุงรักษาระบบบาบัดน้า
เสีย เวลา 14.00- 16.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ เว้น
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(11) จัดให้มีแผงกั้น และติดตั้งปูายแจ้งเตือนขณะเข้า
บารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย
(12) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยอ านวยความสะดวก
การจราจรแก่ผู้พักอาศัย
(13) การบริหารจัดการของสระว่ายน้าในโครงการมี
ข้อปฏิบัติสาหรับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการดูแลสระว่าย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Bacteria และ Fecal Coliform
โดยตรวจวัดทุกเดือนตลอดช่วง
เปิดดาเนินการ
(3) สูบตะกอนบริเวณส่วน
ตกตะกอนถั ง บ าบั ด น้ าเสี ย
กาหนดให้มีการสูบตะกอนทุก
1 ปี
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.6 คุณภาพน้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

น้าดังนี้
1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ที่ผ่านการฝึกอบรมการ
ดูแลคุณภาพน้าในสระว่ายน้าตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้า และการดูแล
รักษาสระว่ายน้า
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life
guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน และ
ต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญในการว่ายน้าและผ่านการอบรม
การช่วยชีวิตคนจมน้ า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดย
ต้องอยู่ประจาสระว่ายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3. ควบคุมคุณภาพน้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(เพื่อประกอบการขอหรือต่อใบอนุญาต) ความถี่ในการ
ตรวจวัดคือ ปีละ 4 ครั้ง
4. จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้าอย่างน้อย 2 จุด โดย
เก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้นขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ามากที่สุด
เพื่อนาไปวิเคราะห์คุณภาพน้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. จัดหาเครื่องมือสาหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้าไว้เป็นประจา รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และ
ข้อมูลอื่นที่จาเป็น ดังนี้
- เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน
ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน
- เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างน้อยช่วง 3-9
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1
- มีการบันทึกข้อมูลจานวนผู้ใช้สระว่ายน้าใน
แต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้า
6. จัดให้มีปูายแสดงข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ
ติ ด ไว้ ในบริ เวณสระว่ า ยน้ าให้ม องเห็น ชั ด เจน และควรมี
ข้อความอย่างน้อย ดังนี้
- ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
- ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
- ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวั ด
หูน้าหนวกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้า
- ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้าลาย หรือสั่งน้ามูกลง
ในน้า
- ห้ามทาสระว่ายน้าสกปรก
- จานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้า
สามารถรองรับได้
6. ดูแลบารุงรักษาเครื่องกรองน้าตามระยะเวลาที่
สมควร เพื่อให้สามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
ที่มา: อ้างอิงจากคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนา
หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
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2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดาเนินโครงการมีการฟื้นฟูพื้นที่ว่างบางส่วนให้เป็นพื้นที่สี
เขียว โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม เพื่อตกแต่งและสร้างความร่มรื่นให้
โครงการ และเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งไม้ยืน
ต้น ไม้ พุ่ม ที่ป ลู กไว้ ดัง กล่ า ว จะสามารถเป็ น แหล่ง ที่ อยู่ อาศัยของสั ต ว์
ขนาดเล็กได้ เช่น นกพิราบ นกเอี้ยง นกอีกา และผีเสื้อ เป็นต้น ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ในระดับหนึ่ง
โดยพั น ธุ์ ไ ม้ ที่ ป ลู ก ภายในโครงการจะเป็ น ชนิ ด ที่ ส ามารถพบเห็ น ได้
โดยทั่ ว ไป ซึ่ ง เป็ น พื ช เขตร้อนและพั น ธุ์ ไ ม้ พื้ น เมื อ งตกแต่ ง อาคาร ที่ มี
ลักษณะเป็นทั้งไม้พุ่มและพืชคลุมดินทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความร่มรื่น
แล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามอีกด้วย
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการด าเนินการของโครงการซึ่ งจะมีการจั ด
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วอย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น และเป็ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วภายใน
โครงการ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็นการดาเนินกิจการเพื่อ
การพักอาศัยเป็นหลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ
และเป็ น ไปตามที่ กฎหมายกาหนด โดยไม่ มี กิจ กรรมใดที่ จ ะเป็ น การ
ทาลายธรรมชาติ หรือต้น ไม้ในพื้ นที่โ ครงการและบริเวณใกล้ เคีย งแต่
อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกใน
ระดับต่า
จากการสารวจพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงโดยรอบที่ตั้ง
โครงการในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร ปรากฏแหล่ ง น้ าจื ด ได้ แ ก่ คลอง
สาธารณประโยชน์ และขุมน้ า ส าหรับ การตรวจสอบระบบนิ เวศของ
คลองสาธารณประโยชน์ และขุมน้า โดยใช้วิธีการสารวจโดยตรง และ

(1) ดาเนินการตามมาตรการปูองกันและลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรด้านกายภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษ ย์อย่า งเคร่ง ครัด เพื่อที่จ ะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรด้านชีวภาพ
(2) บารุง ดูแ ลรักษาต้ น ไม้ และพื้ น ที่ สีเขีย วภายใน
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
(3) รณรงค์ แ ละสร้า งจิ ตส านึกให้ผู้ พักอาศั ยช่ วยกัน
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ
(4) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อปูองกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณ
ที่ปลูกไว้ในโครงการ
(5) ในบริเวณที่เป็นสนามหญ้า ต้องมีการปักปูายห้าม
เดินลัดสนามหรือห้ามจอดรถ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ชนิดของระบบบาบัดน้าเสียที่โครงการเลือกใช้ต้อง
มีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกาหนด
(2) ห้า มไม่ ให้มี การปล่ อยน้ าทิ้ ง ที่ ไ ม่ ผ่ า นการบ าบั ด
ปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า (ต่อ) สอบถามจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากแหล่งดังกล่าว
(3) โครงการต้องมีระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถบาบัด
(ที่มา : แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม น้าเสียได้ตามมาตรฐานน้าทิ้ง
โครงการหรือกิจ การด้ านอาคาร การจั ด สรรที่ดิ น และบริการชุ ม ชน,
(4) ติดตั้งถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปบาบัดน้าเสียจาก
กรกฎาคม 2560) ซึ่งโครงการได้กาหนดสถานีสารวจจานวน 2 สถานี โครงการ
และบันทึกชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ ปรากฏว่าชนิดของสัตว์น้าที่พบใน
(5) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและ
สถานีที่ 1 ได้แก่ หอยโข่ง ปลาเข็ม และปลาช่อน สาหรับสถานีที่ 2 พบ แก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัด
สัตว์น้า ได้แก่ ปลาเข็ม ปลาซิวแก้ว ปลาดอกหมากกระโดง และหอยขม
นอกจากนี้ พื้ น ที่ โ ครงการอยู่ ห่ า งจากหาดบางเทาประมาณ
230.00 เมตร โดยการสารวจด้วยตนเองและการสอบถามชาวประมงที่
หาปลาอยู่บริเวณหาดดังกล่าว พบสัตว์ทะเลบริเวณหาดบางเทา ได้แก่
ปลาทราย ปลากระบอกขาว ปลาตะกรับ หมึกหอม ปลาทูแขก และปลา
ลั ง โดยบริเ วณใกล้ เ คีย งพื้ น ที่ โ ครงการมี แ นวปะการั ง ซึ่ ง มี พื้ น ที่ แนว
ปะการัง ทั้ ง หมดประมาณ 212.90 ไร่ (ที่ มา : ระบบฐานข้ อ มูล กลางและ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,
มกราคม 2565)

ทั้งนี้ในระยะดาเนินการ น้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้วจะเข้า
สู่บ่อตรวจคุณภาพน้าแต่ละจุด รวมจานวน 4 บ่อ ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร P
อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาตรบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ งทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
โครงการจัดให้มี บ่อเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน
1 บ่อ ซึ่งรองรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q โดยโครงการจะ
น าไปรดน้ าต้ นไม้ และพื้ นที่ สี เ ขียวในโครงการ 7.16 ลู กบาศก์เมตร/วั น
สาหรับน้าทิ้งส่วนที่เหลือ 33.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้าทิ้งที่ผ่านการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า (ต่อ) บาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T จะระบายออกสู่
ท่อระบายน้าสาธารณะริมซอยเชิงทะเล 14 ด้านหน้าโครงการต่อไป
ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้าทั้งระยะก่อสร้างและ
ระยะดาเนินการจึงอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบใน
ระยะดาเนินการ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัด
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 สิ่งอานวยความสะดวก
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟู า
ขั้นพื้นฐาน
ประมาณ 2,134.50 VA โดยระบบไฟฟูาหลักของโครงการเชื่อมต่อกับ
(1) การใช้ไฟฟ้า
ระบบจ่ายไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟูาถลาง ผ่านระบบ
สายไฟฟูาแรงสูงขนาด 33 kV เข้าสู่หม้อแปลงในโครงการชนิด Dry
Type ขนาด 630 KVA จานวน 2 ชุด สาหรับอาคาร Q และขนาด 500
KVA จานวน 6 ชุด สาหรับอาคาร P อาคาร R และอาคาร T เพื่อแปลง
ไฟฟูา 33 kV เป็น 400/230 V จากนั้นหม้อแปลงจะจ่ายไฟฟูาให้กับ
อาคาร โดยติดตั้งสายไฟฟูาเป็นแบบฝังใต้ดินเข้าสู่อาคารไปยังแผงจ่าย
ไฟฟูาหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1
ของอาคาร Q เพื่อกระจายไฟฟูาไปยังส่วนต่างๆ ต่อไป ส่วนกรณีไฟฟูา
ปกติขัดข้องทางโครงการจัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟูาสารอง (Generator)
ขนาด 800 kVA จานวน 1 ชุด สามารถจ่ายไฟฟูาสารองได้นานไม่เกิน
8 ชั่วโมง เพื่อจ่ายไฟฟูาในส่วนที่จาเป็นต้องการใช้ไฟฟูาสารอง
โดยพื้ น ที่ โ ครงการอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของการไฟฟู า ส่ ว น
ภูมิภาค สาขาถลาง ซึ่งการไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ สามารถจ่ายไฟฟูาได้ตาม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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(1) โครงการจะพิจารณาติดตั้งไฟฟูา เพื่อให้แสงสว่าง
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ
ไฟฟู า ให้อยู่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์
(2) โครงการได้ ติ ด ตั้ ง หม้ อ แปลงไฟฟู า บริ เ วณ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ด้านหน้าอาคารโดยไม่ติดกับบ้านพักอาศัย
(3) รณรงค์ ใ ห้ ผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการมี กิ จ วั ต ร
ประจาวันและพฤติกรรมในการประหยัดไฟฟูา ดังนี้
- ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟูาทุกชนิดเมื่อเลิก
ใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง
- เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟูาที่ได้มาตรฐาน ดูฉลาก
แสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหากมี
อุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5
- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน
1 ชั่วโมงสาหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที
สาหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
- หมั่ นท าความสะอาดแผ่ นกรองอากาศของ
5-71

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(1) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรฐานคุณภาพที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(สพช.) กาหนด ซึ่งมีความเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟูา และได้
มีการพัฒนาในด้านมาตรฐานทางด้านเทคนิคและมาตรฐานการให้บริการ
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟูาได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วรองรับความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟูาได้อย่างมั่นคงและเพียงพอ รวมทั้งการจัดทาระบบแผน
ที่และข้อสนเทศระบบจาหน่ายไฟฟูาเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการพัฒ นาในด้ านต่ างๆ ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการ
ติดตั้งไฟฟูาใหม่/ไฟฟูาเพิ่ม การปรับปรุงการให้บริการรับชาระค่าไฟฟูา
และการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารด้านไฟฟูาตามมาตรฐาน ISO
9002 เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพียงพอในการจ่ายไฟฟูา
ให้มากขึ้น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟูาของชุมชนจะอยู่ใน
ระดับต่า
นอกจากนี้ โครงการจะพิ จ ารณาจั ด ท าคู่มื อการประหยั ด และ
อนุรักษ์พลังงานแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งรณรงค์ จัดทา
ปูายที่บริเวณประชาสัมพันธ์ภายในอาคารเกี่ยวกับการมาตรการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงานด้วย
(ก) แหล่งน้าใช้และปริมาณน้าใช้
โครงการมีปริมาณน้าใช้รวมทั้งสิ้น 193.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โดยโครงการจะใช้น้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเป็น
แหล่งน้าใช้หลัก โดยโครงการจะรับน้าประปาจากการประปาผ่านท่อ
ประธานเข้าสู่โครงการผ่านมิเตอร์ และเข้าสู่ถังเก็บน้าดีของแต่ละอาคาร
ซึ่งเป็นถังเก็บน้าใต้ดินอยู่บริเวณอาคาร P จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการทางานของเครื่องปรับอากาศ
- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ
5-10
- ไม่ปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุด รอยรั่ว ตามผนัง ฝู า
เพดาน ประตู ช่ อ งแสง และปิ ด ประตู ห้ อ งทุ ก ครั้ ง ที่ เ ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ
- ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใด
ที่ไม่จาเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลด
การสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
(4) ใช้มู ลี่ กันสาดปูองกันแสงแดดส่ องกระทบตั ว
อาคารและบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อ
ไม่ ใ ห้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศท างานหนั ก เกิ น ไป เพื่ อ ลดการ
สูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร
(5) หลอดไฟภายในโครงการ จะเลือกใช้หลอด LED
ทั้งหมด เพื่อเป็นการลดการใช้ประหยัดพลังงานไฟฟูา
(1) จัดให้มีการสารองน้าใช้ในโครงการเท่ากับ 590.00
- ตรวจวัดคุณภาพน้าใน
ลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค บริโภค
ถังสารองน้าใช้ทุก 6 เดือน
(2) ติดปูายรณรงค์การใช้น้าหรือไฟฟูาอย่างประหยัด โดยพารามิ เ ตอร์ ที่ ต รวจวั ด
บริ เ วณจุ ด ที่ สั ง เกตได้ ง่ า ย เช่ น ปู า ยอั ก ษร แผ่ น ปู า ย อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์
- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหล
- เอสเชอริเชียโคไล
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85.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร Q จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 80.00
ลูกบาศก์เมตร อาคาร R จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 55.00 ลูกบาศก์
เมตร และอาคาร T จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 75.00 ลูกบาศก์เมตร
รวมความจุของถังเก็บน้าใต้ดินทั้งโครงการเท่ากับ 590.00 ลูกบาศก์เมตร
จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้าแรงดัน (Booster Pump) โดยจะติดตั้ง
อาคารละ 2 ชุด ๆ ละ 3 เครื่อง เพื่อสูบจ่ายน้าเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของแต่ละ
อาคารต่อไป
ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนใกล้เคียง มีการใช้น้า
จากการประปาส่ ว นภูมิ ภาคและรองลงมาใช้ น้ าจากบ่ อน้ าตื้ น ดั ง นั้ น
คาดว่าการใช้น้าของโครงการจึงส่งผลกระทบต่อการใช้น้าของชุมชนใน
ระดับต่า

ของน้าบริเวณพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่างสม่าเสมอ
(4) รณรงค์และให้คาแนะนาวิธีการประหยัดพลังงาน
แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้แก่
- ใช้น้าอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบการ
รั่วไหลของน้าภายในห้องพักเพื่อลดการสูญเสียน้า
- ปิ ดน้ าในช่ วงเวลาล้างหน้า แปรงฟั น โกน
หนวดและถูสบู่ตอนอาบน้า
- ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะ
การใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวและ
การใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นจะใช้น้าน้อยกว่าการล้างมือด้วย
สบู่ก้อน
- ตรวจสอบท่อน้ารั่วภายในห้องน้าและส่วน
ซั กล้ า งด้ ว ยการปิ ด ก๊อกน้ าทุ กตั ว ภายในห้ องน้ าและส่ ว น
ซักล้างหลังจากที่ทุกคนเข้านอน
- ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้าต้นไม้แทน
การฉีดน้าด้วยสายยาง
- ล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มี
การกักเก็บน้าไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้าที่ไหลจาก
ก๊อกน้าโดยตรง จะใช้น้ามากกว่าการล้างด้วยน้าที่บรรจุไว้
- ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่โดย
ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้าแล้วสังเกตดูที่คอห่าน
หากมีน้าสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครกแสดงว่ามีการรั่วซึม
ของชักโครก

(ข) ระบบการจ่ายน้าและการสารองน้าใช้
โครงการจะทาการติดตั้งมาตรวัดน้าของโครงการให้รับน้าประปา
จุดเดียวบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ โดยจัดให้มีถังเก็บน้าดีใต้
ดินที่อาคาร P จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 85.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร
Q จานวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 80.00 ลูกบาศก์เมตร อาคาร R จานวน
2 ถัง ปริมาตรถังละ 55.00 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร T จานวน 2 ถัง
ปริมาตรถังละ 75.00 ลูกบาศก์เมตร
ดั ง นั้ น ความจุ ร วมทั้ ง หมดของถั ง ส ารองน้ าใช้ ข องโครงการ
เท่ากับ 590.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสารองน้าใช้ภายในโครงการได้
มากกว่า 3 วัน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส
- คลอสตริเดียม เพอร์ฟริง
เจนส์
ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุต สาหกรรมน้าบริโ ภค ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออก
ความตามในพระราชบั ญญั ติ
ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(2) การใช้น้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ไม่ใช้สายยางและเปิดน้าไหลตลอดเวลาใน
ขณะที่ล้างรถ

(3) การระบายน้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

เมื่อโครงการเปิดดาเนินการบริเวณนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินอย่างถาวรจากพื้นที่ว่างเปล่าเป็นอาคารชุดพักอาศัย โดยใน
การพัฒนาโครงการได้มีการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการก่อสร้าง
อาคาร พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้พักผ่อน แต่อย่างไรก็
ตามถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่ให้มีการจัดภูมิสถาปัตย์ ปริมาณน้าฝนที่ซึมลงใต้
ดินก็จะลดลงเนื่องมาจากในบริเวณพื้นที่โครงการมีส่วนที่เป็นอาคาร และ
ถนน ทาให้ปริมาณน้าฝนที่คงเหลืออยู่บนพื้นผิวเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนมีการ

- ไม่ล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะ
มีความสิ้นเปลืองน้าแล้ว ยังทาให้เกิดสนิม
(5) จัด ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดู แลรักษาระบบเส้นท่ อ
ส าหรับ ส่ ง น้ าให้ อยู่ ในสภาพดี อ ยู่ เ สมอ หากพบว่ า ช ารุ ด
เสียหายให้ทาการซ่อมแซมทันที
(6) ล้างทาความสะอาดถังสารองน้าใช้ทุก 6 เดือน
(7) ก่อนมีการเข้าบารุงรักษาถังเก็บน้าใต้ดิน จะมีการ
ประชาสั มพั นธ์ โดยติ ดปู ายประกาศแจ้ งวั นเข้าบ ารุงรักษา
บริเวณส่วนต้อนรับภายในอาคาร
(8) กาหนดช่ ว งเวลาเข้า บ ารุง รักษาระบบ เวลา
14.00- 16.00 น. ของวันจันทร์- วันศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(9) จัดให้มีแผงกั้น และติดตั้งปูายแจ้งเตือนขณะเข้า
บารุงรักษาถังเก็บน้าใต้ดิน
(1) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้าเข้าสู่
ภายนอกโครงการและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน
(2) ควบคุมการระบายน้าหลังพัฒนาไม่ให้เกินก่อน
พัฒนาโครงการ
(3) ก่อสร้างบ่อหน่วงน้าฝน จานวน 2 บ่อ ปริมาตร
530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ และปริมาตร 525.00
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ รวมปริมาตร 1,055 ลูกบาศก์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(3) การระบายน้า (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พัฒนาโครงการ ดังนั้น โครงการจึงต้องมีการควบคุมอัตราการระบายน้า
ออกจากโครงการ เพื่อปูองกันปัญหาน้าท่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- การระบายน้าฝน เดิมก่อนพัฒนาโครงการพื้นที่มีสภาพเป็น
พื้นที่ว่างส่วนใหญ่ มีต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล
ต้ น ไทรเกาหลี ต้ น ไทรย้ อย ต้ น กระถิ น ต้ น หมากเขีย ว ต้ น มะยม ต้ น
หูกวาง ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นขนุน อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อ
มีการพัฒนาจะเป็นอาคารห้องพัก จานวน 4 อาคาร ถนน ที่จอดรถ และ
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว จึ ง ท าให้ อั ต ราการระบายน้ าออกนอกพื้ น ที่ โ ครงการ
เปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อปูองกันผลกระทบจาก
อัตราการระบายน้าออกต่อชุมชน โครงการจึงต้องมีการรักษาสภาพการ
ระบายน้าให้มีสภาพเดิมเหมือนช่วงก่อนพัฒนาโครงการ โดยการควบคุม
อัตราการระบายน้าออก ไม่ไห้เกินอัตราการระบายน้าเดิมก่อนพัฒนา
โครงการ ซึ่ ง โครงการได้ มี ก ารประเมิ น อั ต ราการระบายน้ าออกจาก
โครงการ ทั้งในช่วงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ ตามแนวทางการจัดทา
รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ด้ านโครงการที่ พักอาศัย
บริการชุมชน และสถานที่ตากอากาศ ซึ่งจัดทาโดยสานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม, 2556 โดยผู้ ออกแบบได้
คานวณปริมาณน้าฝนจากค่าอัตราฝนตกสูงสุดใน 30 นาทีแรกและสิ้นสุด
ใน 3 ชั่วโมง สามารถสรุปอัตราการระบายน้าและแสดงรายละเอียดการ
ควบคุมอัตราการระบายน้าออก ได้ดังนี้
- ก่อนพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จากการ
คานวณหาอัตราการไหลนองของน้าฝนก่อนพัฒนา (Qก่อน) พบว่า มีอัตรา
การไหลที่ 0.1118 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

เมตร เพื่อรองรับและเก็บกักน้าฝนภายในพื้นที่โครงการไว้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะระบายออก
(4) โครงการต้องมี ระบบบาบัด น้าเสี ยที่สามารถ
บาบัดน้าเสียได้ตามมาตรฐานน้าทิ้งของอาคารประเภท ข
(อาคารชุดที่มีจานวนห้องสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกัน
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน
แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกาหนดให้มีค่าบีโอดีในน้าทิ้งไม่
เกิ น 30 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร สารแขวนลอยต้ อ งไม่ เ กิ น 40
มิลลิกรัม/ลิตร
(5) จัดเตรียมเครื่องสูบน้า สาหรับสูบระบายน้าออก
จากบ่อหน่วงน้าของโครงการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ โดย
จะต้องมีอย่างน้อย 2 เครื่อง (สารอง 1 เครื่อง)
(6) จัดให้มีการขุดลอก ฉีดล้างทาความสะอาดภายใน
รางระบายน้ า (Gutter) ภายในโครงการอย่ างสม่ าเสมอ
เพื่อให้น้าไหลได้อย่างสะดวก
(7) จัดให้มีท่อระบายน้า เพื่อระบายน้าจากรางระบาย
น้าฝน (Gutter) ลงสู่บ่อหน่วงน้าของโครงการ ก่อนจะสูบ
ระบายออกต่อไป
(8) จัด เจ้ าหน้า ที่ คอยตรวจสอบดู แลรวบรวมระบบ
ระบายน้ าของโครงการเป็ นประจ า โดยเฉพาะช่ วงฤดูฝ น
หากพบว่าชารุดต้องรับแก้ไขทันที
(9) จั ด ให้ มี ก ารเฝู า ระวั ง และการติ ด ตามข่ า วสาร
เหตุการณ์น้าท่วมในพื้นที่ตาบลเชิงทะเล เพื่อปูองกันการเฝูา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(3) การระบายน้า (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่มีหลังคาปกคลุม และ ระวังน้าท่วม
บางส่วนเป็นพื้นที่คอนกรีต รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคานวณหาอัตรา
การไหลนองของน้ าฝนหลั ง พั ฒ นา (Qหลั ง ) พบว่ า มี อั ต ราการไหลที่
0.1228 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ปริมาณน้าส่วนที่เหลือ ในปริมาณสูงสุดในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง
เนื่องจากโครงการมีการระบายน้าฝนจากบ่อหน่วงน้าออกอยู่เสมอ โดยมี
อัตราการระบายน้าออกไม่เกินอัตราการการระบายน้าก่อนพัฒนา โดย
จากการคานวณ พบว่า ในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง มีปริมาณน้าสะสมสูงสุด ที่
ช่วงเวลานาทีที่ 180 โดยมีปริมาณน้าสะสมอยู่ในบ่อหน่วงน้า 882.26
ลูกบาศก์เมตร
ดั ง นั้ น โครงการจึ ง ได้ อ อกแบบให้ มี บ่ อ หน่ ว งน้ าฝน จ านวน
2 บ่อ ปริมาตรบ่อละ 525.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่ระหว่าง
อาคาร P และอาคาร Q และปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน
1 บ่อ อยู่บริเวณอาคาร P รวมปริมาตร 1,055.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น
บ่อหน่วงน้าแบบปิด มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนจะระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมซอยเชิงทะเล 14 ต่อไป โดยบ่อหน่วงน้า
ดังกล่าว มีความเพียงพอที่จะเก็บกักน้าฝนส่วนเกินก่อนที่จะระบายออก
นอกพื้นที่โครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้าไม่ให้เกินอัตราการ
ระบายน้าเดิมก่อนพัฒนาโครงการ โดยวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้า
ออกนั้น โครงการควบคุมด้วยเครื่องสูบน้า เพื่อให้มีอัตราการระบายน้า
ออกที่สม่าเสมอและเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมได้ทั้งระบบอัตโนมัติ
(Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน (Manual)
- การระบายน้าทิ้ง น้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้วจะเข้าสู่
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(3) การระบายน้า (ต่อ)

(4) การจัดการมูลฝอย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุด
ต่างๆ ภายในโครงการเป็น 4 ประเภท ได้แก่
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอย
ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เป็นต้น
(ถังสีเขียว)
- ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สามารถรองรับมูลฝอย
ทั่วไป เช่น ถุงหรือพลาสติก เป็นต้น (ถังสีน้าเงิน)

(1) ตรวจสอบความ
เรี ย บร้ อ ยของถั ง รองรั บ มู ล
ฝอยของแต่ละชั้น และห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการให้อยู่
ในสภาพพร้ อ มใช้ ง านทุ ก วั น
ตลอดช่วงดาเนินการ
(2) ตรวจสอบการตกค้าง

บ่อตรวจคุณภาพน้าแต่ละจุด รวมจานวน 4 บ่อ ซึ่งอยู่ บริเวณอาคาร P
อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T ซึ่งมีขนาดบ่อละ 9.00 ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาตรบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งทั้งหมด 36.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
โครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้ารีไซเคิลขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน
1 บ่อ ซึ่งรองรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของอาคาร Q โดยโครงการจะ
นาไปรดน้าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในโครงการ 7.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน
สาหรับน้าทิ้งส่วนที่เหลือ 33.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้าทิ้งที่ผ่านการ
บาบัดจากจุดบาบัดของอาคาร P อาคาร R และอาคาร T จะระบายออกสู่ทอ่
ระบายน้าสาธารณะริมซอยเชิงทะเล 14 ต่อไป
ทั้ ง นี้ การระบายน้ าออกนอกพื้ น ที่ โ ครงการดั ง กล่ า ว มี ค วาม
เหมาะสมและไม่ ส่งผลกระทบต่ อพื้ นที่ข้างเคีย งแต่อย่างใด เนื่ องจาก
สามารถรองรับน้าได้อย่างเพียงพอรวมทั้งโครงการได้มีการควบคุมอัตรา
การระบายน้าออกไม่ ให้เกิน อัตราการระบายน้ าก่อนพั ฒนาโครงการ
ดังนั้น การระบายน้าฝนและน้าทิ้งของโครงการในช่วงดาเนินการจึงส่งผล
กระทบต่อการระบายน้าของชุมชนในระดับต่า
ก) ความเพียงพอของที่รองรับมูลฝอยของโครงการ
เมื่ อ โครงการเปิ ด ด าเนิ น การ คาดว่ า จะมี ป ริ ม าณมู ล ฝอยที่
เกิด ขึ้ น ทั้ ง สิ้ น 3,006.00 ลิ ต ร/วั น หรื อ 1,002.00 กิ โ ลกรั ม /วั น โดย
แบ่งเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 651.10 กิโลกรัม/วัน , มูลฝอยทั่วไป 140.28
กิโลกรัม/วัน, มูลฝอยรีไซเคิล 210.42 กิโลกรัม/วัน และมูลฝอยอันตราย
0.20 กิโลกรัม/วัน
ปริมาณมูลฝอยดังกล่าวมาคานวณปริมาตรโดยคิดจากความ

5-77

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
(4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ) หนาแน่ น ของมู ล ฝอยแต่ ล ะประเภทซึ่ ง มี ป ริ ม าตรมู ล ฝอยรวม 4.51
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 2.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน ,
มูลฝอยทั่วไป 0.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน , มูลฝอยรีไซเคิล 1.40 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.001ลูกบาศก์เมตร/วัน
ทั้ ง นี้ โครงการได้ จั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม ประกอบด้ ว ย
ห้องพักมู ลฝอยอิน ทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 9.10 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ
1.00 เมตร ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 4.20 ตารางเมตร ระดับ
กักเก็บ 1.00 เมตร ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 6.10 ตาราง
เมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร และห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่
3.50 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร
ดังนั้น ห้องพักมูลฝอยรวมมีปริมาตรกักเก็บมูลฝอยประมาณ
22.90 ลู ก บาศก์ เ มตร (คิ ด ที่ ค วามสู ง เก็ บ กองมู ล ฝอย 1.00 เมตร)
สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
นอกจากนี้ น้าเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างทาความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการจะระบายเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
เพื่อบาบัดต่อไป ดังนั้น น้าทิ้งจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงไม่
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมแต่อย่างใด
ข) การจัดการมูลฝอย
การเก็บรวมรวมมูลฝอยของแต่ละชั้นของอาคาร เป็นหน้าที่ของ
พนั ก งานท าความสะอาดของโครงการ ซึ่ ง จะเก็ บ รวบรวมวั น ละ
1 ครั้ง โดยขยะจะถูกรวบรวมใส่ถุงดา จาแนกประเภท มัดปากถุงให้แน่น
นาไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคาร R
โดยห้องพั กมูลฝอยรวมของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 22.90 ตารางเมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งเป็นมูลฝอยที่ยังใช้ได้
เช่ น ขวดน้ าชนิ ด ที่ เ ป็ น แก้ ว และพลาสติ ก เศษกระดาษ
กระป๋องน้าอัดลม กระป๋องเบียร์ (ถังสีเหลือง)
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรส
เซนต์ ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุ
สารเคมี เป็นต้น (ถังสีส้มหรือถังสีเทาฝาส้ม ) เพื่อความ
สะดวกในการคัดแยกมู ลฝอยชนิดที่สามารถนากลับมาใช้
ประโยชน์หรือขายได้ออกก่อนที่รถเก็บขนมูลฝอยจะรับไป
กาจัดต่อไป
(2) จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดจัดเก็บมูลฝอย
จากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อน
น าไปรวมไว้ ที่ ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม เพื่ อ รอให้ ร ถเก็ บ ขน
มูลฝอยมาจัดเก็บต่อไป
(3) การเก็บมู ล ฝอยใส่ ถุง ต้ องไม่ให้มี ป ริม าณหรือ
น้าหนักมากเกินไป
(4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพัก
มู ล ฝอยรวม ต้ อ งมั ด ปากถุ ง ให้ แ น่ น เพื่ อ ปู อ งกั น มู ล ฝอย
กระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย
(5) จัดให้มีการทาความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปูองกันการเพาะตัวของเชื้อโรค
(6) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อปูองกัน
กลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และชุมชน บริเวณใกล้เคียงโดย
จะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มูลฝอยภายในอาคารโครงการ
ทุกวันตลอดช่วงดาเนินการ
(3) ทาความสะอาดที่พัก
มูลฝอยทุกชั้นทุกวันตลอดช่วง
ดาเนินการ
(4) ทาความสะอาดห้องพัก
มู ล ฝอยรวมและถนนภายใน
โครงการทุ กครั้ งภายหลั งการ
เก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชน
ที่มี ใบอนุ ญาตทาการเก็บขยะ
มู ล ฝอยจากองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต าบลเชิ งทะเลตลอดช่ วง
ดาเนินการ
(5) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่
ประสานงานกับบริษัทเอกชน
ที่มีใบอนุญาตทาการเก็บขยะ
มู ล ฝอยจากองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบลเชิ ง ทะเลกรณี ที่ มี
ปริมาณมูลฝอยตกค้าง
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ) ที่ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร (สามารถรองรับมูลฝอยได้ 22.90 ลูกบาศก์
(7) จัดให้มีท่อรวบรวมน้าจากการล้างห้องพักมูลฝอย
เมตร) โดยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ปริม าณมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้น จากโครงการ ไปยังระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
เท่ากับ 4.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่าสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้
(8) จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
นานมากกว่า 3 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตาบล ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
เชิงทะเลเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการต่อไป
(9) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับบริษัทเอกชนที่
ค) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานราชการ มีใบอนุญาตทาการเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการเก็ บ ขนมู ล ฝอยของ ตาบลเชิงทะเลให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่าเสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล พบว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วน ทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายในโครงการ
(10) ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง
ตาบลเชิงทะเลโดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบใน
(11) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจัง ดังนี้
การแก้ไขปัญหามูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล และจะ
1) ติดปูายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยก
รวบรวมมู ล ฝอยไปกาจั ดยั งเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสีย ค่าธรรมเนี ย ม
กาจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต ปัจจุบันในอัตราตันละ 520 บาท มู ล ฝอยก่ อ นน าไปทิ้ ง โดยติ ด ปู า ยไว้ บ ริ เ วณโถงทางเข้ า
โดยในปี พ.ศ. 2563 มี มู ล ฝอยที่ องค์ การบริ หารส่ ว นต าบลเชิ ง ทะเล อาคาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์
2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทของมูลฝอย
ส่งกาจัด ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต ปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ
6,614.19 ตัน/หน่วย (ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สานักการช่าง เทศบาลนคร รีไ ซเคิล เช่ น กระดาษ แก้ว พลาสติ ก โลหะ และมู ล ฝอย
ประเภทอื่นๆ
ภูเก็ต, พ.ศ. 2563)
3) ประชาสัมพันธ์การทิ้งมูลฝอยให้ตรงกับ
ส่ ว นปั ญ หาในเรื่ อ งการเก็ บ ขนมู ล ฝอยนั้ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลมีจานวนผู้อยู่อาศัยจานวนมาก ดังนั้น ภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท
4) จัดให้มีการ ลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอย
จึงส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในบางช่วงเวลารถเก็บ
ขนมูลฝอยไม่สามารถเก็บขนได้หมด จึงเกิดปัญหามูลฝอยตกค้างมาก กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
(12) ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มบริเวณโดยรอบห้องพัก
ตามมา นอกจากนี้ ยัง มีสาเหตุมาจากการนามูลฝอยมาทิ้ งไม่ต รงตาม
ช่วงเวลาที่เทศบาลกาหนด จึงทาให้เกิดปัญหาปริมาณมูลฝอยตกค้างตาม มูลฝอยรวม เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและทัศนียภาพ
(13) ในช่วงที่มีการจอดรถเก็บขนมูลฝอย โครงการ
จุดต่างๆ ได้เช่นกัน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูองกันและลดผลกระทบด้านปัญหามูลฝอย
ตกค้าง ในกรณีที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเก็บขนมูลฝอยได้หมดในแต่
ละวั น โครงการจึ ง ได้ อ อกแบบให้ ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมของโครงการ
สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบด้ า นปั ญ หามู ล ฝอยตกค้ า งได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ดั ง นั้ น คาดว่ า
ผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยู่ในระดับต่า

(5) การคมนาคม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

(1) ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์เปรียบเทียบกับ
โครงการที่มีลักษณะกิจกรรม ประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน
จากการประเมินความเพียงพอของจานวนที่จอดรถยนต์จาก
สั ด ส่ ว นการใช้ ง านจริ ง ของโครงการ เดอะ อริ ส โต้ คอนโด 2 ที่ เ ปิ ด
ดาเนินการในปัจจุบัน พบว่าโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) จะมีการใช้งานที่จอดรถยนต์สูงสุดประมาณ 41 คัน โดย
ทางโครงการได้จั ด ให้มีที่ จ อดรถยนต์ไ ว้ ทั้ง สิ้ น 127 คัน เป็ นที่ จ อดรถ
สาหรับผู้พิการ จานวน 5 คัน
(2) ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ตามข้อกาหนด
ของกฎหมาย
1. กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรผ่านไป-มาบนถนนหน้าโครงการ หรือผู้ที่จะเข้าสู่พื้นที่
โครงการ
(14) ในกรณี ที่ มี การเข้า เก็บ ขนมู ล ฝอยในช่ ว งเวลา
กลางคื น เจ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการจะต้ องมี ไ ฟฉายหรือไฟ
กระพริบ สาหรับส่องสว่างให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา มองเห็น
ได้ในระยะไกล
(15) ในการล าเลี ย งมู ล ฝอยมาทิ้ ง ของแม่ บ้ า นของ
โครงการ จะต้องให้ถุงรวบรวมมูลฝอยอยู่ในสภาพที่พร้อม
สาหรับการลาเลียงออกได้ทันทีที่เจ้ าหน้าที่มาเก็บขน เพื่อ
ลดระยะเวลาในการจอดของรถเก็บขนมูลฝอยให้น้อยที่สุด
(1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ
1) ติดตั้งปูายควบคุมความเร็ว ปูายแสดงทางแยก
ทุกแห่งและปูายแสดงทางไปลานจอดรถ
2) จั ดทาเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทาง
การจราจร
3) ใช้ Overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณทาง
เข้า-ออกลานจอดรถ
4) จั ด ให้มี ไ ฟส่ องสว่ า งอย่ า งเพี ย งพอบริ เวณริ ม
ถนนภายในโครงการ
5) จั ด ให้ มี ไ ฟกระพริ บ บริ เ วณทางโค้ ง ภายใน
โครงการ เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถ
มองเห็นได้ระยะไกล

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ตรวจสอบสภาพปูา ย
สัญญาณจราจรต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ
(2) ตรวจสอบสภาพความ
คล่องตัวในการเดินรถบริเวณ
ทางข้า-ออก และถนนภายใน
โครงการ
(3) จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคม (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

64 (พ.ศ.2555) แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ข้อกาหนดตามกฎหมาย
(8) “อาคารชุด ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคารที่ ใช้ เป็ น ที่ พั กอาศัย หลายครอบครัว โดยแต่ล ะครอบครัว มี
ห้องนอน ครัวไฟ ห้องส้วมและห้องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันได
ขึ้นชั้นบนหรือลิฟท์ใช้ร่วมกัน
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้
อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียว
หรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และ
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุก
ชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.
ความสอดคล้องของโครงการ
ความสอดคล้ อ งตามข้ อ 1 (8) โครงการด าเนิ น กิ จ การใน
ลักษณะอาคารชุดเพื่อการค้า มีห้องชุดทั้งหมดจานวน 188 ห้องชุด แต่
ละห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ าเป็ นอิสระ และมีท างเดิ นและ
บันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกันเข้าข่ายอาคารชุด
ความสอดคล้องตามข้อ 1 (12) ภายในโครงการประกอบด้วย
อาคาร จานวน 4 อาคาร แต่ละอาคารมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่

6) จั ดให้มีเนิ นชะลอความเร็วตามแนวถนนเป็ น
ระยะๆ เพื่ อเสริม แรงยึ ดเกาะของรถในขยะที่ ขึ้น และลง
ภายในพื้นที่โครงการ
7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทาง
แยก
(2) การควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า -ออกที่
เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ
1) จัดทาปูายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า -ออก
และติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอานวยความ
สะดวกบริเวณทางออกของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีรถ
ออกจากโครงการ จะต้องบริหารการจราจรเพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด
(3) ติดตั้งปูายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ
ทางเข้ า -ออกโครงการที่ ส ามารถเห็ น ได้ ชั ด เจนและใน
ระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้าสู่โครงการได้
อย่างปลอดภัย
(4) ติดตั้งกระจกเงานูน และสันนูนบริเวณจุดเข้า-ออก
พื้ น ที่ โ ครงการเพื่ อ ช่ ว ยชะลอความเร็ ว ของรถปู อ งกั น
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
(5) ห้ า มจอดรถบริ เวณริ ม ถนนบริ เวณด้ า นหน้ า
ข้อกาหนดตามกฎหมาย
โครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดิน รถ
ข้อ 2 ให้กาหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่
และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคม (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สาหรับจัดที่นั่งสาหรับคนดูตั้งแต่ 500 ที่
ขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยก
รรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
(3) อาคารชุดที่มีพืนที่แต่ละครอบครัวตังแต่ 60 ตร.ม. ขึนไป
(4) ภัตตาคารที่มีพื้นที่สาหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ 150 ตร.ม.
ขึ้นไป
(5) ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(6) อาคารขนาดใหญ่
(7) สานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม (7)
ในกรณีที่โรงแรมตาม (2) หรือโรงแรมที่มีลักษณะเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่ตาม (7) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ตามสภาพธรรมชาติไม่สามารถนา
รถยนต์ เ ข้ า ไปใช้ ไ ด้ จะไม่ จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ที่ ก ลั บ รถยนต์ และ
ทางเข้าออกของรถยนต์ก็ได้
ความสอดคล้องของโครงการ
ความสอดคล้ องตามข้อ 2 (3) ภายในโครงการมี ห้องชุ ด ที่ มี
ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป จานวน 188 ห้องชุด จึงต้องจัด
ให้ที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์
ความสอดคล้องตามข้อ 2 (6) พื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกันของโครงการเกิน 2,000 ตร.ม. เข้าข่ายอาคารขนาด
ใหญ่ จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของ

(6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า -ออกโครงการไม่ให้
เกิดการตัดกระแสจราจร บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้า
โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและ
รวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง
(7) จัดให้มีไฟส่องสว่า งบริเวณทางออกในช่วงเวลา
กลางคืนอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่วิ่งมาบน
ถนนด้านข้างได้อย่างชัดเจน
(8) ติ ดตั้ ง สั ญ ญาณไฟกระพริบ บริเวณทางออกของ
โครงการ เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการจราจรบน
ทางสาธารณประโยชน์
(1) กรณี ที่ ถ นนภาระจ ายอมมี ก ารช ารุ ด เสี ย หาย
โครงการจะปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานเหมือนเดิม
(2) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอานวย
ความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ พั ก อาศั ย ในการเข้า –ออก โครงการ
ไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรบนทางสาธารณประโยชน์
ด้า นหน้ าโครงการ โดยเน้ น ให้รถสามารถเข้าโครงการได้
สะดวก และรวดเร็ว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคม (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อกาหนดตามกฎหมาย
ข้อ 3 จานวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุ ก แห่ ง หรื อ ในเขตท้ อ งที่ ที่ ไ ด้ มี พ ระราช
กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช
2479 ใช้บังคับ
(ค) อาคารชุ ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 คั น ต่ อ 2
ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให้คิดเป็น 2 ครอบครัว
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจานวนที่กาหนด
ของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาด
ใหญ่นันรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืนที่อาคาร
240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร
ทังนีให้ถือที่จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการดาเนินกิจการในลักษณะอาคารชุด สาหรับประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า มีห้องชุดทั้งหมดจานวน 188 ห้อง
ชุด แต่ละห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้าเป็นอิสระ และมีทางเดิน
และบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน
ความสอดคล้องตามข้อ 3 (ค) โครงการมีห้องชุดที่มีขนาดพื้นที่
ตั้งแต่ 60 ตารางเมตร ขึ้นไปจานวน 188 ห้องชุด คานวณพื้นที่จอดรถ
ตามกฎหมาย 2 ครอบครัวต่อ 1 คัน ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่
จอดรถยนต์ ไ ม่ น้ อยกว่ า 94 คัน ซึ่ ง โครงการได้ จั ด ให้มี ที่ จ อดรถยนต์
จานวน 127 คัน เป็นที่จอดสาหรับผู้พิการจานวน 5 คัน ถือว่าสอดคล้อง

(3) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเท้าและพื้นที่เขต
ทางบริเวณด้านหน้าโครงการ
(4) ติดตั้งปูายชื่อโครงการแต่ละโครงการ ลูกศรแสดง
ทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้
ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
(5) ติ ด ตั้ ง กระจกเงานู น และปู า ยบอกทางเข้ า สู่
โครงการ เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ที่จะเข้า -ออกจากโครงการเกิด
ความสะดวกในการเข้าออก รวมถึงผู้ที่ต้องการเดินทางมายัง
โครงการ สามารถสังเกตเส้นทางเข้าสู่โครงการจากปูายบอก
ทาง ได้ง่ายขึ้น
(6) มีสันนูนบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อช่วย
ชะลอความเร็วของรถปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
(7) ติ ด ตั้ ง ไฟฟู า แสงสว่ า งบริ เ วณช่ องทางเข้า -ออก
โครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้
อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน
(8) ติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า -ออกโครงการ
เพื่อให้ผู้ขับขี่รถได้มองเห็นและขับรถช้าลง
(9) ห้ามไม่ ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า -ออกของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีด
ขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ
(10) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ

รถยนต์

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคม (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กับข้อกาหนดดังกล่าว
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเท้าและพื้นที่เขต
ความสอดคล้องตามข้อ 3 (ซ) โครงการมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น ทางบริเวณด้านหน้าโครงการ
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันของโครงการเกิน 2,000 ตารางเมตร
จานวน 4 อาคาร เข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่ คือ อาคาร P อาคาร Q
อาคาร R และอาคาร T โดยมีพื้นที่อาคารรวมกันเท่ากับ 30,195.01
ตารางเมตร คานวณพื้นที่จอดรถตามกฎหมาย 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240
ตารางเมตร ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 126
คัน ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์จานวน 127 คัน เป็นที่จอด
สาหรับผู้พิการจานวน 5 คัน ถือว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
ดังนั้น จากการประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ตาม
การประเมิ น ความเพี ย งพอของจ านวนที่ จ อดรถยนต์ภายในโครงการ
เปรียบเทียบกับจานวนที่จอดรถยนต์จากพฤติกรรมการใช้งานจริงจาก
อาคารข้างเคียง และตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแสดง
ให้เห็นว่า โครงการสามารถจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ภายในโครงการได้
เพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
ได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความต้ อ งการของผู้ พั ก อาศั ย และ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ ได้แก่ ผู้ที่มีกาลังซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งจะ
เดินทางโดยใช้บริการของรถส่วนตัว รถบัสแท็กซี่ เป็นส่วนใหญ่ ประกอบ
กับในบริเวณดังกล่าวมีรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถรับจ้างให้บริการ
ดังนั้น กลุ่มผู้พักอาศัยจะสามารถใช้บริการได้หลากหลายและสะดวก
แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
2. การประเมินผลกระทบในด้านปริมาณการจราจร
ปั จจุ บั นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่ ง เป็ นถนนสายหลั กที่ ใช้ เป็ น
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และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคม (ต่อ)

(6) การใช้ที่ดิน
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เส้ นทางเข้าสู่ พื้ นที่ โครงการ โดยบริษั ทที่ ปรึกษาฯ ซึ่ งสามารถสรุปการ
คานวณได้ว่า ปัจจุบันทางสาธารณประโยชน์ มีค่า V/C ratio หนาแน่น
มากที่ สุ ด คื อ ในช่ ว งเวลา 17.00 – 18.00 น. ของวั น หยุ ด ราชการ
เท่ากับ 0.20 โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ ไว้ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่
จอดรถสาหรับผู้พิการ จานวน 5 คัน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการจราจรที่
เกิดขึ้นสูงสุด (กรณี Worst Case) ประมาณ 127 คัน/วัน คิดเป็นปริมาณ
จราจรที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 127.00 PCU/วัน (PCE Factor จะคิดของ
รถยนต์ 4 ล้อ ซึ่งเท่ากับ 1.0 เนื่องจากเป็นการคิดในกรณี Worst Case)
หรือ 39.00 PCU/ชม. (คิด 8 ชั่วโมง)
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดาเนินการของโครงการในกรณี
Worst Case (ช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด ) จะทาให้ถนน
ภาระจายอม มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.20 เป็น 0.285 เท่านั้น ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ใน
ระดับน้อยเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจาแนกสภาพการจราจร พบว่า
การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย และจาก
เอกสารวิศวกรรมการทางของเผ่าพงษ์ นิ จจันทร์พันธ์ศรี พบว่าค่า V/C
Ratio ดังกล่าว เป็นสภาพการจราจรดีมาก
1) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกาหนดผังเมือง
(1) ดาเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์
รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า ที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทาการใดๆ ที่ทาให้การใช้
ของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
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2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมาย
พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บั งคับตั้ งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และตาม ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 14 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558
กาหนดให้คงใช้ บั งคับต่ อไปจนกว่ าจะมี กฎกระทรวงฉบั บอื่น ประกาศ
ยกเลิกและใช้บังคับแทน ซึ่งได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 สาหรับข้อกาหนด
ที่เป็นสาระสาคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ กาหนดให้
ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เ หลื อ ง) บริ เ วณ
หมายเลข 1.21 ให้ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่ องเที่ย ว
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อกาหนดฯ ข้างต้น พบว่า โครงการมี
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ นเพื่อประกอบกิจ การประเภทอาคารชุด ส าหรับ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า เพื่อรองรับการอยู่อาศัย
และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎกระทรวงที่กาหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึง
สอดคล้องกับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กาหนด จึงกล่าวได้ว่า
ผลกระทบอยู่ในระดับต่า
2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริ เ วณจั ง หวั ดภู เ ก็ ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2)
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พ.ศ. 2563
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่ใน
เขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาการให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่
ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้น ที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 พบว่า พื้นที่โครงการ
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8
ดังนั้ น จะเห็นได้ว่ าการดาเนิ นโครงการเป็ นการพัฒ นาและใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดิ นจากพื้ น ที่ อยู่ อาศัย ไปเป็น อาคารชุด เพื่ อการค้า ที่มี การออกแบบ
อาคารและตกแต่ ง สภาพภู มิ ส ถาปั ต ย์ ใ ห้ มี ค วามสวยงาม และการ
ดาเนินการของโครงการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสอดคล้อง
กับข้อกาหนดต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดินตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 20 (พ.ศ.
2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการสอบพื้ นที่ โครงการตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 20 (พ.ศ.
2532) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร พ.ศ. 2522
พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อกาหนดฯ ข้างต้น พบว่า โครงการมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับดาเนินการโครงการเป็นการประกอบกิจการ
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(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงที่กาหนด ดั ง นั้น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น ของโครงการ จึ ง
สอดคล้องกับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กาหนด จึงกล่าวได้ว่า
ผลกระทบอยู่ในระดับต่า
4) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน บริเวณโครงการและ
ใกล้เคียง
จากการสารวจภาคสนาม (มกราคม, 2565) พบว่า พื้นที่โดยรอบ
โครงการภายในรัศมี 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม
หมู่ บ้ า นจั ด สรร อาคารพาณิ ช ย์ อาคารชุ ด บ้ า นอยู่ อ าศั ย ร้ า นค้ า
ร้านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่
จากศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได้ศึก ษา
ภาพถ่ายดาวเทียมในระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
และการสารวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปั จ จุ บั น เพื่ อ น ามาจั ด ท าภาพแสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เ วณ
โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ โดยจ าแนกประเภทการใช้ ที่ ดิ น บริเ วณพื้ น ที่
โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภทพื้นที่ที่
ทาการศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ศึกษาได้ 7 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่โล่ง/รกร้าง
คิดเป็นร้อยละ 30.82 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ทะเล คิดเป็นร้อยละ 30.21
พื้นที่ อยู่อาศัย/บริการท่ องเที่ ยว คิดเป็นร้อยละ 24.77 พื้ นที่ แหล่ งน้ า
คิดเป็นร้อยละ 8.90 พื้นที่ถนน/ซอย คิดเป็นร้อยละ 3.97 พื้นที่ชายหาด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คิดเป็นร้อยละ 1.24 และพื้นที่สถานที่ราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.09
ในช่วงดาเนินการจะมีผู้เข้าพักอาศัยในพื้นที่โครงการกรณีเข้าอยู่
เต็มพื้นที่โครงการประมาณ 1,002 คน จากลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็น
โครงการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่
พั กอาศัย ท าให้ลั ก ษณะชุ ม ชนที่ เกิด ขึ้น มี ลั กษณะเป็ น สั ง คมเมื อง แต่
ลักษณะชุมชนเดิมในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นย่านชุมชนเมือง มีลักษณะ
การใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและแหล่ง
พาณิชยกรรม เช่น โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด
บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของผู้พัก
อาศัยอาจส่งผลบวกในด้านการส่งเสริมการค้าขายกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ
ในพื้ นที่ เพิ่ม ขึ้น ประกอบกับการมี ผู้เข้ามาอาศัย ในโครงการประมาณ
1,002 คน จะเป็ น ตั ว กระตุ้ น ภาวะของเศรษฐกิจ ได้ อีก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ กล่ า วโดยรวมจะเห็ น ได้ ว่ า โครงการจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจในทางบวกระดับต่า
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะดาเนินการ
จากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จากพื้ น ที่ โครงการ พบว่ า ประชาชนทั้ง หมดมี ความคิด เห็นว่ า ในช่ ว ง
ดาเนินการจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยทาให้เกิดการจ้าง
งานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง
และทาให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 100.00 อยู่ใน
ระดับผลกระทบปานกลาง และประชาชนร้อยละ 100.00 ไม่แสดงความ

(1) หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่
โครงการ ให้โครงการเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
เร่งด่วน
(2) กาหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยที่ชัดเจนเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ
(3) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและ
แก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมของโครงการอย่ า งเคร่ง ครั ด
ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาในด้านระบบสาธารณูปโภคของบริเวณ
โดยรอบโครงการ
(4) มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากข้อห่วงกังวลของประชาชน มีดังนี้
การคมนาคมและการขนส่ง
1. ติดตั้งปูายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ให้ความสะดวกภายในพื้น ที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
บริเวณทางเข้า-ออก
2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของ
โครงการ
3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง
ในบริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการเพื่ อ ความสะดวกและ
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ คิดเห็นผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานในระยะเปิดดาเนินการ
(ต่อ)
และจากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101
เมตร ถึง 500 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าในช่วงดาเนินการจะมีผลกระทบด้า นเศรษฐกิจและสังคม โดย
ไม่ทาให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.25 และไม่มีผลทา
ให้ มี ก ารค้ า ขายและเศรษฐกิ จ ในชุ ม ชนดี ขึ้ น ร้ อ ยละ 81.25 และ
ประชาชนร้อยละ 87.50 มีความคิดเห็นว่าในระยะเปิดดาเนินการไม่มี
ผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
และจากผลการสารวจความคิด เห็นของประชาชนในรัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าในช่วงดาเนินการจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยไม่ทาให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.74 และไม่มีผล
ท าให้ มี การค้ า ขายและเศรษฐกิ จ ในชุ ม ชนดี ขึ้ น ร้ อ ยละ 92.59 และ
ประชาชนร้อยละ 93.52 มีความคิดเห็นว่าในระยะเปิดดาเนินการไม่มี
ผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
นอกจากนี้ โครงการได้ทบทวนการกาหนดมาตรการปูองกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบด้ า นสั ง คมที่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ ลดข้ อ ห่ ว งกั ง วลของ
ประชาชนในประเด็นต่างๆ ในช่วงเปิดดาเนินการ ของประชาชนที่มีบ้าน
ติดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงดาเนินการ
โครงการ
ระดับต่า
- การจราจร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
4. ติดปูายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถ
ริมถนนทางเข้า -ออกพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
เศรษฐกิจและสังคม
1. โครงการต้องกาหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงาน
ที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาทางานในโครงการส่วนหนึ่ง
2. หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการ
รีบทาความเข้าใจกับชุมชนในข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้ง
เร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอานวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให้มีและติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัย ตามที่
ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จั ดให้มี การอบรมวิ ธี การใช้ อุปกรณ์ และระบบ
ปูองกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และ
ผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
4. จัดให้มีการซ้ อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิ ง
ของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่
ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจาทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
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ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

4.2 สาธารณสุข

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
ระดับปานกลาง
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับสูง
- เศรษฐกิจและสังคม

เมื่อเปิดดาเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบสาธารณูปการต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การ
ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย ที่สามารถบาบัดมลพิษที่จะปล่อยออกจากพื้นที่
โครงการ เพื่อให้ถูกหลักสุขอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันดีภายใน
พื้นที่โครงการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้เคียง
พื้ นที่ โ ครงการยั งมี ส ถานพยาบาลทั้ งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ ง ซึ่ ง
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก
อย่ า งไรก็ ต าม ช่ ว งเปิ ด ด าเนิ น การโครงการ อาจมี กิจ กรรมที่
ก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพต่อทั้งผู้ที่พักอาศัยภายในและ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตาแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ปูายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและ
จุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ในตาแหน่ง
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร
ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้
เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายใน
โครงการ
2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคาร
และชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร
ให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้
อยู่เสมอ
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบจาก
คุณภาพอากาศ
(1) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่
ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว
(2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะ
จอดรถภายในพื้นที่โครงการ
(3) กาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
แจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
(4) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่

(1) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ
ลีจิโอเนลลาจากท่อน้าทิ้งของ
ระบบปรับอากาศ ทุก 5 เดือน
ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
(2)
ตรวจวิ เ คราะห์
คุณภาพน้าทิ้งก่อนการบาบัด
และหลั ง การบ าบั ด ทุ ก เดื อ น
ตลอดช่วงดาเนินการ
(3) ทาความสะอาดห้องพัก
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่พักอาศัยภายนอกโครงการ ความหนาแน่นของจานวนคนที่เข้ามาพัก
อาศัยภายในโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิ
เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร สุขภาพจิต เป็น
ต้น โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
1) โรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีสาเหตุมาจากฝุุนละอองและ
มลสารจากการจราจร เข้า -ออกโครงการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความ
หนาแน่นของจานวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ
2) ระบบระบายอากาศภายในอาคารของโครงการ ที่มีความโล่ง
โปร่งและสามารถช่ วยลดการแพร่กระจายของเชื้ อโรคเกี่ย วกับระบบ
ทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอก
อาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่างหรือบานเกล็ด และระบบระบายอากาศ
โดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ ทางเดิน บันไดหนี
ไฟ บันไดหลัก ของแต่ละชั้นให้อากาศสามารถระบายได้ซึ่งจะสามารถ
ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3) โรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากน้าเสียจาก
ห้องน้า ห้องส้วม มูลฝอยจากผู้พักอาศัยในโครงการ ถ้าไม่มีการจัดการที่
ถูกสุขลักษณะและถูกหลักสุขาภิบาลอาจก่อให้เกิดโรคต่อผู้พักอาศัยและ
ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการได้
การประเมิ นผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ ในช่ วงด าเนินการของ
โครงการ
1. การระบายมลสารจากเครื่องยนต์
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- ก๊าซ CO เป็นก๊าซที่อันตรายต่อสุขภาพเมื่อหายใจเข้าไปใน

สี เขี ยวของโครงการที่ มี คุ ณภาพกรองการฟุู งกระจายของ
มลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ประเภท ไม้ยืนต้น
ทรงสูง ไม้พุ่มหนาและกลุ่มไม้ทรงสูง ใบหนา เพื่อช่วยในการ
ดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุูงกระจาย
ของฝุุ น ละอองและมลสาร ตลอดจนการให้ ร่ ม เงาที่ มี ผ ล
ด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ
จากน้าเสีย
(1) จัดให้มถี ังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป จานวน 4 ชุด
โดยระบบดั ง กล่ า วได้ ออกแบบให้มี ค วามในการสามารถ
รองรับน้าเสียของโครงการได้ทั้งหมด
(2) บาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้าทิ้ง
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เล่ มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วั นที่ 29
ธันวาคม 2548 โครงการเป็ นอาคารชุ ดเพื่ อการค้า จานวน
188 ห้ องชุ ด จั ด อยู่ ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุ ด ที่ มี
จานวนห้องสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรื อกลุ่ ม ของอาคาร ตั้ งแต่ 100 ห้ องนอน แต่ ไม่ ถึ ง 500
ห้ อ งนอน) ซึ่ ง ก าหนดให้ มี ค่ า บี โ อดี ใ นน้ าทิ้ ง ไม่ เ กิ น 30
มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
(3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟูาของระบบบาบัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มู ล ฝอยรวมของโครงการทุ ก
ครั้ ง ภายหลั ง จากการเก็ บ ขน
ของรถเก็บขนมูลฝอย
(4) ตรวจสอบการตกค้า ง
ข อ ง มู ล ฝ อ ย ภ า ย ใ น พื้ น ที่
โครงการทุกวัน
(5) มาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในหั ว ข้ อ ชนิ ด ของโรคและ
ความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นในช่วง
เปิดดาเนินการ
- จั ดให้มี การตรวจ
วิ เคราะห์คุ ณภาพน้ าทาง
ชีววิทยาของน้ าในสระว่ ายน้ า
เดื อนละ 1 ครั้ ง โดยเก็ บ
ตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วน
ลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้
สระว่ายน้ามากที่สุด และจัดทา
เป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ได้ โดยดั ชนี ที่ ตรวจวั ด ได้ แก่
Coliform Bacteria และ
จุ ลิ นทรีย์ กลุ่ มที่ ท าให้ เกิ ดโรค
(ไ
ด้
แ
ก่
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ร่ า งกาย ปอดจะดู ด ซั บ และท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ ฮี โ มลโกลบิ น ได้ ดี ก ว่ า
ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกาย
ในปริมาณไม่มาก ร่างกายจะขับเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่ถ้ามีปริมาณ
มากกว่า 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจึงจะมีความเป็นพิษสูง
- ก๊าซ NO2 มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์การกัดกร่อน ทาให้เกิดการระคาย
เคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทาลายปอด
ทาให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับขนาด 20-30 ppm อาจทาให้
เสียชีวิตได้
- ก๊าซ HC สามารถทาปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัล กลายเป็นหมอกผสม
ควัน ทาให้เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจส่วนบน (ที่มา: พัฒนา

น้าเสีย แยกออกจากส่วนอื่นๆ
(4) ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ งก่อนและหลังการ
บาบัดจากระบบบาบัดน้าเสียทุกเดือนตลอดช่วงดาเนินการ
โดยก าหนดให้ มี ก ารตรวจวั ด พารามิ เ ตอร์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานควบคุ มการระบายน้ าทิ้ ง จากอาคารประเภท ข
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ ง เติ ม คลอรี น ในน้ าทิ้ ง ทุ ก ครั้ ง ซึ่ ง ช่ ว ยลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้
(5) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบาบัดน้าเสียให้
สามารถบาบัดน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมูลฝอย
(1) จั ด ให้มี ห้องพั กมู ล ฝอยรวม โดยแบ่ ง เป็ น
ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอย
รีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน
(2) กาหนดให้มี พนักงานทาความสะอาดดูแ ล
รับ ผิ ด ชอบบริเวณห้องพั กมู ล ฝอยรวมของโครงการอย่ า ง
สม่าเสมอเพื่อปูองกันกลิ่นและแมลงนาโรค และทาความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขน
มูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย
(3) น้าเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม ต้อง
ระบายลงสู่ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ของโครงการทุ กครั้ ง ก่อ น
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

มูลพฤกษ์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539)

ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
การสัมผัสมลสารอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นระยะเวลานานๆ จะมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกราคาญ เป็นต้น
2. น้าทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็นอยู่
แหล่งน้ามีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ความขุ่นเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อการใช้ น้ าด้ า นท้ า ยน้า น้ าเสี ย จากกิจ กรรมของ
โครงการมีลักษณะเป็นน้าเสียชุมชน จะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มา
จากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น หากมีปริมาณมาก อาจเป็น
สาเหตุของการเจ็บปุวยด้วยโรคที่มีอาหารและน้าเป็นสื่อ เช่น อุจจารร่วง
อหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ ในน้าเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของ
สารอินทรีย์สูง หากการบาบัดไม่สามารถบาบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Escherichiacoli,Staphyloco
ccusaureus
และ
Pseudomonas aeruginosa)
- จัดให้มีการตรวจวัด
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
และปริมาณคลอรีนคงเหลือใน
สระทุ ก วั น โดยตรวจวั ด ใน
ขณะที่ มีผู้ใช้สระว่า ยน้า และ
จั ด ท าเป็ น สถิ ติ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบได้
- ตรวจสอบดูแลบ่อ
พั ก ของระบบระบายน้ าเป็ น
ประจ าทุ กเดื อน เพื่ อปู องกั น
ไม่ ให้มีการสะสมของตะกอน
ดิน ในบ่ อพัก ที่ เป็ นสาเหตุ ให้
เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการระบายน้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทาให้บริเวณที่รองรับน้าทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์
พาหะนาโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทาให้แหล่งน้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลง
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากไม่มีการ
จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและนาไปกาจัดเป็นประจาทุกวันจะทาให้
เกิ ด เป็ น แหล่ ง เพาะเชื้ อโรคและเพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ น าโรค เช่ น แมลงหวี่
แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนาโรค ไปสู่มนุษย์
โดยเฉพาะ โรคติดต่อทางน้าและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทาให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู
และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน
4. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
การจราจรของรถผู้ ม าพั ก อาศั ย อาจเป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนนซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ การเสี ย ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินได้
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
อุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรอาจทาให้ผู้ใช้เส้นทางเสียเวลา
การเดินทางขึ้น โดยเฉพาะให้ชั่วโมงเร่งด่วน ทาให้หงุดหงิด เครียด และ
ท าให้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ค่ า น้ ามั น ค่ า ซ่ อ มรถ กรณี เ กิ ด

(4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
(5) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่
โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
(6) ทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอย/ห้องพั ก
มูลฝอยรวมเป็นประจาทุกวันตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
(7) ส่ ง เสริม มาตรการคั ด แยกมู ล ฝอยภายใน
โครงการอย่างจริงจัง
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข้ ผ ลกระทบ ด้ า น
สุขภาพ ในช่วงดาเนินการของโครงการ
1. การระบายมลสารจากเครื่องยนต์
(1) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่
ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว
(2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะ
จอดรถภายในพื้นที่โครงการ
(3) กาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้ง
เตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
(4) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่
สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพกรองการฟุูงกระจายของมล
สารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จาก
ยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุูงกระจายของฝุุนละออง
และมลสาร ตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยคาย
อากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อุบัติเหตุ เป็นต้น
5. การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
หากสถานบริการไม่เพียงพอหรืออยู่ห่างไกล อาจทาให้ผู้ปุวยหรือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาช้า ซึ่งอาจส่งผลให้อาการเจ็บปุวยเพิ่มขึ้น
หรือเสียชีวิตได้
โรคและความเจ็บป่วยจากการดาเนินงานของโครงการ ของผู้
พักอาศัยภายในโครงการ มีดังนี้
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด
และโรค sick building syndrome หรือ SBS)
1.2 สัตว์เป็นพาหะนาโรค
(1) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ (ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค และ
โรคบิด)
(2) โรคที่ยุงเป็นพาหนะนาโรค (ได้แก่ โรค ไข้เลือดออก
โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ)
(3) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนาโรค (ได้แก่ โรคระบบ
ทางเดิ น อาหาร โรคล าไส้ โรคท้ องเสี ย โรคผิ ว หนั ง
และโรคตับอักเสบ)
(4) โรคที่หนูเป็นพาหะนาโรค (ได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคมิว
รีนทัยฟัส)
1.3 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได้แก่ โรควัณโรค, โรคไข้หวัดนก, โรค

2. น้าทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ
(1) จั ด ให้มี ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีการฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
(2) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบวัดคุณภาพน้าทิ้งที่
ผ่านการบาบัดแล้วเป็นประจาทุกเดือน
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป
(1) จั ด ให้ มี ห้ องพั กมู ล ฝอยรวมที่ ส ามารถรองรั บ
มูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนที่ก่อนรถเก็บ
ขนมู ลฝอยของบริษัทเอกชนที่มี ใบอนุ ญาตเก็บขยะมูลฝอย
จากองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลมารับไปกาจัด
(2) ต้ อ งท าความสะอาดห้ อ งพั ก มู ล ฝอยทุ ก ครั้ ง
ภายหลังจากรถเก็บขนมารับไปกาจัด
(3) ควบคุมดูแลพนักงานและแม่บ้านเก็บกวาดทา
ความสะอาดให้บริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดอยู่
เสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกหล่นอยู่ในพื้นที่โครงการ
4. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกช่วง
ที่มีรถยนต์เข้า-ออก โครงการ
(2) ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งหมาย ปู า ยเตื อ น ปู า ยแนะน า
บริเวณด้านหน้าโครงการ
(3) จั ด ให้มี เจ้ าหน้ าที่ ตรวจตราดู แลอุปกรณ์
เครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-95

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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ซาร์ส และโรคไข้หวัดใหญ่)
มาตรการป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบต่ อ
1.4 โรคผิวหนัง (ได้แก่ การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถัง สุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการ
เก็บน้าใช้ การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสระว่ายน้า การแพร่กระจาย
1. สุขภาพทางกาย
ของเชื้อโรคจากระบบบาบัดน้าเสีย และการแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก
1.1 โรคระบบทางเดิน หายใจ
ระบบระบายน้า)
(1) ติดตั้งปูายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เมื่อจอด ใน
1.5 อุบัติเหตุต่างๆ จากการจราจร การพลัดตก หกล้ม และ ตาแหน่งที่สามารถสังเกตให้เห็นได้ชัดเจน
การเกินอัคคีภัย และอุบัติเหตุจากที่สูง
(2) โครงการต้องดาเนินการทาความสะอาดระบบ
2. สุขภาพทางจิตใจ ได้แก่ ความเครียด และความวิตกกังวล
ปรับอากาศเป็นประจาสม่าเสมอ
(3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยจัดให้มีจานวนต้นไม้ยืน
ต้ นที่ สามารถดู ดซั บความร้ อนได้ ทั้ งจากเครื่ องปรั บอากาศ
รถยนต์ และพื้นคอนกรีต
(4) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในอาคารพัก
อาศั ย เช่ น เปิ ด หน้ า ต่ า งภายในห้ อ งพั ก เพื่ อ ให้ อ ากาศ
หมุนเวียนสะดวก เป็นต้น
(5) ตรวจสอบช่ องระบายอากาศธรรมชาติ เช่ น
หน้าต่างและประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง
1.2 สัตว์เป็นพาหะนาโรค
(1) มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ดี คือ ระบบบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูปที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้
(2) ห้องพั กมู ลฝอยต้ องมี ประตู มิ ดชิ ด โดยจะเปิ ด
ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อปูองกันมิ
ให้สัตว์และแมลงนาโรคเข้าไปใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่
อาศัย
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(3) ท าความสะอาดที่ พั กมู ล ฝอยรวมทุ กสั ป ดาห์
ภายหลังจากหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามารับไปกาจัด
(4) ดื่มน้าและรับประทานอาหารที่สุกใหม่ สะอาด
ไม่มีแมลงวันตอม
(5) ไม่รดน้าในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทาให้เกิด
น้าขังในพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะ
นาโรค
(6) พนักงานต้องกาจัดแหล่งลูกน้ายุงลายบริเวณ
ห้องพักเดือนละ1 ครั้ง
(7) จัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ไว้ตามจุด
ต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมจัดให้มีการทาความสะอาดจัดเก็บ
มูลฝอยตามจุดต่างๆ ลงถุง มัดปากถุงให้แน่น รวบรวมไปยัง
ถังพักมูลฝอยรวมต่อไป
(8) ติดตามประสานงานให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ให้ เข้ า มาเก็ บ มู ล ฝอยอย่ า งสม่ าเสมอ โดยไม่ ให้ มี มู ล ฝอย
ตกค้าง
(9) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้าทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร
(10) ใช้ ส ารเคมี ที่ มีค วามปลอดภัย ฉี ดพ่ น ภายใน
และรอบบริเวณที่พักอาศัยทุก 1 เดือน
(11) ทาความสะอาดท่อน้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหาร
ค้างหรืออุดตัน
(12) ห้ามนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในตัวอาคาร
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(13) อุด รู รั่ ว ผนั ง ที่ พั ก อาศั ย ทั น ที ที่ พ บเห็ น เพื่ อ
ทาลายแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู
1.3 คนเป็นพาหะนาโรค
(1) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ใช้มือเปล่าใน
การสัมผัสสัตว์ปีกที่ปุวยหรือตาย แต่ต้องทาการสวมใส่ถุงมือ
สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้าทุกครั้ง กรณี
ไม่มีถุงมือจะใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสวมมือหลายๆ ชั้น ก่อนจับ
(2) จัดให้ภายในอาคารมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
(3) ทาความสะอาดจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่าง
สม่าเสมอ
(4) จัด ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน
อาคารเป็นประจา 6 เดือน เพื่อมิให้เครื่องปรับอากาศเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
(5) ทาการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่โดยเฉพาะ
หลังจากไอ จาม เช็ดน้ามูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก
(6) งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มี
การระบาดของโรค
(7) ใช้ ผ้ าปิ ด ปาก ปิด จมูกทุ กครั้ง เมื่ อไอหรือจาม
ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
(8) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอ
1.4 โรคผิวหนัง
(1) กาหนดให้มีการล้างทาความสะอาดถังเก็บน้า
เพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือ
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ซอกมุมของถังที่น้าไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และ
เครื่องสูบน้าแรงดันสูงฉีดล้างไม่ใช้น้ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่ง
อาจตกค้า ง ทั้ ง นี้ กาหนดให้ ท าความสะอาดในช่ ว งเวลา
กลางคืนที่ไม่มีผู้ใช้น้า เช่น ตั้งแต่เวลา 24.00 - 02.00 น. (2
ชั่วโมง) ปรับได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้น้าของผู้พักอาศัย โดยมีความถี่ในการล้างทาความ
สะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)
(2) ออกแบบให้ มี ก ารฉาบผิ ว เสาคอนกรี ต ให้ มี
ความหนาเพิ่มขึ้นอีก 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ ภายในถัง
เก็ บ น้ าจะทาเคลื อ บผิ ว คอนกรี ต ที่ สั ม ผั ส กั บ น้ าด้ ว ยสาร
NON-TOXIC CHRMICRETE E) เพื่อปูองกันน้าซึมเข้าไป
จนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อน
กับน้าใช้ภายในถังเก็บน้าใต้ดิน
(3) ในการฆ่ า เชื้ อ โรคในสระว่ า ยน้ าจะใช้ ร ะบบ
เกลือ ซึ่งไม่มีคลอรีนตกค้าง
(4) ทาการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2
ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้าในสระว่ายน้า กรณีที่
น้าขุ่นให้ดาเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้าในสระว่ายน้า
จะใสหลังจากนั้นดาเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ
2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้าปิดบริการ
(5) ดาเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษ
ผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(6) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดให้ปลอดภั ย
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ก่อนเปิดสระว่ายน้า
(7) ตรวจสอบสภาพพื้นของสระว่ายน้าไม่ให้ชารุด
อย่างสม่าเสมอ หากชารุดต้องซ่อมแซมทันที เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่ายน้า
(8) จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดคอยดูแลทา
ความสะอาดไม่ให้น้าจากบริเวณทางเดินจะต้องไม่ไหลลงสู่
สระว่ายน้าเนื่องจากทาให้น้าในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน
โดยต้องทาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้าทุกวัน หลังจาก
ปิดใช้สระว่ายน้าแล้ว
(9) จั ด ให้ มี ปู า ยแสดงกฎข้ อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู้ ใ ช้
สระว่ายน้า โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้
(10) จั ด ให้ มี ก ารตรวจวั ด ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง
(pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือในสระทุกวัน โดยตรวจวัด
ในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้า และจัดทาเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้
(11) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับใช้ทาความ
สะอาดสระว่ายน้าได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิด
ลวดทองเหลื อง และพลาสติ ก รวมทั้ ง ตะแกรงช้ อนวั ส ดุ
แขวนลอย
(12) จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สระว่ายน้าอย่างสม่าเสมอ
(13) ดูแลมิให้การนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณ
สระว่ายน้า
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1.5 อุบัติเหตุ
การจราจร
(1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอานวย
ความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้าออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ
(2) จัดทาเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่อง
จราจรการเดิ น รถรวมทั้ ง ปู า ยต่ า งๆ ภายในโครงการให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทาให้สามารถเดิน
รถได้อย่างปลอดภัย
(3) จัดทาสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้
ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
การพลัดตก หกล้ม
(1) จั ด ให้ มี พ นั ก งานคอยดู แ ลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร
และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้า หรือมีการ
วางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
การเกิดอัคคีภัย
(1) จั ด ให้ มี ระบบปู องกัน และเตื อ นอัค คี ภั ย ตาม
มาตรฐานการปู อ งกั น อั ค คี ภั ย ของวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(2) รณรงค์ ใ ห้ผู้ พั กอาศั ย ในโครงการมี ค วาม
ระมัดระวังในการปูองกันอัคคีภัย โดยติดปูายประชาสัมพันธ์
ภายในโครงการ
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(3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบปูองกันและเตือน
อั ค คี ภั ย ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ยู่ เ สมอ หากพบว่ า มี ก าร
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดาเนินการแก้ไขทันที
อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
(1) จัดให้มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณ
ระเบียงสาหรับแต่ละห้องพัก
2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตก
กังวล เป็นต้น
(1) โครงการต้องจัดทาข้อบังคับกาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกั บการพั กอาศั ยให้ ผู้ พั กอาศั ยปฏิ บั ติ โดยเน้ นการไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง
(2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ทาให้เกิดความผ่อนคลาย
(3) ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม
และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
(4) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พั ก
อาศัยและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ
อนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
1. ฝุ่นละออง
(1) ให้ดั บเครื่องยนต์ ทุกครั้ง หลั งจากการจอด
รถยนต์ในโครงการ
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(2) หมั่ นท าความสะอาดและล้ างถนนภายใน
โครงการ พื้นที่ทั่วไปเพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุน
(3) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อย่าง
สม่าเสมอตลอดช่วงดาเนินการเพื่อใช้เป็นแนวปะทะปูองกัน
ฝุุนละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ
(4) ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่
ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.)
2. การจัดการน้าเสีย
(1) จัดให้มถี ังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป จานวน 4 ชุด
โดยระบบดั ง กล่ า วได้ ออกแบบให้มี ค วามในการสามารถ
รองรับน้าเสียของโครงการได้ทั้งหมด
(2) บาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้าทิ้ง
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เล่ มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วั นที่ 29
ธันวาคม 2548 โครงการเป็ นอาคารชุ ดเพื่ อการค้า จานวน
188 ห้ องชุ ด จั ด อยู่ ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุ ด ที่ มี
จานวนห้องสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรื อกลุ่ ม ของอาคาร ตั้ งแต่ 100 ห้ องนอน แต่ ไม่ ถึ ง 500
ห้ อ งนอน) ซึ่ ง ก าหนดให้ มี ค่ า บี โ อดี ใ นน้ าทิ้ ง ไม่ เ กิ น 30
มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
(3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟูาของระบบบาบัดน้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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เสีย แยกออกจากส่วนแยกออกจากส่วนอื่นๆ
(4) ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งก่อนและหลังการบาบัด
จากระบบบาบัดน้าเสียทุกเดือน ตรวจวัดพารามิเตอร์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานตลอดช่วงดาเนินการ โดยกาหนดให้มีการควบคุม
การระบายน้าทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมทุ กครั้ง ซึ่ งช่ วยลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้
(5) สูบตะกอนในส่วนของถังตกตะกอนทุกเดือน
(6) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบาบัดน้าเสียให้
สามารถบาบัดน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง
3. การระบายน้า
(1) ดูแลและบารุงรักษาระบบระบายน้า รวมทั้ง
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
(2) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้า
เข้าสู่ท่อระบายน้าและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน
(3) โครงการมีระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถบาบัด
น้าเสียได้ตามมาตรฐานน้าทิ้งของอาคาร
4. การใช้ไฟฟ้า
(1) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน
ระบบไฟฟูา ไว้คอยดูแลระบบไฟฟูา ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
(2) จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟูา และระบบปูองกัน
ฟูาผ่ า ตามที่ เสนอในรายละเอียดโครงการทุ กประการ และ
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตั้ งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟูา รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟู า
ระบบสื่ อสารต่ างๆ และอุปกรณ์ ไฟฟู าต่างๆ ให้เป็ นไปด้ วย
ความเรียบร้อยตามมาตรฐาน
(3) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้
ไฟฟูาอย่า งประหยั ด และให้เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ไฟฟูาชนิ ด
ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน
(4) จัดให้มีระบบไฟฟูาส่องสว่างโดยรอบอาคาร
เพื่ อ เพิ่ ม แสงสว่ า งให้ กั บ ทั่ ว ทุ ก บริ เ วณภายในโครงการ
โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
5. การใช้น้า
(1) จัดให้มีถังเก็บน้าสารองสาหรับใช้ในโครงการ
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
(2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้าและระบบเส้นท่อ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชารุ ดให้รีบแก้ไข
ทันที
(3) รณรงค์ ให้ มี ก ารใช้ น้ าภายในโครงการอย่ า ง
ประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้าของโครงการ
6. การจัดการขยะ
(1) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่
ละส่วนอย่างเพียงพอ
(2) ขยะแห้ง ที่สามารถน าไปใช้ไ ด้อีก เช่ น โลหะ
ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทา
ความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ เพื่อ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เป็นการลดปริมาณมูลฝอย
(3) จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดบริเวณที่พัก
ขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุกครั้ง และต่อท่อน้าเสียจาก
น้าชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบาบัดน้าเสียยังบ่อ
บาบัดน้าเสียรวม
7. การคมนาคมและการขนส่ง
(1) ติ ด ตั้ ง ปู า ยสั ญ ญาณจราจรและจั ด เจ้ า หน้ า ที่
ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก
(2) จั ดให้มี เส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชั ดเจน เพื่ อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอด
รถของโครงการ
(3) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง
ในบริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการเพื่ อ ความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
(4) ติดปูายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถ
ริมถนนทางเข้า -ออกพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
(1) จั ด ให้ มี เ วรยามรั ก ษาความปลอดภั ย และ
อานวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด
24 ชั่วโมง
(2) จัดให้มีและติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัย ตามที่
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) จั ดให้ มี การอบรมวิ ธี การใช้ อุ ปกรณ์ และระบบ
ปูองกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้
พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
(4) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง
ของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่
ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจาทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
(5) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตาแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ปูายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟ
และจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน
ตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร
9. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้
เป็ น พื้ น ที่ พั ก ผ่ อ น เพิ่ ม ความสวยงามและทั ศ นี ย ภาพที่ ดี
ภายในโครงการ
(2) เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคาร
และชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
(3) ควบคุ ม ดู แ ลอาคารบริ เ วณพื้ น ที่ สี เขี ย วรอบ
อาคารให้ มี ส ภาพดี และสวยงามตามแบบภู มิ ส ถาปั ต ย์ ที่
ออกแบบไว้อยู่เสมอ
10. อุบัติเหตุ
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.1 อุบัติเหตุจากการกีดขวางการจราจรและ
อุบัติเหตุจากการขนส่ง
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ
(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ปูายเตือนปูายแนะนา
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์
เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
10.2 อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม
(1) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด
และความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยบริ เ วณทางเดิ น ภายใน
อาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้า หรือ
มีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
10.3 อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
(1) จัดให้มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร
บริเวณระเบียงสาหรับแต่ละห้องพัก
มาตรการด้านการดูแลและซ่อมแซมทางเชื่อม
ระหว่างอาคาร
(1) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยดู แ ลรั ก ษาทางเชื่ อ ม
ระหว่างอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า ชารุด
เสียหายให้ทาการซ่อมแซมทันที
(2) ก่อนมีการเข้า บ ารุง รักษาทางเชื่อมระหว่ า ง
อาคาร จะมีการประชาสัมพันธ์โดยติดปูายประกาศแจ้งวัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เข้าบารุงรักษาบริเวณหน้าลิฟต์ภายในแต่ละอาคาร
(3) ก าหนดช่ ว งเวลาเข้ า บ ารุ ง รั ก ษาทางเชื่ อ ม
ระหว่างอาคาร เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(5) จัดให้มีแผงกั้น และติดตั้งปูายแจ้งเตือนขณะ
เข้าบารุงรักษาทางเชื่อมระหว่างอาคาร
1. ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
โครงการประกอบด้ ว ย ห้องชุ ด จ านวน 188 ห้องชุ ด มี ที่ จ อด
รถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู้พิการจานวน 5 คัน ซึ่งมี
พื้ น ที่ ใช้ ส อยอาคารรวมเท่ า กับ 30,279.47 ตารางเมตร ซึ่ ง โครงการ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียม
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ฉบั บ ที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับ ที่ 47 (พ.ศ.
2540) เพื่อให้สามารถปูองกันและควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้การ
ช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง นี้ โครงการจะท าการติ ด ตั้ ง ระบบปู อ งกั น และควบคุ ม
อัคคีภัยดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ กาหนดของดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียด
การติดตั้งระบบปูองกันและควบคุมอัคคีภัย รวมทั้งรายละเอียดโครงการ
ที่เกี่ยวกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการดังนี้
1) ชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
(Fire Hose Cabinet : FHC) โดยแต่ละตู้ประกอบด้วย วาล์วฉีดน้า

มาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
(1) มีระบบปูองกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วย
ความปลอดภัย ประกอบด้วย
1) ถังดับเพลิงเคมี
2) ปูายบอกทางหนีไฟ
3) ไฟฟูาส่องสว่างฉุกเฉิน
4) บันไดหนีไฟ
5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
6) ระบบปูองกันอันตรายจากฟูาผ่า
7) ระบบท่อยืนดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง
8) ติดปูายแนะนาการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิด
เหตุสามารถใช้ได้
(2) ดาเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์

(1) ติดตามแผนการดาเนิ น
การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของ
อุปกรณ์ ตรวจสอบระบบ
ดั บเพลิ งเป็ นประจ าทุ กเดื อน
ตลอดระยะเวลาเปิดดาเนินการ
(2) ตรวจติดตามแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินโดยระบุวิธีอพยพผู้
ที่ อ ยู่ ภ ายในอาคารได้ ห มด
ภายใน 1 ชั่วโมง
(3) ติ ด ตามแผนการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การปู อ งกั น อั ค คี ภั ย ของ
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้าในสระว่ายน้าอย่างสม่าเสมอ
โดยจะต้องมีรายการดัชนีที่ตรวจ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ ดับเพลิงขนาด 2.50 นิ้ว แบบข้อต่อสวมเร็ว 1 ชุด ชุดสายฉีดน้าดับเพลิง
ปลอดภัย (ต่อ)
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 25 มิ ล ลิ เ มตร 1 ชุ ด ความยาวสายฉี ด น้ า
ดับเพลิง 100 ฟุต ต่อจากตู้ฉีดน้าดับเพลิงแล้วสามารถนาไปใช้ดับเพลิงใน
พื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง
ขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง
บริเวณโถงทางเดิน และโถงลิฟต์ของอาคาร P อาคาร Q อาคาร R และ
อาคาร T ชั้นละ 2 ชุด ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี FHC จานวน 40 จุด
2) หัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department
Connection : FDC) (Fire Department Connection : FDC)
โครงการจัดให้มีหัวรับน้าดับเพลิงสาหรับนาน้าจากรถดับเพลิงเข้าสู่ระบบ
การจ่ายน้าเพื่อดับ เพลิงภายในอาคารโครงการ โดยหัวรับน้าดับเพลิ ง
สาหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 65
x Ø 65 x Ø 100 พร้อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช้
ส าหรั บ หั ว สู บ จากรถดั บ เพลิ ง จ านวน 4 จุ ด ๆ ละ 2 ชุ ด ต าแหน่ ง ที่
จัดเตรียมอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร P จานวน 2 ชุด ด้านหน้าอาคาร Q
จานวน 2 ชุด ด้านหน้าอาคาร R จานวน 2 ชุด และด้านหน้าอาคาร T
จานวน 2 ชุด
3) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ชนิดมือถือ แบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguisher) ขนาด 20
ปอนด์ แบบหิ้วได้ ซึ่งจะติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารทุกอาคารรวม
จานวน 80 จุด ดังนี้
- อาคาร P ติดตั้งทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 4 จุด
และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบบดับเพลิงทุกเดือน
(3) ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(5) มีแผนปูองกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการ
พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้พักอาศัย
ร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่ อเตรียมพร้อมในกรณี เกิด เหตุ
เพลิงไหม้
(6) มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้
ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ
(7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยและ
อานวยความปลอดภัยบริเวณทางเข้า -ออก โครงการ ตลอด
24 ชั่วโมง
(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการเกี่ย วกับการใช้ อุป กรณ์ ปู องกัน อัคคี ภั ย แผนการ
ปูองกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิ บัติต่างๆ
ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
(9) โครงการจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้อย่างเพียงพอ
โดยมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25
ตารางเมตร/คน สาหรับพื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมเป็นจุด
รวมพลสามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการได้ทั้งหมด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์ และช่วงเวลาการตรวจ
วิเคราะห์ดังนี้
(1) ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์
1. pH
2. คลอรีนอิสระ
3. คลอรีนที่รวมกับ
สารอื่น
4. ค่าความเป็นด่าง
5. ความกระด้าง
6. กรดไซยานูริก
7. คลอไรด์
8. แอมโมเนีย\
9. ไนเตรท
10. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้งหมด
11. ฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย
12. Escherichia coli
13.Staphylococcus
aureus
14.Pseudomonas
eruginosa
ดั ช นี ที่ ต ร ว จวิ เคร า ะ ห์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
- อาคาร Q ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 7 จุด ชั้นที่ 2ปลอดภัย (ต่อ)
ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 4 จุด และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
- อาคาร R ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 2 จุด ชั้นที่ 2ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 3 จุด และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
- อาคาร T ติดตั้งทุกชั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 4 จุด ชั้นที่ 2ชั้นที่ 5 ติดตั้งชั้นละ 3 จุด และชั้นดาดฟูาจานวน 2 จุด
4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) โครงการจะติดตั้งปูาย
บอกทางหนีไฟภายในอาคารโดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร
พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11 W ซึ่ง
มีกาลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกาลังไฟฟูาในสภาวะปกติ
เกิด ขัด ข้องไม่ น้ อยกว่ า 2 ชั่ ว โมง โดยจะติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริเวณทางเข้า ออก
อาคาร และทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ
5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ ทา
หน้ า ที่ จ่ า ยก าลั ง ไฟฟู า ในสภาวะที่ ไ ฟฟู า ปกติ ขั ดข้ อง หลอด Halogen
พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟูาอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟูา
ได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่าง
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุด
ต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ จานวน 216 จุด
6) กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษา
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โครงการได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดใน
แต่ละส่วนของอาคาร ดังนี้
- อาคาร P ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟูา
รวมมี CCTV จานวน 42 จุด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และเพียงพอต่อจานวนผู้ อพยพภายในโครงการและยังเป็น
พื้นที่ที่ปลอดภัย
(10) กาหนดทางเดินรถดับเพลิงขนาดใหญ่สามารถ
เข้าถึงหัวรับน้าดับเพลิงได้
(11) มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง มีดังนี้
1) ควบคุมการจราจรภายในโครงการ
2) ติดตั้งปูายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และ
ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ
ได้อย่างปลอดภัย
3) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริมถนนสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิ ดความคล่องตัวใน
การเดินรถ
4) โครงการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้จานวน
รวมทั้งสิ้น 127 คัน ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่
จอดรถได้ทุกเวลา โดยไม่จากัดที่จอดรถ
5) สาหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับ
ผู้พั กอาศัย ในโครงการ สามารถจอดได้ เฉพาะลานจอดที่
โครงการกาหนดให้เท่านั้น
6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอย
อานวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการในการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด ตรวจวิเคราะห์ปีละ 4
ครั้ง ตลอดช่วงการดาเนินของ
โครงการ
(2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือและค่า
ความเป็ น กรด-ด่ าง วั นละ 2
ครั้ ง ก่ อ นเปิ ด และหลั ง ปิ ด
บริการสระว่ายน้า
(3) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย ทั้ ง หมด
แ ล ะ ฟี ค อ ล โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม
แบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
- อาคาร Q ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟูา
ปลอดภัย (ต่อ)
รวมมี CCTV จานวน 41 จุด
- อาคาร R ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟูา
รวมมี CCTV จานวน 28 จุด
- อาคาร T ติดตั้ง CCTV ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟูา
รวมมี CCTV จานวน 29 จุด
รวมมี CCTV ที่ติดตั้งภายในอาคาร จานวน 140 จุด โดยจะ
ติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ โถงลิฟต์ และทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร
สาหรับภายนอกอาคารโครงการเนื่องจากทางเข้า-ออกของโครงการตั้งอยู่
ติดกันถนนสาธารณะ ซึ่งโครงการได้ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในโครงการให้
ชัดเจน โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นจุดอับสายตา โดยเพิ่มมุมมองที่สามารถ
มองเห็นพื้นที่สาธารณะ คือ ถนนด้านหน้าโครงการเพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการเข้ า ออกของรถ และดู แ ลความปลอดภั ย บริ เ วณถนน
สาธารณะนอกโครงการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่
ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ภายในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เพื่ อ เป็ น การดู แ ลและรั ก ษาความปลอดภั ย แก่
ผู้ใช้อาคาร โดยได้มีการติดตั้ง CCTV จานวน 30 จุด บริเวณทางเดินรถ
ลานจอดรถและทางเข้าออกโครงการ รวมมี CCTV ทั้งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ในพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 170 จุด
7) บันไดหนีไฟ
โครงการจัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ของอาคาร คสล.
5 ชั้นดาดฟูา โดยโครงการจัดให้มีบันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟรวมด้วย มี
รายละเอียดดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เดิ น ทางเข้ า -ออกโครงการ โดยเน้ น ให้ ร ถสามารถเข้ า
โครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พัก
อาศั ย ภายในโครงการ เดิ น รถตามระบบจราจรอย่ า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อ ความสะดวกและปลอดภั ย ในการเดิ น รถ
ตลอด 24 ชั่วโมง
7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักในโครงการใช้บริการ
รถประจาทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น
(12) มาตรการปูองกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย
1) ตรวจตราและตรวจสอบกล่องวัตถุที่ผิดปกติ
แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจท้องถิ่น
2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่
โครงการ
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สาหรับ
ตรวจสอบหาอาวุธที่ต้องสงสัย
4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สาหรับ
ตรวจสอบหาวัตถุระเบิดที่ต้องสงสัย
5) กาหนดแผนฉุกเฉินในการปูองกันการเกิด
และขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ
6) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของ
ผู้เข้าพัก ขณะก่อนการเกิดวินาศภัยและขณะเกิดวินาศภัย
เพื่อปูองกันการตื่นตระหนก
(13) มาตรการปูองกันผลกระทบด้านความปลอดภัย
ของผู้พักอาศัย กรณีมีผู้มาใช้บริการสระว่ายน้า
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) อาคาร P
- บันได ST-1 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26
เมตร
- บันได ST-2 (บันไดหลัก) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 - ชั้น
ดาดฟูา มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
2) อาคาร Q
- บันได ST-3 (บันไดหลัก) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 - ชั้น
ที่ 5 มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26 เมตร
- บันได ST-4 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26
เมตร
3) อาคาร R
- บันได ST-5 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง 0.90 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22
เมตร
- บันได ST-6 (บันไดหลัก) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26
เมตร
4) อาคาร T
- บันได ST-7 (บันไดหลัก) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.16 เมตร และลูกนอน 0.26
เมตร

1) จัดให้มีการติดตั้งกุญแจระบบคีย์การ์ดแยก
โดยแยกเป็นระบบคีย์การ์ดเฉพาะแต่ละอาคาร และระบบ
คีย์การ์ดเฉพาะชั้นดาดฟูา
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอย
สอดส่องดูแลบริเวณภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง
(14) มาตรการปูองกันผลกระทบด้านความปลอดภัย
ของของผู้ที่ใช้บริการทางเชื่อม
1) จัดให้มีการติดตั้งแนวผนังกันตก ความสูงไม่
น้อยกว่า 1.30 เมตร ตลอดแนวทั้งสองฝั่งบริเวณทางเดินทุก
แห่งที่เชื่อมระหว่างอาคาร
2) วัสดุโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างทางเชื่อม
จะเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทาน และแข็งแรง
3) ในบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารจะไม่มีสงิ่
กีดขวางหรือการใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการ
สัญจร
4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอย
สอดส่องดูแลบริเวณภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง
5) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟูา ขนาด
พื้นที่ 560.23 ตารางเมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้เป็น
พื้นที่พักผ่อน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายใน
โครงการ
6) บ ารุ ง ดู แ ลรั ก ษาต้ น ไม้ และพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
- บันได ST-8 (บันไดหนีไฟ) จานวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 7) เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับ
ปลอดภัย (ต่อ)
ชั้นดาดฟูา มีความกว้าง 0.90 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 อาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้
เมตร
ออกแบบไว้
(15) มาตรการปูองกันผลกระทบด้านความปลอดภัย
บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการสระว่ายน้า
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันได
หนีไฟ ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนัง
ทึบก่อสร้างด้วยวัสดุเป็นวัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพืนชันล่างของอาคารต้อง
มีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพืนชันล่างได้
บันไดหนีไฟภายในอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันได
หนีไฟ ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้าง ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกันโดยรอบ
เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศ
ถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชันต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่
ภายนอกอาคารได้มี พืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสง
สว่างให้เพียงพอทังกลางวันและกลางคืน
ซึ่งการออกแบบบันไดหนีไฟ มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหาการจมน้า
(1) กาหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นาเด็กอายุต่ากว่า
10 ปีที่ยังว่ายน้าไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเอง
ได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้
1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15
นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว ไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของสระว่ายน้า อย่างน้อย 2 อัน
3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อย
กว่า 3.5 เมตร น้าหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่
ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้า
4) เครื่องช่วยหายใจ สาหรับผู้ใหญ่ และสาหรับเด็ก
อย่างละ 1 ชุด ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้
ประจาสระว่ายน้าและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
(3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่
ส าคั ญ ๆ เช่ น โรงพยาบาล สถานี ต ารวจ เพื่ อ ขอความ
ช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคน
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ
ปลอดภัย (ต่อ)
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันได
หนีไฟ ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า 80 เซนติเมตรสูงไม่น้อย กว่า 1.90 เมตร และต้องทาเป็นบานเปิด
ชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านัน กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บาน
ประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตู
หรือทางออกสู่บันไดหนีไฟ ต้องไม่มีธรณีหรือขอบกัน
ซึ่ ง การออกแบบประตู ห นี ไ ฟทั้ ง หมดของโครงการ มี ค วาม
สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประตูบันไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2
ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับ
ให้ป ระตู ปิด ได้เอง มีความกว้ าง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มี ธรณี
ประตูกั้น
นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งปูายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดง
ให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งปูายอื่นๆ
ที่ติดไว้ใกล้ เคียงกัน ส าหรับ ปูายบอกทางหนี ไฟจะใช้สัญ ลักษณ์ หนีไ ฟ
พร้อมระบุคาว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อย
กว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สีขาวบนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่าง
ให้เห็น เด่ น ชั ด ตลอดเวลาทั้ ง ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิ น ไว้ ที่ บ ริเวณ
ทางออกสู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร ส่วนปูายบอกตาแหน่งชั้นอาคาร จะ
ติดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด้วยตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
และบริเวณโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จมน้า และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าว
ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อปฏิบั ติ เกี่ ยวกั บ การดูแลสุ ขภาพและความปลอดภั ย
ของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้า (กรณีการลื่นหกล้ม)
(1) อาคารประกอบทาด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้น
เรียบไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้า ทาความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง
เล็กน้อย เพื่อการระบายน้าที่ดี
(2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้า ในเวลากลางคืน
ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน
(3) จัดให้มีที่ว่าง สาหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่าย
น้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้าขังทา
ความสะอาดง่าย
(4) จัดให้มีรางระบายน้าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้า
ที่ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี
และไม่มีน้าล้นออกจากราง
(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความ
ชานาญในการว่ายน้าและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้
ผลั ด เปลี่ ย นกั น เพื่ อ ดู แ ลความปลอดภั ย และช่ ว ยเหลื อ
ผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประจาอยู่ตลอดเวลาที่สระว่าย
น้าเปิดบริการ
ปัญหาอุบัติเหตุ
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การลาเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
การล าเลี ยงผู้พั กอาศัยออกนอกอาคารจะใช้ บันไดหนีไฟของ
อาคาร ก่ อนเคลื่ อนย้ า ยตามเส้ น ทางหนี ไ ฟที่ ก าหนดไปยั ง จุ ด รวมพล
จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ 183.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณอาคาร R
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 90.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณอาคาร P
รวมขนาดพื้นที่จุดรวมพล 273.00 ตารางเมตร
(1) จุดรวมพลของโครงการ
การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจานวนผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ และเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ายคน
ออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต้องจัดเตรียมพื้นที่
จุดรวมพลทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่า 250.50 ตารางเมตร (คิดจากจานวนผู้
อพยพประมาณ 1,002 คน (พนักงานประจาโครงการและผู้พักอาศัย 
สัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) โครงการได้
จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ จานวน 2 จุด มีขนาดพื้นที่ 273.00 ตาราง
เมตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล เท่ากับ 0.27 ตารางเมตร/คน จึง
สอดคล้องกับแนวทางของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่กาหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25
ตารางเมตร/คน
สาหรับผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักและพนักงานจะต้องอพยพออก
จากอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจาก
อาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีปูายแจ้งไว้สาหรับทางหนีไฟ และลง

(1) จั ด ให้ มี ราวกัน ตก รอบบริ เวณสระว่ า ยน้ า เพื่ อ
ปูองกันอุบัติเหตุการพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ
(2) กาหนดเขตพื้ นที่ห้ามเข้า บริเวณรอบสระว่ ายน้ า
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุการพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้าน
ความปลอดภั ยต่ อชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง ในระยะดาเนินการ
1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ
2) ติดตั้งปูายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ
ทางเข้ า -ออกโครงการที่ ส ามารถเห็ น ได้ ชั ด เจน และใน
ระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ
ได้อย่างปลอดภัย
3) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริมทางสาธารณประโยชน์
ด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การเดินรถ
4) โครงการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้จานวนรวม
ทั้งสิ้น 127 คัน ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถ
ได้ทุกเวลา โดยไม่จากัดที่จอดรถ
5) สาหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับผู้พัก
อาศัยในโครงการ สามารถจอดได้เฉพาะลานจอดที่โครงการ
กาหนดให้เท่านั้น
6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการในการเดินทางเข้า-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ มายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สาหรับระยะเวลาในการอพยพคน
ปลอดภัย (ต่อ)
ไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช้เวลาประมาณ 3.30 นาที
8) ความสามารถในการให้บริการดับเพลิงของหน่วยงานราชการ
พื้นที่โครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชิงทะเล โดยมีรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1
คัน รถดับเพลิงอาคารสูงพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง จานวน 1
คัน รถยนต์บรรทุกน้าเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 12,000 ลิตร
จ านวน 2 คัน รถยนต์ บ รรทุ กน้ าเอนกประสงค์พ ร้อมอุป กรณ์ ขนาด
6,000 ลิตร จานวน 2 คัน ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
ชนิดอัดอากาศ จานวน 4 ชุด และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 16 คน
ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ทางโครงการสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชิงทะเล ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ
มีระยะทางตามเส้นทางการจราจรห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.30
กิโลเมตร ซึ่งรถที่ใช้ในการดับเพลิงของหน่วยงานดังกล่าวสามารถเข้าถึง
พื้น ที่ โ ครงการได้ ภายในเวลาประมาณ 5 นาที (คิดที่ ความเร็ว รถ 40
กิโลเมตร/ชั่วโมง)
สาหรับโครงการยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการระงับ
อัคคีภัยในเบื้องต้นให้กับบุคลากรที่ได้กาหนดไว้ตามแผนงาน พร้อมทั้ง
มาตรการด้านความปลอดภัย และมีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก
และรวดเร็ ว และขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ พั ก อาศั ย ภายใน
โครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง
7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักในโครงการใช้บริการรถ
ประจาทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น
8) แจ้งให้ผู้พักในโครงการที่มีรถยนต์ส่วนตัว แจ้งทาง
เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทาเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบ
ความเพี ยงพอของที่ จอดรถ และปริมาณรถที่ จะเข้ามาใน
โครงการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถ
ดูแลและคอยอานวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น
มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย
โครงการได้เพิ่มเติมมาตรการปูองกันผลกระทบจาก
การเกิดวินาศภั ย ในระยะเปิ ดดาเนินการของโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
(1) ตรวจตราและตรวจสอบกล่องวัตถุที่ผิดปกติ แจ้ง
เจ้าหน้าที่ตารวจท้องถิ่น
(2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สาหรับตรวจสอบหา
อาวุธที่ต้องสงสัย
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สาหรับตรวจสอบหา
วัตถุระเบิดที่ต้องสงสัย
(5) กาหนดแผนฉุกเฉินในการปูองกันการเกิดและ
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้พักอาศัย ขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ
ปลอดภัย (ต่อ)
ภายในห้องชุดของโครงการ
(6) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของผู้เข้า
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบดับเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงการ พักอาศัย ขณะก่อนการเกิดวินาศภัยและขณะเกิดวินาศภัย
ได้จัดเตรียมไว้มีความสามารถในการดับเพลิงได้ในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วย เพื่อปูองกันการตื่นตระหนก
ดับเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึง รวมทั้งความสามารถในการอพยพ
ผู้ พั ก อาศั ย และผู้ ที่ เ กี่ย วข้อ งออกได้ ทั น เวลา ดั ง นั้ น ผลกระทบที่ อาจ
เกิดขึ้นในด้านอัคคีภัยจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9) การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะดาเนินการ
การดาเนินการของโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) ในระยะดาเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อ
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ได้ แ ก่ ความ
หนาแน่นของปริมาณการจราจร บริเวณทางเข้า -ออกโครงการ อุบัติเหตุ
จากรถยนต์ และการจอดรถยนต์ในที่สาธารณะของโครงการ
นอกจากนี้ จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี
100 เมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ร้อยละ 100.00 ขณะที่การสารวจความ
คิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบว่า ประชาชน
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิด เห็ น ว่ า ไม่ มี ปั ญ หาความไม่ ป ลอดภัย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น ร้ อยละ 87.50 และรองลงมาประชาชนมี ค วามคิ ด เห็น ว่ า
มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 3.13 อยู่ในระดับ
ต่า สาหรับการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 501 เมตร ถึง
1 กิโลเมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00
ปลอดภัย (ต่อ)
โดยภาพรวม ประชาชนส่ ว นใหญ่ ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
โครงการ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในระยะเปิดดาเนินการโครงการ
ไม่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมา ประชาชน
มีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ใน
ระดั บ ต่ า อย่ า งไรก็ ต าม การเปิ ด ด าเนิ น การของโครงการ อาจส่ ง
ผลกระทบต่ อความปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจึงนาเสนอมาตรการปูองกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบฯ หากปฏิ บั ติ ต ามมาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะ
ได้รับผลกระทบลดลง
4.4 สุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ
จากการตรวจสอบแหล่ ง โบราณสถาน จากทะเบี ย นแหล่ ง
โบราณสถานประเทศไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝุาย
วิ ช าการกองโบราณคดี กรมศิ ล ปากร พ.ศ.2532 พบว่ า ในรั ศ มี
3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถานสาคัญปรากฏอยู่แต่
อย่างใด และจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ของส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ท าเนี ย บรั ฐ บาล เมื่ อ วั น ที่
7 พฤศจิ ก ายน 2532 พบว่ า ในจั ง หวั ด ภู เก็ ต มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตาม
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปรากฏอยู่จานวน 7 แห่ง ได้แก่ น้าตกโตนไทร
หาดในยาง หาดปุาตอง หาดสุรินทร์ หาดในหาน เขารัง และแหลมพรหม
เทพ โดยใน รัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ มีแหล่งธรรมชาติอัน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) โครงการเลือกใช้โทนสีภายนอกอาคาร ที่มีลักษณะ
กลมกลื นกับธรรมชาติ และเป็ นมิ ตรกั บสภาพแวดล้ อมโดย
รอบพื้ นที่ โครงการ และเป็ นโทนสี ที่ มี ความสบายตา โดย
โครงการจะเลื อ กใช้ สี เ ทา สี ข าวและสี เ หลื อ ง เป็ น โทน
สีภายนอกอาคาร
(2) โครงการได้ออกแบบอาคารให้แต่ละห้องพักมี
เฉลียงเพื่อช่วยเพิ่มระยะทางระหว่างขอบอาคารกับกระจก
ของแต่ ล ะห้ อ งพั ก ซึ่ ง จะช่ ว ยลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด การ
สะท้อนของแสงจากอาคารได้ในระดับหนึ่ง
(3) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
คนเท่ากับ 2.65 ตร.ม./คน

- ดูแล ปรับปรุง และซ่อมแซม
พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ
ให้อยู่ในสภาพที่ สมบู รณ์ ตลอด
ช่วงเปิดดาเนินการ
- ก่ อนด าเนิ น การใน
บริ เ วณที่ จั ด เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
จะมีการฟื้นฟูบารุงดินโดยการ
น าปุ๋ ย หมั ก ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ม าใส่
ผสมในดินก่อนการปลูกต้นไม้
และหมั่ น ดู แ ลบ ารุ ง รั กษาดิ น
และต้ น ไม้ อ ยู่ เ สมอ เพื่ อ ให้
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ควรอนุรักษ์ปรากฏอยู่ใกล้ที่ตั้งโครงการ ได้แก่ หาดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ห่างจาก
(4) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
พื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะ 2.57 กิโลเมตร
โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือ
2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
โครงการได้ กาหนดให้มี พื้ น ที่ สี เขีย วภายในโครงการทั้ ง หมด ก่อสร้างโดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อร้องเรียน
(5) นาข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบด
เท่ากับ 2,665.45 ตารางเมตร โดยจัดไว้ที่บริเวณต่างๆ ภายนอกอาคาร
บังแสงแดดของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน
มีรายละเอียดดังนี้
(6) จัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหาจาก
(ก) พื้นที่สีเขียวบนพื้นดิน มีพื้นที่เท่ากับ 2,105.22 ตาราง
เมตร เป็นไม้ยืนต้นบนดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวบนดิน การก่อสร้างโครงการเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความ
ทั้งหมด โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดมีรายละเอียดพื้นที่สีเขียวในแต่ละส่วน เหมาะสม
(7) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขต
ดังนี้
ก) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้น เท่ากับ 1,605.65 ที่ดิน เพื่อบดบังทัศนียภาพและลดผลความกระด้างของตัว
ตารางเมตร จานวน 160 ต้น ประกอบด้วย ต้นไคร้ย้อย ต้นจิกทะเล ต้น อาคารโครงการ
(8) ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพ
จิกน้า ต้นโพทะเล และต้นกระทิง
ข) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้พุ่มคลุมดินและหญ้า เท่ากับ ดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้
(9) การดูแลต้นไม้ในโครงการจะต้องมีการตัดกิ่ งของ
499.57 ตารางเมตร ประกอบด้วย ต้นเตยหอม ต้นไอริสดอกเหลือง ต้น
พลับพลึงหนู ต้นฟิโลเดนดรอน มะละกอ ต้นคล้าซิการ์ ต้นไทรเกาหลี ต้น ต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดย
ไม่รุกล่าเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น
หนวดปลาหมึกแคระ ต้นเฟิร์นฮาวาย และหญ้ามาเลเซีย
(10) ดูแลสภาพภายนอกอาคารรวมทั้งสีของอาคารให้
(ข) พื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้า มีพื้นที่เท่ากับ 560.23 ตารางเมตร
อยู่ในสภาพที่สวยงามตามที่ได้ออกแบบไว้
โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดมีรายละเอียดพื้นที่สีเขียวในแต่ละส่วนดังนี้
(11) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พัก
ข) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้พุ่มคลุมดินและหญ้า เท่ากับ
560.23 ตารางเมตร ประกอบด้วย ต้นเตยหอม ต้นไอริสดอกเหลือง ต้น อาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น
(12) มาตรการปูองกันและแก้ไขในด้านการบดบังลม
พลับพลึงหนู ต้นฟิโลเดนดรอน มะละกอ ต้นคล้าซิการ์ และ ต้นหนวด
1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง
ปลาหมึกแคระ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต้ น ไม้ ที่ ป ลู ก บริ เ วณดั ง กล่ า ว
สามารถเจริ ญ เติ บโตได้ อย่ า ง
ยั่ ง ยื น สร้ า งความร่ ม รื่ น และ
สวยงามให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รวมพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมด เท่ากับ 2,665.45 ตาราง
เมตร แยกเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้น (ร่มเงา) เท่ากับ 1,605.65 ตารางเมตร ไม้
พุ่มและไม้คลุมดิน เท่ากับ 1,059.80 ตารางเมตร สาหรับสัดส่วนพื้นที่
สีเขียวต่อคน เท่ากับ 2.65 ตารางเมตร/คน (คานวณจานวนคน 1,002
คน พื้นที่สีเขียวโครงการ 2,665.45 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนดของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน โดยพื้นที่ที่
เขียวของโครงการมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว
3) ความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ
ภายหลังโครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
เปิด ดาเนิน การจะมีอาคาร คสล. 5 ชั้ นดาดฟู า จานวน 4 อาคาร คือ
อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T นอกจากนี้โครงการจัดให้มีที่
จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู้พิการจานวน 5 คัน
เมื่อพิจารณาสภาพทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการพัฒนาพื้นที่
โครงการ ซึ่งบริเวณพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่อาศัยปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่
ก่อสร้างอาคารชุด ย่อมส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากทัศนียภาพเดิม
อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นในบริเวณนี้ แต่ทั้งนี้
ยังส่ งผลต่ อการขยายตั วของที่ พักอาศัย มาสู่ ย่า นนี้ อย่ างต่ อเนื่อง ส่ว น
ผลกระทบด้านทัศนียภาพที่เกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้แต่ละบุคคล ทา
ให้ผลกระทบด้านทัศนียภาพของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม
โครงการได้จัดให้มีแนวทางในการลดผลกระทบด้านทัศนียภาพดังนี้
- โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุด สาหรับประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุ ด เพื่ อการค้า ในการออกแบบอาคารได้ จั ด ให้แต่ ล ะ

พื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่ม
ลงมือก่อสร้างโดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อ
ร้องเรียน
2) นาข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
บดบังลมของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน
3) จัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหา
จากการก่อสร้างโครงการเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตาม
ความเหมาะสม
(13) มาตรการปูองกันและแก้ไขในด้านการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์
1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคาร
โครงการ ณ วั น ที่ เ ริ่ ม ลงมื อ ก่ อ สร้ า ง โดยระบุ ชื่ อ และ
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อร้องเรียน
2) ดาเนินการ/ติดต่อประสานงานแก้ไขตามเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน
3) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดาเนินการ
ปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจาน
รับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากอาคาร
โครงการซึ่งเงื่อนไขในการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-121

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ห้องนอน ของแต่ละห้องชุดให้มีเฉลียง เพื่อช่วยเพิ่มระยะทางระหว่าง
ขอบอาคารกับกระจกของแต่ละห้องชุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิด
การสะท้อนของแสงจากอาคารได้ในระดับหนึ่ง
- เลือกใช้วัสดุที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และ
เลื อกปลูกพั นธุ์ ไม้ที่ เหมาะสมและร่มเงาเมื่อโตเต็ มที่ จากเอกสารเรื่อง
Plant, People and Environmental Quality ของ Gary O. Robinette
(1972) ได้เน้น ถึงความสาคัญของต้นไม้ในการปิดบังทัศนียภาพที่ไม่พึง
ประสงค์ แม้ว่าต้นไม้จะเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงจนอาจจะก่อให้เกิด
ความไม่แน่นอนมากกว่าวัสดุอื่น เช่น รั้วหรือกาแพง แต่ต้นไม้ก็สามารถ
ใช้เป็นฉากบังได้ดี เนื่องจากมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติเฉพาะตัวทั้งในด้าน
สีสันรูปทรง และพื้นผิว ต้นไม้ที่เลือกจะปลูกในมุมมองดังกล่าวจะเลือก
ต้นไม้ที่มีความสูงทั้งบริเวณพื้นที่ตั้งอาคาร และบริเวณด้านหน้าโครงการ
เพื่อลดความกระด้างของอาคารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ทัศนียภาพต่อผู้สัญจรบนทางสาธารณประโยชน์ เนื่องจาก
โครงการประกอบด้วยอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน 4 อาคาร คือ
อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T แต่เนื่องจากสภาพที่ตั้ง
โครงการนั้ น ส่ว นใหญ่ เป็นพื้ นที่เพื่ อการอยู่อาศัย พื้ นที่ว่า ง และพื้น ที่
พาณิชยกรรม ซึ่งทาให้ความสูงของอาคารไม่ มีความแตกต่างกับพื้น ที่
โดยรอบ เมื่อพิจารณาบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการประกอบไปด้ว ย
อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม วิลล่า อาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์
บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้น ในภาพรวมการเกิดขึ้น
ของโครงการจึ ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางสายตามากนั ก ทั้ ง นี้
โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีความสอดคล้อง

โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือ
สิ้นสุดลง
4) ในกรณีที่ทั้ง 2 (เจ้าของโครงการหรือกับผู้ได้รับ
ผลกระทบ) ไม่ สามารถตกลงกัน ได้ให้ใช้ ลักษณะจั ดตั้ ง
คณะกรรมการประสานร่ว มแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้า ง
โครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ง ประกอบด้ว ย
ตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบอันเกิด
จากโครงการ และตัว แทนจากหน่ วยงานราชการหรือตั ว
แทนที่เป็นคนกลาง ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้
ร่วมกันกาหนดแนวทางการชดเชยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม
และเป็นธรรมต่อทุกฝุายโดยกาหนดระยะเวลาคุ้มครองนับ
จากวันที่ก่อสร้างตลอดจนช่วงเปิดดาเนินการ
(14) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ สี เ ขี ย วให้ มี
สภาพที่ ส มบู ร ณ์ อ ยู่ เ สมอ เพื่ อ ความสวยงามและความ
ปลอดภัยของผู้พักอาศัย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กับสภาพพื้นที่โดยรอบไว้แล้ว ดังนั้น ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจึง
คาดว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) การบดบังทิศทางลม
โครงการมีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่ออาคารข้างเคียง
เพี ย งเล็ กน้ อย และเกิ ด เป็ น ช่ ว งเวลาสั้ น ๆ ประกอบกั บ ทิ ศทางลมจะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการ
ได้มีการเว้นระยะห่าง ระยะร่นเพียงพอ ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารชิดแนว
เขตที่ดิน ทาให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกันนี้ โครงการยังจัดให้
มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเพื่อช่วยสร้างความร่มรื่น
อีกด้วย ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยู่ในระดับต่า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทาง
ลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับ
แตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการจ่ า ยเงิ น ชดเชย
ค่าเสียหายหรือการดาเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความ
เสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ
ดังกล่าวกับบริษัท บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด นับตั้งแต่การก่อสร้าง
อาคารแล้วเสร็จ โดยมีกาหนดระยะเวลาคุ้มครองเป็นเวลา 1 ปี
5) การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์
อาคารโครงการประกอบด้วยอาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟูา จานวน
4 อาคาร คือ อาคาร P อาคาร Q อาคาร R และอาคาร T นอกจากนี้
โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 127 คัน เป็นที่จอดรถสาหรับผู้
พิการจานวน 5 คัน โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลดทอนความเข้ม สั ญญาณวิ ท ยุ และโทรทั ศน์ล ง ส่ ง ผลให้การรับ ของ
เครื่ องวิ ท ยุ และโทรทั ศน์ ไ ด้ รั บ สั ญ ญาณที่ มี ความเข้ม ลดลงแต่ เพื่ อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริเวณโดยรอบอื่นๆ โครงการจะทาหนังสือ
แจ้ ง ผู้ พั ก อาศั ย ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง อาจเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ
วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้
6) การบดบังแสงแดด
(ก) ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ
ก) ผลกระทบด้านบวก
- ลดการเคืองตาจากแสงโดยตรงและการสะท้อนจากวัสดุ ทา
ให้เกิดโอกาสในการชื่นชมธรรมชาติภายนอกอาคาร
ข) ผลกระทบด้านลบ
- ปิดกั้นปริมาณแสงสว่างซึ่งอาจลดโอกาสหรือความชัดเจนของ
ภาพในการมองเห็นธรรมชาติภายนอก
- ปิดกั้นการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกโดยตรง ทั้งนี้ระดับ/
ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับทัศนคติของทัศนากรแต่ละบุคคล
(ข) ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ก) ผลกระทบด้านบวก
- ช่วยลดอุณหภูมิของบ้านเรือนทาให้ประหยัดค่าพลังงานใน
การใช้ เครื่องปรับอากาศ
- ช่วยลดอุณหภูมิพื้นที่ภายนอกบ้านเรือนและเพิ่มโอกาสในการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ใช้ชีวิต/พักผ่อน ภายนอกอาคาร
- เพิ่มโอกาสในการเลือกปลูกต้นไม้ชนิดไม่ต้องการแสงแดด
โดยตรง
ข) ผลกระทบด้านลบ
- ลดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแสงแดดโดยตรงในกิจกรรมใน
ครัวเรือนปกติ เช่น การตากผ้า และกิจกรรมสนทนาการกลางแจ้งต่าง ๆ
- ลดโอกาสในการใช้แสงสว่างในการดาเนินชีวิตปกติ อาจทาให้
ต้องใช้ไฟฟูาและแสงสว่างเพิ่มขึ้น
- จากัดการเลือกชนิดต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดโดยตรง
ทั้งนี้ระดับ /ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้สอย
ที่ดินบริเวณข้างเคียงเป็นเกณฑ์ ดังนั้น การบดบังแสงมีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและด้านลบต่อชุมชนข้างเคียง แต่ผลกระทบในหัวข้อนี้ มีระดับ ที่
ยอมรับได้
ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดดังกล่าว โครงการจะ
กาหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้
พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกาหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจาก
อาคารโครงการในช่วงเปิดดาเนินการซึ่งโครงการจะทาหนังสือแจ้งผู้พัก
อาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจ
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ
วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับ โครงการได้โ ดยตรง อนึ่ ง เงื่ อนไขในการด าเนิน การตามมาตรการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

4.5 สระว่ายน้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) กาหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นาเด็กอายุต่ากว่า
10 ปี ที่ยังว่ายน้าไม่เป็นและผู้สงู อายุทไี่ ม่สามารถดูแลตัวเอง
ได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้
1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15
นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว ไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของสระว่ายน้า อย่างน้อย 2 อัน
3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า
3.50 เมตร น้าหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่
ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้า
4) เครื่องช่วยหายใจ สาหรับผู้ใหญ่ และสาหรับเด็ก
อย่างละ 1 ชุด จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาไว้ประจาสระว่ายน้าและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
(3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่
ส าคั ญ ๆ เช่ น โรงพยาบาล สถานี ต ารวจ เพื่ อ ขอความ
ช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคน
จมน้า และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าว
ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

(1) ตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ า
จากสระว่า ยน้ าของโครงการ
ตามพารามิเตอร์ ดังนี้
1. pH
2. คลอรีนอิสระ
3. คลอรีนที่รวมกับสาร
อื่น
4. ค่าความเป็นด่าง
5. ความกระด้าง
6. กรดไซยานูริก
7. คลอไรด์
8. แอมโมเนีย
9. ไนเตรท
10. โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด
11. ฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย
12. Escherichia coli
13.Staphylococcus

ดังกล่าว บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อ
บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง
โครงการจัดให้มีสระว่ายน้าภายในอาคาร จานวน 1 สระ อยู่บน
ชั้นดาดฟูาของอาคาร Q มีขนาดพื้นที่ 444.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย
สระว่ายน้าสาหรับเด็ก และสระว่ายน้าสาหรับผู้ใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้
- สระว่ายน้าสาหรับเด็ก มีขนาดพื้นที่ 36.64 ตารางเมตร ระดับ
น้าในสระลึก 0.60 เมตร มีปริมาตร 21.98 ลูกบาศก์เมตร
- สระว่ายน้าสาหรับผู้ใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 408.20 ตารางเมตร
ระดับน้าในสระลึก 1.10 เมตร มีปริมาตร 449.72 ลูกบาศกเมตร
ดั ง นั้ น สระว่ า ยน้ าภายในโครงการมี ป ริ ม าตรรวม 471.70
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากไม่มีการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้า อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้า ดังนั้น จึงต้องกาหนดให้มี
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.5 สระว่ายน้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณรอบสระว่าย
น้ากับทางเดินรอบสระว่ายน้าเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนใน
กรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้าในเวลากลางคืน
(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life
guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน และ
ต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญในการว่ายน้าและผ่านการอบรม
การช่ ว ยชี วิ ต คนจมน้ า สามารถให้ ก ารปฐมพยาบาลได้
โดยต้องอยู่ประจาสระว่ายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้า (กรณีการลื่นหกล้ม)
(1) อาคารประกอบทาด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้น
เรียบไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้า ทาความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง
เล็กน้อย เพื่อการระบายน้าที่ดี
(2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้า ในเวลากลางคืน
ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน
(3) จั ด ให้มี ที่ ว่า งส าหรับ ใช้ เป็ นทางเดิ น รอบสระ
ว่ายน้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้าขัง
ทาความสะอาดง่าย
(4) จัดให้มีรางระบายน้าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้า
มีความกว้าง 30 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทาความ
สะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้าล้นออกจากราง
(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
aureus
14. Pseudomonas
aeruginosa
ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง
ตลอดช่ ว งการด าเนิ น ของ
โครงการ
(2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลื อและค่ า
ความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2
ครั้ ง ก่ อ นเปิ ด และหลั ง ปิ ด
บริการสระว่ายน้า
(3) ตรวจวิ เคราะห์ห า
ปริ ม าณโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย
ทั้ง หมดและฟี คอลโคลิ ฟ อร์ม
แบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.5 สระว่ายน้า (ต่อ)

4.6 การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ช านาญในการว่ ายน้ าและสามารถให้ การปฐมพยาบาลได้
ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุประจาอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้าเปิดบริการ
ลักษณะโครงการเป็นกิจการประเภทอาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร
(1) ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร
เกิน 2,000 ตารางเมตร จัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องมีการออกแบบ โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบกับ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือขนาดของ แสงอาทิตย์
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อ
(2) เครือ่ งปรับอากาศ
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126
1) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสม
ตอนที่ 12ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
กับขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
ในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด (High Economic Efficiency
Ratio (EER))
2) บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่ อ
รักษาระดับการใช้ไฟฟูาให้ต่า โดยข้อแนะนาทั่วไป มีดังนี้
- ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็ น
ครั้งคราวตามกาหนดที่ตั้งไว้ ตลอดอายุการใช้งานของระบบ
โดยส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบในครั้งแรกมักจะเป็นการ
ปรับแต่งครั้งเดียวที่ได้กระทากับระบบทาให้ประสิทธิภาพ
ของระบบลดลงเรื่อย ๆ
- ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะ
กับความสบายเท่านั้น ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่าที่สุด
และหมั่ นตรวจสอบว่า สามารถทางานได้เป็น ปกติ หรือไม่
อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 C๐

(1) ต ร ว จ สอบเครื่องใช้
ไฟฟูา ของส่วนกลางให้มีสภาพ
ใช้งานได้ทุกเดือน
(2)
ซ่ อ มแซมแก้ ไ ข
เครื่องใช้ไฟฟูาของส่ วนกลาง
หากเกิดการชารุด
(3) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้ตระหนักเรื่องการประหยัด
พลังงาน อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
(4) ท าความสะอาด
หลอดไฟและโคมไฟทุกเดือน
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.6 การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทาความสะอาดแผง
กรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวสกปรก พื้นผิวรับความร้อน
จะถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี ทาให้น้าเย็นที่กลับไปยังเครื่อง
ทาน้าเย็นยังมีอุณหภูมิต่าอยู่ ทาให้ประสิทธิภาพที่เครื่องทา
น้าเย็นต่าลงด้วย
- ทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อน
ด้วยอากาศเป็นประจาและตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวาง
ลมที่ใช้ในการระบายความร้อน
- พัดลมทุกตัวจะต้องทาการหล่อลื่นโดยอัดจารบี
หรือหยอดน้ามันอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลา
- ตรวจสอบการรั่ว ของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้
รวมถึงการซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด
- ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคารว่ามี
รูรั่วทาให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่
(3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดย
เลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ช นิ ด ประหยั ด พลั ง งาน เช่ น หลอดไฟ
โครงการจะเลือกใช้หลอด LED ทั้งหมด
(4) บุคลากร
1) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการ
ประหยัดพลังงานเป็นประจาสม่าเสมอ
2) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด -ปิดไฟในจุดที่
หมดความจาเป็นในการใช้งาน เป็นประจาทุกวัน
3) จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทาความสะอาดหลอดไฟ
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บทที่ 5
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า) (ช่วงดาเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การประหยัดและ
และโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุุนละอองที่เกาะหลอดไฟจะทา
อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
ให้แสงสว่างลดน้อยลง
หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด เป็นผู้รับผิดชอบ
- โครงการจะต้องปฏิบัติตามตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯอย่างเคร่งครัด
- จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระ ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกาหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- นาส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ หากผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นาส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

5-130

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ ของโครงการเนื่องจากในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิด
ดาเนินการ มีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงได้เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่พิจารณาแล้วว่า โครงการจะต้องดาเนินการเป็นประจา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทที่ปรึกษาฯ เสนอให้โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งในช่วงก่อสร้าง
และช่วงเปิดดาเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 6-1 และตารางที่ 6-2 ตามลาดับ
6.2 รูปแบบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รูปแบบรายงานผลการดาเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึกและการตรวจคุณภาพน้าทิ้งที่ต้องส่งให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดาเนินการ) ดังแสดงในตารางที่ 6-3
2) แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้าทิ้ง (ช่วงเปิดดาเนินการ) ดังแสดงในตารางที่ 6-4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1) สภาพภูมิประเทศ

2) คุณภาพอากาศ

สถานที่ตรวจสอบ
- พื้นที่โครงการ
- รายงานของการบันทึกข้อมูล

4) การใช้ไฟฟ้า

- ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้าน
ทิศใต้ของโครงการ 1 จุด (ดังรูป
ที่ 6-1)
- บริเวณโรงเรียนอนุบาลลากูน่า
ภู เ ก็ ต ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณด้ า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จุด (ดัง
รูปที่ 6-1)
- ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้าน
ทิศใต้ของโครงการ 1 จุด (ดังรูป
ที่ 6-1)
- บริเวณโรงเรียนอนุบาลลากูน่า
ภู เ ก็ ต ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณด้ า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จุด (ดัง
รูปที่ 6-1)
- อุปกรณ์ไฟฟ้า

5) การใช้น้า

- ระบบท่อน้าและถังเก็บน้า

3) เสียงและความ
สั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ดัชนีตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจวัด
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
การเข้าพบผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ เพื่อ
สอบถามถึ ง ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาทางแก้ไข
อย่างเร่งด่วน
ความแข็งแรงของรั้วทึบและไม่ให้มีการฉีกขาด
Total Suspended Particulate (TSP)
- ทุกวัน ตลอดช่วงทาฐานราก รายงาน บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
PM-10
ผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้น ทุก 1 เดือน
CO
ตลอดช่วงก่อสร้าง
SOx
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง
NOx
HC

1)
2)
3)
4)

Leq-24 ชั่วโมง
Lmax
L90
ความสั่นสะเทือน

1)
2)

- ทุกวัน ตลอดช่วงทาฐานราก รายงาน บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
ผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้น ทุก 1 เดือน
ตลอดช่วงก่อสร้าง

1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง
สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1) ตรวจดูจุดรั่วซึม ของระบบท่อน้าและถังเก็บน้า - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง
หากพบให้ทาการแก้ไขโดยด่วน

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
6) ระบบสุขาภิบาล
(1) มูลฝอย

(2) น้าเสีย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

สถานที่ตรวจสอบ

ดัชนีตรวจวัด

ความถี่ในการตรวจวัด

- บริเวณห้องพักมูลฝอยของพื้นที่ 1) ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของถัง - ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง
ก่ อ สร้ า ง และบริ เ วณบ้ า นพั ก
รองรับมูลฝอย
คนงานก่อสร้าง
2) ตรวจสอบการตกค้ างมู ลฝอยบริ เวณห้ องพั ก
มูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
3) ท าความสะอาดถั ง รองรั บ มู ล ฝอยทุ ก ครั้ ง
หลังจากรถเก็บขนขยะของบริษัทเอกชนเข้าเก็บ
ขน
- ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปในพื้นที่ 1) ดู แ ลระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป ในพื้ น ที่ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง
ก่ อ สร้ า งและบริ เ วณบ้ า นพั ก
ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้มีประสิทธิภาพ
คนงาน
อยู่เสมอ
2) ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากระบบบ าบั ดน้ า
เสียสาเร็จรูป ในบ่อพักน้าสุดท้ายก่อนปล่อย
ออกสู่ ท่ อ ระบายน้ าริ ม ถนนภาระจ ายอม
จานวน 1 จุด (ดังรูปที่ 6-2) โดยกาหนดให้มี
ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ได้แก่
- pH
- บีโอดี (BOD)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- สารที่ละลายได้ทงั้ หมด (Total Dissolved
Solids)
- สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- น้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตรวจสอบ

3)
4)
(3) ห้องน้าห้องส้วม
7) ระบายน้า
8) สุขภาพและ
สาธารณสุข

9) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

10) การคมนาคม
ขนส่ง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ห้องส้ วมในพื้น ที่ ก่อสร้างและ
บริเวณบ้านพักคนงาน
- รางท่อระบายน้าภายในโครงการ
- ผู้ปฏิบัตงิ าน
- คนงานก่อนรับเข้าทางาน
- บ้านพักคนงาน

-

- พื้นที่โครงการ
- ผู้ปฏิบัติงาน

-

- เครื่องมือและอุปกรณ์

-

- เครื่องจักร

-

-

-

- รถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด
- ทีเคเอ็น (TKN)
- Total Coliform Bacteria
- Fecal Coliform Bacteria
บารุงรักษาระบบท่อน้าทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างและ
บ้ า นพั กคนงานไม่ ให้มี การรั่ว ซึ ม เพื่ อป้ องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรค
สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบาบัดน้าเสีย
สาเร็จรูป
ทาความสะอาดห้องน้า – ห้องส้วมบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
สิ่งตกค้างในรางระบายน้า
ตรวจสุขภาพ
ให้ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน
ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายหลังรื้อ
ถอนบ้านพักคนงาน
ตรวจสอบและกาจัดแหล่งลูกน้ายุงลาย
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้มีสภาพเหมาะสมกับการทางาน
ตรวจสอบรายการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/
อุปกรณ์
เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมใน
การทางาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ไม่ให้บรรทุกน้าหนักเกิน

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง
- ก่อนรับเข้าทางาน
- ภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- หลังการใช้งาน ตลอดช่วงก่อสร้าง
- ก่อนการใช้งาน และหลังการใช้งานทุก
ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง
- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตรวจสอบ
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

-

-

11) สภาพสังคมและ - เอกสารหรือรายงานของ
เศรษฐกิจ
การบันทึกข้อมูล

-

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ดัชนีตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจวัด
จากัดความเร็วรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อแล่นรถขน
ส่งผ่านชุมชน
ดูแสสภาพของรถบรรทุ กขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์
ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ก่อนเข้า-ออก จากพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุก
ครั้ง ต้องล้างล้อของรถบรรทุกขนส่งวัสดุแ ละ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้า ย
ก่อสร้าง ทางชารุด และลูกศรทิศทางเข้าสู่
โครงการ ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อเข้าใกล้
บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอานวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างและ
ป้ายชื่อโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ
กาหนดเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใน
ช่วงเวลากลางวัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มี
ปริมาณการจราจรหนาแน่น และหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลาเร่งด่วน
เอกสารประกันความเสียหาย อันเนื่องมาจาก - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง
การก่อสร้างของโครงการกับบริษัทประกันภัย
รายงานของการเยี่ยมเยือน บ้านพักอาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่าเสมอ

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :

สถานที่ตรวจสอบ

ดัชนีตรวจวัด
- รายงานของการรับเรื่อง ร้องเรียน และหา
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งเรี ย น
อันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้รับผิดชอบในระยะก่อสร้าง คือ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
- จัดทาโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกาหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- นาส่งรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หากผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นาส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แห่ง
พระราชบัญญัตฯิ ดังกล่าว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต
(จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน ในพื้นที่อ่อนไหว)

พื้นที่โครงการ
(จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน)

ตาแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
รูปที่ 6-1
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผังตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
6-7
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดาเนินการ) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
1) คุณภาพน้า
1.1) คุณภาพน้าทิ้ง - จุด รวบรวมน้าเสีย ก่อนเข้า ระบบ - กาหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ได้แก่
หลังการบาบัด
บาบัดน้าเสียจานวน 4 จุด (ดังรูป
1. บีโอดี (BOD)เข้า
ที่ 6-3)
2. สารแขวนลอย (Suspended Solids) เข้า
- จุดระบายน้าออกจากระบบบาบัด - กาหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ได้แก่
น้าเสียจานวน 4 จุด ก่อนนาไปรด
1. pH
น้ าต้ น ไม้ และระบายออกสู่ ท่ อ
2. บีโอดี (BOD)
ระบายน้ าสาธารณะริ ม ซอยเชิ ง
3. ซัลไฟด์ (Sulfide)
ทะเล 14 (ดังรูปที่ 6-3)
4. สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved
Solids)
5. สารแขวนลอย (Suspended Solids)
6. ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
7. น้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
8. ทีเคเอ็น (TKN)
9. Total Coliform Bacteria
- ส่วนตกตะกอน
- สูบตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบาบัด
น้าเสีย
- บ่อดักไขมัน
- ตั ก ไขมั น ทุ ก วั น ไปตากให้ แ ห้ ง ก่ อ นส่ ง ให้
บริษัทเอกชนทาการเก็บขยะ
1.2) คุณภาพน้าใน - สระว่ายน้าในโครงการ
1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
สระว่ายน้า
1. คลอรีนอิสระคงเหลือ
2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง
2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
1. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- ทุก 3 เดือนตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ทุกเดือนตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ตักไขมันทุก 3 วัน ตลอดช่วงเปิด
ดาเนินการ
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด
บริการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

-ทุกเดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดาเนินการ) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2) คุณภาพน้าใน
สระว่ายน้า (ต่อ)

สถานที่ตรวจสอบ

3)

- ห้องน้าและห้องอาบน้า บริเวณ 1)
สระว่ายน้า
2)
3)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ดัชนีตรวจวัด
2. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
3. Escherichia coli
4. Staphylococcus aureus
5. Pseudomonas aeruginosa
ควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ าในสระว่ า ยน้ า
โดย
พารามิเตอร์ที่ต้องทาการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
1. pH
2. คลอรีนอิสระ
3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น
4. ค่าความเป็นด่าง
5. ความกระด้าง
6. กรดไซยานูริก
7. คลอไรด์
8. แอมโมเนีย
9. ไนเตรท
10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
11. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
12. Escherichia coli
13. Staphylococcus aureus
14. Pseudomonas aeruginosa
ทาความสะอาดห้องน้าและห้องอาบน้า
ดูแลความเป็ นระเบีย บเรียบร้อยของห้องน้ า
และห้องอาบน้า
ซ่อมบารุงห้องน้าและห้องอาบน้า

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดาเนินการ) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจวัด
1.2) คุณภาพน้าใน - ความปลอดภัย ส าหรับผู้ ใช้ ข้ อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพและความ - ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
สระว่ายน้า (ต่อ)
สระว่ายน้า (กรณีการจมน้า)
ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้า (กรณี
การจมน้า)
1) กาหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นาเด็กอายุต่า
กว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้าไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตนเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้
1. โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
2. ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่
น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้าอย่า ง
น้อย 2 อัน
3. ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่
น้อยกว่า 3.5 เมตร น้าหนักเบาอย่างน้อย
1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสู่ส่วนลึกของ
สระว่ายน้า
4. เครื่องช่วยหายใจ สาหรับผู้ใหญ่และสาหรับ
เด็ก อย่างละ 1 ชุด
5. ชุ ด ป ฐ ม พ ย า บ า ล ที่ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ไ ด้
ตลอดเวลาไว้ ประจาสระว่ายน้าและอยู่ใน
บริเวณที่ใกล้ที่สุด
3) อุ ป กรณ์ สื่ อ สารที่ ส ามารถติ ด ต่ อ บุ ค คลหรื อ - ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
สถานที่สาคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดาเนินการ) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2) คุ ณ ภาพน้ าใน
สระว่ายน้า (ต่อ)

สถานที่ตรวจสอบ

-

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

ดัชนีตรวจวัด
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้า
และปิ ด ประกาศ หมายเลขโทรศัพ ท์ ของ
สถานที่ ดั ง กล่ า วในที่ เห็ น ได้ ชั ด เจนและเป็ น
ข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

ความถี่ในการตรวจวัด

ความปลอดภั ย ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย - ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
สระว่ายน้า (กรณีการลื่นหกล้ม) ของผูม้ าใช้บริการสระว่ายน้า (กรณีการลื่นหกล้ม)
1) อาคารประกอบท าด้ ว ยวั ส ดุ มั่ น คงแข็ ง แรง
พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้า ทาความสะอาดง่าย
พื้นลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อการระบายน้าที่ดี
2) ในกรณี ที่ มี ก ารเปิ ด ใช้ ส ระว่ า ยน้ าในเวลา
กลางคื น ต้ อ งจั ด ให้ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอทั่ ว
บริเวณสระว่ายน้า เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
3) จัด ให้มี ที่ ว่า งส าหรับใช้ เป็ น ทางเดิน รอบสระ
ว่ายน้า มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ไม่ลื่น ไม่มีน้าขัง ทาความสะอาดง่าย
4) จัดให้มีรางระบายน้าล้นมีฝาปิด รอบสระว่าย
น้า มีความกว้าง 30-40 ซม.ไม่เป็นสนิม
แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี
และไม่มีน้าล้นออกจากราง
5) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ซึ่ ง มี - ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
ความชานาญในการว่ายน้า และสามารถให้
การปฐมพยาบาลได้เพื่อดูแล ผู้ใช้บริการ เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุประจา อยู่ตลอดเวลาที่สระว่าย

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดาเนินการ) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตรวจสอบ

2 ) ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ - แนวท่อประปา
ท่ อ น้ าประปาและถั ง
สารองน้าใช้
- ถังสารองน้าใช้ ทุกแห่งภายใน
โครงการ

3) มูลฝอย

- ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ
- ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

4) การระบายน้าและ - ท่อระบายน้า
ป้องกันน้าท่วม
5) การจราจร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

- ถนนในโครงการ

ดัชนีตรวจวัด

ความถี่ในการตรวจวัด

น้าเปิด
- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทางานของ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
เครื่องสูบน้าและวาล์วต่างๆ
ดาเนินการ
- ตรวจวัดคุณภาพน้า ได้แก่
- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
2. เอสเชอริเชียโคไล
3. สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส
4. คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
- ล้างทาความสะอาดถังสารองน้าใช้ทุกแห่ง

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

1) ความเรี ย บร้ อ ยของถั ง รองรั บ มู ล ฝอย และ - ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
2) ตรวจสอบการตกค้ า งมู ล ฝอยภายในพื้ น ที่ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจากบริษัทเอกชน
โครงการ
ที่ มี ใ บอนุ ญ าตท าการเก็ บ ขยะจาก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเชิ ง ทะเล
3) ทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของโครงการ ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
4) ทาความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและถนน
ภายในโครงการ
1) ขุ ด ลอกท่ อ ระบายน้ าทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ภ ายใน - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
โครงการ
2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อ
พักน้าและท่อระบายน้า
1) ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของป้ า ยและ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
บริษทั ลากูน่า แกรนด์ จากัด
เครื่องหมายบนพื้นทาง
2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดาเนินการ) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตรวจสอบ
- ทางเข้า-ออกโครงการ

1)

6) การใช้ไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้า

-

7) พื้นที่สีเขียว

- ต้นไม้ในโครงการ

1)
2)
3)

8) เชื้อลีจิโอเนลลาใน - เครื่องปรับ อากาศบริเวณพื้น ที่ 1)
เครื่องปรับอากาศ
ส่วนกลางของโครงการ
2)
9) การป้องกันอัคคีภัย - ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและ
และความปลอดภัยใน อุปกรณ์ดับเพลิง
ชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้ายแสดงทางหนีไฟ
- ถังเคมีดับเพลิง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

-

ดัชนีตรวจวัด
จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ควบคุ ม การจราจรบริ เ วณ
ทางเข้า-ออกตลอดเวลา
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ดูแล และบารุงรักษาต้นไม้ในโครงการ
ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม
อยู่เสมอ
ก่อนดาเนินการในบริเวณที่จัดเป็นพื้นที่สีเขียว
จะมีการฟื้นฟูบารุงดินโดยการนาปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อิน ทรี ย์ ม าใส่ ผ สมในดิ น ก่ อ นการปลู ก ต้ น ไม้
และหมั่นดูแลบารุงรักษาดินและต้นไม้อยู่เสมอ
เพื่ อให้ต้ น ไม้ ที่ ป ลู กบริเ วณดั ง กล่ า วสามารถ
เจริญเติ บโตได้อย่ างยั่ ง ยืน สร้า งความร่ม รื่น
และสวยงามให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้
ล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่
ส่วนกลาง
ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้า
ทิ้งของระบบปรับ อากาศของแต่ล ะเครื่องใน
พื้นที่อาคาร
ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์และระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี เห็นได้
ชัดเจน
ตรวจสอบระดับความดันภายในถัง โดยดูจากมาตร
วัดความดันและตรวจสอบอายุการใช้งานของถัง

ความถี่ในการตรวจวัด
- ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดาเนินการ) โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตรวจสอบ
- สายฉีดน้าดับเพลิงและตู้เก็บสาย
ฉีด (FHC)
- ทางหนีไฟ
- เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย

-

ดัชนีตรวจวัด
สภาพพร้อมใช้งาน
อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
ซ้อมอพยพหนีไฟ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ
สภาพพร้อมใช้งาน

- เครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าสารอง (Generator)
10) การประหยัดและ - เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มี
อนุรักษ์พลังงาน
สภาพใช้งานได้
10) การประหยัดและ
- ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง
อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
หากเกิดการชารุด
- เจ้าหน้าที่ของโครงการ
- อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนให้ ต ระหนั ก เรื่ อ งการ
ประหยัดพลังงาน
- ทาความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ
11) ทางเชื่อมระหว่าง - บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร - ตรวจสอบแนวผนั ง กั น ตกบริ เ วณทางเชื่ อ ม
อาคาร
ทุกแห่ง
ระหว่างอาคารให้อยู่ในสภาดีอยู่เสมอ
- ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

ความถี่ในการตรวจวัด
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

- ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ
- ตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด เป็นผู้รับผิดชอบ
- โครงการจะต้องปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯอย่างเคร่งครัด
- จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกาหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- นาส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ หากผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นาส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชัน่ (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดาเนินการ)
เงื่อนไขสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความถี่ของ
การรายงาน

สิ่งที่ผู้ประกอบการได้
ปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่ผปู้ ระกอบการไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนว
ทางแก้ไข

1. การจัดการมูลฝอย
2. ระบบไฟฟ้า
3. ระบบประปา
4. การป้องกันอัคคีภัย
5. การควบคุมอัตราการระบายน้า
6. การเดินระบบ (Operation) และ
การดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
(Maintenance)
7. อื่น ๆ

ผู้ตรวจสอบ ...........................................
( ...................................... )
วัน/เดือน/ปี ...........................................

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชัน่ (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้าทิ้ง

แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ...............…. ประจาปี พ.ศ. ......................
วันที่ ............... เดือน .............……..... พ.ศ. .................
ดัชนีตรวจวัด
จุดตรวจวัด
บ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ าบริ เ วณ
ระบบบาบัดน้าเสีย
1. จุดก่อนเข้าระบบบาบัดน้า
เสีย จานวน 4 จุด
2. จุดออกจากระบบบาบัดน้า
เสีย จานวน 4 จุด ก่อนปล่อย
ออกสู่คลองสาธารณะ และราง
ระบายน้าสาธารณะ
ค่ามาตรฐานน้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข

pH

BOD
(มก./ล.)

SS
(มก./ล.)

Sulfide
(มก./ล.)

TDS
(มก./ล.)

Settleable
Solids
(มก./ล.)

Oil &
Grease
(มก./ล.)

TKN
(มก./ล.)

5-9

ไม่เกิน
20

ไม่เกิน
30

ไม่เกิน
1.0

ไม่เกิน
500

ไม่เกิน
0.5

ไม่เกิน
20

ไม่เกิน
35

Fecal
Coliform
Bacteria
(MPN/100 ml)

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่
125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
* ยึดตามแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พัก
ตากอากาศ โดยสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์ ...........................................................................................…
ผู้วิเคราะห์……………………………………………………
(…………………………………………………...)
วัน/เดือน/ปี…………………………………………………….
หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้าทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ..............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ………………………………………………..………………………..…………................................................
ผู้สรุปความเห็น………..……………….…………………………..
( .……………….…………………………………)
คุณวุฒิ………………..…………………………………..
วัน/เดือน/ปี…………………..………....……………………..

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชัน่ (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบ ทส. 1
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
ของแหล่งกาเนิดมลพิษ
____________ __
แหล่งกาเนิดมลพิษ โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ................................................โทรสาร...........................................มี บริษัท ลากูน่า
แกรนด์ จากัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อการค้า ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ............................................. ออกให้โดย .............................................หมดอายุ ..............................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชัน่ (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

น้าเสียจากส่วนต่างๆของอาคาร P

น้าเสียจากห้องครัว
ภายในห้องชุด
บ่อกาจัด METHANE
พื้นที่ในการกาจัดก๊าซมีเทน
ในดิน 5.00 ตร.ม.
ถังดัก METHANE
Methan
e

เครื่องเติมอากาศ
ปริมาณ O2 1.30 กก O2/ชม.

AEROSOL SCRUBBER

Gas Effuenece

ปั้มสูบน้าเสีย

To Inffluence
Flowrate = 50.00m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น 45.07 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่รบั ได้
50.00 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ปริมาตรแยกกากตะกอน 12.50 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถังเติมอากาศ 10.20 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.35 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 3,500 มิลลิกรัม/ลิตร

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 6.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
ต้องกาจัด 2.38 กก./วัน
- ปริมาณถังเก็บตะกอน
1.78 ลบ.ม.
- ระยะเวลาเก็บกัก 60 วัน

ถังตกตะกอน

ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.68 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาเก็บกัก 3.69 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการไหลเฉลี่ย
77.78%

สูบตะกอนทิ้งเดือนละ
ครัง้ ๆ ละ 0.89 ลบ.ม.

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ ดา้ นหน้าโครงการ

รูปที่ 6-4 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร P

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด

รูปที่ 2.7.2-7 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร P
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชัน่ (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

น้าเสียจากส่วนต่างๆของอาคาร Q
บ่อกาจัด METHANE
พื้นที่ในการกาจัดก๊าซมีเทน
ในดิน 5.00 ตร.ม.
ถังดัก METHANE
Methan
e

เครื่องเติมอากาศ
ปริมาณ O2 1.30 กก O2/ชม.

AEROSOL SCRUBBER

Gas Effuenece

ปั้มสูบน้าเสีย

To Inffluence
Flowrate = 50.00m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น 45.07 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่รับได้
50.00 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ปริมาตรแยกกากตะกอน 12.50 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถังเติมอากาศ 10.20 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.35 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 3,500 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังตกตะกอน
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.68 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาเก็บกัก 3.69 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการไหลเฉลี่ย
77.78%

น้าเสียจากห้องครัว
ภายในห้องชุด
ถังดักไขมัน
ปริมาตร 8.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
ต้องกาจัด 2.38 กก./วัน
- ปริมาณถังเก็บตะกอน
1.78 ลบ.ม.
- ระยะเวลาเก็บกัก 60 วัน

สูบตะกอนทิง้ เดือนละ
ครั้งๆ ละ 0.89 ลบ.ม.

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบบนาน้าทิ้งมารดน้าพื้นที่สีเขียว
น้าทิ้ง ปริมาณ 40.68 ลบ.ม./วัน ถูกสูบกลับไปใช้
รดต้นไม้ และพื้นทีส่ ีเขียวภายในโครงการ

รูปที่ 6-5 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร Q

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชัน่ (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

น้าเสียจากส่วนต่างๆของอาคาร R
บ่อกาจัด METHANE
พื้นที่ในการกาจัดก๊าซมีเทน
ในดิน 5.00 ตร.ม.
ถังดัก METHANE
Methan
e

เครื่องเติมอากาศ
ปริมาณ O2 1.30 กก O2/ชม.

AEROSOL SCRUBBER

Gas Effuenece

ปั้มสูบน้าเสีย

To Inffluence
Flowrate = 35.00m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น 26.89 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่รับได้
35.00 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ปริมาตรแยกกากตะกอน 8.75 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถังเติมอากาศ 7.29 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 5.00 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.30 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 4,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังตกตะกอน
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.68 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาเก็บกัก 5.27 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการไหลเฉลี่ย
66.67%

น้าเสียจากห้องครัว
ภายในห้องชุด
ถังดักไขมัน
ปริมาตร 5.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
ต้องกาจัด 1.94 กก./วัน
- ปริมาณถังเก็บตะกอน
1.46 ลบ.ม.
- ระยะเวลาเก็บกัก 60 วัน

สูบตะกอนทิง้ เดือนละ
ครั้งๆ ละ 0.73 ลบ.ม.

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 6-6 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร R

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชัน่ (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

น้าเสียจากส่วนต่างๆของอาคาร T
บ่อกาจัด METHANE
พื้นที่ในการกาจัดก๊าซมีเทน
ในดิน 5.00 ตร.ม.
ถังดัก METHANE
Methan
e

เครื่องเติมอากาศ
ปริมาณ O2 1.30 กก O2/ชม.

AEROSOL SCRUBBER

Gas Effuenece

ปั้มสูบน้าเสีย

To Inffluence
Flowrate = 50.00m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น 45.07 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่รับได้
50.00 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ปริมาตรแยกกากตะกอน 12.50 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถังเติมอากาศ 10.20 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.35 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 3,500 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังตกตะกอน
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.68 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาเก็บกัก 3.69 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการไหลเฉลี่ย
77.78%

น้าเสียจากห้องครัว
ภายในห้องชุด
ถังดักไขมัน
ปริมาตร 8.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
ต้องกาจัด 2.38 กก./วัน
- ปริมาณถังเก็บตะกอน
1.78 ลบ.ม.
- ระยะเวลาเก็บกัก 60 วัน

สูบตะกอนทิง้ เดือนละ
ครั้งๆ ละ 0.89 ลบ.ม.

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 6-7 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร T

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกาเนิดมลพิษ

วัน
เดือน
ปี

ปริมาณ
การใช้
ไฟฟ้า
ของ
ระบบ
บาบัด
น้าเสีย
(หน่วย)

ปริมาณ
ปริมาณ การระบาย
ปริมาณ
การทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
น้าใช้
น้าเสียที่ น้าทิ้งจาก สารเคมีหรือ
ระบบบาบัด เครื่องสูบน้า เครื่องเติม เครื่องกวน/ เครื่องกวน/ เครื่องสูบ อื่น ๆ
ในทุก
เข้าระบบ ระบบบาบัด สารสกัด
น้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) อากาศ
ผสมน้าเสีย ผสมสารเคมี ตะกอน
(ระบุ)
กิจกรรม
บาบัด
น้าเสีย ชีวภาพทีใ่ ช้
(ปกติ
/
ผิ
ด
ปกติ
)
(ปกติ
/
(ปกติ
/
ผิ
ด
ปกติ
)
(ปกติ
/
ผิ
ด
ปกติ
)
(ปกติ
/
(ปกติ
/
ของแหล่ง
น้าเสีย
(ระบาย/ (ชื่อ/ปริมาณ)
ผิดปกติ)
ผิดปกติ) ผิดปกติ)
กาเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ไม่ระบาย) (ลิตรหรือ
(ลบ.ม.)
กิโลกรัม)

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้น
จากระบบ
บาบัด
น้าเสียที่
นาไปกาจัด
(ลบ.ม.)

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ 1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิตแิ ละข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบาบัดน้าเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทาการสรุปผล
เป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน
ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.............................................................................. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
(...........................................................................)
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผู้รับจ้างให้บริการบาบัดน้าเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบ ทส. 2
รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
_____________
1. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกาเนิดมลพิษ โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ...............................................โทรสาร...........................................มี บริษัท ลากูน่า
แกรนด์ จากัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อการค้า ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ............................. ออกให้โดย ............................หมดอายุ ......................................
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียของแหล่งกาเนิดมลพิษสาหรับเดือน ......................
พ.ศ. ............... ตามที่ได้กาหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ในฐานะ
................................................................................... เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
(.................................................................................)
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย
(.................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ....................................................... หมดอายุ .......................................................……………………
ออกให้โดย ................................................................................................................... ...........................................
............................................................................. ผู้รับจ้างให้บริการบาบัดน้าเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ...................................................... หมดอายุ ................................................................................
ออกให้โดย ................................................................................................................... ...........................................
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบาบัดน้าเสีย และแหล่งรองรับน้าทิ้ง
(1) ประเภท/ชนิดของระบบบาบัดน้าเสีย ...............................................................................................................
ความสามารถในการรองรับน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสีย ................................................................. ลบ.ม./วัน
(2) การทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
 แบบต่อเนื่อง .............................................. ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...................................................................
(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบาบัดน้าเสีย  เครื่องสูบน้า  เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้าเสีย  เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน
 อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................
(4) แหล่งรองรับน้าทิ้ง (ระบุ) ..................................................................................................................................
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบาบัดน้าเสียและวิธีการกาจัด ..................................................................
3. สรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียเป็นรายเดือน
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสีย (หน่วย) .........................................................................................
(2) ปริมาณน้าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกาเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...................................................................................
(3) ปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบบาบัดน้าเสีย (ลบ.ม.) ................................................................................................
(4) การระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย ...........................................................................................................
(5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ............................................................................
บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(6) การทางานของระบบบาบัดน้าเสียและอุปกรณ์
- ระบบบาบัดน้าเสีย
 ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................
- เครื่องสูบน้า
 ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................
- เครื่องเติมอากาศ
 ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................
- เครื่องกวน/ผสมน้าเสีย
 ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................
- เครื่องสูบตะกอน
 ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................
- อื่นๆ ....................
 ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบาบัดน้าเสียที่นาไปกาจัด (ลบ.ม.) ..............................................................
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
คาเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบาบัดน้าเสีย
ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทาบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา 106
2. ผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบาบัดน้าเสียผู้ใดทาบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา
107

บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
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เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
กรมอุตุนิยมวิทยา. 2563. สถิติภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563). กรุงเทพมหานคร:
กลุ่มภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2560. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม. 2563. แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจัง หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กระทรวงมหาดไทย. 2554. แผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554.
กระทรวงมหาดไทย. 2558. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2518 แผนที่ท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. 2543. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2543.
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.2541. แนวทางการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด.กรุงเทพ
เกรียงไกร อุดมสินโรจน์. 2535.

วิศวกรรมการจัดการน้าเสีย เล่มที่ 2. มิตรนราการพิมพ์.กรุงเทพฯ

เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. 2536. วิศวกรรมการประปา. กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์.
ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ.2542. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535).
บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด.กรุงเทพฯ.
แนวทางการจัดทา นาเสนอและพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE). การจัดทา นาเสนอและ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต .
2547.
บัณฑิต จุลสัย. 2540. แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุนทรียภาพ สาหรับ
โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ. กรุงเทพมหานคร: สานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม (อัดสาเนา).
บุญส่ง ไข่เกษ. 2537. การบาบัดและการกาจัดน้าเสียจากบ้านพักอาศัยด้วยระบบติดกับที่. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ.
เพ็ ญ แข แสงแก้ ว . 2541. การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3. กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วีระเดช พะเยาศิริพงษ์. 2540. รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาด. สานักพิมพ์พัฒนาศึกษา.
กรุงเทพฯ.
อาไพ ทองภิญโญชัย. 2538. ธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต: ฝ่ายพัฒนาเหมืองแร่ สานักงานทรัพยากรธรณีเขต 2
ภูเก็ต (อัดสาเนา)

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1

เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารราชการ

ภาคผนวกที่ 3
แบบแปลนของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 3-1
แบบสถาปัตย์อาคาร
- ภาคผนวกที่ 3-2
แบบระบบสุขาภิบาล
- ภาคผนวกที่ 3-3
แบบระบบป้องกันอัคคีภัย
- ภาคผนวกที่ 3-4
แบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบแสงสว่าง
ฉุกเฉิน ป้ายทางออกและป้องกันฟ้าผ่า
- ภาคผนวกที่ 3-5
สาเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรของโครงการ
ภาคผนวกที่ 4
รายการคานวณต่างๆ ของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 4-1
รายการคานวณระบบน้าใช้และระบบบาบัดน้าเสีย
- ภาคผนวกที่ 4-2
รายการคานวณระบบระบายน้า
- ภาคผนวกที่ 4-3
รายการคานวณระบบไฟฟ้า
- ภาคผนวกที่ 4-4
รายงานคานวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ภาคผนวกที่ 4-5
รายงานคานวณ OTTV & RTTV
- ภาคผนวกที่ 4-6
รายงานคานวณโครงสร้าง อาคารและรายการคานวณต้าน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
- ภาคผนวกที่ 4-7
รายงานคานวณดินขุด-ดินถม
- ภาคผนวกที่ 4-8
รายการคานวณโครงสร้างกาแพงกันดิน
- ภาคผนวกที่ 4-9
รายการคานวณพื้นที่ใช้สอยโครงการ
ภาคผนวกที่ 5

รายงานผลการเจาะสารวจดิน

ภาคผนวกที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ
- ภาคผนวกที่ 6-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- ภาคผนวกที่ 6-2
ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
- ภาคผนวกที่ 6-3
หนังสือขออนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 7
การสารวจความคิดเห็นของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 7-1
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- ภาคผนวกที่ 7-2
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
- ภาคผนวกที่ 7-3
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
- ภาคผนวกที่ 7-4
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว/
หน่วยงานราชการ
- ภาคผนวกที่ 7-5
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นาชุมชน
- ภาคผนวกที่ 7-6
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มบ้านติดโครงการ)

ภาคผนวก
- ภาคผนวกที่ 7-7
- ภาคผนวกที่ 7-8
- ภาคผนวกที่ 7-9
- ภาคผนวกที่ 7-10
- ภาคผนวกที่ 7-11
- ภาคผนวกที่ 7-12
- ภาคผนวกที่ 7-13
- ภาคผนวกที่ 7-14

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว)
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มผู้นาชุมชน)
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ)
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร)
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร)
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจสูงสุดของหน่วยงาน
หลักฐานการส่งแบบสารวจความคิดเห็นของบ้านที่ยังไม่ได้ตอบแบบสารวจ
ความคิดเห็นกลับมาแก่โครงการ
ตารางสรุปจานวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ภาคผนวกที่ 8

แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ภาคผนวกที่ 9

หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้าง

ภาคผนวกที่ 10

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวกที่ 11

เอกสารประกอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคผนวกที่ 12

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้า
หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

ภาคผนวกที่ 1
เอกสารสิทธิ์ทดี่ ินของโครงการ
และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

โฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 2
เอกสารราชการ

ภาคผนวกที่ 3
แบบแปลนของโครงการ





ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 3-3
ภาคผนวกที่ 3-4

แบบสถาปัตย์อาคาร
แบบระบบสุขาภิบาล
แบบระบบป้องกันอัคคีภัย
แบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบแสง
สว่างฉุกเฉิน ป้ายทางออกและป้องกันฟ้าผ่า
 ภาคผนวกที่ 3-5 สาเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรของโครงการ

ภาคผนวกที่ 3-1
แบบสถาปัตย์อาคาร
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SOLID SEPARATION

AERATION

SEDIMENTATION

5

8.30
2.65

2.60

2.00

EFFLUENT PIPE 150mm.(6")

AIRINLET PIPE Ø25 mm.(1")

A

3.00

A

Ø2.50

INFLUENT PIPE 150mm.(6")

PLAN

MAIN-VENTILATION PIPE 80mm.(3")

8.30

INFLUENT PIPE Ø150mm.(6")
Ø0.72

NO.

ITEM

1.

TANK

--

SEPARATION
AERATION TANK
SEDIMENTATION TANK
TOTAL

13.83
11.45
7.68
32.96

1.1
1.2
1.3
1.4

Ø0.72

Ø0.72

EFFLUENT PIPE 150mm. (Ø6")

Ø0.72

เจ้าของโครงการ

BODY MATERIAL

CAPACITY OF WATER (CU.M.)

FIBERGLASS , THICKNESS 8 MM.

สถาปนิก

CONTENT
32 A, 1.30-1.50 KG.O2/HR. (AT 3000 MMAQ.)
1.50 KW., 380 /3/ 50 ,3000 RPM. (1 SET)
40 A, 0.14 CU.M./MIN (TOTAL HEAD 4.0 M.)
0.25 KW. 380 /3/ 50 , 3000 RPM. (1 SET)

(AERATION TANK)
2.2 SEWAGE SUBMERSIBLE PUMP
(SEDIMENTATION TANK)

GROUND LEVEL

สถาปนิก:
นาย ปริญญา ณรงค์ธนรัฐ

2.80

FRP STRIP
WIDTH 100 mm.
GALV. SLING

อาคารพงษ์อมร ชั้น 3 เลขที่ 1028/5 ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ
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0.10
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SUB.SLUDGE PUMP(TOS-40U2.25)
COMPACTED SAND 0.10 m.
LEAN CONCRETE 0.05 m.
CONCRETE BASE 0.20 m.

SUB. EJECTOR TOS-15BER

SECTION A-A
SCALE 1 : 100

GALV. SLING

DETAIL-1
LIVE SIDE

ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช สย. 5890
นาย
สุเมธ อัสววิมล สย. 7965
นางสาว สุพัตรา ทาไธสง ภย. 46993

DEAD SIDE

0.30

วิศวกรงานระบบ

3 @0.80m.

0.30

9 @0.90 m.

วิศวกรโครงสร้าง

EMBEDED
DB ANCHOR
WITH RC SLAB

8.70
0.30

WIRE ROPE CLIP

DETAIL-1

0.15
0.05

0.50
CONCRETE PIPE

PLAN

WIRE ROPE Ø 14 mm. SLING (OPTION)

EEC ENGINEERING NETWORK

ANCHOR DB 20
DB 12mm. @0.20 m.#

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : +66 (0) 2005-2900-13 โทรสาร : +66 (0) 2005-2914-5
อีเมล์ : eec@eec.co.th GPS : 13.827609, 100.676191

0.10 0.20

NOT TO SCALE

0.30

3.00

0.20

0.50

0.15 x 6.00 m.

FIG.1 TANK TIGHTENING DETAIL.

SCALE 1 : 100

NOT TO SCALE

SHOW LAY-OUT OF PILING
8.70
1.60

1.80

1.80

1.90

0.80

REMARK
- PILING AND FOUNDATION DESIGN,SHALL BE

0.15

0.80

DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL
SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING

2.70

3.00

WITH CIVIL ENGINEER.

ELECTRICAL ENGINEER
วิเศรษฐ์
อังสุรัตน์โกมล วฟก. 1129
สุรเชษฎ์
เสมอเหมือน สฟก. 6062
ลัดดาวัลย์
ห้าหาบ
ภฟก. 54334
MECHANICAL ENGINEER
อรรถกร
ชัยคำรพ
พิชญุตม์
เอกพันธุ์พงษ์

สก. 4252
ภก. 41406

SANITARY ENGINEER
FIRE PROTECTION ENGINEER
นพวรรณ
สุนทรโชติ
สส. 475
ภัทรกันย์
เจริญวารี
ภส. 4246

- SLING OPTION :
THIS ITEM IS NOT SUBJECT TO DESIGN
STANDARD AND SUPPLY

0.15

0.20

12 mm.@0.20 m.#
0.05

ส-สถ. 3790
ภ-ภส. 504

ภูมิสถาปนิก

0.75

0.55

GROUND LEVEL

LAGUNA GRANDE LIMITED
390/1 หมู1่ ถนนศรีสุนทร, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง,
จ.ภูเก็ต 83110

EQUIPMENT
2.1 SUBMERSIBLE EJECTOR

8.70

ที่อยู่
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

SPECIFICATION (AMC-50-EJ)

2.

SCALE 1 : 100

Ø0.72

(T-Junction)
)

(

8.70

PLAN

SEE DETAIL

- รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใช้งานของสินค้า

SCALE 1 : 100

SHOW LAY-OUT OF STEEL ANCHOR STRIP
NORTH

DRAWING

DRAWN BY
CHECKED BY SCALE
4 JAN 2022
DATE

APPROVED BY
DRAWING NO.

-

REV

โครงการ

(T-Junction)
)

(
5

ที่อยู่
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

7.70

เจ้าของโครงการ

7.05
2.00

2.00

2.00

SPECIFICATION
NO.

ITEM
1.1
1.2
1.3
1.4

3.00

Ø2.50

1.

2.

BODY MATERIAL

TANK

--

FIBERGLASS , THICKNESS 8 MM.

SEPARATION
AERATION TANK
SEDIMENTATION TANK
TOTAL

10.63
8.80
7.68
27.11
CONTENT

7.05
Ø0.72

Ø0.72

(SEDIMENTATION TANK)

Ø0.72

สถาปนิก:
นาย ปริญญา ณรงค์ธนรัฐ

ส-สถ. 3790
ภ-ภส. 504

อาคารพงษ์อมร ชั้น 3 เลขที่ 1028/5 ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ
เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
t : 02 1166 311
e: admin@dsigninvitro.com

ภูมิสถาปนิก

0.75

0.55

Ø0.72

32 A, 1.30-1.50 KG.O2/HR. (AT 3000 MMAQ.)
1.50 KW., 380 /3/ 50 ,3000 RPM. (1 SET)
40 A, 0.14 CU.M./MIN (TOTAL HEAD 4.0 M.)
0.25 KW. 380 /3/ 50 , 3000 RPM. (1 SET)

(AERATION TANK)
2.2 SEWAGE SUBMERSIBLE PUMP

390/1 หมู1่ ถนนศรีสุนทร, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง,
จ.ภูเก็ต 83110
สถาปนิก

EQUIPMENT
2.1 SUBMERSIBLE EJECTOR

7.70

LAGUNA GRANDE LIMITED

CAPACITY OF WATER (CU.M.)

2.80

TECTONIX
LANDSCAPE TECTONIX LIMITED

FRP STRIP
WIDTH 100 mm.
GALV. SLING

UNIT 14-01, 14th FLOOR,
CHARTERED SQUARE BUILDING,
152 NORTH SATHON ROAD, SILOM,
BANGRAK, BANGKOK 10500
TEL : 02 266-5898-99
E-mail : info@landscapetectonix.com

0.10

0.05

0.20

12 mm.@0.20 m.#

นาย ศุภสิทธิ์ เทพอำนวยสกุล ส-ภส 64
วิศวกรโครงสร้าง
GALV. SLING

DETAIL-1

EMBEDED
DB ANCHOR
WITH RC SLAB

LIVE SIDE
7.70
0.25

DEAD SIDE

0.25

0.30

8 @0.90 m.

วิศวกรงานระบบ

3 @0.80m.

3.00

ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช สย. 5890
นาย
สุเมธ อัสววิมล สย. 7965
นางสาว สุพัตรา ทาไธสง ภย. 46993

WIRE ROPE CLIP
WIRE ROPE Ø 14 mm. SLING (OPTION)

0.15
CONCRETE PIPE

0.15 x 6.00 m.

0.05

SCALE 1 : 100

ANCHOR DB 20
DB 12mm. @0.20 m.#

0.10 0.20

0.30

NOT TO SCALE

0.50

0.20

0.50

7.70
1.90

1.90

2.00

NOT TO SCALE

0.95

ELECTRICAL ENGINEER
วิเศรษฐ์
อังสุรัตน์โกมล วฟก. 1129
สุรเชษฎ์
เสมอเหมือน สฟก. 6062
ลัดดาวัลย์
ห้าหาบ
ภฟก. 54334

0.15

0.95

EEC ENGINEERING NETWORK

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : +66 (0) 2005-2900-13 โทรสาร : +66 (0) 2005-2914-5
อีเมล์ : eec@eec.co.th GPS : 13.827609, 100.676191

REMARK

2.70

DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL
SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING
WITH CIVIL ENGINEER.
- SLING OPTION :

0.15

3.00

- PILING AND FOUNDATION DESIGN,SHALL BE

THIS ITEM IS NOT SUBJECT TO DESIGN

MECHANICAL ENGINEER
อรรถกร
ชัยคำรพ
พิชญุตม์
เอกพันธุ์พงษ์

สก. 4252
ภก. 41406

SANITARY ENGINEER
FIRE PROTECTION ENGINEER
นพวรรณ
สุนทรโชติ
สส. 475
ภัทรกันย์
เจริญวารี
ภส. 4246

STANDARD AND SUPPLY

SCALE 1 : 100

- รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใช้งานของสินค้า

NORTH

DRAWING

DRAWN BY
CHECKED BY SCALE
4 JAN 2022
DATE

APPROVED BY
DRAWING NO.

-

REV

โครงการ

(T-Junction)
)

(

2.00
Ø1.60

5

INFLUENT PIPE

ที่อยู่
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

2.00

EFFLUENT PIPE

เจ้าของโครงการ

LAGUNA GRANDE LIMITED

INFLUENT PIPE

0.25

0.20

GROUND LEVEL

1.40

GROUND LEVEL

EFFLUENT PIPE

หมายเหตุ : การออกแบบเสาเข็มและฐานรากให้ยึด
ตามสภาพ การรับน้ำหนักของดินที่หน้างาน ภายใต้
การควบคุมโดยวิศวกรโครงสร้าง

390/1 หมู1่ ถนนศรีสุนทร, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง,
จ.ภูเก็ต 83110
สถาปนิก

0.15

สถาปนิก:
นาย ปริญญา ณรงค์ธนรัฐ

ส-สถ. 3790
ภ-ภส. 504

อาคารพงษ์อมร ชั้น 3 เลขที่ 1028/5 ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ
เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
t : 02 1166 311
e: admin@dsigninvitro.com

ภูมิสถาปนิก

TECTONIX
LANDSCAPE TECTONIX LIMITED
UNIT 14-01, 14th FLOOR,
CHARTERED SQUARE BUILDING,
152 NORTH SATHON ROAD, SILOM,
BANGRAK, BANGKOK 10500
TEL : 02 266-5898-99
E-mail : info@landscapetectonix.com

นาย ศุภสิทธิ์ เทพอำนวยสกุล ส-ภส 64
วิศวกรโครงสร้าง

ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช สย. 5890
นาย
สุเมธ อัสววิมล สย. 7965
นางสาว สุพัตรา ทาไธสง ภย. 46993
วิศวกรงานระบบ

2.00
Ø1.60
INFLUENT PIPE

2.00

EFFLUENT PIPE

EEC ENGINEERING NETWORK

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : +66 (0) 2005-2900-13 โทรสาร : +66 (0) 2005-2914-5
อีเมล์ : eec@eec.co.th GPS : 13.827609, 100.676191
INFLUENT PIPE

0.30

0.25

GROUND LEVEL

1.60
0.15

GROUND LEVEL

ELECTRICAL ENGINEER
วิเศรษฐ์
อังสุรัตน์โกมล วฟก. 1129
สุรเชษฎ์
เสมอเหมือน สฟก. 6062
ลัดดาวัลย์
ห้าหาบ
ภฟก. 54334

EFFLUENT PIPE

หมายเหตุ : การออกแบบเสาเข็มและฐานรากให้ยึด
ตามสภาพ การรับน้ำหนักของดินที่หน้างาน ภายใต้
การควบคุมโดยวิศวกรโครงสร้าง

MECHANICAL ENGINEER
อรรถกร
ชัยคำรพ
พิชญุตม์
เอกพันธุ์พงษ์

สก. 4252
ภก. 41406

SANITARY ENGINEER
FIRE PROTECTION ENGINEER
นพวรรณ
สุนทรโชติ
สส. 475
ภัทรกันย์
เจริญวารี
ภส. 4246

NORTH

DRAWING

DRAWN BY
CHECKED BY SCALE
4 JAN 2022
DATE

APPROVED BY
DRAWING NO.

-

REV

โครงการ

(T-Junction)
)

(
5

ที่อยู่
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เจ้าของโครงการ

LAGUNA GRANDE LIMITED
390/1 หมู1่ ถนนศรีสุนทร, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง,
จ.ภูเก็ต 83110

4.00
Ø3.20

สถาปนิก

INFLUENT PIPE

สถาปนิก:
นาย ปริญญา ณรงค์ธนรัฐ

EFFLUENT PIPE

ส-สถ. 3790
ภ-ภส. 504

4.00

อาคารพงษ์อมร ชั้น 3 เลขที่ 1028/5 ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ
เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
t : 02 1166 311
e: admin@dsigninvitro.com

ภูมิสถาปนิก

TECTONIX
LANDSCAPE TECTONIX LIMITED
UNIT 14-01, 14th FLOOR,
CHARTERED SQUARE BUILDING,
152 NORTH SATHON ROAD, SILOM,
BANGRAK, BANGKOK 10500
TEL : 02 266-5898-99
E-mail : info@landscapetectonix.com

นาย ศุภสิทธิ์ เทพอำนวยสกุล ส-ภส 64
วิศวกรโครงสร้าง

INFLUENT PIPE

EFFLUENT PIPE

ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช สย. 5890
นาย
สุเมธ อัสววิมล สย. 7965
นางสาว สุพัตรา ทาไธสง ภย. 46993
วิศวกรงานระบบ

2.30

0.50

GROUND LEVEL

0.40

GROUND LEVEL

หมายเหตุ : การออกแบบเสาเข็มและฐานรากให้ยึด
ตามสภาพ การรับน้ำหนักของดินที่หน้างาน ภายใต้
การควบคุมโดยวิศวกรโครงสร้าง

0.30

EEC ENGINEERING NETWORK

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : +66 (0) 2005-2900-13 โทรสาร : +66 (0) 2005-2914-5
อีเมล์ : eec@eec.co.th GPS : 13.827609, 100.676191

ELECTRICAL ENGINEER
วิเศรษฐ์
อังสุรัตน์โกมล วฟก. 1129
สุรเชษฎ์
เสมอเหมือน สฟก. 6062
ลัดดาวัลย์
ห้าหาบ
ภฟก. 54334
MECHANICAL ENGINEER
อรรถกร
ชัยคำรพ
พิชญุตม์
เอกพันธุ์พงษ์
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เจ้าของโครงการ

LAGUNA GRANDE LIMITED
390/1 หมู1่ ถนนศรีสุนทร, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง,
จ.ภูเก็ต 83110
สถาปนิก

สถาปนิก:
นาย ปริญญา ณรงค์ธนรัฐ

ส-สถ. 3790
ภ-ภส. 504

อาคารพงษ์อมร ชั้น 3 เลขที่ 1028/5 ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ
เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
t : 02 1166 311
e: admin@dsigninvitro.com

ภูมิสถาปนิก

TECTONIX
LANDSCAPE TECTONIX LIMITED
UNIT 14-01, 14th FLOOR,
CHARTERED SQUARE BUILDING,
152 NORTH SATHON ROAD, SILOM,
BANGRAK, BANGKOK 10500
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นาย ศุภสิทธิ์ เทพอำนวยสกุล ส-ภส 64
วิศวกรโครงสร้าง
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EEC ENGINEERING NETWORK
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ที่อยู่
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เจ้าของโครงการ

LAGUNA GRANDE LIMITED
390/1 หมู1่ ถนนศรีสุนทร, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง,
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สถาปนิก

สถาปนิก:
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ภูมิสถาปนิก

TECTONIX
LANDSCAPE TECTONIX LIMITED
UNIT 14-01, 14th FLOOR,
CHARTERED SQUARE BUILDING,
152 NORTH SATHON ROAD, SILOM,
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เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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ภูมิสถาปนิก

TECTONIX
LANDSCAPE TECTONIX LIMITED
UNIT 14-01, 14th FLOOR,
CHARTERED SQUARE BUILDING,
152 NORTH SATHON ROAD, SILOM,
BANGRAK, BANGKOK 10500
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นาย ศุภสิทธิ์ เทพอำนวยสกุล ส-ภส 64
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วิศวกรโครงสร้าง

ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช สย. 5890
นาย
สุเมธ อัสววิมล สย. 7965
นางสาว สุพัตรา ทาไธสง ภย. 46993
วิศวกรงานระบบ

EEC ENGINEERING NETWORK

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
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โทรศัพท์ : +66 (0) 2005-2900-13 โทรสาร : +66 (0) 2005-2914-5
อีเมล์ : eec@eec.co.th GPS : 13.827609, 100.676191
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อังสุรัตน์โกมล วฟก. 1129
สุรเชษฎ์
เสมอเหมือน สฟก. 6062
ลัดดาวัลย์
ห้าหาบ
ภฟก. 54334
MECHANICAL ENGINEER
อรรถกร
ชัยคำรพ
พิชญุตม์
เอกพันธุ์พงษ์

สก. 4252
ภก. 41406
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สส. 475
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เจริญวารี
ภส. 4246
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ที จังชั่น (T-Junction)
(เพื่อการค้า)
5 ชั้น 4 อาคาร
ที่อยู่
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เจ้าของโครงการ

LAGUNA GRANDE LIMITED
390/1 หมู1่ ถนนศรีสุนทร, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง,
จ.ภูเก็ต 83110
สถาปนิก

สถาปนิก:
นาย ปริญญา ณรงค์ธนรัฐ

ส-สถ. 3790
ภ-ภส. 504

อาคารพงษ์อมร ชั้น 3 เลขที่ 1028/5 ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ
เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
t : 02 1166 311
e: admin@dsigninvitro.com

ภูมิสถาปนิก

TECTONIX
LANDSCAPE TECTONIX LIMITED

EE SHAFT 1.70x0.55 m.

UNIT 14-01, 14th FLOOR,
CHARTERED SQUARE BUILDING,
152 NORTH SATHON ROAD, SILOM,
BANGRAK, BANGKOK 10500
TEL : 02 266-5898-99
E-mail : info@landscapetectonix.com

นาย ศุภสิทธิ์ เทพอำนวยสกุล ส-ภส 64
วิศวกรโครงสร้าง

ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช สย. 5890
นาย
สุเมธ อัสววิมล สย. 7965
นางสาว สุพัตรา ทาไธสง ภย. 46993
วิศวกรงานระบบ

EEC ENGINEERING NETWORK
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โทรศัพท์ : +66 (0) 2005-2900-13 โทรสาร : +66 (0) 2005-2914-5
อีเมล์ : eec@eec.co.th GPS : 13.827609, 100.676191

ELECTRICAL ENGINEER
วิเศรษฐ์
อังสุรัตน์โกมล วฟก. 1129
สุรเชษฎ์
เสมอเหมือน สฟก. 6062
ลัดดาวัลย์
ห้าหาบ
ภฟก. 54334
MECHANICAL ENGINEER
อรรถกร
ชัยคำรพ
พิชญุตม์
เอกพันธุ์พงษ์

สก. 4252
ภก. 41406
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ภาคผนวกที่ 3-5
สาเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและ
วิศวกรของโครงการ

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4
รายการคานวณ
รายการคานวณระบบน้าใช้และระบบบาบัดน้าเสีย
รายการคานวณระบบระบายน้า
รายการคานวณระบบไฟฟ้า
รายงานคานวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รายงานคานวณ OTTV & RTTV
รายงานคานวณโครงสร้าง อาคารและรายการคานวณต้าน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
- ภาคผนวกที่ 4-7 รายงานคานวณดินขุด-ดินถม
- ภาคผนวกที่ 4-8 รายการคานวณโครงสร้างกาแพงกันดิน
- ภาคผนวกที่ 4-9 รายการคานวณพื้นที่ใช้สอยโครงการ
-

ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2
ภาคผนวกที่ 4-3
ภาคผนวกที่ 4-4
ภาคผนวกที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 4-6

ภาคผนวกที่ 4-1
รายการคานวณระบบน้าใช้
และระบบบาบัดน้าเสีย

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4-2
รายการคานวณระบบระบายน้า

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4-3
รายการคานวณระบบไฟฟ้า

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4-4
รายงานคานวณระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4-5
รายการคานวณ OTTV&RTTV

ภาคผนวกที่ 4-6
รายการคานวณโครงสร้างอาคารและ
รายการคานวณต้านแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4-7
รายการคานวณดินขุด-ดินถม

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4-8
รายการคานวณโครงสร้าง
กาแพงกันดิน

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4-9
รายการคานวณ
พื้นที่ใช้สอยโครงการ

ภาคผนวกที่ 5
รายงานผลการเจาะสารวจดิน

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 6
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ
 ภาคผนวกที่ 6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 ภาคผนวกที่ 6-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
 ภาคผนวกที่ 6-3 หนังสือขออนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 6-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ภาคผนวกที่ 6-2
ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง

ภาคผนวกที่ 6-3
หนังสือขออนุญาตให้ติดตั้ง
เครื่องตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 7
การสารวจความคิดเห็นของโครงการ















ภาคผนวกที่ 7-1 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ภาคผนวกที่ 7-2 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ภาคผนวกที่ 7-3 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ภาคผนวกที่ 7-4 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มพื้นที่
อ่อนไหว/หน่วยงานราชการ
ภาคผนวกที่ 7-5 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่ ม
ผู้นาชุมชน
ภาคผนวกที่ 7-6 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มบ้านติดโครงการ)
ภาคผนวกที่ 7-7 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มพื้นที่ออ่ นไหว)
ภาคผนวกที่ 7-8 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มผู้นาชุมชน)
ภาคผนวกที่ 7-9 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่ในรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ)
ภาคผนวกที่ 7-10 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร)
ภาคผนวกที่ 7-11 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร)
ภาคผนวกที่ 7-12 หนังสือมอบอานาจจากผู้มอี านาจสูงสุดของหน่วยงาน
ภาคผนวกที่ 7-13 หลักฐานการส่งแบบสารวจความคิดเห็นของบ้านทีย่ ังไม่ได้
ตอบแบบสารวจความคิดเห็นกลับมาแก่โครงการ
ภาคผนวกที่ 7-14 ตารางสรุปจานวนตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสอบถามความคิดเห็น
ประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ภาคผนวกที่ 7-1
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

ภาคผนวกที่ 7-2
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 1

ภาคผนวกที่ 7-3
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2

ภาคผนวกที่ 7-4
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว/
หน่วยงานราชการ

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ของกลุ่มประชาชนที่อยู่รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร จานวน 44 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบ
สารวจความคิดเห็นกลับมา จานวน 36 ตัวอย่าง (โดยมี 1 ตัวอย่าง ไม่แสดงความคิดเห็นต่อมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ) ยังไม่สะดวกตอบแบบสารวจความคิดเห็น
จานวน 3 ตัวอย่าง และอีก 5 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสารวจกลับมาแก่โครงการ
ข้อ 1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ จากการ
ก่อสร้างโครงการ และช่วงเปิดดาเนินการ
ช่วงก่อสร้าง
รายละเอียด
1. เศรษฐกิจและสังคม
- ผู้รับเหมาต้องเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความ
ประพฤติของคนงานมิให้ก่ อความเดือดร้อน
และปั ญ หาต่ า งๆ แก่ ค นงานด้ ว ยกั น และ
ประชาชนใกล้ เ คี ย ง พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มมื อ กั บ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
-ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งต้ อ งมี บ ทลงโทษคนงาน
อย่างชัดเจนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นรวมทั้ง
ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ในการ
ควบคุ ม ดู แ ล เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ปั ญ หาใน
ด้านต่าง ๆ
2. น้าใช้
- จั ด ให้ มี ถั ง เก็ บ น้้ า ส้ า รองส้ า หรั บ ใช้ ใ น
กิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการอย่างน้อย 2 วัน
- ควบคุมดูแลคนงานก่ อสร้างให้มีก ารใช้น้า
อย่างประหยัดให้มากที่สุด รวมทั้งรณรงค์ให้
มีการใช้น้าอย่างประหยัด
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้้า และระบบเส้น
ท่อที่จ่ายน้้าในจุดในที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ
3. การจัดการน้าเสีย
- จั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว มส้ า หรั บ คนงานที่ ถู ก
สุขลักษณะ และดูแลส้วมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งก้า ชับเข้มงวด
ให้ ค นงานก่ อ สร้ า งจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และ
ขับถ่ายเฉพาะในห้องส้วมที่จัดไว้ให้เท่านั้น
- ก้าชับให้คนงานมาช้าระล้างร่างกายและ
เศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
บริเวณช้าระล้างทีจ่ ดั เตรียมไว้เท่านั้น
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กลุ่มประชาชนที่อยู่รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร

ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียด
4. การระบายน้า
- จัดให้มีรางระบายน้้าชั่วคราวรอบๆ บริเวณ
ช้าระล้าง เพื่อรวบรวมน้้าเสียเข้าสู่บ่อบ่ม
- จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้้า
ชั่วคราวอย่างสม่้าเสมอเพื่อป้องกันการตื้นเขิน
และการกีดขวางทางระบายน้้า
-ขุ ด ลอ กตะก อนในท่ อ ระ บายน้้ าอย่ า ง
สม่้าเสมอ เพือ่ ไม่ให้อุดตัน/ตื้นเขิน
5. การจัดการมูลฝอย
- จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัด
กระจายหลายจุดเพื่อความเป็นระเบียบและ
สะดวกต่อการจัดเก็บ
- จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและ
มีฝาปิดมิดชิด ตัง้ ไว้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
- เศษวัส ดุที่ จ ะน้าออกไปก้ าจั ดนอกพื้น ที่
โครงการ จะต้อ งมีผ้ าใบหรือเครื่องป้ องกั น
การร่วงหล่นบนผิวจราจร
6. การใช้ไฟฟ้า
- จั ด ให้ มี แ ผงควบคุ ม วงจรไฟฟ้ า พร้ อ ม
สะพานไฟที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
ได้ทนั ทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- หากอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เกิ ด ช้ า รุ ด ต้ อ งมี ก าร
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ใหม่ ก่อนน้ามาใช้งานใหม่
7. คุ ณภ าพ อ า ก าศ เ สี ย ง แ ละ ค ว า ม
สั่นสะเทือน
- จ้ากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้ างให้มีความเร็ว ไม่เกิ น 30 กิ โ ลเมตร/
ชั่วโมง
- ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุก วัสดุ
ก่ อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกั นการปลิวฟุ้ง
และร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา
- ท้าการฉีดพรมน้้าบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและ
กองวัสดุพวกหินและทราย อย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
-ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึด
ติ ด กั บ ผนั ง นั่ ง ร้ า นด้ า นนอก ให้ มี ค วามสู ง
เท่ า กั บ ความสู ง ของอาคารขณะก่ อ สร้ า ง
ตลอดแนวอาคาร
- ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุก
ครั้ ง เพื่ อ ลดผลกระทบจากเศษดิ น ของ
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กลุ่มประชาชนที่อยู่รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร

ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียด
รถบรรทุ ก ที่ จ ะวิ่ ง ออกสู่ ถ นนภายนอก
โครงการ
- จ้ากัดระยะเวลาการท้างานที่ท้าให้เกิดเสียง
ดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. และ
งดกิจกรรมที่ท้าให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน
ของผูอ้ ยู่อาศัยในอาคารใกล้เคียงโครงการ
- วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบ
จัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดัง
ไว้ให้ห่า งจากบ้า นเรือนประชาชนให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท้าได้
8. การจราจร
-ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้าง
ในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการ
กีดขวางการจราจร
- จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดย
การติ ด ตั้ ง ป้ า ยสั ญ ญาณจราจรและจั ด
เจ้ า หน้า ที่ ดู แ ลให้ ค วามสะดวกภายในพื้ น ที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งบริเวณทางเข้าออก
- จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง
วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งให้ ขั บ ได้ ไ ม่ เ กิ น 30 กม./ชม.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
- หลีก เลี่ย งการขนส่ง วัสดุก่ อสร้า งในชั่วโมง
เร่งด่วน
9. ความปลอดภั ย สาธารณะและการเกิ ด
อัคคีภัย
- จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ล
ความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด
- จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และ
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่
ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาในบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้น
- จั ด ให้ มี เ วรยามรั ก ษาความปลอดภั ย ออก
ตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่้าเสมอ
- จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่น
รอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
- ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแ ลขณะใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักรหรือในระหว่างการขน
ย้ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องจักร
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
- หากมีเหตุท้าให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย
และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่
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กลุ่มประชาชนที่อยู่รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร

ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียด
โดยรอบ ให้ ท างผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งติ ด ตาม
ตรวจสอบ รวมถึงชดใช้ค่าเสีย หายที่เกิ ดขึ้น
โดยเร่งด่วน
-การเดิ น สายไฟทุ ก ขั้ น ตอนจะต้ อ งกระท้ า
อย่างถูกหลักวิชาการ
- จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ใ น
สถานที่ท้างานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้
ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
อย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
- จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่ส้าหรับคนงาน โดยให้
อยู่ห่างจากวัสดุติดไฟให้มากที่สุด และก้าชับ
ให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง
10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
- จัดท้ารั้วรอบพื้นที่โครงการ ด้วยผ้าใบหรือ
ตาข่ายหรือสังกะสี หรือก้าแพง ที่มีความสูง
อย่า งน้อ ย 2.0 เมตร ล้ อมรอบบริเวณพื้น ที่
ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ บดบั ง ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ดี จ ากการ
ก่อสร้าง
- จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้ างเพื่อลดภาพ
ที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้างรวมทั้งป้องกันฝุ่น
ละอองจากตัวอาคารร่วมด้วย
11. การขุดปรับพื้นที่/การพังทลายของดิน
- ท้าการตอกเข็มพืดในบริ เวณที่มีการขุดปรับ
พืน้ ที่
- ท้าการก่อสร้างก้าแพงกันดินบริเวณแนวเขต
ที่ ดิ น ของโครงการที่ มี ร ะดั บ สู ง กว่ า พื้ น ที่
ข้างเคียง
- การปรับพื้นที่ของโครงการ ให้กระท้าได้เฉพาะ
ในช่วงที่ไม่มีฝนตกเท่านั้น
- ดินที่ขุดขึ้นมาจากการท้าฐานราก ท่อ ต้องกอง
ไว้ในที่เฉพาะและเป็นสัดส่วน และต้องปิดหรือ
ปกคลุมในพื้นที่ที่ปิดล้อม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และสามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์ได้
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กลุ่มประชาชนที่อยู่รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร

ช่วงดาเนินการ
รายละเอียด
1. เศรษฐกิจและสังคม
- โครงการต้องก้าหนดนโยบายในการว่าจ้าง
พนั ก งานที่ เ ป็ น ประชาชนในท้ อ งถิ่ น เข้ า มา
ท้างานในโครงการส่วนหนึ่ง
-หากมี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากชุ ม ชนรอบข้ า งให้
โครงการรี บ ท้ า ความเข้ า ใจกั บ ชุ ม ชนในข้ อ
ร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วพร้ อ มทั้ ง เร่ ง ด้ า เนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
2. น้าใช้
- จั ด ให้ มี ถั ง เก็ บ น้้ า ส้ า รองส้ า หรั บ ใช้ ใ น
โครงการ เพื่ อให้ เ พี ย งพอต่ อความต้ อ งการ
อย่างน้อย 2 วันขึ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้้าและระบบเส้น
ท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ช้ารุดให้รีบแก้ไขทันที
- รณรงค์ให้มีการใช้น้าภายในโครงการอย่าง
ประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้าประปา
3. การจัดการน้าเสีย
-ดูแลรัก ษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย ของโครงการ
และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบฯ
เพื่อให้บ้าบัดน้้าเสียได้มาตรฐานน้้าทิ้ง
- จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิค
ที่ มี ค วามช้ า นาญไว้ ค วบคุ ม และปรั บ ปรุ ง
คุณภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ
- จัดให้มีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคในน้้าทิ้ง
ก่ อ นน้ า กลั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ตามที่ ไ ด้
ออกแบบไว้ทุกประการ
4. การระบายน้า
- จัดให้มีบ่อหน่วงน้้า เพื่อหน่วงน้้าส่วนเกินได้
อย่างเพียงพอ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบ้ารุงรักษาระบบ
ระบายน้้า และระบบบ่อหน่วงน้้าที่ติด ตั้งไว้
รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ต่ า งๆ ให้ มี ส ภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
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กลุ่มประชาชนที่อยู่รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร

ช่วงดาเนินการ (ต่อ)
รายละเอียด
- ท้าการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบาย
น้้าอย่างสม่้าเสมอ ถ้ามีการอุดตัน จะต้อ งท้า
การขุดลอกทันที เพื่อให้สามารถระบายน้้าได้
ดีอยู่เสมอ
-ท้าการติดตั้งบ่อดัก ขยะ ที่บ่อพัก น้้าสุดท้าย
เพื่ อ ดั ก ขยะไม่ ใ ห้ ไ หลเข้ า สู่ ท่ อ ระบายน้้ า
สาธารณะ
5. การจัดการมูลฝอย
-จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร
หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้งที่สามารถน้าไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ
ขวด พลาสติก และกระดาษหนังสือพิมพ์ ให้
พนักงานท้าความสะอาดคัดแยกขยะและ
เก็ บ ไว้ ข ายให้ กั บ ผู้ รั บ ซื้ อ เพื่ อ เป็ น การลด
ปริมาณมูลฝอย
- จัดให้มีพนักงานท้าความสะอาดบริเวณที่พัก
ขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุกครั้ง และต่อ
ท่อน้้าเสียจากน้้าชะขยะและการล้างห้องพัก
ขยะเข้ า ไปบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ยั ง บ่ อ บ้ า บั ด น้้ า เสี ย
รวม
6. การใช้ไฟฟ้า
- จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู้ ค วามช้ า นาญ
เฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบ
ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
- จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า และระบบ
ป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ตามที่ เ สนอในรายละเอี ย ด
โครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์เดิน
สายไฟฟ้ า รวมถึ ง สายสั ญ ญาณทางไฟฟ้ า
ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน
- รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ
ใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งประหยั ด และให้ เ ลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์
5 และอายุการใช้งานยาวนาน
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร
เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับทั่วทุกบริเวณภายใน
โครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความ
ปลอดภัย
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน
-ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้
รถที่เข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์ทุกคัน เพื่อ
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กลุ่มประชาชนที่อยู่รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร

ช่วงดาเนินการ (ต่อ)
รายละเอียด
สุขภาพของส่วนรวม
- จั ด ให้ มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น ตามที่ ไ ด้
ออกแบบไว้ เพื่ อ ดู ดซั บ ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มี
ทิศ ทางหั น เข้ า สู่ อ าคารข้ า งเคี ย ง ทางคน
สั ญ จร และจะต้ อ งอยู่ ห่ า งจากอาคาร
ข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
- ควบคุมดูแลไม่ให้มีการด้าเนินกิจกรรมใดๆ
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง
เวลา 18.00 น.)
8. การจราจร
- จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดย
การติ ด ตั้ ง ป้ า ยสั ญ ญาณจ ราจร และจั ด
เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลให้ ค วามสะดวกภายในพื้ น ที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้าออก
- จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อ
ความเป็นระเบีย บเรียบร้อยของการจอดรถ
ภายในลานจอดรถของโครงการ
-ห้ า มประกอบกิ จ กรรมใดๆ รวมทั้ ง การ
ก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อ
ความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
-ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอด
รถริม ถนนทางเข้า -ออกพื้ นที่ โ ครงการ เพื่ อ
เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อถนนดังกล่าว
9. ความปลอดภั ย สาธารณะและการเกิ ด
อัคคีภัย
- จัด ให้ มีเ วรยามรัก ษาความปลอดภั ย และ
อ้านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการตลอด 24 ชั่วโมง
-จั ด ให้ มี แ ละติ ด ตั้ ง ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย
ตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ ทุ ก ประการ ซึ่ ง ต้ อ ง
เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบ
ป้องกั นอัคคีภัย และฝึก อบรมเรื่องการซ้อ ม
อพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่
ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัย
เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ทั น ท่ ว งที และไม่
ตกใจกลัว
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คิดเป็น
ร้อยละ

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00
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ช่วงดาเนินการ (ต่อ)
รายละเอียด
-จั ด ให้ มี ก ารซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟ และการ
ดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงาน
กั บสถานี ดับ เพลิ งที่อ ยู่ใ กล้กั บโครงการมาก
ที่สุดเป็นประจ้าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
- ติ ด ตั้ ง แบบแปลนแผนผั งแสดงต้า แหน่ ง ที่
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น
เส้ น ทางอพยพหนี ไ ฟและจุ ด รวมพล โดย
ติ ด ตั้ ง แบบแปลนแผนผั ง ดั ง กล่ า วไว้ ใ น
ต้าแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละ
ชั้นของอาคาร
10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อ
ใช้ เป็ น พื้น ที่ พัก ผ่ อนเพิ่ม ความสวยงามและ
ทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้วัสดุ ตกแต่ ง อาคารให้ก ลมกลืนกั บ
อาคารและชุมชน โดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบ
อาคารให้ มี ส ภาพดี และสวยงามตามแบบ
ภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ

ผลแบบสอบถามครั้งที่ 2

ความคิดเห็น
ไม่เพียงพอ
จานวน
คิดเป็น
(คน)
ร้อยละ

เพียงพอ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
จานวน
คิดเป็น
(คน)
ร้อยละ

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

0

0.00

0

0.00

-8-

กลุ่มประชาชนที่อยู่รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร

สรุปจานวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก
1.1 ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
1.2 สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
1.3 ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ)
1.4 สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่
โครงการ)
2. กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
2.1 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (ร้อยละ 80 ของกลุ่มพื้นที่รอง)

จานวนตัวอย่างที่สอบถาม
จานวนเป้าหมาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ตัวอย่าง)
สอบถามได้ สอบถาม สอบถาม สอบถามไม่ได้
ไม่ได้
ได้

หมายเหตุ

2
-

2
-

0
-

2
-

0
-

-

1

1

0

1

0

-

34

29*

5**

29*

5**

*

ประชาชน 1 ตัวอย่าง
ไม่ประสงค์แสดงความ
คิดเห็นแก่โครงการ
**
ประชาชน 5
ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความ
คิดเห็นตอบแบบ
สารวจกลับมาแก่
โครงการ

กลุ่มตัวอย่าง
2.2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ

2.3 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (ร้อยละ 20 ของกลุ่มพื้นที่รอง)
2.4 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
3. กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
4. กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในระยะ 1
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
5. กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชน
รวม

จานวนตัวอย่างที่สอบถาม
จานวนเป้าหมาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ตัวอย่าง)
สอบถามได้ สอบถาม สอบถาม สอบถามไม่ได้
ไม่ได้
ได้
*
**
10
7
3
7*
3**

หมายเหตุ
*

104

104

0

104

0

สถานประกอบการ
1 ตัวอย่าง ไม่ประสงค์
แสดงความคิดเห็นแก่
โครงการ
**
สถานประกอบการ 3
ตัวอย่าง ยังไม่สะดวก
ตอบแบบสารวจ
ความคิดเห็นให้
แก่โครงการ
-

4

4

0

4

0

-

1

1

0

1

0

-

-

-

-

-

-

-

1
157

1
149

0
8

1
149

0
8

-

ภาคผนวกที่ 8
แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ภาคผนวกที่ 9
หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง
เนื่องจากการก่อสร้าง

ภาคผนวกที่ 10
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่งชาติ แ ละโดยอนุมั ติคณะรั ฐ มนตรี
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
“กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต” หมายความว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตควบคุมอาคาร และ
เขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ จําแนกพื้ นที่ ที่ใ ห้ใ ช้มาตรการคุ้ม ครองสิ่ งแวดล้อ มตามข้อ ๓ เป็น ๙ บริเ วณ
ตามแผนที่ท้ายประกาศหมายเลข ๑/๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริเวณที่ ๑ ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน
เป็นระยะ ๕๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะบริวารต่าง ๆ เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗
บริเวณที่ ๒ ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๑ เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ
๑๕๐ เมตร เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗
บริเวณที่ ๓ ได้แก่ พื้นที่ที่กําหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่
ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๒ เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๒๐๐ เมตร เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๕
บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

บริเวณที่ ๔ ได้แก่ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗ โดยจําแนกพื้นที่ตามแผนที่ท้ายประกาศ
หมายเลข ๒/๒ ดังนี้
(๑) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคารเก่า มีแนวเขตดังนี้
ด้านเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณที่วัดจากศูนย์กลางถนนดีบุกขึ้นไปทางทิศเหนือของถนนสตูล
ฟากตะวันตกเป็นระยะ ๔๕ เมตร เรื่อยไปทางด้านตะวันออกตามแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร
กับศูนย์กลางถนนดีบุก จนถึงคลองบางใหญ่ฝั่งตะวันออก แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวคลองบางใหญ่
ฝั่งตะวันออกจนถึงถนนดีบุกฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนดีบุกฟากใต้จนจดกับ
ถนนมนตรีฟากตะวันตก
ด้ า นตะวั น ออก จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นเหนื อ เรื่ อ ยลงมาทางทิ ศ ใต้ ต ามแนวถนนมนตรี
ฟากตะวันตก ผ่านถนนถลางและคลองบางใหญ่ จนจดกับถนนพังงาฟากเหนือ
ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนพังงาฟากเหนือ
จนถึงคลองบางใหญ่ฟากตะวันออก เรื่อยลงตามแนวคลองบางใหญ่ฟากตะวันออกเป็นระยะ ๔๕ เมตร
จากศูนย์กลางถนนพังงา แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนพังงา จนถึงบริเวณที่เป็นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา
และแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตรกับศูนย์กลางถนนเยาวราช แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้จนถึงแนวถนน
รัษฎาฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใต้ ต่อไปตามแนวถนนระนองฟากใต้
แล้วเรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนเยาวราช จนถึงบริเวณที่
เป็นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนเยาวราชและแนวเส้นขนานระยะ
๔๕ เมตรกับศูนย์กลางถนนถลาง แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร
กับศูนย์กลางถนนกระบี่จนจดกับบริเวณที่วัด จากแนวถนนสตูลฟากตะวันตกลงมาทางทิศใต้เป็นระยะ
๔๕ เมตร จากศูนย์กลางถนนกระบี่
ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสตูลฟากตะวันตก
จนจดกับจุดเริ่มต้นด้านเหนือ
(๒) เขตหนาแน่นมาก มีแนวเขตตามพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่ ๔ (๑)
และ (๓)
(๓) เขตหนาแน่นสูงมาก มีแนวเขตดังนี้
ด้านเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างเส้นที่ลากจากหัวมุมถนนดิลกอุทิศ ๒
ฟากตะวันตก ตัดกับศูนย์กลางถนนพังงาตั้งฉากไปทางทิศเหนือเป็นระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนพังงา กับแนวเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศตะวันออก
จนจดถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก
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ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก
จนจดกับถนนศรีเสนาฟากเหนือ เรื่อยไปตามแนวถนนศรีเสนาทางทิศตะวันตกจนจดถนนวีระพงษ์หงส์หยก
ฟากตะวันตก เรื่อยลงมาตามแนวถนนวีระพงษ์หงส์หยกทางทิศใต้จนจดถนนในวงเวียนนิมิตร (วงเวียนม้าน้ํา)
ฟากเหนือ
ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิมิตร (วงเวียนม้าน้ํา)
ทางทิศตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต้ เรื่อยไปตามแนวถนนชนะเจริญฟากใต้ทางทิศตะวันตกจนจด
ถนนดิลกอุทิศ ๒ ฟากตะวันตก
ด้ า นตะวั น ตก จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นใต้ เ รื่ อ ยไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวถนนดิ ล กอุ ทิ ศ ๒
ฟากตะวันตก จนถึงหัวมุมถนนดิลกอุทิศ ๒ ตัดกับถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศเหนือจนถึงจุดเริ่มต้นด้านเหนือ
บริเวณที่ ๕ ได้แก่
(๑) พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗
(๒) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้
(ก) แนวค่าย (โคกชนะพม่า)
(ข) บ้านพระยาวิชิตสงคราม
(ค) มัสยิดบ้านบางเทา
(ง) บ้านท้าวเทพกระษัตรี
(จ) วัดฉลอง
(ฉ) วัดท่าเรือ
(ช) วัดเทพกระษัตรี
(ซ) วัดพระทอง
(ฌ) วัดพระนางสร้าง
(ญ) สุเหร่าเกาะบ้านเคียน
(ฎ) กําแพงเมืองถลางบางโรง
(ฏ) ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก
(ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม่
(ฑ) กําแพงเมืองถลาง - บ้านดอน
(๓) พื้นที่ที่วัดจากแนวขอบเขตที่ดินของอาคารหรือสถานที่ตาม (๒) ออกไปทุกด้านเป็นระยะ
๑๐๐ เมตร
บริเวณที่ ๖ ได้แก่ พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึง ๘๐ เมตร
บริเวณที่ ๗ ได้แก่ พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตรขึ้นไป
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บริเวณที่ ๘ ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่าง ๆ นอกจากบริเวณที่ ๑ ถึง บริเวณที่ ๗
บริเวณที่ ๙ ได้แก่ พื้นที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและรอบเกาะบริวารต่าง ๆ
ข้อ ๕ ในพื้นที่ตามข้อ ๔ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคาร
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานจําพวกที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิด
จําพวก และข้อกําหนดเพิ่มเติมในบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ หรื อ ประเภทอุ ต สาหกรรมและ
คลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ต้องไม่เป็นโรงงานจําพวกที่ ๒ และ
จําพวกที่ ๓ ตามประเภทและชนิดที่กําหนดในบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานที่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม
ทั้งนี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษ
หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(๒) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อ มด้วยระบบบําบัดและการจัดการ
ของเสียตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดบนพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหม่ที่มิได้ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(๓) ฌาปนสถาน เว้ น แต่ จํ า เป็ น ต้ อ งก่ อ สร้ า งทดแทนฌาปนสถานที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม บนพื้ น ที่ เ ดิ ม
โดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนด
(๔) สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสาน
บนพื้นที่ใหม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และมีระยะห่าง
จากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
(๕) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย
(๖) คลังก๊าชปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๗) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง
ข้อ ๖ ในพื้นที่ตามข้อ ๔ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารปศุสัตว์
ให้เป็นไปตามพื้นที่และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารปศุสัตว์
เพื่อการค้า
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(๒) ในพื้ น ที่ น อกเขตพื้ น ที่ ต าม (๑) การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคาร
เป็นอาคารปศุสัตว์เพื่อการค้าให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า
๓๐ เมตร รวมทั้งต้องมีการบําบัดมูลสัตว์และน้ําเสีย ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดด้วย
ข้อ ๗ ในพื้ น ที่ ต ามข้ อ ๔ การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร หรือ ต้อ งมีระยะห่างจาก
แนวชายเกาะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล
(๒) พื้นที่บริเวณที่ ๑ ในระยะ ๓๐ เมตร ต่อจากพื้นที่ตาม (๑) ให้ทําได้เฉพาะอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต เว้นแต่
(ก) ในเขตที่มีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ
ความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้น
(ข) ในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ตามกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให้ มี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๔๐ ของที่ ดิ น
แปลงที่ขออนุญาต
(๓) พื้นที่บริเวณที่ ๒ ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(๔) พื้นที่บริเวณที่ ๓ ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(๕) พื้นที่บริเวณที่ ๔
(ก) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคารเก่า ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๙ เมตร สําหรับอาคารอื่นที่มิได้มีลักษณะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน - โปรตุกีส ต้องมีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
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(ข) เขตหนาแน่นมาก ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔๕ เมตร และมีค่าสูงสุด
ของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่น
ขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน ๖ ต่อ ๑ และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(ค) เขตหนาแน่นสูงมาก ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖๐ เมตร และมี
ค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกัน
ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งไม่ เ กิ น ๘ ต่ อ ๑ และต้ อ งมี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๔๐ ของที่ ดิ น
แปลงที่ขออนุญาต
(๖) พื้นที่บริเวณที่ ๕ ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร เว้นแต่ บริเวณที่ ๕ (๑)
สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาจมีมติให้อาคารมีความสูงได้เกินกว่า ๖ เมตร แต่จะให้อาคารมีความสูงเกิน
๑๒ เมตรไม่ได้ และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(๗) พื้นที่บริเวณที่ ๖ ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(๘) พื้นที่บริเวณที่ ๗ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารใด ๆ เว้นแต่
(ก) การดําเนินการเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะในการสื่อสาร
โทรคมนาคมเฉพาะสถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม
(ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารตาม (ก) และ (ข) ต้องได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ด้วย
(๙) พื้นที่บริเวณที่ ๘ ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
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ความใน (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๙) ในเรื่องความสูงของอาคาร ไม่นํามาใช้บังคับ
แก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ
หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗
เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ด้วย
ความใน (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๙) ในเรื่องความสูงของอาคาร ไม่นํามาใช้บังคับ
แก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ข้อ ๘ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่ ๑
บริ เ วณที่ ๒ บริ เ วณที่ ๓ บริ เ วณที่ ๔ บริ เวณที่ ๕ บริ เวณที่ ๖ และบริ เวณที่ ๘ ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นที่บริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๖ ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๕
ให้ทําได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร กรณีขนาดที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร
และมีที่ว่างที่น้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
มีเนื้อที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๗๐ ตารางเมตร และมีที่ว่าง
ที่น้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดิน
(๒) พื้นที่บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ และบริเวณที่ ๘ ที่มีความลาดชัน
ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๕ ให้ทําได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่
อาคารคลุ ม ดิ น ต่ อ หลั ง ไม่ เ กิ น ๙๐ ตารางเมตร และมี ที่ ว่ า งที่ น้ํ า ซึ ม ผ่ า นได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐
ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๗๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดิน
(๓) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ห้ามปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างหรือ ดัดแปลง
อาคารใด ๆ
การปรั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละที่ ว่ า งตามวรรคหนึ่ ง (๑) และ (๒) ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน
(๒) มีความลึกหรือสูงไม่เกิน ๑ เมตร เว้นแต่เพื่อการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร หรือ
บ่อเก็บน้ําใต้ดิน
(๓) ไม่เป็นอันตรายต่อรากและลําต้นของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลําต้น
ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน ๑๓๐ เซนติเมตร และ
(๔) ไม่เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน
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(๕) ที่ว่างต้องมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ว่าง
ข้อ ๙ การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
บริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ํากว่าถนนสาธารณะในบริเวณ
ที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
(๒) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(๓) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (๑) หรือ
ระดับถนนสาธารณะตาม (๒) แล้วแต่กรณี
(๔) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๐ ในพื้นที่บริเวณที่ ๙ ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ทําการประมงโดยใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้
(ก) เครื่ อ งมื อ อวนล้ อ ม อวนญี่ปุ่ น อวนต้ อ นปลาทุ ก ชนิ ด และลอบดั ก ปลาทุ ก ขนาด
ในพื้นที่แนวปะการัง
(ข) เครื่องมืออวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่อ งมือ
กระทุ้งน้ําทําการประมง อวนถ่วง หรือจมกะเบนในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
ความใน (๑) ไม่ใช้บังคับแก่การดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ
ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ทําให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเปื้อน
จากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลทําให้คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม
หรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง
หญ้าทะเล สัตว์ทะเล
(๓) เก็บ ทําลาย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง
ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล เว้นแต่
(ก) เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ด้วย
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(๔) ทอดสมอเรือ หรือกระทําการใด ๆ ที่มีผลต่อสภาพพื้นทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล
แนวปะการัง หินปะการัง และกองหินใต้ทะเลตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบแหล่งธรรมชาติ
ดังกล่าวในระยะ ๓๐๐ เมตร เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea walker) เรือท้องกระจก
หรือเรือประเภทที่ใช้ความดันอากาศกดน้ําให้ออกจากเรือเพื่อดูปลาใต้ท้องทะเล
(๕) จับ ดัก ล่อ ฆ่า นําขึ้นมาจากทะเล หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล
พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่
(ก) เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) การกระทําใด ๆ เพื่อการอนุรักษ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic wave) เว้นแต่การสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา
เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ํา
(๗) ถมทะเลหรือที่ชายตลิ่งปากคลอง เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐ และได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ เพื่อนําไป
ประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ด้วย
ข้อ ๑๑ ในพื้นที่ตามข้อ ๔ ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเหมืองแร่
(๒) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้นแต่ในบริเวณที่กําหนดให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(๓) การถม ปรั บ พื้ น ที่ หรื อ ปิ ด กั้ น ซึ่ ง ทํ า ให้ แ หล่ ง น้ํ า สาธารณะในแผ่ น ดิ น และแหล่ ง น้ํ า
ในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทําให้น้ําในแหล่งน้ํานั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ
(๔) การกระทําใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ และป่าชายเลน เว้นแต่
(ก) การดําเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ การคุ้มครอง การฟื้นฟู การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ํา โดยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(ข) การดําเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ป่าชายเลน
ที่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผั น จากคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น จากคณะกรรมการตามข้ อ ๑๗ เพื่ อ นํ า ไปประกอบการขออนุ ญ าต ทั้ ง นี้
ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ด้วย
(๕) การขุดลอกร่องน้ํา เว้นแต่เป็นการบํารุงรักษาทางน้ํา หรือการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ
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(๖) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา เว้นแต่
(ก) กรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย
(ข) กระชังเลี้ยงสัตว์น้ําหรือปะการังเทียมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบําบัดตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนดแล้ว
(๘) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี ๓ ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่
(ก) เป็นการกระทําของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย
ทางวิ ช าการ การคุ้ ม ครอง การเพาะพั น ธุ์ การเพาะเลี้ ย ง หรื อ กิ จ การสวนสั ต ว์ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) เป็นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง
หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๙) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณ
ดังต่อไปนี้
(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕
(ข) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร
(ค) พื้ น ที่ ส าธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ เพื่อนําไปประกอบ
การขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ด้วย
(ง) บริ เ วณในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริ ม เขตทางสาธารณะ หรื อ ริ ม ฝั่ ง ตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
(จ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญหายาก และแหล่งที่มีซากดึกดําบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(๑๐) การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพชีวภาพ
หรื อ ชี ว กายภาพ ในพื้ น ที่ สั น ทราย สั น ดอน หน้ า ผา ปากน้ํ า เว้ น แต่ ก ารกระทํ า ของส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๑๑) การกระทําใด ๆ ที่เป็นการทําลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความจําเป็น
เพื่อให้บริการสาธารณะและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ข้อ ๑๒ ในพื้ น ที่ ต ามข้ อ ๔ การติ ด ตั้ ง ป้ า ยหรื อ การก่ อ สร้ า งสิ่ ง ใด ๆ ที่ ส ร้ า งขึ้ น สํ า หรั บ
เพื่อติดตั้งป้าย ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ซึ่งการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้กระทําได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร หรือพื้นที่
ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕
(๒) ไม่มีลักษณะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(๓) ในกรณีที่กระทําในพื้นที่ของเอกชน ให้มีระยะห่างจากที่ดินโดยรอบในแนวราบบนพื้นดิน
และในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิ่ง
ข้อ ๑๓ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
หรือทางน้ําสาธารณะ โดยระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๑๔ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะเกินกว่า ๕๐ เมตร
กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล และมีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๒๙ ห้อง ต้องดําเนินการ
ตามข้อกําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๕ ในพื้นที่ตามข้อ ๔ นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว
ก่อนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดทํา
และเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี
ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติ
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(ก) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจําหน่ายไอน้ํา
(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม อาคารอยู่ อ าศั ย รวมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้อง
ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
๔,๐๐๐ ตารางเมตร
(ค) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจํานวนตั้งแต่ ๓๐ ห้องขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว
หรื อ บ้ า นแถว ที่ มี จํ า นวนห้ อ งพั ก ตั้ ง แต่ ๓๐ ห้ อ งขึ้ น ไป ที่ อ ยู่ ใ นที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น หรื อ ติ ด ต่ อ กั น
ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสําหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง
(จ) การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง และทรายบก ที่มีความลึกจากระดับพื้นดิน
เกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
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(ฉ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงที่ดินตั้งแต่ ๓๐ แปลง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ แปลง หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๘ ไร่
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่
(ช) ท่ า เที ย บเรื อ ทุ ก ประเภทที่ ส ามารถรั บ เรื อ ขนาดตั้ ง แต่ ๑๐๐ ตั น กรอส แต่ ไ ม่ ถึ ง
๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๒๐ เมตร แต่ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมของท่าเทียบเรือ
ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(ซ) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕ ลํา แต่ไม่ถึง ๕๐ ลํา หรือมีพื้นที่
ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(ฌ) เขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําตั้งแต่ ๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
แต่ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
(ญ) ทางหลวงตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยทางหลวงที่ ก่ อ สร้ า งบนพื้ น ที่ ที่ มี ค วามลาดชั น ตั้ ง แต่
ร้อยละ ๑๕ ถึงร้อยละ ๒๕
(๒) การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) โครงการหรื อ กิ จ การตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ข) โครงการหรือกิจการ ดังต่อไปนี้
๑) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน
๕๐ เมตร หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน ๕๐ เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล
๓) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจํานวนตั้งแต่ ๘๐ หลังขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว
หรื อ บ้ า นแถว ที่ มี จํ า นวนห้ อ งพั ก ตั้ ง แต่ ๘๐ ห้ อ งขึ้ น ไป ที่ อ ยู่ ใ นที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น หรื อ ติ ด ต่ อ กั น
ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล ที่มี เตีย ง
สําหรับผู้ป่วยค้างคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป
๕) ทางหลวงตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยทางหลวงที่ ก่ อ สร้ า งบนพื้ น ที่ ที่ มี ค วามลาดชั น
เกินกว่าร้อยละ ๒๕ หรือบนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร
๖) สถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน ๕๐ ตันต่อวัน
๗) โรงฆ่าสัตว์
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(ค) โครงการหรื อ กิ จ การตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖ ให้เจ้าของอาคารหรือโครงการหรือกิจการตามข้อ ๑๕ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ)
และ (ช) เฉพาะท่าเทียบเรือประมง เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และ
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ข้อ ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ ๔
ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๖ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด
ประมงจังหวัด พลังงานจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน
ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการบริการ การอุตสาหกรรม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ จํานวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในพื้นที่ จํานวนสามคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นเลขานุการ และ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๗ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดทํารายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ที่กําหนดไว้ในประกาศ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
และพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งเสริม รักษา คุ้มครอง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๗ มอบหมาย
ข้อ ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริมการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมชิโน - โปรตุกีส ในบริเวณที่ ๔ (๑)
(๒) พิจารณากําหนดมาตรการจูงใจให้มีการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการที่มีมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๒๐ ในพื้นที่ตามข้อ ๔ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ต่ํากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือ มีมาตรการที่ดีกว่าในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น
ข้อ ๒๑ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม อาคารหรื อ การประกอบกิ จ การใด ๆ
ในพื้นที่ตามข้อ ๔ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศและ
ข้อกําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒๒ การกระทํ า กิ จ กรรม หรื อ กิ จ การใดที่ ต้ อ งห้ า มตามประกาศนี้ ถ้ า ได้ รั บ อนุ ญ าต
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ในการนี้ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายหรือประกาศนี้กําหนดไว้ด้วย
โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ประสงค์ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การนั้ น ต่ อ ไปภายหลั ง
สิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุหรือคําขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้อนุญาตตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม
ข้อ ๒๓ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามข้อ ๔ ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด
หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๒๔ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการควบคุ มอาคาร หรื อ ที่ไ ด้ รับ อนุญ าตตามกฎหมายว่า ด้ วยการนั้ น ก่ อ นวั น ที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตหรือ
ที่ได้รับแจ้งไว้ แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดําเนินการอื่นใดหลังจากวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
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ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตาม
ผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตตามประกาศนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตขึ้นตามประกาศนี้
ข้อ ๒๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ
มีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐
หมายเลข ๑/๒ ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงว่าด้วยการให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก แผนที่ ห มายเลข 1/2 ท้ า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยอาคารชุด
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “การประชุมใหญ” “คณะกรรมการ” “กรรมการ” และ
“ผูจัดการ” ระหวางบทนิยามคําวา “ขอบังคับ” และคําวา “พนักงานเจาหนาที่” ในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
““การประชุมใหญ” หมายความวา การประชุมใหญสามัญหรือการประชุมใหญวิสามัญของ
เจาของรวม แลวแตกรณี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารใดประสงคจะจดทะเบียนที่ดิน และอาคารนั้น
ให เ ป น อาคารชุ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ยื่ น คํา ขอจดทะเบี ย นอาคารชุ ด ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
พรอมหลักฐานและรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) โฉนดที่ดิน
(๒) แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเสนทางเขาออกสูทางสาธารณะ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสว นบุคคล และทรัพยสวนกลาง ไดแก จํานวนพื้นที่
ลักษณะการใชประโยชนและอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) อัตราสวนที่เจาของหองชุดแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา ๑๔
(๕) คํารับรองของผูยื่นคําขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
เวนแตการจํานองอาคารรวมกับที่ดิน
(๖) รางขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
(๗) หลักฐานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒ แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารตามมาตรา ๖ ทําการโฆษณาขาย
หองชุดในอาคารชุด ตองเก็บสําเนาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นําออกโฆษณา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

แกบุคคลทั่วไปไมวาจะทําในรูปแบบใดไวในสถานที่ทําการจนกวาจะมีการขายหองชุดหมด และตอง
สงสําเนาเอกสารดังกลาวใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไวอยางนอยหนึ่งชุด
การโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดในสวนที่เกี่ยวกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไว
ในมาตรา ๖ ขอความหรือภาพที่โฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่น พรอมคําขอ
จดทะเบี ยน และตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพยสว นกลางนอกจากที่บัญญัติไ วใ นมาตรา ๑๕
ใหชัดเจน
ใหถือวาขอ ความหรือ ภาพที่โฆษณา หรือ หนังสือชักชวนเปน สว นหนึ่งของสัญญาจะซื้ อ
จะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด แลวแตกรณี หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดหรือแยงกับ
ขอความในสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูจะซื้อหรือ
ผูซื้อหองชุด
มาตรา ๖/๒ สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดระหวางผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารตามมาตรา ๖ กับผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุดตองทําตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดตามวรรคหนึ่งสวนใด มิไดทําตามแบบสัญญา
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไมเปนคุณตอผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุด สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ อัตราสวนในกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลางของเจาของรวมใหเปนไปตาม
อัตราสวนระหวางเนื้อที่ของหองชุดแตละหองชุดกับเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่
ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖”
มาตรา ๘ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ของมาตรา ๑๕
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๘) สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด
(๙) อสังหาริมทรัพยที่ซื้อหรือไดมาตามมาตรา ๔๘ (๑)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑๐) สิ่งกอสรางหรือระบบที่สรางขึ้น เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมภายใน
อาคารชุด เชน ระบบปองกันอัคคีภัย การจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายน้ํา
การบําบัดน้ําเสีย หรือการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ทรัพยสินที่ใชเงินตามมาตรา ๑๘ ในการดูแลรักษา”
มาตรา ๙ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๑๗/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณี ที่มี ก ารจั ดพื้ น ที่ข องอาคารชุด เพื่อ ประกอบการค าต อ งจั ด ระบบ
การเขาออกในพื้นที่ดังกลาวเปนการเฉพาะไมใหรบกวนความเปนอยูโดยปกติสุขของเจาของรวม
หามผูใดประกอบการคาในอาคารชุด เวนแตเปนการประกอบการคาในพื้นที่ของอาคารชุด
ที่จัดไวตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ เจาของรวมตองรวมกันออกคาภาษีอากรตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคน
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา ๑๔
เจาของรวมตองรวมกันออกคาใชจายที่เกิดจากการใหบริการสวนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือ
เครื่องใช ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน และคาใชจายที่เกิด
จากการดู แ ลรั ก ษาและการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย ส ว นกลาง ตามอั ต ราส ว นที่ เ จ า ของร ว ม
แตละคนมีกรรมสิทธิ์ใ นทรัพยสวนกลางตามมาตรา ๑๔ หรือตามสวนแหงประโยชนที่มีตอหองชุด
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ใหผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ เปนเจาของรวมในหองชุดที่ยังไมมีการโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และตองรวมออกคาใชจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสําหรับ
หองชุดดังกลาวดวย”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๘/๑ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
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“มาตรา ๑๘/๑ ในกรณีที่เ จาของรวมไม ชําระเงิน ตามมาตรา ๑๘ ภายในเวลาที่กําหนด
ต อ งเสี ย เงิ น เพิ่ ม ในอั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละสิ บ สองต อ ป ข องจํ า นวนเงิ น ที่ ค า งชํ า ระโดยไม คิ ด ทบต น
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบังคับ
เจาของรวมที่คางชําระเงินตามมาตรา ๑๘ ตั้งแตหกเดือนขึ้นไปตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกิน
รอยละยี่สิบตอปแ ละอาจถูกระงับการใหบริการสวนรวมหรือการใชทรัพยสวนกลางตามที่กําหนดใน
ขอบังคับ รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ
เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหถือเปนคาใชจายตามมาตรา ๑๘”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ทวิ อาคารชุดแตละอาคารชุดจะมีคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวใ น
มาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธิ์ใ นหองชุดไดเมื่อรวมกัน แลวตองไมเกิน อัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อ ที่
ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ จัตวา แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ จัตวา เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๑๙ ตรี
และตรวจสอบแลวเห็นวาเปนเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองตามมาตรา ๑๙ ตรี และอัตราสวนการ
ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามมาตรา ๑๙ ทั้งผูที่ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวและ
ผูที่ขอรับโอนไมเกินอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตามหมวด ๔ ใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคลผูขอรับโอนนั้น”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๙ เบญจ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“(๑) เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ไดม าซึ่งหองชุดโดยไดรับ
มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่น แลวแตกรณี เมื่อรวมกับ
หองชุดที่มีคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวในอาคารชุดนั้น
เกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ ทวิ”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๙ นว แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ นว ผูใดไดม าซึ่งกรรมสิทธิ์ใ นหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทย ถาตอมาผูนั้น
เสี ย สั ญ ชาติ ไ ทย เพราะการสละสั ญ ชาติ ไ ทย การแปลงสั ญ ชาติ หรื อ การถู ก ถอนสั ญ ชาติ ไ ทย
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถาประสงคจะมีกรรมสิทธิ์
ในหองชุดตอไปตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทย และตองนํา
หลั ก ฐานว า เป น คนต า งด า วตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นมาตรา ๑๙ มาแจ ง ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ภ ายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย แตถาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวนั้น
เกินอัตราตามมาตรา ๑๙ ทวิ ตองจําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ เบญจ
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกมาตรา ๑๙ ทวาทศ และมาตรา ๑๙ เตรส แหง พระราชบัญญั ติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่ขอจดทะเบีย นสิทธิและนิ ติกรรมโอนกรรมสิท ธิ์ใ นหองชุด พนักงานเจาหนา ที่
จะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดเมื่อหองชุดดังกลาวปลอดจากหนี้อันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา ๑๘
โดยตองมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดง
ผูจัดการตองดําเนินการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามวรรคสองใหแ กเจาของรว ม
ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า ร อ งขอและเจ า ของร ว มได ชํ า ระหนี้ อั น เกิ ด จากค า ใช จ า ย
ตามมาตรา ๑๘ ครบถวนแลว
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ความในวรรคสองมิใ หใ ชบังคับ แกกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
ในหองชุดกอนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ขอบังคับอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งตองมีคําวา “นิติบุคคลอาคารชุด” ไวดวย
(๒) วัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓
(๓) ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะตองตั้งอยูในอาคารชุด
(๔) จํานวนเงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมตองชําระลวงหนา
(๕) การจัดการทรัพยสวนกลาง
(๖) การใชทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
(๗) อัตราสวนที่เจาของรวมแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามที่ขอจดทะเบียน
อาคารชุด
(๘) อัตราสวนคาใชจายรวมกันของเจาของรวมตามมาตรา ๑๘
(๙) ขอความอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับที่ไดจดทะเบียนไว จะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ
เจาของรวม และผูจัดการตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่
ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ
ในกรณี ที่พนักงานเจ าหนาที่ เห็น ว าการแกไขหรือเพิ่ม เติม ข อบังคับ นั้น ไม ขัดตอกฎหมาย
ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้น”
มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ และมาตรา ๓๕/๓
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๕/๑ ผูจัดการตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ และตองไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเปน ผูจัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๖) มีหนี้คางชําระคาใชจายตามมาตรา ๑๘
ในกรณีที่ ผู จั ดการเปน นิ ติ บุค คล ผู ดํ า เนิ น การแทนนิติ บุ ค คลนั้ น ในฐานะผูจั ด การต อ งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๓๕/๒ การแตงตั้งผูจัดการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญเจาของรวมตามมาตรา ๔๙
และใหผูจัดการซึ่งไดรบั แตงตั้งนําหลักฐาน หรือสัญญาจางไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ
มาตรา ๓๕/๓ ผูจัดการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตายหรือสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล
(๒) ลาออก
(๓) สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑
(๕) ไมปฏิ บัติตามบทบั ญญัติแ หงพระราชบัญญั ตินี้หรื อกฎกระทรวงที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางและที่ประชุมใหญเจาของรวม
มีมติใหถอดถอนตามมาตรา ๔๙
(๖) ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติใหถอดถอน”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ต ามมาตรา ๓๓ ตามข อ บั ง คั บ หรื อ ตาม
มติของที่ประชุมใหญเจาของรวมหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไมขัดตอกฎหมาย
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(๒) ในกรณีจําเปนและรีบดวน ใหผูจัดการมีอํานาจโดยความริเริ่มของตนเองสั่งหรือกระทํา
การใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารดังเชนวิญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพยสินของตนเอง
(๓) จัดใหมีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยภายในอาคารชุด
(๔) เปนผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด
(๕) จัดใหมีการทําบัญชีรายรับรายจายประจําเดือน และติดประกาศใหเจาของรวมทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนและตองติดประกาศเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันตอเนื่องกัน
(๖) ฟองบังคับชําระหนี้จากเจาของรวมที่คางชําระคาใชจายตามมาตรา ๑๘ เกินหกเดือนขึ้นไป
(๗) หนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง เวนแตกิจการซึ่งตามขอบังคับหรือมติของที่ประชุมใหญ
เจาของรวมตามมาตรา ๔๙ (๒) กําหนดใหมอบหมายใหผูอื่นทําแทนไดและตองอยูปฏิบัติหนาที่ตาม
เวลาที่กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๗ ใหมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินเกาคน ซึ่งแตงตั้งโดยที่ประชุมใหญเจาของรวม
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ
หรือมีการแตงตั้งกรรมการเพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแ ลวยังมีวาระอยูใ นตําแหน ง
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคสอง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใ หกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่ งพ น จากตํ า แหน ง อาจไดรั บ แตง ตั้ ง อีก ได แต จะดํ า รงตํ า แหน ง เกิ น สองวาระ
ติดตอกันไมได เวนแตไมอาจหาบุคคลอื่นมาดํารงตําแหนงได
การแตงตั้งกรรมการ ใหผูจัดการนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ”
มาตรา ๒๑ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๓๗/๑ มาตรา ๓๗/๒ มาตรา ๓๗/๓
มาตรา ๓๗/๔ มาตรา ๓๗/๕ และมาตรา ๓๗/๖ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๗/๑ บุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
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(๑) เจาของรวมหรือคูสมรสของเจาของรวม
(๒) ผูแ ทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือผูพิทักษใ นกรณีที่เจาของรวมเปนผูเยาว คนไร
ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี
(๓) ตัวแทนของนิติบุคคลจํานวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเปนเจาของรวม
ในกรณีที่หองชุดใดมีผูถือกรรมสิทธิ์เปนเจาของรวมหลายคน ใหมีสิทธิไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการจํานวนหนึ่งคน
มาตรา ๓๗/๒ บุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๒) เคยถูกที่ประชุมใหญเจาของรวมใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือถอดถอนจากการเปน
ผูจัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๗/๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไมไดเปนบุคคลตามมาตรา ๓๗/๑ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๗/๒
(๔) ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติตามมาตรา ๔๔ ใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๓๗/๔ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการและจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการก็ได
มาตรา ๓๗/๕ ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่กรรมการ
ตั้งแตสองคนขึ้นไปรองขอใหเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ
มาตรา ๓๗/๖ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

ในการประชุม คณะกรรมการถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด”
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(๒) แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่เปนผูจัดการ ในกรณีที่ไมมีผูจัดการหรือผูจัดการ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามปกติไดเกินเจ็ดวัน
(๓) จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้งในทุกหกเดือนเปนอยางนอย
(๔) หนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๘/๑ ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํางบดุลอยางนอยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน
โดยใหถือวาเปนรอบปในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น
งบดุลตามวรรคหนึ่งตองมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด
กับทั้งบัญชีรายรับรายจาย และตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนําเสนอเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ
เจาของรวมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
มาตรา ๓๘/๒ ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานเสนอตอ
ที่ประชุมใหญเจาของรวมพรอมกับการเสนองบดุล และใหสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหแกเจาของรวม
กอนวันนัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา ๓๘/๓ ใหนิติบุคคลอาคารชุดเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานและ
งบดุล พรอมทั้งขอบังคับไวที่สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาของ
รวมตรวจดูได
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รายงานประจําปแสดงผลการดําเนิน งานและงบดุลตามวรรคหนึ่ง ใหนิติบุคคลอาคารชุด
เก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญเจาของรวม”
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ใหผูจัดการจัดใหมีการประชุมใหญ โดยถือวาเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ และพิจารณา
ใหความเห็นชอบขอบังคับและผูจัดการที่จดทะเบียนตามที่ไดยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไวแลว
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญสามัญไมเห็นชอบกับขอบังคับหรือผูจัดการตามวรรคหนึ่งใหที่ประชุมใหญ
สามัญพิจารณาแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอบังคับ หรือถอดถอนและแตงตั้งผูจัดการดวย”
มาตรา ๒๕ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๒/๒ และมาตรา ๔๒/๓
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๔๒/๑ ให ค ณะกรรมการจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติงบดุล
(๒) พิจารณารายงานประจําป
(๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มาตรา ๔๒/๒ ในกรณีมีเหตุจําเปน ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได
(๑) ผูจัดการ
(๒) คณะกรรมการโดยมติเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ
(๓) เจาของรวมไมนอยกวารอยละยี่สิบของคะแนนเสียงเจาของรวมทั้งหมดลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมตอคณะกรรมการ ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุม
ภายในสิบหาวันนับแตวัน รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการมิไดจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว เจาของรวมตามจํานวนขางตน มีสิทธิจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเองได โดยใหแ ตงตั้ง
ตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม
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มาตรา ๔๒/๓ การเรียกประชุมใหญตองทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรและจัดสงให
เจาของรวมไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม”
มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ การประชุมใหญตอ งมีผู ม าประชุม ซึ่งมี เสีย งลงคะแนนรวมกัน ไมนอ ยกว า
หนึ่งในสี่ของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่เจาของรวมมาประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหเรียกประชุมใหม
ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น เรี ย กประชุ ม ครั้ ง ก อ น และการประชุ ม ใหญ ค รั้ ง หลั ง นี้ ไ ม บั ง คั บ ว า
จะตองครบองคประชุม
ผูจัดการหรือคูสมรสของผูจัดการจะเปนประธานในการประชุมใหญมิได”
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ เจาของรวมอาจมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นออกเสียงแทนตนได แตผูรับ
มอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะใหออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามหองชุดมิได
บุคคลดังตอไปนี้จะรับมอบฉันทะใหออกเสียงแทนเจาของรวมมิได
(๑) กรรมการและคูสมรสของกรรมการ
(๒) ผูจัดการและคูสมรสของผูจัดการ
(๓) พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผูรับจางของนิติบุคคลอาคารชุด
(๔) พนักงานหรือลูกจางของผูจัดการ ในกรณีที่ผูจัดการเปนนิติบุคคล
มาตรา ๔๘ มติเ กี่ย วกั บเรื่ องดัง ตอ ไปนี้ ตอ งไดรับ คะแนนเสียงไม นอ ยกวากึ่ งหนึ่ง ของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(๑) การซื้ออสังหาริ มทรั พยห รือรั บการใหอสั งหาริม ทรัพ ยที่มี คาภาระติด พัน เปน ทรัพ ย
สวนกลาง
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(๒) การจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพย
(๓) การอนุญาตใหเจาของรวมทําการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือตอเติม
หองชุดของตนเองที่มีผลกระทบตอทรัพยสวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยคาใชจาย
ของผูนั้นเอง
(๔) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับการใชหรือการจัดการทรัพยสวนกลาง
(๕) การแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนคาใชจายรวมกันในขอบังคับตามมาตรา ๓๒ (๘)
(๖) การกอสรางอันเปนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพยสวนกลาง
(๗) การจัดหาผลประโยชนในทรัพยสวนกลาง
ในกรณีที่เจาของรวมเขาประชุมมีคะแนนเสียงไมครบตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหเรียก
ประชุม ใหมภายในสิ บหาวัน นั บ แตวัน เรี ยกประชุ ม ครั้งกอน และมติ เกี่ยวกับ เรื่องที่บัญ ญัติไวตาม
วรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหมนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคะแนนเสียง
ของเจาของรวมทั้งหมด
มาตรา ๔๙ มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(๑) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการ
(๒) การกําหนดกิจการที่ผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอื่นทําแทน”
มาตรา ๒๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน หมวด ๖/๑ พนักงานเจาหนาที่ มาตรา ๖๐/๑ มาตรา ๖๐/๒
และมาตรา ๖๐/๓ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“หมวด ๖/๑
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๖๐/๑ ในการปฏิ บัติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจ
ดังตอไปนี้
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(๑) มีห นั งสื อ เรี ย กบุ ค คลใดมาให ถ อยคํ า ชี้แ จงข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ทํา คํ าชี้ แ จงเปน หนัง สื อ
หรือใหสงเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือหลักฐานใดเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เขาไปในที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด หรือที่ดิน อาคาร หรือสถานที่ที่เปน
ทรัพยสวนกลางของอาคารชุด เพื่อสอบถามขอเท็จจริง ตรวจดูเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) อายั ด เอกสาร บั ญ ชี ทะเบี ย น หรื อ หลัก ฐานเพื่ อ ประโยชนใ นการตรวจสอบและ
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
การปฏิบัติหนาที่ตาม (๒) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขูหรือ
ตรวจคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๖๐/๒ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล
ที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๐/๓ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ น้ี ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ ป น
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”
มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๒ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น หมวด ๑๑ ค า ธรรมเนี ย ม
มาใชบังคับแกการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ี้โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๘ บทกําหนดโทษ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒
และมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
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“หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๓ ผู มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น และอาคารตามมาตรา ๖ ผู ใ ดฝ า ฝ น มาตรา ๖/๑
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖/๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๔ ผูใ ดฝ าฝ น มาตรา ๖/๑ วรรคสอง ตอ งระวางโทษปรับ ตั้ ง แต ห า หมื่ น บาท
ถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๖๖ คนต า งด า วหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง กฎหมายถื อ ว า เป น คนต า งด า วผู ใ ดไม แ จ ง ให
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ท ราบถึ ง การที่ บั ญ ญั ติ ไ วใ นมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสอง มาตรา ๑๙ สั ต ต
มาตรา ๑๙ อัฏฐ มาตรา ๑๙ นว มาตรา ๑๙ ทศ และมาตรา ๑๙ เอกาทศ ภายในเวลาที่กําหนด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๖๗ บุคคลใดถื อกรรมสิท ธิ์ใ นหอ งชุ ดในฐานะเป น เจาของแทนคนตา งด าวหรื อ
นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง กฎหมายถื อ ว า เป น คนต า งด า ว ไม ว า คนต า งด า วหรื อ นิ ติ บุ ค คลดั ง กล า วจะมี สิ ท ธิ
ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๘ ผู จั ด การผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๙ วรรคสาม และมาตรา ๓๖ (๕)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
ใหถูกตอง
มาตรา ๖๙ ผูจัดการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๕/๒
มาตรา ๓๗ วรรคหา และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๗๐ ประธานกรรมการผูใ ดไม ปฏิ บัติ ตามมาตรา ๓๗/๕ และมาตรา ๓๘ (๓)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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มาตรา ๗๑ นิติบุคคลอาคารชุดใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒
และมาตรา ๓๘/๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผูจัดการตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
ตามวรรคหนึ่งดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๗๒ เจาของรวมผูใดดําเนินการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตอเติม
หองชุดของตนโดยฝาฝนมาตรา ๔๘ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๓ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบั ติ การตามมาตรา ๖๐/๑ ตองระวางโทษจํ าคุ กไม เกิน สามเดื อนหรือปรับไมเกิ นหกพัน บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๑ มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มาใช บั ง คั บ แก ก ารกํ า หนด
อัต ราส ว นกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย ส วนกลาง ทรั พ ย สิ น ที่ถื อ ว า เป น ทรั พ ย ส ว นกลางและการกํ า หนด
อั ต ราค า ใช จ า ยร ว มกั น ของเจ า ของร ว มในอาคารชุ ด ที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นเป น อาคารชุ ด อยู ก อ นหรื อ
ในวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ใหมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ยั ง คงมี ผ ลใช บั ง คั บ ต อ ไปสํ า หรั บ อาคารชุ ด ที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นเป น อาคารชุ ด อยู ก อ นหรื อ ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๒ มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ ขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญญัตินี้ มาใชบัง คับ แกอ าคารชุด ซึ่งไดจดทะเบีย น
เปนอาคารชุดและมีหองชุดที่ใชเพื่อการประกอบการคาอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๓ ใหขอบังคับที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับตอไป
เทาที่ไมขัดหรือ แยงกับพระราชบัญญัตินี้ และใหนิติบุคคลอาคารชุดดําเนิน การแกไขหรือเพิ่มเติม
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๔ ใหผูจัดการหรือกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือจนกวาที่
ประชุมใหญเจาของรวมจะมีการแตงตั้งผูจัดการหรือกรรมการขึ้นใหม แลวแตกรณี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓๕ ให ย กเลิ ก อั ต ราค า ธรรมเนี ย มและค า ใช จ า ยท า ยพระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๓๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

คาจดทะเบียนอาคารชุด
ฉบับละ
๕,๐๐๐
คาจดทะเบียนเลิกอาคารชุด
ฉบับละ
๕,๐๐๐
คาจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ฉบับละ
๕,๐๐๐
คาจดทะเบียนผูจัดการ
ฉบับละ
๑,๐๐๐
คาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
ฉบับละ
๑,๐๐๐
คาออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือ
ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
หองชุดละ
๑,๐๐๐
(๗) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ก) มีทุนทรัพย ใหเรียกเก็บรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย
(ข) ไมมีทุนทรัพย
๒๐๐
(๘) คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ก) คาคําขอ
๕๐
(ข) คาคัดหรือสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคาคัดหรือ
สําเนาเอกสารเปนพยานในคดีแพง โดยเจาหนาที่
เปนผูคัดหรือสําเนา
หนาละ
๕๐
(ค) คารับรองเอกสารที่คัดหรือสําเนา
ฉบับละ
๕๐
(ง) คาตรวจหลักฐานทะเบียนหองชุด
หองชุดละ
๑๐๐
(จ) คารับอายัดหองชุด
หองชุดละ
๑๐๐
(ฉ) คามอบอํานาจ
เรื่องละ
๕๐
(ช) คาตรวจสอบขอมูลดานทะเบียน
ดานประเมินราคา หรือขอมูลอื่น
หองชุดละ
๑๐๐
(ซ) คาสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น
หรือสําเนาขอมูลอื่น
แผนละ
๕๐
(๙) คาใชจาย
(ก) คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ
รายละ
๑๐๐
(ข) คาพยานใหแกพยาน
คนละ
๕๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดใชบังคับมานาน และปรากฏวาหลักเกณฑและรายละเอียดหลายประการไมสามารถใช
บังคับไดจริงในทางปฏิบัติและไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนที่ซื้อหองชุดเพื่อการอยูอาศัย สมควรแกไข
เพิ่ม เติม บทบั ญ ญัติ ใ นพระราชบัญ ญั ตินี้ เพื่ อแก ไขปญหาที่เ กิด จากการบั งคั บใช ก ฎหมายและคุมครอง
ประชาชนผูซื้อหองชุดเพื่อการอยูอาศัย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
และคาใชจายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กฎกระทรวง
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา สวนของ
อาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและภายนอกอาคาร
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

“ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตางระดับกัน
แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน
“พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกตางไปจากพื้นผิว
และสีในบริเวณขางเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได
“ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก
สิ่งใด ๆ กีดขวาง
ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชราตามที่กํา หนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริ เวณที่เ ปดใหบ ริการแก
บุคคลทั่วไป
(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการ
ของราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย สถานศึ ก ษา หอสมุ ด และ
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือ
ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนยการคา หางสรรพสินคา
ประเภทตาง ๆ ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
หมวด ๑
ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก
ขอ ๔ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) สัญลักษณรูปผูพิการ
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
(๓) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก
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๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอ ๕ สัญลัก ษณรูปผูพิ การ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรั บ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ ๔ ใหเปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีน้ําเงิน หรือเปน
สีน้ําเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว
ขอ ๖ ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมี
ความชั ดเจน มองเห็ นได งา ย ติด อยูใ นตํา แหน งที่ ไ มทํ า ให สั บสน และตอ งจัด ให มี แ สงสอ งสว า ง
เปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน
หมวด ๒
ทางลาดและลิฟต
ขอ ๗ อาคารตามข อ ๓ หากระดั บ พื้ น ภายในอาคาร หรื อ ระดั บ พื้ น ภายในอาคาร
กับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร
ใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร
ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน ๔๕ องศา
ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมลื่น
(๒) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด
(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกชวง
รวมกันตั้งแต ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๔) มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ทางลาดต อ งมี ค วามลาดชั น ไม เ กิ น ๑:๑๒ และมี ค วามยาวช ว งละไม เ กิ น ๖,๐๐๐
มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐
มิลลิเมตร คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด
(๖) ทางลาดด า นที่ ไ ม มี ผ นั ง กั้ น ให ย กขอบสู ง จากพื้ น ผิ ว ของทางลาดไม น อ ยกว า ๕๐
มิลลิเมตร และมีราวกันตก
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(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีราวจับทั้งสองดานโดยมี
ลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ทําดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น
(ข) มีลั ก ษณะกลม โดยมี เ สน ผ า นศูน ย ก ลางไมน อ ยกว า ๓๐ มิ ลลิ เ มตร แต ไ มเ กิ น
๔๐ มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร มีความสูง
จากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ
(จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรค
ตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา ๓๐๐
มิลลิเมตร
(๘) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น
และคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร
(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
ขอ ๙ อาคารตามขอ ๓ ที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร
ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น มีระบบควบคุมลิฟต
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย และจัดไวในบริเวณ
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดสะดวก
ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่จัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราใชได
ขอ ๑๐ ลิ ฟ ต ที่ ผู พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราใช ไ ด ที่ มี ลั ก ษณะเป น ห อ งลิ ฟ ต ต อ งมี
ลักษณะ ดังตอไปนี้
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(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา
๑,๔๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และตองมีระบบแสง
เพื่อปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร
(๓) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๙๐๐
มิลลิเมตร ซึ่งอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
(๔) ปุ ม กดเรี ย กลิ ฟ ต ปุ ม บั ง คั บ ลิ ฟ ต และปุ ม สั ญ ญาณแจ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ต อ งมี ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้
(ก) ปุ ม ล า งสุ ด อยู สู ง จากพื้ น ไม น อ ยกว า ๙๐๐ มิ ล ลิ เ มตร ปุ ม บนสุ ด อยู สู ง จากพื้ น
ไมเกินกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา ๔๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่
หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลลกํากับไวทุกปุม
เมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค)
และ (ง)
(๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตาง ๆ เมื่อลิฟตหยุด และขึ้นหรือลง
(๗) มี ป า ยแสดงหมายเลขชั้ น และแสดงทิ ศ ทางบริ เ วณโถงหน า ประตู ลิ ฟ ต แ ละติ ด อยู
ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(๘) ในกรณีที่ ลิ ฟต ขัด ขอ งให มีทั้ ง เสี ยงและแสงไฟเตื อ นภัย เปนไฟกะพริบ สีแ ดง เพื่อ ให
คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ และใหมีไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณ
ให ค นพิ ก ารทางการได ยิ น ได ท ราบว า ผู ที่ อ ยู ข า งนอกรั บ ทราบแล ว ว า ลิ ฟ ต ขั ด ข อ งและกํ า ลั ง
ใหความชวยเหลืออยู
(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับภายนอกได โดยตองอยูสูงจาก
พื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
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(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเลื่อนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตูลิฟต
ตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ
หมวด ๓
บันได
ขอ ๑๑ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชได
อยางนอยชั้นละ ๑ แหง โดยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗)
(๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลว
เหลื อ ความกว า งไม น อ ยกว า ๒๘๐ มิ ล ลิ เ มตร และมี ข นาดสม่ํ า เสมอตลอดช ว งบั น ได ในกรณี ที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร
(๕) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมลื่น
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง
(๗) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น
และคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร
หมวด ๔
ที่จอดรถ
ขอ ๑๒ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อยางนอยตามอัตราสวน ดังนี้
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(๑) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐ คัน แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คัน
(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๕๑ คัน แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๒ คัน
(๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราอยางนอย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้น
เศษของ ๑๐๐ คัน ถาเกินกวา ๕๐ คัน ใหคิดเปน ๑๐๐ คัน
ขอ ๑๓ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคาร
ใหมากที่สุด มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณรูป
ผู พิ ก ารนั่ ง เก า อี้ ล อ อยู บ นพื้ น ของที่ จ อดรถด า นที่ ติ ด กั บ ทางเดิ น รถ มี ข นาดกว า งไม น อ ยกว า ๙๐๐
มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
และยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ในตําแหนง
ที่เห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๔ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา
กว า งไม น อ ยกว า ๒,๔๐๐ มิ ล ลิ เ มตร และยาวไม น อ ยกว า ๖,๐๐๐ มิ ล ลิ เ มตร และจั ด ให มี ที่ ว า ง
ขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ
หมวด ๕
ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร
ขอ ๑๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมลื่น ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นล้ําออกมา
เปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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(๒) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยูตางระดับ
ตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยูใกลที่จอดรถ
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีอาคารตามขอ ๓ หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใชอาคาร
รวมกัน จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น และจากอาคารแตละอาคารนั้น
ไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ
ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมลื่น และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท ถาฝาเปนแบบตะแกรงหรือ
แบบรู ต อ งมี ข นาดของช อ งตะแกรงหรื อ เส น ผ า นศู น ย ก ลางของรู ก ว า งไม เ กิ น ๑๓ มิ ล ลิ เ มตร
แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน
(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส
(๔) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน โดยไมกีดขวาง
ทางเดิน และจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง และอยูหางสิ่งกีดขวาง
ไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ปายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน ตองมีความสูงจากพื้นทางเดินไมนอยกวา
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๖) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน ใหมีพ้นื ลาดที่มีความลาดชันไมเกิน ๑:๑๐
ขอ ๑๗ อาคารตามขอ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหวางอาคาร ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และมี
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
หมวด ๖
ประตู
ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ ๓ ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปดปดไดงาย
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(๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และใหขอบ
ทั้งสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ที่ใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก
(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๔) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียงตองมี
พื้นที่วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับราวจับ
ตามขอ ๘ (๗) (ข) ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซึ่งมีปลายดานบนสูงจากพื้นไมนอยกวา
๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลายดานลางไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนประตูบานเปดออกใหมีราวจับ
ตามแนวนอนดานในประตู และในกรณีที่เปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู
ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร ยาวไปตาม
ความกวางของประตู
(๖) ในกรณี ที่ ป ระตู เ ป น กระจกหรื อ ลู ก ฟ ก เป น กระจก ให ติ ด เครื่ อ งหมายหรื อ แถบสี
ที่สังเกตเห็นไดชัด
(๗) อุ ป กรณ เ ป ด ป ด ประตู ต อ งเป น ชนิ ด ก า นบิ ด หรื อ แกนผลั ก อยู สู ง จากพื้ น ไม น อ ยกว า
๑,๐๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองที่อาจทําให
ประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ ๑๘ ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใชระบบ
อัตโนมัติ
หมวด ๗
หองสวม
ขอ ๒๐ อาคารตามข อ ๓ ที่ จัด ให มีห อ งส ว มสํา หรั บ บุค คลทั่วไป ต อ งจัด ใหมี หอ งส ว ม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หองในหองสวมนั้นหรือจะจัดแยก
ออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได
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สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมีหองสวม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หอง
ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ประตูของหองที่ตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางไดไมนอย
กวา ๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองสวม
ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด ๖
(๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมีลักษณะเปนทาง
ลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมลื่น
(๔) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้งเพื่อที่จะไมใหมีน้ําขังบนพื้น
(๕) มี โ ถส ว มชนิ ด นั่ ง ราบ สู ง จากพื้ น ไม น อ ยกว า ๔๕๐ มิ ล ลิ เ มตร แต ไ ม เ กิ น ๕๐๐
มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงได
และที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใชไดอยางสะดวก มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถ
สวมถึงผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่ผนัง สวนดานที่
ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอสามารถเขาไปใชโถสวม
ไดโดยสะดวก ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนังเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมี
ราวจับที่มีลักษณะตาม (๗)
(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐
มิลลิเมตร และใหยื่นล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๓๐๐
มิลลิเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววัด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร
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ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได
(๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เมื่อกางออก
ใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหางจากขอบ
ของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา ๕๕๐
มิลลิเมตร
(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่น ๆ ภายใน
หองสวม มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๙) ติ ด ตั้ ง ระบบสั ญ ญาณแสงและสั ญ ญาณเสี ย งให ผู ที่ อ ยู ภ ายนอกแจ ง ภั ย แก ผู พิ ก ารหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือ
ปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ใชงานไดสะดวก
(๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ใต อ า งล า งมื อ ด า นที่ ติ ด ผนั ง ไปจนถึ ง ขอบอ า งเป น ที่ ว า ง เพื่ อ ให เ ก า อี้ ล อ สามารถ
สอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร และตองอยูในตําแหนงที่
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๘๐๐
มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง
(ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ขอ ๒๒ ในกรณีที่หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหองสวม
ที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรือ
ทุ พ พลภาพ และคนชราอยู ใ นตํ า แหน ง ที่ ผู พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราสามารถเข า ถึ ง ได
โดยสะดวก
ห อ งส ว มสํ า หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปตามวรรคหนึ่ ง หากได จั ด สํ า หรั บ ผู ช ายและผู ห ญิ ง ต า งหาก
จากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนังขางทางเขาในตําแหนงที่
สามารถสัมผัสไดดวย
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ขอ ๒๓ ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหมีที่ถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอยางนอย ๑ ที่ โดยมีราวจับ
ในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับดานขาง
ของที่ถายปสสาวะทั้งสองขาง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐
มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข)
หมวด ๘
พื้นผิวตางสัมผัส
ขอ ๒๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พื้น
บริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได
ที่พื้นดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม โดยมีขนาดกวาง
๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดินของพื้นตางระดับ
ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตนของทางขึ้นหรือทางลง
ของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร
ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของชานชาลา
ไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกินกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร
หมวด ๙
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
ขอ ๒๖ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่เฉพาะสําหรับ
เกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุก ๆ จํานวน ๑๐๐ ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาดความกวาง
ไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร ตอหนึ่งที่ อยูในตําแหนงที่
เขาออกได
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ขอ ๒๗ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หอง ขึ้นไป ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เขาใชไดไมนอ ยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพักทุก
๑๐๐ หอง โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เปนเสียงและแสง
และระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น เพื่อใหผูที่อยู
ภายในห อ งพั ก ทราบ และมี ส วิต ช สั ญ ญาณแสงและสวิต ช สั ญ ญาณเสี ย งแจ งภั ย หรื อ เรีย กให ผู ที่ อ ยู
ภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก
(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เขาใชได มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟโดยติดไวที่
กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
(๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่จัดสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีที่อาบน้ํา
ซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ที่อาบน้ําแบบฝกบัว
(ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา
๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๕๐๐ มิลลิเมตร
(ค) มี ร าวจั บ ในแนวนอนที่ ด า นข า งของที่ นั่ ง มี ค วามสู ง จากพื้ น ไม น อ ยกว า ๖๕๐
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร
และมี ราวจั บในแนวดิ่ง ตอ จากปลายของราวจั บ ในแนวนอน และมี ค วามยาวจากปลายของราวจั บ
ในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร
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(๒) ที่อาบน้ําแบบอางอาบน้ํา
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา ๖๐๐ มิลลิเมตร โดยปลายดานลาง
อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาวอยางนอย ๖๐๐
มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังหองอาบน้ํา
ดานทายอางอาบน้ํา
ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได และมีลักษณะตามที่กําหนด
ในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข)
(๓) สิ่งของ เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ อาคารที่มีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร
หรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและไดดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ ๒๙ ใหไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น
ที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
(๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร
(๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวกอน
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
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การดั ด แปลงอาคารที่ ไ ม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขในวรรคหนึ่ ง หรื อ การเปลี่ ย นการใช อ าคาร
ที่เขาลักษณะอาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐
ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕
ใหไว ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหอาคาร

บางประเภทตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื่อใหบุคคลดังกลาว
มีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมได ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออื่น และการสงเคราะหจากรัฐ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดสิง่ อำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมำตรำ ๘ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อำคำร (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ควำมในบทนิ ย ำมค ำว่ำ “สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรั บ ผู้ พิ ก ำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ” ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับ
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
““สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรั บ ผู้ พิ ก ำรหรื อ ทุ พ พลภำพ และคนชรำ” หมำยควำมว่ ำ
ส่ ว นของอำคำรที่ ส ร้ ำ งขึ้ น และอุ ป กรณ์ อั น เป็ น ส่ ว นประกอบของอำคำรที่ ติ ด หรื อ ตั้ ง อยู่ ภ ำยในและ
ภำยนอกอำคำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ
และให้หมำยควำมรวมถึงพื้นที่โดยรอบอำคำรนั้นด้วย”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นบทนิยำมต่อจำกบทนิยำมคำว่ำ “ควำมกว้ำงสุทธิ” ในข้อ ๒
แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ
พ.ศ. ๒๕๔๘
““พื้นที่หลบภัย” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ที่จัดไว้ภำยในและภำยนอกอำคำรสำหรับเป็นพื้นที่
พักรอกำรช่วยเหลือ กรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน
“ที่จอดรถสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ” หมำยควำมว่ำ ที่จอดรถสำหรับ
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำที่มีควำมบกพร่องหรือสูญเสียควำมสำมำรถของอวัยวะในกำรเคลื่อนไหว”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๓ อำคำรประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับ
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
(๑) อำคำรที่ให้บริกำรสำธำรณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถำนศึกษำ
หอสมุ ด อำคำรประกอบของสนำมกี ฬ ำกลำงแจ้ ง หรื อ สนำมกี ฬ ำในร่ ม ตลำด ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ
ศูนย์กำรค้ำ สถำนบริกำร ฌำปนสถำน ศำสนสถำน พิพิธภัณฑสถำน และสถำนีขนส่งมวลชน
(๒) สถำนพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชน
(๓) อำคำรที่ประกอบกิจกำรให้บริกำรหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ หรือคนชรำ
(๔) อำคำรที่ ท ำกำรของส่ ว นรำชกำร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ
หน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
(๕) สำนักงำน อำคำรอยู่อำศัยรวม อำคำรชุด หรือหอพัก ที่เป็นอำคำรขนำดใหญ่
(๖) อำคำรพำณิชยกรรมหรืออำคำรพำณิช ยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ งที่มี พื้นที่ ส ำหรั บ
ประกอบกิจกำรตั้งแต่ ๕๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป
(๗) สถำนีบริกำรน้ำมัน สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หรือสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้อ ๓/๑ รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยสัญลักษณ์ รูปสัญลักษณ์ เครื่องหมำย โครงสร้ำง ขนำด
กำรจัดวำง และตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ
นอกจำกจะได้กำหนดไว้ในหมวด ๑ ป้ำยแสดงสิ่งอำนวยควำมสะดวก หมวด ๒ ทำงลำดและลิฟต์
หมวด ๓ บัน ได หมวด ๔ ที่จอดรถ หมวด ๕ ทำงเข้ำอำคำร ทำงเดินระหว่ำงอำคำร และ
ทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำร หมวด ๖ ประตู หมวด ๗ ห้องส้วม หมวด ๘ พื้นผิวต่ำงสัมผัส และหมวด ๙
โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม ศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน และอำคำรประเภทและลักษณะอื่ น
แล้ว ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอื่นที่ได้รับกำรยอมรับทั่วไปและกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเห็นชอบ”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ป้ำยแสดงสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ ต้องมี
ควำมชัดเจนและมองเห็นได้ในเวลำกลำงวันและกลำงคืน สัมผัสและรับรู้ได้”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๗ อำคำรตำมข้ อ ๓ หำกระดั บ พื้ น ภำยในอำคำร หรื อ ระดั บ พื้ น ภำยในอำคำร
กับภำยนอกอำคำร หรือระดับพื้นทำงเดินภำยนอกอำคำร มีควำมต่ำงระดับกันเกิน ๑.๓ เซนติเมตร
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ให้มีทำงลำดระหว่ำงพื้นที่ต่ำงระดับกัน แต่ถ้ำมีควำมต่ ำงระดับกันตั้งแต่ ๖.๔ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
๑.๓ เซนติเมตร ต้องปำดมุมพื้นส่วนที่ต่ำงระดับกันให้มีควำมลำดชัน ๑ : ๒
ข้อ ๘ ทำงลำดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นผิวทำงลำดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
(๒) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่ำงพื้นกับทำงลำดต้องเรียบไม่สะดุด
(๓) มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ ๙๐ เซนติเมตร ในกรณีเป็นทำงลำดแบบสองทำงสวนกัน
ให้มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
(๔) มีพื้นที่หน้ำทำงลำดเป็นที่ว่ำงยำวไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
(๕) มีควำมลำดชันไม่เกิน ๑ : ๑๒ และมีควำมยำวช่วงละไม่เกิน ๖ เมตร ในกรณีที่ทำงลำด
ยำวเกิน ๖ เมตร ต้องจัดให้มีชำนพักยำวไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร คั่นระหว่ำงแต่ละช่วงของทำงลำด
(๖) ทำงลำดด้ำนที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจำกพื้นผิวของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เซนติเมตร
และต้องมีรำวจับและรำวกันตก
(๗) ทำงลำดที่มีควำมยำวตั้งแต่ ๑.๘๐ เมตรขึ้นไป ต้องมีรำวจับทั้งสองด้ำน และทำงลำด
ที่มีควำมกว้ำงตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป ต้องมีรำวจับห่ำงกันไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ทั้งนี้ กรณีที่ต้องติดตั้ง
รำวจับเพิ่มเติม ทำงลำดนั้นจะต้องเหลือพื้นที่เพียงพอที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ หรือคนชรำที่ใช้เก้ำอี้ล้อ
สำมำรถเข้ำออกได้อย่ำงสะดวก โดยรำวจับให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ทำด้วยวัสดุเรียบ มีควำมมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรำยในกำรจับและไม่ลื่น
(ข) มีลักษณะกลมหรือมีลักษณะมนไม่มีเหลี่ยม โดยมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ
๓ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๔ เซนติเมตร
(ค) สูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ ๗๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร
(ง) รำวจับด้ำนที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ ๔ เซนติเมตร มีควำมสูง
จำกจุดยึดไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เซนติเมตร และผนังบริเวณรำวจับต้องเป็นผนังเรียบ
(จ) รำวจับต้องยำวต่อเนื่องกันหรือในกรณีที่ไม่สำมำรถทำให้ต่อเนื่องกันได้ให้มีระยะห่ำง
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวำงหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้ของคนพิกำร
ทำงกำรมองเห็น
(ฉ) ปลำยของรำวจั บให้ ยื่ นเลยจำกจุ ด เริ่ มต้นและจุด สิ้ นสุ ด ของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ
๓๐ เซนติเมตร โดยปลำยรำวจับต้องงอหรือเก็บได้
(๘) มีป้ำยแสดงทิศทำง ตำแหน่ง หรือหมำยเลขชั้นของอำคำรที่คนพิกำรทำงกำรมองเห็น
และคนชรำสำมำรถทรำบควำมหมำยได้ โดยตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นและทำงลงของทำงลำดที่เชื่อมระหว่ำงชั้น
ของอำคำร
(๙) มี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ผู้ พิ ก ำรติ ด ไว้ ใ นบริ เ วณทำงลำดที่ จั ด ไว้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ พิ ก ำรหรื อ ทุ พ พลภำพ
และคนชรำ”
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ข้อ ๗ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ลิฟต์ที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ขนำดของห้องลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๖๐ เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ ๑.๔๐ เมตร
หรือมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๔๐ เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ ๑.๖๐ เมตร และสูงไม่น้อยกว่ำ ๒.๓๐ เมตร
และมีช่องกระจกใสนิรภัยที่สำมำรถมองเห็นระหว่ำงภำยนอกและภำยในได้ ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
๒๐ เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ ๘๐ เซนติเมตร และสูงจำกพื้นไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร
(๒) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีควำมกว้ ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ ๙๐ เซนติเมตร และต้องมีระบบแสง
เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสำร
(๓) มี พื้ น ผิ ว ต่ ำ งสั ม ผั ส บนพื้ น บริ เ วณหน้ ำ ประตู ลิ ฟ ต์ ก ว้ ำ ง ๓๐ เซนติ เ มตร และยำว
๙๐ เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่ำงจำกประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ปุ่ ม ล่ ำ งสุ ด อยู่ สู ง จำกพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๙๐ เซนติ เ มตร ปุ่ ม บนสุ ด อยู่ สู ง จำกพื้ น
ไม่เกินกว่ำ ๑.๒๐ เมตร และห่ำงจำกมุมภำยในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ เซนติเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์
มีขนำดกว้ำงและยำวน้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
(ข) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๒ เซนติเมตร มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่ม
เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวำงบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์
(๕) มีรำวจับโดยรอบภำยในลิฟต์ โดยรำวจับมีลักษณะตำมที่กำหนดในข้อ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค)
และ (ง)
(๖) มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตำแหน่งชั้นต่ำง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง
(๗) มีป้ำยแสดงหมำยเลขชั้นและแสดงทิศทำงขึ้นลงของลิฟต์ ซึ่งมีแสงไฟบริเวณโถงหน้ำ
ประตูลิฟต์และติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(๘) ในกรณี ที่ ลิ ฟ ต์ ขั ด ข้ อ งให้ มี ทั้ งเสี ย งและแสงไฟเตื อ นภั ย เป็ นไฟกะพริ บสี แ ดง เพื่ อ ให้
คนพิกำรทำงกำรมองเห็นและคนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยทรำบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียว
เป็น สัญญำณให้คนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยได้ทรำบว่ำผู้ที่อยู่ข้ำงนอกรับทรำบแล้วว่ำ
ลิฟต์ขัดข้องและกำลังให้ควำมช่วยเหลืออยู่
(๙) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภำยในลิฟต์ซึ่งสำมำรถติดต่อกับภำยนอกได้ โดยต้องอยู่สูงจำกพื้น
ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร
(๑๐) มีระบบชุดไฟฟ้ำสำรองสำหรับกรณีไฟฟ้ำปกติหยุดทำงำน ลิฟต์จะไม่หยุดค้ำงระหว่ำงชัน้
แต่จะสำมำรถเคลื่อนที่มำยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและบำนประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้
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(๑๑) ภำยในห้ อ งลิ ฟ ต์ ต้ อ งมี ร ะบบไฟฟ้ ำ แสงสว่ ำ งฉุ ก เฉิ น และระบบพั ด ลมระบำยอำกำศ
ซึ่งสำมำรถทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง ในกรณีระบบไฟฟ้ำปกติหยุดทำงำน”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๑ อำคำรตำมข้ อ ๓ ที่ มี บั น ไดภำยในหรื อ ภำยนอกอำคำร ต้ อ งจั ด ให้ มี บั น ได
ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีรำวจับบันไดทั้งสองข้ำงในกรณีที่พื้นมีควำมต่ำงระดับกันตั้งแต่ ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป
โดยให้รำวจับมีลักษณะตำมที่กำหนดในข้อ ๘ (๗)
(๒) ขั้นบันไดแต่ละช่วงต้องมีควำมสูงของลูกตั้งและควำมลึกของลูกนอนสม่ำเสมอตลอดทั้ง
ช่วงบันได ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๑๘ เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอนไม่น้อยกว่ำ ๔๓ เซนติเมตร
และไม่เกิน ๔๘ เซนติเมตร
(๓) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
(๔) ลูกตั้งบัน ไดห้ ำมเปิด เป็น ช่องโล่ง เว้นแต่ลูกนอนบันไดยกขอบด้ำนในสูงไม่น้อยกว่ำ
๕ เซนติเมตร
(๕) มีป้ำยแสดงทิศทำง ตำแหน่ง หรือหมำยเลขชั้นของอำคำรที่สำมำรถทรำบควำมหมำยได้
โดยตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นและทำงลงของบันไดที่เชื่อมระหว่ำงชั้นของอำคำร”
ข้อ ๙ ให้ ย กเลิ ก ควำมในข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ และข้ อ ๑๔ แห่ ง กฎกระทรวงก ำหนด
สิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ อำคำรตำมข้อ ๓ ต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ
ดังต่อไปนี้
(๑) จำนวนที่จอดรถไม่เกิน ๒๕ คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ ๑ คัน
(๒) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ ๒๖ คัน แต่ไม่เกิน ๕๐ คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ ๒ คัน
(๓) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ ๕๑ คัน แต่ไม่เกิน ๗๕ คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ ๓ คัน
(๔) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ ๗๖ คัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ ๔ คัน
(๕) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ ๑๐๑ คัน แต่ไม่เกิน ๑๕๐ คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ ๕ คัน
(๖) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ ๑๕๑ คัน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ ๖ คัน
และเพิ่มขึ้น อีก ๑ คัน สำหรับที่จอดรถทุกจำนวนรถ ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ ๑๐๐ คัน
หำกเกินกว่ำ ๕๐ คัน ให้คิดเป็น ๑๐๐ คัน
ข้อ ๑๓ ที่จอดรถสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำให้จัดไว้ใกล้ทำงเข้ำออกอำคำร
ให้ ม ำกที่ สุ ด มี พื้ น ผิ ว เรี ย บ มี ร ะดั บ เสมอกั น และมี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ผู้ พิ ก ำรอยู่ บ นพื้ น ของที่ จ อดรถ
ในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทำงจรำจรมำกที่สุด มีควำมกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ ๙๐ เซนติเมตร และมีป้ำย
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แสดงที่ จ อดรถส ำหรั บ ผู้ พิ ก ำรหรื อ ทุ พ พลภำพ และคนชรำ ขนำดกว้ ำ งและยำวไม่ น้ อ ยกว่ ำ
๓๐ เซนติ เ มตร ติ ด ตั้ ง อยู่ สู ง จำกพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๒ เมตร หรื อ ติ ด ตั้ ง บนผนั ง ของช่ อ งจอดรถ
ขนำดกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เซนติเมตร อยู่สูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ ๑.๒๐ เมตร
ข้อ ๑๔ ลั ก ษณะและขนำดของที่ จ อดรถส ำหรั บ ผู้ พิ ก ำรหรื อ ทุ พ พลภำพ และคนชรำ
ให้เป็นไปตำมข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดให้มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงที่จอดรถ
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑ เมตร ตลอดควำมยำวของที่จอดรถ โดยที่ว่ำงดังกล่ำวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ
และมีระดับเสมอกับที่จอดรถ”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกควำมใน (๒) และ (๓) ของข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(๒) หำกมีธรณีประตู ควำมสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่ำ ๑.๓ เซนติเมตร และให้ขอบ
ทั้งสองด้ำนมีควำมลำดชันไม่เกิน ๑ : ๒
(๓) ช่องประตูต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ ๘๖ เซนติเมตร”
ข้อ ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ควำมในวรรคสองของข้ อ ๒๐ แห่ ง กฎกระทรวงก ำหนดสิ่ ง อ ำนวย
ควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“สถำนี บริกำรน้ ำมัน สถำนี บริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หรือสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และ
คนชรำสำมำรถเข้ำใช้ได้อย่ำงน้อย ๑ ห้อง ต่อ ๑ จุดให้บริกำรห้องส้วม”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๒๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๑ ห้องส้วมสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีพื้นที่ว่ำงภำยในห้องส้วมเพื่ อให้เก้ำอี้ล้อสำมำรถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
(๒) ประตู ของห้ องที่ ตั้งโถส้ว มเป็นแบบบำนเลื่ อน หรื อ เป็นแบบบำนเปิด ออกสู่ภำยนอก
โดยต้องเปิดค้ำงได้ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ องศำ และต้องมีรำวจับแนวนอน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรติดไว้ที่
ประตูด้ำนหน้ำห้องส้วม ลักษณะของประตูนอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นให้เป็นไปตำมที่กำหนดในหมวด ๖
(๓) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภำยนอก ถ้ำเป็นพื้นต่ำงระดับต้องมีลักษณะเป็นทำงลำด
ตำมหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น
(๔) พื้นห้องส้วมต้องมีควำมลำดชันเพียงพอไปยังช่องระบำยน้ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำขังบนพื้น
(๕) มีโถส้วมชนิดนั่งรำบ สูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๔๕ เซนติเมตร
และที่ปล่อยน้ำเป็นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนำดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สำมำรถใช้ได้อย่ำงสะดวก
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(๖) มีรำวจับบริเวณด้ำนที่ชิดผนังเพื่อช่วยในกำรพยุงตัว เป็นรำวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) รำวจั บ ในแนวนอนมี ค วำมสู ง จำกพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๖๕ เซนติ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น
๗๐ เซนติเมตร และให้ยื่นล้ำออกมำจำกด้ำนหน้ำโถส้วมอีกไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
๓๐ เซนติเมตร
(ข) รำวจับในแนวดิ่งต่อจำกปลำยของรำวจับในแนวนอนด้ำนหน้ำโถส้วมมีควำมยำว
วัดจำกปลำยของรำวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่ำงน้อย ๖๐ เซนติเมตร
ทั้งนี้ รำวจับตำม (ก) และ (ข) อำจเป็นรำวต่อเนื่องกันก็ได้
(๗) ด้ำนข้ำงโถส้วมด้ำนที่ไม่ชิดผนังให้มีรำวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวรำบ หรือแนวดิ่ง
เมื่อกำงออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถปลดล็อกได้ง่ำย มีระยะห่ำง
จำกขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร และมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ
๕๕ เซนติเมตร
(๘) นอกเหนือจำกรำวจับตำม (๖) และ (๗) ต้องมีรำวจับเพื่อนำไปสู่สุขภัณฑ์อื่น ๆ ภำยใน
ห้องส้วม มีควำมสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ ๘๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร
(๙) ติ ด ตั้ ง ระบบสั ญ ญำณแสงและสั ญ ญำณเสี ย งให้ ผู้ ที่ อ ยู่ ภ ำยนอกแจ้ ง ภั ย แก่ ผู้ พิ ก ำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ และระบบสัญญำณแสงและสัญญำณเสียงให้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และ
คนชรำสำมำรถแจ้งเหตุห รือเรียกหำผู้ช่วยในกรณีที่เกิด เหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือ
ปุ่มสัมผัสให้สัญญำณทำงำนซึ่งติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถใช้งำนได้
สะดวก
(๑๐) มีอ่ำงล้ำงมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้อ่ำงล้ำงมือด้ำนที่ติด ผนังไปจนถึงขอบอ่ำงเป็นที่ว่ำง เพื่อให้เก้ำอี้ล้อสำมำรถ
สอดเข้ำไปได้ โดยขอบอ่ำงอยู่ห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ ๔๕ เซนติเมตร และต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ และคนชรำเข้ำประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวำง
(ข) ควำมสูงจำกพื้นถึงขอบบนของอ่ำงไม่น้อยกว่ำ ๗๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร
และมีรำวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้ำงของอ่ำง
(ค) ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้ำนโยกหรือก้ำนกดหรือก้ำนหมุนหรือระบบอัตโนมัติ”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เป็นห้องส้วมสำหรับผู้ชำยที่มิใช่ห้องส้วมสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ
และคนชรำ ตำมข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ให้มีที่ถ่ำยปัสสำวะที่มีระดับสูงจำกพื้นไม่เกิน ๔๐ เซนติเมตร
อย่ำงน้อย ๑ ที่ และมีรำวจับ”
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ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ อำคำรตำมข้อ ๓ ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่ำงสัมผัส ดังนี้
(๑) พื้ น ผิ ว ต่ ำ งสั ม ผั ส ชนิ ด เตื อ นที่ พื้ น ให้ ติ ด ตั้ ง บริ เ วณต่ ำ งระดั บ ที่ มี ร ะดั บ ต่ ำ งกั น เกิ น
๑๕ เซนติ เ มตร ที่ ท ำงขึ้ น และทำงลงของทำงลำดหรื อ บั น ได ที่ พื้ น ด้ ำ นหน้ ำ และด้ ำ นหลั ง ประตู
ทำงเข้ำออกอำคำร ที่พื้นด้ำนหน้ำของประตูห้องส้วม ที่พื้นด้ำนหน้ำของช่องประตูลิฟต์ และบริเวณที่มี
สิ่งกีดขวำง โดยมีควำมกว้ำง ๓๐ เซนติเมตร และมีควำมยำวเท่ำกับและขนำนไปกั บควำมกว้ำงของ
ช่องทำงเดินของพื้นต่ำงระดับ ทำงลำด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่ำงสัมผัสต้องอยู่ห่ำง
จำกจุ ด เริ่มต้น ของทำงขึ้น หรือทำงลงของพื้ นต่ำ งระดั บ ทำงลำด บั น ได หรื อ ประตู ไม่ น้อยกว่ำ
๓๐ เซนติเมตร ในกรณีของสถำนีขนส่งมวลชนที่ไม่มีประตูหรือแผงกั้นให้ขอบนอกของพื้นผิวต่ำงสัมผัส
อยู่ห่ำงจำกขอบของชำนชำลำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร
(๒) พื้นผิวต่ำงสัมผัสชนิดนำทำง ให้ติดตั้งในทิศทำงที่นำไปสู่ทำงเข้ำออกอำคำรจุดบริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรหรือประชำสัมพันธ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม ลิฟต์ หรือบันได”
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกชื่อหมวด ๙ โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม แห่งกฎกระทรวง
กำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“หมวด ๙
โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม ศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน และอำคำรประเภทและลักษณะอื่น”
ข้อ ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ควำมในข้ อ ๒๖ และข้ อ ๒๗ แห่ ง กฎกระทรวงก ำหนดสิ่ ง อ ำนวย
ควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๒๖ อำคำรตำมข้ อ ๓ ที่ เ ป็ น โรงมหรสพหรื อ หอประชุ ม ต้ อ งจั ด ให้ มี พื้ น ที่ ส ำหรั บ
เก้ำอี้ล้อ ดังต่อไปนี้
(๑) จำนวนที่นั่งไม่เกิน ๑๐๐ ที่นั่ง ให้มีพื้นที่สำหรับเก้ำอี้ล้อไม่น้อยกว่ำ ๒ ที่
(๒) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกว่ำ ๑๐๐ ที่นั่งขึ้นไป ให้เพิ่มพื้นที่สำหรับเก้ำอี้ล้อ ๑ ที่ต่อทุก
๕๐ ที่นั่งที่เพิ่มขึ้น เศษของ ๕๐ ที่นั่ง ให้คิดเป็น ๕๐ ที่นั่ง
(๓) พื้นที่สำหรับเก้ำอี้ล้อต้องเป็นพื้นที่รำบอยู่ในตำแหน่งที่เข้ำออกได้สะดวก มีขนำดของพื้นที่
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๙๐ เซนติเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ ๑.๔๐ เมตร
ข้อ ๒๗ อำคำรตำมข้ อ ๓ ที่ เ ป็ นโรงแรมต้องจั ด ให้มีห้อ งพั กที่ มีสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่ำ ๑ ห้อง และในกรณีที่โรงแรม
มีลักษณะเป็นอำคำรชั้นเดียวต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ
และคนชรำ ดังต่อไปนี้
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(๑) จำนวนห้องพักไม่เกิน ๑๐ ห้อง ให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ และคนชรำ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ห้อง
(๒) ในกรณีที่มีห้องพักเกินกว่ำ ๑๐ ห้องขึ้นไป ให้เพิ่มห้องพักที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ ๑ ห้องต่อทุก ๑๐ ห้องที่เพิ่มขึ้น เศษของ ๑๐ ห้อง
ให้คิดเป็น ๑๐ ห้อง”
ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๗/๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้อ ๒๗/๑ ห้องพักที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้ พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ
ตำมข้อ ๒๗ ต้องมีส่วนประกอบและมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง
(๒) ภำยในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญำณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญำณที่เป็นเสียงและแสง
และระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรำยอย่ำงอื่นเพื่อให้ผู้ที่ อยู่
ภำยในห้ อ งพั ก ทรำบ และมี ส วิ ต ช์ สั ญญำณแสงและสวิ ต ช์ สั ญญำณเสี ย งแจ้ งภั ย หรื อเรี ย กให้ ผู้ ที่อยู่
ภำยนอกทรำบว่ำมีคนอยู่ในห้องพัก
(๓) มีแผนผังต่ำงสัมผัสแสดงตำแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทำงไปสู่บันไดหนีไฟ
โดยติดไว้ที่กึ่งกลำงบำนประตูด้ำนในและอยู่สูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ ๑.๓๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๗๐ เมตร”
ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๘/๑ ข้อ ๒๘/๒ และข้อ ๒๘/๓ ของหมวด ๙
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับ
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้อ ๒๘/๑ อำคำรตำมข้อ ๓ ที่เป็นศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน หำกไม่สำมำรถจัดให้มี
ทำงลำดหรือลิฟต์ตำมข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ได้ อย่ำงน้อยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ขึ้นลง
ทำงดิ่งที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถเข้ำใช้ได้
ข้อ ๒๘/๒ อำคำรตำมข้อ ๓ ที่เป็นอำคำรอยู่อำศัยรวม อำคำรชุด หรือหอพัก ให้จัดให้มี
สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำในทุกชั้นของอำคำรที่มีพื้นที่ใช้สอย
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มิใช่ทำงเดินร่วมกัน
ข้อ ๒๘/๓ อำคำรตำมข้อ ๓ ที่เป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีพื้นที่
หลบภัย ระบบกำรเตือนภัย และกำรขอควำมช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน”
ข้อ ๑๙ อำคำรตำมข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับ
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และอำคำรตำมข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนด
สิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หรือที่ได้รับใบอนุญำตหรือ
ใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และยังก่อสร้ำง
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ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ หรือที่ได้ยื่นขออนุญำตหรือได้แจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๐ อำคำรตำมข้ อ ๑๙ หำกประสงค์ จ ะดัด แปลงอำคำรภำยหลั งที่ ก ฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นกำรเพิ่มพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นเกินร้อยละสองของพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้น
ที่ได้รับอนุญำตไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(๒) ไม่เป็นกำรเพิ่มควำมสูงของอำคำร
(๓) ไม่เป็นกำรเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๔) ไม่เป็นกำรเปลี่ยนตำแหน่งหรือขอบเขตของอำคำรให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้ก่ อน
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
กำรดั ด แปลงอำคำรที่ ไ ม่ เป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขในวรรคหนึ่ง หรื อ มี ก ำรเปลี่ ย นกำรใช้ อำคำร
ให้เป็นอำคำรตำมข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ ตำมข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๙
ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๖ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐
ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อำคำรตำมประเภทและลั ก ษณะ
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่เหมำะสมกับควำมเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมีรูปแบบสถำปัตยกรรมที่หลำกหลำยมำกขึ้น
และยังไม่ครอบคลุมถึงอำคำรบำงประเภทที่มีขนำดและลักษณะที่สมควรต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ เพื่อรองรับและอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้พิกำรหรื อทุพพลภำพ
และคนชรำในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ อำคำรได้มำกยิ่งขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภท ขนำด และ
ลักษณะของอำคำร และสิ่งอำนวยควำมสะดวก รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรติดตั้ง ขนำด จำนวน และ
มำตรฐำนของสิ่ งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้ พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ ให้ เหมำะสม
สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๒ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๘ (๑) (๒) (๗) (๘) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร” ระหว่างบทนิยามคําว่า
“ความกว้างสุทธิ” และ “ที่ว่าง” ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
““ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร” หมายความว่า ทางเดินที่สร้างขึ้นอยู่เหนือระดับพื้นดิน
เชื่อมระหว่างอาคารโดยไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น นอกจากเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้อาคาร”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๕ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ข้อ ๓๒/๑ ข้อ ๓๒/๒
และข้อ ๓๒/๓ ของหมวด ๒ ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ส่วนที่ ๕
ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
ข้ อ ๓๒/๑ ทางเดิ น เชื่ อ มระหว่ า งอาคารของอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
และอาคารสูง ให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๒ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

(๑) มีความกว้างของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๖ เมตร และสูงจาก
ระดับพื้นดินหรือถนนใต้ทางเดินเชื่อมถึงส่วนที่ต่ําที่สุดของโครงสร้างที่ไม่ใช่เสาหรือฐานรากของทางเดินเชื่อม
ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร
(๒) อาคารที่มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมากกว่าหนึ่งแห่ง ต้องมีระยะของช่องว่างในแนวราบ
ระหว่างทางเดินเชื่อมไม่ว่าจะอยู่ในชั้นเดียวกันหรือต่างชั้นกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๓) วัสดุโครงสร้างหลักต้องเป็นวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
(๔) ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือการใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร
(๕) ห้ามก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
หรือกฎหมายอื่นใดกําหนดให้ผนังของอาคารเป็นผนังทึบ
(๖) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ประกาศกําหนด
การคํานวณพื้นที่อาคารที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนําพื้นที่ทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารมาคํานวณรวมกับพื้นที่อาคารที่มีการเชื่อมกัน
ข้ อ ๓๒/๒ ทางเดิ น เชื่ อ มระหว่ า งอาคารตามข้ อ ๓๒/๑ ไม่ ถื อ เป็ น สิ่ ง ปกคลุ ม และพื้ น ที่
ใต้ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารดังกล่าวให้เป็นที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และในกรณีที่
โครงสร้างของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมีเสาและฐานราก เสาและฐานรากต้องไม่ตั้งอยู่บนถนนโดยรอบ
อาคาร
ข้อ ๓๒/๓ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดูแลและบํารุงรักษาโครงสร้างและ
ระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน
ในกรณี ท างเดิ น เชื่ อ มระหว่ า งอาคารต่ า งเจ้ า ของ เจ้ า ของอาคารหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคาร
ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามวรรคหนึ่งร่วมกัน”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๒ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการออกแบบรูปแบบอาคาร
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้ใช้
เป็นทางหนีไฟโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง จะทําให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชน โดยสามารถใช้ในการอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัย รองรับให้การใช้ประโยชน์อาคารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อาคาร จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๖ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๑๐/๑ ในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐.๐๐ เมตรขึ้นไป ที่มีระยะ
ราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของความสูงของอาคารนั้น หรืออาคารซึ่งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ
ผู้ดาเนินการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง ดังต่อไปนี้
(ก) กั้ น ล้ อ มอาคารด้ว ยวัส ดุห รื อ อุป กรณ์ ที่ส ามารถป้ องกัน การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ นละออง
ที่เกิดจากการก่อสร้าง
(ข) กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิดหรือคลุมด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจาย
หรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้าหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
(ค) การขนย้ายวัสดุที่ทาให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานต้องปิดให้มิดชิด
(ง) การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระทาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ต้องทาในพื้นที่
ปิดล้อมหรือมีผ้าคลุม หรือใช้วิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
(จ) มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๖ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(ฉ) ฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้าก่อนนาออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อมิให้ฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจาย และไม่ให้น้าที่ใช้ในการฉีดล้างดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๑ ในระหว่างการก่อ สร้า งอาคาร ผู้ ด าเนินการต้อ งตรวจสอบความแข็งแรงและ
ความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ายันที่สร้างขึ้นเป็นประจา โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อ
ไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ ทั้งนี้ การสร้างนั่งร้าน
และค้ายันต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) นั่งร้านและค้ายันที่ใช้รับน้าหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคาร สาหรับการก่อสร้างอาคารสูง
ตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ายันตั้งแต่ ๔.๐๐ เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สาหรับ
ก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน ผู้ดาเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน และรายการคานวณ ของนั่งร้านและค้ายันซึ่งออกแบบและคานวณโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักฐานก่อน จึงจะสร้าง
นั่งร้านและค้ายันดังกล่าวได้ และต้องเป็นไปตาม ดังต่อไปนี้
(๑) การติ ด ตั้ ง และการรื้ อ ถอน ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ ของผู้ ผ ลิ ต และ
มีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน
กรณี ไ ม่ มี ร ายละเอี ย ดตามที่ ผู้ ผ ลิ ต ก าหนด ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กาหนดที่ จั ด ท าโดยผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
(๒) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนั่งร้านและค้ายันตามคู่มือ
ของผู้ผลิตเป็นประจาตลอดการใช้งาน กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกาหนด ให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามข้อกาหนดที่จัดทาโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
(ข) นั่งร้านและค้ายันที่สร้างด้วยโลหะ รวมทั้งฐานรองรับนั่งร้านและค้ายันต้องรับน้าหนัก
ได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้าหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ายันนั้น และไม่น้อยกว่าสี่เท่า
สาหรับนั่งร้านและค้ายันที่สร้างด้วยไม้”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๑๑/๑ ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ดาเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและ
ความปลอดภั ย ของปั้ น จั่ น หอสู ง และเดอริ ก เครน ที่ ใ ช้ ส อยเป็ น ประจ าตามคู่ มื อ ของผู้ ผ ลิ ต
กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกาหนด ให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่จัดทาโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๖ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้
ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง
และเดอริกเครน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ ด าเนิ น การต้อ งยื่ น แผนผั งบริเ วณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ
รายการคานวณฐานรองรับรวมถึงการยึดโยง ให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่จัดทาโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
(ข) การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง และเดอริกเครน ต้องเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต
กรณี ไ ม่ มี ร ายละเอี ย ดตามที่ ผู้ ผ ลิ ต ก าหนด ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กาหนดที่ จั ด ท าโดยผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน
(ค) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นหอสูง และเดอริกเครน
ที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามคู่มือของผู้ผลิต กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกาหนด ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดที่จัดทาโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร”
ข้อ ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๒๙/๑ ของหมวด ๓ การรื้ อ ถอนอาคาร
แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๒๙/๑ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างตามข้อ ๑๑/๑ มาใช้บังคับ
แก่การรื้อถอนอาคารด้วยโดยอนุโลม”
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๖ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การก่อสร้างอาคารเป็นแหล่ งกาเนิด
ฝุ่นละอองที่สาคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้กาหนดมาตรการในการป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารไว้ สมควรเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้ชัดเจน รวมทั้งสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ายัน ปั้นจั่นหอสูง และเดอริกเครน ในระหว่าง
การก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายหองชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๖/๒
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภ าพของบุค คลซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายหองชุดไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ สัญญาจะซื้อ จะขายหอ งชุด ระหวา งผู มีกรรมสิทธิ์ ใ นที่ดิน และอาคารกับ ผูจ ะซื้ อ
หองชุด ใหเปนไปตามแบบ อ.ช. ๒๒ ทายประกาศนี้
ขอ ๒ สัญ ญาซื้ อขายห อ งชุ ด ระหวา งผู มี กรรมสิ ท ธิ์ใ นที่ดิ น และอาคารกับ ผู ซื้อ ห องชุ ด
ใหเปนไปตามแบบ อ.ช. ๒๓ ทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สิทธิชัย โควสุรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

(อ.ช. ๒๒ )
สัญญาเลขที่ ..........

สัญญาจะซื้อจะขายหองชุด
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ..........................................วันที่ .....เดือน ................ พ.ศ. ..........
ระหวาง .....................................ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร อายุ ....... ป สัญชาติ ............. ที่อยู /ที่ตั้ง
สํานักงาน เลขที่ ........ตรอก/ซอย.............. .................ถนน ........................ หมูที่ ....... ตําบล/แขวง.......
.................... อําเภอ/เขต ...................จังหวัด....................โทรศัพท ....................โดย..........................
..........................ผูมีอํานาจกระทําการแทน ปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...... เดือน.........พ.ศ. .......
ชื่ออาคารชุด .................................. ที่ตั้งเลขที่ ...... ตรอก / ซอย ........................ ถนน.......................
หมูที่ ...... ตําบล/แขวง ..................อําเภอ/เขต ......................จังหวัด.......................โทรศัพท................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูจะขาย” ฝายหนึ่ง กับ .........................................อายุ ....... ป สัญชาติ .........
ที่อยู/ที่ตั้งสํานักงานเลขที่.............. ตรอก/ซอย ........................... ถนน .................................หมูที่ ........
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต ........................จังหวัด .........................โทรศัพท .....................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูจะซื้อ” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันโดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ คํารับรองของผูจะขาย
๑.๑ ผูจะขายรับรองวา ผูจะขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารชุดตาม
โฉนดที่ดินเลขที่ ............หนาสํารวจ .......... เลขที่ดิน ........ ตําบล/แขวง .......................อําเภอ / เขต
........................ จังหวัด ..................... เนื้อที่ ........ไร .......งาน ........ ตารางวา โดยที่ดินแปลงดังกลาว
 ไดจํานองไวกับ ................................................................ / ไดจดทะเบียน
บุริมสิทธิในที่ดินใหแก ....................................................โดยที่ดินแปลงดังกลาวเปนประกันหนี้จํานอง /
หนี้บุริมสิทธิ จํานวนเงิน..............................บาท (.............................................)
 ไมมีจํานอง / ไมมีบุริมสิทธิ
๑.๒ ผูจ ะขายรับรองวา อาคารชุด และหองชุด เปน กรรมสิทธิ์ข องผูจ ะขาย โดยอาคาร
ดังกลาว
 มีการจํานองรวมอยูกับที่ดิน ไวกับ......................................... / ไดจ ดทะเบียน
บุริมสิทธิในอาคารรวมกับที่ดินใหแก............................................... โดยจํานวนเงินที่ประกันหนี้จํานอง/หนี้
บุริมสิทธิเทากับจํานวนเงินตามขอ ๑.๑
 ไมมีจํานอง / ไมมีบุริมสิทธิ
๑.๓ ผูจะขายไดรับใบอนุญาตใหกอสรางอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารเรียบรอยแลว ตามใบอนุญาตเลขที่ ......... / ......... ลงวันที่ ............................. ขณะนี้
อาคารชุด
 อยูในระหวางการกอสราง เมื่อไดกอสรางแลวเสร็จจะนําไปจดทะเบียนเปนอาคารชุด

 ไดกอสรางแลวเสร็จ อยูในระหวางการนําไปจดทะเบียนอาคารชุด

-๒ขอ ๒ ขอตกลงจะซื้อจะขาย
๒ .๑ ผู จ ะ ข า ย ต ก ลง จ ะ ข า ย แ ล ะ ผู จ ะ ซื้ อ ต ก ล ง จ ะ ซื้ อ ห อ ง ชุ ด ใ น อ า ค า รชุ ด
..............................จํานวน .......... หองชุด ดังนี้
๒.๑.๑ หองชุดเลขที่ ............ ชั้นที่ .......... เนื้อที่ ....................... ตารางเมตร
๒.๑.๒ หองชุดเลขที่ ........... ชั้นที่ .......... เนื้อที่ .........................ตารางเมตร
๒.๑.๓ หองชุดเลขที่ ........... ชั้นที่ ......... เนื้อที่ ..........................ตารางเมตร
๒.๒ นอกจากกรรมสิทธิ์ ในหองชุด ตามข อ ๒.๑ แล ว ยั ง รวมถึง ทรัพ ยส ว นกลาง ซึ่ ง
ผูจะซื้อมีสิทธิใชสอยรวมกันกับเจาของหองชุดอื่น ๆ ดังตอไปนี้
๒.๒.๑ ทรัพยตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
กําหนดใหถือวาเปนทรัพยสวนกลาง
๒.๒.๒ ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดจํานวน ............ ไร ......... งาน ........... ตารางวา
๒.๒.๓ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ผูจะซื้อจะไดรับ โดยผูจะขายมีความผูกพัน
ที่จะตองนําไปจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลาง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญา) ทั้งนี้ หาก
ผูจะขายไดทําการโฆษณาดวยขอความหรือภาพโฆษณา ใหถือวาเอกสารที่โฆษณาดวยขอความและภาพโฆษณา
เปนสวนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายนี้ดวย
ขอ ๓ ราคาจะซื้อจะขาย
๓.๑ ผูจะซื้อและผูจะขายตกลงจะซื้อจะขายหองชุดตามขอ ๒ จํานวน .............หองชุด
ในราคาตารางเมตรละ.................... บาท (..........................) รวมเปนเงินทั้งสิ้น ...........................บาท
(...............................)
๓.๒ ในกรณีที่อาคารชุดยังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ ตอมาเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ
ปรากฏวา มีเนื้อที่หองชุดเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจํานวนที่ระบุไวในสัญญา คูสัญญาตกลงคิดราคาหองชุดสวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคาตอหนวยตามที่กําหนดในขอ ๓.๑ และใหนําราคาหองชุดในสวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไป
เพิ่มหรือลดลงจากราคาหองชุดตามขอ ๓.๑ และจํานวนเงินที่ตองชําระตามขอ ๔.๒
ขอ ๔ การชําระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์
๔.๑ คู สั ญ ญาตกลงให ถื อ เอาเงิ น ที่ ผู จ ะซื้ อ ได ชํ า ระในวั น ที่ จ อง เมื่ อ วั น ที่ .....
เดือน...............พ.ศ. ....... จํานวน .......................บาท (..............................) และเงินที่ผูจะซื้อไดชําระใน
วันทําสัญญานี้จํานวน ......................... บาท (........................................) รวมเงินที่ผูจะซื้อไดชําระใหแกผู
จะขายไปแลวทั้งสิ้นจํา นวน .....................บาท(................................)เปน การชํา ระราคาคาหองชุดตาม
ขอ ๓.๑ สวนหนึ่ง

-๓๔.๒ ผู จ ะซื้ อ ตกลงชํ า ระราคาค า ห อ งชุด ที่ เ หลื อ จํา นวน ............................บาท
(..............................) โดยแบงชําระเปนงวด ๆ ดังนี้
๔.๒.๑ งวดที่ ๑ จํานวน................บาท(.................) ชําระภายในวันที่................
๔.๒.๒ งวดที่ ๒จํานวน................บาท(.................) ชําระภายในวันที่...............
๔.๒.๓ งวดที่ ๓ จํานวน ................บาท(...............) ชําระภายในวันที่ ...............
๔.๒... งวดสุดทายจํานวน ............................. บาท (....................................)
๔.๓ ในการชําระเงินคาหองชุด ผูจ ะซื้อจะตองนําไปชําระใหแกผูจะขาย ณ ภูมิลําเนาของ
ผูจะขายที่ปรากฏในสัญญานี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาใหถือเอาภูมิลําเนาที่ผูจะขายไดแจงใหทราบเปน
หนังสือเปนที่ชําระ และผูจะขายตองออกหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูจะขายหรือผูรับเงินใหแกผูจะซื้อ
๔.๔ ผูจะขายรับรองวาจะดําเนินโครงการอาคารชุดใหแลวเสร็จ พรอมที่จะโอนกรรมสิทธิ์
ในหองชุดใหแกผูจะซื้อภายในวัน ที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ..........โดยผูจะขายจะแจงกํา หนดวัน
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหผูจะซื้อทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
ผูจะซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอเมื่อผูจะขายไดกอสรางอาคารและหองชุดถูกตอง
ครบถวนตามสัญ ญาแลว ในกรณีที่ผูจะซื้อแจงความประสงคเปนหนังสือวาจะขอรับโอนกรรมสิทธิ์กอนเวลาที่
ผูจะขายกําหนดตามวรรคแรก ผูจะขายจะไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูจะซื้อภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรบั
แจงจากผูจะซื้อ
๔.๕ ในระหวา งที่สัญ ญานี้มีผลใชบัง คับ ผูจะซื้อมีสิทธิโอนสิทธิต ามสัญ ญานี้ใหบุคคลอื่น
โดยบอกกลาวเปนหนังสือแกผูจะขาย โดยผูจะขายตกลงจะไมเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผูจะขายตอง
จัดใหผูรับโอนไดรับโอนไปซึ่งสิทธิและหนาที่
ขอ ๕ การกอสรางอาคาร
๕.๑ ลั ก ษณะของห อ งชุ ด วั ส ดุ แ ละอุป กรณ ที่ ใ ช ในการสร า งและประกอบเป น ห อ งชุ ด
ผูจะขายจะตองสรางตามแบบแปลนและใชวัสดุอุปกรณตามชนิด ขนาด ประเภท และคุณภาพ ตามแผนผังแบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลนของหองชุดที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองมีมาตรฐาน
ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวตามกฎหมาย
๕.๒ ลักษณะ ยี่หอ ชนิด รุน คุณภาพ ขนาด สี ของวัสดุ ผิวพื้น ผิวผนัง ผิวเพดาน หลังคา
สุขภัณฑตาง ๆ ประตู หนาตาง และอุปกรณประกอบหนาตาง ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑนั้น ๆ หากผูจะขาย
ไมสามารถหาวัสดุตามที่กําหนดไวจากทองตลาดได ผูจะขายจะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดีกวาหรือเทียบเทามาใช
ทําการกอสรางแทน
๕.๓ ในกรณีที่การกอสรางตองหยุดชะงักลงโดยมิใชความผิดของผูจะขาย ผูจะซื้อยินยอม
ใหผูจะขายขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาออกไปไดแตไมเกิน ระยะเวลาที่การกอสรางตองหยุดชะงัก โดย
ผูจะขายตองแจงเหตุดังกลาว พรอมพยานหลักฐานเปนหนังสือใหผูจะซื้อทราบภายในเจ็ดวันนับแตเหตุนั้นได
สิ้นสุดลง หากผูจะขายไมไดทําการแจงดังกลาว ใหถือวาผูจะขายไดสละสิทธิ์การขยายเวลาทําการกอสรางออกไป

-๔ระยะเวลาที่ผูจะขายขอขยายนั้น จะขอขยายเกินหนึ่งปไมได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการซื้อหองชุดโดยมีกําหนดใช ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยเฉพาะ
๕.๔ ผูจะขายเปนผูดําเนินการติดตั้งมาตรวัดปริมาตร และปริมาณการใชสาธารณูปโภค
ทั้งในสวนกลางและสวนที่แยกตอภายในหองชุด
สํา หรับมาตรวัดในสว นที่แยกตอภายในหองชุด ผูจะขายจะเปน ผูดํา เนิน การขอติด ตั้ง
โดยผูจะขายจะชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายในการติดตั้งไปกอน และเมื่อผูจะขายไดโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
ใหแกผูจ ะซื้อ พรอมทั้ง ไดโอนมาตรวัด ใหเ ปน ชื่อของผูจ ะซื้อแลว ผูจ ะขายจึง จะเรียกเก็บคา ธรรมเนียมและ
คาใชจายดังกลาวจากผูจะซื้อ ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวจะไมเกินจํานวนเงินที่ผูจะขายไดจายไปกอนนั้น
ขอ ๖ คาใชจายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
คาภาษีเงินได คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป ในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
ผูจะขายเปนผูจาย สวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหองชุด ผูจะซื้อและผูจะขายออก
คาใชจายคนละครึ่งหนึ่ง
ขอ ๗ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด และการบอกเลิกสัญญา
๗.๑ หากผูจะซื้อผิดนัดการชําระเงินตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ผูจะซื้อยินยอมใหผูจะขาย
เรียกดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ......... ตอป (ไมเกินรอยละสิบหาตอป) ของจํานวนเงินที่คางชําระแตรวมกัน
แลวตองไมเกินรอยละสิบของราคาหองชุดที่ไดทําสัญญาจะซื้อจะขาย
๗.๒ ในกรณีผูจะซื้อผิดนัดชําระราคาที่ตกลงใหชําระกอนการโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะขายมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได ดังนี้
๗.๒.๑ ผิดนัดชําระราคาดังกลาวในกรณีตกลงชําระกันงวดเดียว
๗.๒.๒ ผิดนัดชําระราคาดังกลาวสามงวดติดตอกัน ในกรณีตกลงชําระกัน ตั้งแต
ยี่สิบสี่งวดขึ้นไป
๗.๒.๓ ผิด นัด ชําระราคาในอัต รารอยละสิบสองจุดหา ของจํา นวนราคาดังกลา ว
ในกรณีตกลงชําระกันนอยกวายี่สิบสี่งวด
กอนบอกเลิกสัญญา ผูจะขายตองมีหนังสือบอกกลาวแจงผูจะซื้อใหนําเงินที่คางมาชําระ
ภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูจะซื้อไดรับหนังสือ และผูจะซื้อละเลยเสีย ไมปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกลาวนั้น
๗.๓ หากผูจะขายไมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกผูจะซื้อภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔
ผูจะขายยินยอมใหผูจะซื้อดําเนินการ ดังนี้
๗.๓.๑ ใหผูจะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผูจะขายยินยอมคืนเงินที่ผูจะซื้อไดชําระ
ไปแลวทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ...........ตอป(อัตราเดียวกันกับเบี้ยปรับที่ผูจะขายกําหนดปรับกรณี
ที่ผูจะซื้อผิดนัดชําระหนี้ตามขอ ๗.๑) และไมเปนการตัดสิทธิผูจะซื้อที่จะฟองเรียกรองคาเสียหายอยางอื่น

-๕๗.๓.๒ ในกรณี ที่ผู จ ะซื้อ ไมใ ชสิ ทธิ บอกเลิก สัญ ญาตามขอ ๗.๓.๑ ผู จ ะขาย
ยินยอมใหผูจะซื้อปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ............ (ไมต่ํากวารอยละศูนยจุดศูนยหนึ่งของราคาหองชุดที่
ไดทําสัญญา จะซื้อจะขายแตรวมกันแลวไมเกินรอยละสิบ) แตหากผูจะซื้อไดใชสิทธิในการปรับครบรอยละสิบของ
ราคาหองชุดแลว และผูจะซื้อเห็นวาผูจะขายไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ใหผูจะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
๗.๓.๓ ในกรณีผูจะขายไมสามารถดําเนินโครงการอาคารชุดตอไปไดเนื่องจากเหตุ
สุด วิสัย ผูจ ะขายยิน ยอมคืน เงิน ที่ผูจ ะซื้อไดชํา ระไปแลวทั้ง หมดพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ .........ตอป
(โดยถือเอาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดประเภทเงินฝากประจําของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) นับแตวันที่ไดรับ
เงินจากผูจะซื้อ) แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิผูจะซื้อที่จะเรียกคาเสียหายอยางอื่น แตถาผูจะขายไดใชเงินดังกลาว
ไปเปนจํานวนเทาใด ผูจะขายมีสิทธิหักเงินที่ใชไปออกจากดอกเบี้ยที่ตองใชคืนได
ขอ ๘ ความรับผิดในความชํารุดบกพรอง
๘.๑ ผูจะขายตองรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากความชํารุดบกพรอง
ของอาคารชุดหรือหองชุด ในกรณีดังตอไปนี้
๘.๑.๑ กรณี ที่ เ ป น โครงสร า งและอุ ป กรณ อั น เป น ส ว นประกอบอาคารที่ เ ป น
อสังหาริมทรัพย ในระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันจดทะเบียนอาคารชุด
๘.๑.๒ กรณีสวนควบอื่นนอกจากกรณีตามขอ ๘.๑.๑ ในระยะเวลาไมนอยกวาสอง
ปนับแตวัน จดทะเบียนอาคารชุด
๘.๒ ผูจะขายตองแกไขความชํา รุด บกพรองของอาคารชุด ที่เ กิดขึ้น ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูจะซื้อหรือนิติบุคคลอาคารชุด แลวแตกรณี ไดแจงเปนหนังสือใหทราบถึงความชํารุดบกพรองนั้น
เวน แตในกรณีที่ค วามชํา รุด บกพรองนั้น เปน เรื่องที่จํ า เปน ตองดํา เนิน การแกไ ขโดยเรง ดว น ผูจ ะขายตอ ง
ดําเนินการแกไขในทันทีที่ไดรับแจง หากผูจะขายไมดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาวขางตนผูจะซื้อ
หรือนิติบุคคลอาคารชุด แลวแตกรณี มีสิทธิดํา เนินการแกไ ขเองหรือจะใหบุคคลภายนอกแกไขใหก็ได โดย
ผูจะขายยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายในการดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาว
ขอ ๙ คําบอกกลาว
การบอกกลาวใด ๆ ตามสัญ ญานี้ตองทําเปนหนัง สือและแจงไปยังคูสัญ ญาอีกฝายหนึ่ง
ตามที่อยูขางตนหรือที่อยูอื่นตามที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะไดแจงเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ ในกรณี
ผูจะขายเปนผูแจง ใหแจงโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ และใหถือวาคูสัญญาฝายที่รับแจงไดรับทราบตั้งแต
วันที่ไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่อคูสัญญาฝายใดยายที่อยู ตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือ

-๖ขอ ๑๐ เอกสารแนบทายสัญญา
คูสัญญาตกลงใหถือวาเอกสารตาง ๆ แนบทายสัญญาซึ่งคูสัญญาไดลงนามกํากับไวทุก ๆ
หนาดังตอไปนี้ เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย
๑๐.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูจะขายเปนนิติบุคคล)
และสําเนาหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนผูจะขายจํานวน ........... แผน
๑๐.๒ สําเนาโฉนดที่ดิน
๑๐.๓ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑)
หรือสําเนาใบอนุญ าตรับรองการกอสรา งอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนยา ยอาคาร (แบบ อ.๖) ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๑๐.๔ แผนผังอาคารชุด และหลักฐานการจดทะเบียนอาคารชุด
๑๐.๕ รายละเอี ยดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสว นบุค คล ทรัพยสวนกลาง สิ่ง อํานวยความ
สะดวก สื่อโฆษณาทั้งขอความ และภาพโฆษณา
ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญ ญาขัด หรือแยง กับขอความในสัญ ญานี้ ใหใช
ขอความในสัญญานี้บังคับ
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยตลอดดีแลว จึงลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา(ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และเก็บไว
ฝายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ .............................................................ผูจะขาย
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูจะซื้อ
(
)
ลงชื่อ ............................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ ...........................................................พยาน
(
)

(อ.ช.๒๓)

สัญญาซื้อขายหองชุด
ตําแหนงที่ดิน
ที่ตั้งหองชุด
โฉนดที่ดนิ เลขที่ .......................................................... หองชุดเลขที่ ............ ชั้นที่ ............... อาคารเลขที่ ...................
ตําบล .......................................................................... ชือ่ อาคารชุด .............................................................................
อําเภอ ......................................................................... ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ............................................................
จังหวัด ......................................................................... เนื้อที่ประมาณ ....................................................... ตารางเมตร
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่ ................. เดือน .................................................. พ.ศ. ............................
ณ สํานักงานที่ดนิ จังหวัด ....................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
ผูมีกรรมสิทธิ์
ระหวาง
ในที่ดนิ และ
ผูขาย
อายุ
ป
อาคารชุด
สัญชาติ ........................... บิดา/มารดาชื่อ .....................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน ..................... เลขที่ ........... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ............................. หมูที่................
ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...................... หมายเลขโทรศัพท .......................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

ผูซื้อ

อายุ

ป

สัญชาติ .......................... บิดา/มารดาชื่อ ......................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน .................... เลขที่ ........... ตรอก/ซอย .......................... ถนน ............................... หมูที่ ...............
ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด ...................... หมายเลขโทรศัพท .......................
ทั้งสองฝายไดตกลงสัญญากัน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผู.................................................. ตกลง ........................................................หองชุด ตามที่กลาว
ขางบนนี้แก ..................................................................................................................................................................
เปนเงิน ................................................... บาท ( ...............................................)
ขอ ๒ ผู............................................... ตกลง ................................................ หองชุด ตามที่กลาว
ในขอ ๑ จาก ........................................................................................................................................................
ขอ ๓ ผูขายจะรับผิดความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้ เนื่องจากความชํารุดบกพรองของหองชุดในระยะเวลา
ไมนอยกวาหาปนับแตวนั จดทะเบียนอาคารชุด และจะแกไขความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ผูซื้อไดแจงเปนหนังสือใหทราบถึงความชํารุดบกพรองนัน้ เวนแตในกรณีที่ความชํารุดบกพรองนัน้ เปนเรื่องทีจ่ ําเปนตอง
ดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ผูขายจะดําเนินการแกไขในทันทีที่ไดรับแจง แตถาผูขายไมแกไขความชํารุดบกพรองนั้น
ผูซื้อมีสิทธิดําเนินการแกไขเองหรือจะใหบุคคลภายนอกแกไขใหก็ได โดยผูข ายยินยอมชดใชคา เสียหายและคาใชจาย
ในการดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาว

-๒ขอ ๔ ไมคางชําระคาใชจาย ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ และมีหนังสือ
รับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบคุ คลอาคารชุดมาแสดงแลว
หนังสือสัญญานี้ ไดทําเปน ............. ฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดนิ จังหวัดหนึ่งฉบับ
ผูข าย ...................................................... ถือไวหนึ่งฉบับ ผูซื้อ ............................................................. ถือไวหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้ สําหรับ ..................................................................................... )
ทั้งสองฝายไดทราบและเขาใจขอความในหนังสือสัญญานีต้ ลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนา
พนักงานเจาหนาที่
(ลงลายมือชื่อผูขาย) ..........................................................................
(
)
(ลงลายมือชื่อผูซื้อ) ............................................................................
(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)

(ลงชื่อ) .............................................................................................
พนักงานเจาหนาที่
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ
................................................................... ผูเขียน
.................................................................. ผูตรวจ

ภาคผนวกที่ 11
เอกสารประกอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

กฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และดำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
พ.ศ. ๒๕๖๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“งำนก่อสร้ำง” หมำยควำมว่ำ กำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงทุกชนิด เช่น อำคำร สนำมบิน
ทำงรถไฟ ทำงรถรำง ถนน อุโ มงค์ ท่ำเรือ อู่เรือ คำนเรือ สะพำนเทียบเรือ สะพำน ทำงน้ำ
ท่อระบำยน้ำ ประปำ รั้ว กำแพง ประตู ป้ำยหรื อสิ่งที่สร้ำงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ำย พื้นที่หรือ
สิ่งก่อสร้ำงเพื่อจอดรถ กลับรถ ทำงเข้ำออกของรถ และหมำยควำมรวมถึงงำนต่อเติม ซ่อมแซม
ปรับปรุง ดัดแปลง เคลื่อนย้ำย รื้อถอน หรือทำลำยสิ่งก่อสร้ำงนั้นด้วย
“อำคำร” หมำยควำมว่ำ อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
“เขตก่อสร้ำง” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ที่ดำเนินกำรก่อสร้ำง รวมถึงพื้นที่ที่นำยจ้ำงได้กำหนด
เพิ่มเติมจำกพื้นที่ที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมกฎกระทรวงนี้
“เขตอัน ตรำย” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ที่กำลังก่อสร้ำง พื้นที่ที่ติด ตั้งนั่งร้ำน ปั้นจั่น หรือ
เครื่องจักรหรือบริภัณฑ์ไ ฟฟ้ำเพื่องำนก่อสร้ำง พื้นที่ที่เป็นทำงลำเลียงวัสดุเพื่องำนก่อสร้ำง พื้น ที่
ที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัตถุระเบิด พื้นที่ที่ลูกจ้ำงทำงำนในที่สูง พื้นที่ที่อำจมีกำรกระเด็น
ตกหล่นหรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของ รวมถึงพื้นที่ที่นำยจ้ำงได้กำหนดเพิ่มเติม

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

“ค้ำยัน” หมำยควำมว่ำ ค้ำยันตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร
จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับ
นั่งร้ำนและค้ำยัน
“เสำเข็ ม ” หมำยควำมว่ ำ สิ่ ง ที่ รั บ น้ ำหนั ก ของโครงสร้ ำ งต่ ำ ง ๆ โดยถ่ ำ ยน้ ำหนั ก
จำกโครงสร้ำงอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่นสู่ดิน หรือเพื่อใช้เป็นกำแพงกันดิน
“เครื่องตอกเสำเข็ม ” หมำยควำมว่ำ เครื่องจักรและส่วนประกอบที่อำจแยกออกจำกกัน
หรือรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ในกำรตอกเสำเข็ม
“เครื่ อ งขุ ด เจำะ” หมำยควำมว่ ำ เครื่ อ งจั ก รและส่ ว นประกอบที่ อ ำจแยกออกจำกกั น
หรือรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ในกำรขุดหรือเจำะ
“ค่ำควำมปลอดภัย” หมำยควำมว่ำ อัตรำส่วนของหน่วยแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที่ทำให้เกิด
กำรวิบัติต่อหน่วยแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที่ใช้งำนจริง
“กำแพงพืด” หมำยควำมว่ำ สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นกำแพงหรือผนังต่อเนื่องของโครงสร้ำงที่มีส่วนใด
ส่วนหนึ่งอยู่ใต้ดินเพื่อรับแรงหรือน้ำหนัก
“ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว” หมำยควำมว่ำ เครื่องสำหรับใช้ขนส่งวัสดุขึ้นลงเป็นกำรชั่วครำว
ประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์ ตัวลิฟต์ และเครื่องจักร
“ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว” หมำยควำมว่ำ เครื่องสำหรับใช้ขนส่งบุคคลขึ้นลงเป็นกำรชั่วครำว
ประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์ ตัวลิฟต์ และเครื่องจักร
“ลวดสลิ ง ” หมำยควำมว่ ำ เชื อ กที่ ท ำด้ ว ยเส้ น ลวดหลำยเส้ น ที่ ตี เ กลี ย วรอบแก น
ชั้นเดียวหรือหลำยชั้น
“รอก” หมำยควำมว่ ำ อุ ป กรณ์ ผ่ อ นแรงมี ลั ก ษณะคล้ ำ ยล้ อ เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรเคลื่อนย้ำยสิ่งของโดยร้อยไว้กับเชือก โซ่ หรือลวดสลิง เพื่อใช้ในกำรทำงำนก่อสร้ำง
“งำนก่ อ สร้ ำ งในน้ ำ” หมำยควำมว่ ำ งำนก่ อ สร้ ำ งทุ ก ประเภทในน้ ำหรื อ บนสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง
ที่อยู่เหนือน้ำ รวมถึงกำรก่อสร้ำงที่ใช้เรือ แคร่ลอย หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้งำนในลักษณะเดียวกัน
“บริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ ำ ” หมำยควำมว่ ำ บริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ ำ ตำมกฎกระทรวงว่ ำ ด้ ว ยกำรก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ
“นั่งร้ำน” หมำยควำมว่ำ นั่งร้ำนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร
จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับ
นั่งร้ำนและค้ำยัน
“แคร่ลอย” หมำยควำมว่ำ เรือ แพ โป๊ะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
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“ผู้ ค วบคุ ม งำน” หมำยควำมว่ ำ ผู้ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในกำรอ ำนวยกำรหรื อ ควบคุ ม ดู แ ล
งำนก่อสร้ำงตำมลักษณะและประเภทของงำน
“วิ ศ วกร” หมำยควำมว่ ำ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ ก่ อ นเริ่ ม งำนก่ อ สร้ ำ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ สิ บ ห้ ำ วั น ให้ น ำยจ้ ำ งแจ้ ง ข้ อ มู ล งำนก่ อ สร้ ำ ง
ดังต่อไปนี้ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย
(๑) งำนอำคำรที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
หรื อ อำคำรที่ มี ค วำมสู ง ตั้ ง แต่ ๑๕ เมตรขึ้ น ไป และมี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น หรื อ ชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง
ในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) งำนอำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป
(๓) งำนสะพำนที่ มี ค วำมยำวระหว่ ำ งกึ่ ง กลำงตอม่ อ แรกถึ ง กึ่ ง กลำงตอม่ อ สุ ด ท้ ำ ยตั้ ง แต่
๓๐ เมตรขึ้นไป งำนสะพำนข้ำมทำงแยกหรือทำงยกระดับ สะพำนกลับรถ หรือทำงแยกต่ำงระดับ
(๔) งำนขุด งำนซ่อมแซม หรืองำนรื้อถอนระบบสำธำรณูปโภคที่ลึกตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป
(๕) งำนอุโมงค์หรือทำงลอด
(๖) งำนก่อสร้ำงอื่นที่อธิบดีประกำศกำหนด
กำรแจ้ ง ตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตำมแบบและวิ ธี ก ำรที่ อ ธิ บ ดี ก ำหนด ซึ่ ง อย่ ำ งน้ อ ย
ต้องกำหนดให้แจ้งด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องดำเนินกำรให้พื้นที่ทำงำนก่อสร้ำงมีควำมมั่นคงแข็งแรง สำมำรถรองรับ
น้ำหนักเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุในงำนก่อสร้ำงได้อย่ำงปลอดภัย
ข้อ ๕ นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ ค วบคุ ม งำนท ำหน้ ำ ที่ ต รวจควำมปลอดภั ย ในกำรท ำงำน
ก่อนกำรทำงำนและขณะทำงำนทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
ข้อ ๖ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรรักษำควำมสะอำดในบริเวณเขตก่อสร้ำง โดยจัดเก็บวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย และแยกของเหลือใช้หรือขยะทั้งที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย
ข้อ ๗ ในกรณีที่จะต้องมีกำรขนย้ำยดินที่ขุดออกจำกเขตก่อสร้ำง นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
สถำนที่เก็บกองดินที่จะขนย้ำยที่เหมำะสมและต้องกำหนดมำตรกำรป้องกันอันตรำยอันเกิดจำกกำรเก็บ
กองดินนั้น รวมทั้งกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นอันเกิดจำกดินดังกล่ำวด้วย
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ข้อ ๘ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องทำงำนก่อสร้ำงบนพื้นต่ำงระดับที่มีควำมสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป
นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี บั น ไดหรื อ ทำงลำดพร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง รำวกั น ตกตำมมำตรฐำนของสมำคม
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือมำตรกำรอื่นใดเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
ข้อ ๙ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงทำงำนก่อสร้ำงในขณะที่เกิดภัยธรรมชำติ หรือมีเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติ หรือมีเหตุอื่นใดที่อำจจะทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรทำงำนของลูกจ้ำง
เว้น แต่เพื่อให้ เกิดควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงหรือเพื่อกำรช่วยเหลือหรือกำรบรรเทำเหตุ โดยให้
นำยจ้ำงแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบถึงอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรทำงำน ก่อนเข้ำทำงำน และกำหนด
มำตรกำรป้องกันอันตรำยของลูกจ้ำงนั้นด้วย
ข้อ ๑๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแสงสว่ำงฉุกเฉินในเขตก่อสร้ำงให้เพียงพอเพื่อใช้ในเวลำที่ไฟฟ้ำดับ
ข้อ ๑๑ นำยจ้ ำ งต้ อ งติ ด ป้ ำ ยเตื อ นอั น ตรำย สั ญ ญำณแสงสี ส้ ม ณ ทำงเข้ ำ ออกของ
ยำนพำหนะทุกแห่ง และจัดให้มีผู้ให้สัญญำณในขณะที่มียำนพำหนะเข้ำออกเขตก่อสร้ำง
ข้อ ๑๒ นำยจ้ำงต้องติด ป้ำยแสดงหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
ควำมช่วยเหลือในยำมฉุกเฉิน เช่น โรงพยำบำล หน่วยงำนดับเพลิง หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย
ที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้ำงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
ข้อ ๑๓ นำยจ้ ำ งต้ อ งติ ด หรื อ ตั้ ง ป้ ำ ยสั ญ ลั ก ษณ์ เ ตื อ นอั น ตรำยและเครื่ อ งหมำยป้ ำ ย
บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนที่ เ หมำะสม กั บ
ลักษณะงำน เช่น ห้ำมเข้ำ เขตอันตรำย ระวังวัสดุตกหล่น ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย
ส่วนบุคคล หรือข้อควำมอื่นที่เข้ำใจง่ำยและเห็นได้อย่ำงชัดเจน
ข้อ ๑๔ ในกำรรับส่งลูกจ้ำงในระหว่ำงกำรทำงำน นำยจ้ำงต้องใช้ยำนพำหนะที่เหมำะสม
และปลอดภัย
ข้อ ๑๕ นำยจ้ ำ งต้ อ งก ำหนดบริ เ วณเขตก่ อ สร้ ำ ง โดยท ำรั้ ว สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๒ เมตร
ที่มั่นคงแข็งแรงไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้ำง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมำะสมตำมลักษณะงำน และมีป้ำย
“เขตก่อสร้ำง” แสดงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน และห้ำมมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในเขตก่อสร้ำงนั้น
ข้อ ๑๖ นำยจ้ำงต้องกำหนดเขตอันตรำยในเขตก่อสร้ำง โดยจัดทำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุ
ที่เหมำะสมกับอันตรำยนั้น และมีป้ำย “เขตอันตรำย” แสดงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน และในเวลำกลำงคืน
ต้องจัดให้มีสัญญำณไฟสีส้มตลอดเวลำ และห้ำมมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในเขตอันตรำยนั้น
ข้อ ๑๗ นำยจ้ ำ งอำจอนุ ญ ำตให้ บุ ค คลใดเข้ ำ พั ก หรื อ อำศั ย ในอำคำรที่ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ ง
กำรก่อสร้ำงหรือในเขตก่อสร้ำงได้หำกได้จัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและได้รับควำมเห็นชอบ
เป็นหนังสือจำกวิศวกร และให้ปิดประกำศสำเนำหนังสือดังกล่ำวไว้ ณ ที่ก่อสร้ำง และต้องจัดให้มี
ผู้ทำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรนั้นตลอดระยะเวลำที่มีกำรก่อสร้ำง
ข้อ ๑๘ ในกำรอนุญำตตำมข้อ ๑๗ นำยจ้ำงต้อง
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(๑) ติดป้ำยแสดงเขตที่พักอำศัยให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน ณ บริเวณที่พักอำศัย
(๒) จัดทำรั้วที่พักอำศัยให้มั่นคงแข็งแรง
(๓) ก ำหนดทำงเข้ำออกและจัด ให้มี ทำงเดินเข้ำออกที่พั กอำศั ยโดยมิ ใ ห้ผ่ำนเขตอันตรำย
หำกจำเป็นต้องผ่ำนเขตอันตรำย ต้องมีมำตรกำรพิเศษเพื่อควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง รวมทั้งต้องมี
มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกสิ่งของตกจำกที่สูงด้วย
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีทำงร่วมหรือทำงแยกในเขตก่อสร้ำง นำยจ้ำงต้องติดตั้งป้ำยสัญลักษณ์
เตือนหรือบังคับ และสัญญำณแสงสีส้ม เพื่อแสดงว่ำข้ำงหน้ำเป็นทำงร่วมหรือทำงแยก และต้องติดตั้ง
กระจกนูนหรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติเท่ำเทียมกันขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๕๐ เซนติเมตร
บริเวณทำงขนส่งที่เลี้ยวโค้งหรือหักมุม เพื่อให้ลูกจ้ำงและผู้ขับขี่ยำนพำหนะที่กำลังสวนทำงมำมองเห็น
ได้อย่ำงชัดเจน
ข้อ ๒๐ นำยจ้ำงต้องจัด และดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอดเวลำที่ทำงำนก่อสร้ำง
ข้อ ๒๑ ส ำเนำเอกสำรตำมข้ อ ๓๐ ข้ อ ๓๒ ข้ อ ๔๗ ข้ อ ๔๘ ข้ อ ๔๙ ข้ อ ๕๗
ข้อ ๖๒ และข้อ ๖๓ จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
หมวด ๒
งำนเจำะและงำนขุด
ข้อ ๒๒ กำรเจำะหรื อ ขุ ด รู หลุ ม บ่ อ คู หรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น ในบริ เ วณ
ที่มีสำธำรณูปโภคซึ่งอำจจะเกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่น นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรเคลื่อนย้ำย
สำธำรณูปโภคเหล่ำนั้น
ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้เพรำะเหตุที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของนำยจ้ำง นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้ลูกจ้ ำงหรือบุคคลอื่นได้รับอันตรำยจำกกำรเจำะ
หรือขุดดังกล่ำว
ข้อ ๒๓ กำรเจำะหรื อ ขุ ด รู หลุ ม บ่ อ คู หรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น นำยจ้ ำ ง
ต้องจัดให้มีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และ
ป้ำยเตือนอันตรำยที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนตำมลักษณะของงำนตลอดเวลำทำงำน และในเวลำกลำงคืน
ต้องจัดให้มีสัญญำณแสงสีส้มหรือป้ำยสีสะท้อนแสงเตือนอันตรำยให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม
กับสภำพของลักษณะงำน
ข้อ ๒๔ กำรเจำะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่ลูกจ้ำงอำจพลัดตก
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีควำมแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมบนบริเวณดังกล่ำว และ
ทำรำวล้อมกั้นด้วยไม้ โลหะ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่ำเทียมกัน
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ในกรณีที่กำรเจำะหรือขุดนั้นไม่อำจทำกำรปิดคลุมได้ ให้ทำรำวล้อมกั้นตำมวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๕ ในบริ เ วณที่ มี ก ำรเจำะหรื อ ขุ ด รู หลุ ม บ่ อ คู หรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ยวกัน
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีปลอกเหล็ก แผ่นเหล็ก ค้ำยัน หรืออุปกรณ์อื่นที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกัน
อั น ตรำยที่ เ กิ ด จำกดิ น พั ง ทลำย และต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรตรวจสอบควำมมั่ น คงแข็ ง แรงเพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ควำมปลอดภัย โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกร
ข้อ ๒๖ กำรเจำะหรื อ ขุ ด รู หลุ ม บ่ อ คู หรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น ที่ ลึ ก ตั้ ง แต่
๒ เมตรขึ้ น ไป นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรค ำนวณ ออกแบบ และก ำหนดขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น กำร
โดยวิ ศวกรก่อนลงมือ ปฏิ บัติงำน และต้อ งปฏิ บัติต ำมแบบและขั้น ตอนดังกล่ ำว รวมทั้งต้องติด ตั้ง
สิ่งป้องกันดินพังทลำยไว้ด้วย
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่นหรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงำน หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณ์หนัก
อยู่บริเวณใกล้ปำกรู หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรป้องกัน
ดินพังทลำยโดยติดตั้งเสำเข็มพืด (sheet pile) หรือโดยวิธีอื่นตำมควำมเหมำะสมและมั่นคงแข็งแรง
โดยได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบเป็ น หนั ง สื อ จำกวิ ศ วกร และให้ ปิ ด ประกำศส ำเนำหนั ง สื อ ดั ง กล่ ำ วไว้
ณ สถำนที่ก่อสร้ำง
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องลงไปทำงำนในรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้ และต้องแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบถึง
อันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรทำงำนก่อนเข้ำทำงำน
หำกลู ก จ้ ำ งต้ อ งลงไปท ำงำนในสถำนที่ ต ำมวรรคหนึ่ ง ที่ มี ค วำมลึ ก ตั้ ง แต่ ๒ เมตรขึ้ น ไป
นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
(๑) ทำงขึ้นลงที่มั่นคงแข็งแรง สะดวก และปลอดภัย
(๒) เครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัย
(๓) ระบบกำรถ่ำยเทอำกำศและแสงสว่ำงที่เพียงพอและเหมำะสม
(๔) ผู้ควบคุมงำนซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนดินและผ่ำนกำรอบรมหลักสูต รกำรช่วยเหลือ
และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ประจำบริเวณปำกรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือตลอดเวลำทำงำน
(๕) อุปกรณ์เพื่อกำรสื่อสำรหรือรับส่งสัญญำณในกรณีฉุกเฉินระหว่ำงผู้ควบคุมงำนกับลูกจ้ำง
ซึ่งต้องลงไปทำงำนในรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
(๖) สำยหรื อ เชื อ กช่ ว ยชี วิ ต และเข็ ม ขั ด นิ รภั ย ที่ เ หมำะสมกั บ ลั กษณะงำนพร้ อ มอุปกรณ์
ที่สำมำรถเกำะเกี่ยวได้เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
ข้อ ๒๙ นำยจ้ ำ งต้องมิใ ห้ ลู กจ้ ำงลงไปทำงำนในรู หลุ ม บ่ อ คู หรื อ สิ่ง อื่นที่ มีลักษณะ
เดียวกันที่มีขนำดกว้ำงน้อยกว่ำ ๗๕ เซนติเมตร และมีควำมลึกตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไป
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หมวด ๓
งำนก่อสร้ำงที่มีเสำเข็มและกำแพงพืด
ข้อ ๓๐ ในกำรประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ ซ่อมบำรุง เคลื่อนย้ำย และรื้อถอน
เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะ นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน
ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว นำยจ้ำงต้องดำเนินกำร
ให้วิศวกรเป็นผู้จัดทำรำยละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ และต้องมีสำเนำเอกสำร
ดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย หรือภำษำอื่น
ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำนได้
ข้อ ๓๑ เครื่องตอกเสำเข็มตำมข้อ ๓๐ อย่ำงน้อยต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) โครงเครื่อ งตอกเสำเข็ม ต้องสร้ำ งด้วยโลหะที่มี จุด ครำก (yield point) ไม่ น้อยกว่ำ
๒,๔๐๐ กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร
(๒) โครงเครื่องตอกเสำเข็มต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ ๒
(๓) โครงเครื่องตอกเสำเข็มต้องมีกำรยึดโยง ค้ำยัน หรือตรึงให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
(๔) คำนติดตั้งรอกและฐำนรองรับคำนต้องสำมำรถรับน้ำหนักรอก ลูกตุ้มและน้ำหนักเสำเข็ม
รวมกันโดยมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ ๕
(๕) รำงเลื่อนเครื่องตอกเสำเข็มต้องสำมำรถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำของน้ำหนัก
ที่ใช้งำนจริง
(๖) ในกรณีที่ใช้เครื่องตอกเสำเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ยึดกับโครงเครื่องตอกเสำเข็ม
ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ ๖
ข้อ ๓๒ เมื่ อ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตอกเสำเข็ ม แล้ ว เสร็ จ นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี วิ ศ วกรตรวจสอบ
และรับรองว่ำถูกต้องเป็นไปตำมรำยละเอียดคุณลักษณะตำมข้อ ๓๑ แล้ว จึงใช้เครื่องตอกเสำเข็มนัน้ ได้
และต้องมีสำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้อ ๓๓ ก่ อ นเริ่มงำนเสำเข็ ม งำนกำแพงพื ด และเครื่องขุด เจำะในแต่ล ะวัน นำยจ้ำง
ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงำนทำหน้ำที่ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกกำรทำงำนของเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่กำรทำงำน ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบอุปกรณ์ รำงเลื่อน แม่แรง และส่วนประกอบของเครื่องตอกเสำเข็มให้อยู่ใน
สภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย
(๒) ตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องขุดเจำะให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำง
ปลอดภัย
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(๓) ตรวจสอบบริเวณพื้นที่กำรทำงำนเสำเข็มและกำแพงพืดให้มีควำมมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ
ทั้งนี้ นำยจ้ำงต้องเก็บเอกสำรผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้
ข้อ ๓๔ กรณีที่ต้องใช้เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะที่มีควันไอเสีย นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
มำตรกำรป้องกัน มิให้ ควัน ไอเสียของเครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุด เจำะฟุ้งกระจำยเป็นอันตรำย
ต่อลูกจ้ำง
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีกำรติดตั้ง เคลื่อนย้ำย หรือกำรทำงำนของเครื่องตอกเสำเข็ม หรือ
เครื่องขุดเจำะอยู่ใกล้สำยไฟฟ้ำ นำยจ้ำงต้องดำเนินกำรให้มีระยะห่ำงและมำตรกำรป้องกันอันตรำย
ตำมมำตรฐำนที่สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือกำรไฟฟ้ำประจำ
ท้องถิ่นกำหนด
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีกำรติดตั้ง หรือกำรใช้เครื่ องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะ หรือกำรยก
เคลื่อนย้ำย เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะที่อยู่ใกล้เสำส่งคลื่นโทรคมนำคม ก่อนให้ลูกจ้ำงทำงำน
นำยจ้ ำ งต้ อ งต่ อ สำยตั ว น ำกั บ เครื่ อ งตอกเสำเข็ ม หรื อ เครื่ อ งขุ ด เจำะเพื่ อ ให้ ป ระจุ ไ ฟฟ้ ำ ไหลลงดิ น
ตำมมำตรฐำนกำรติ ด ตั้ ง ทำงไฟฟ้ ำ ส ำหรั บ ประเทศไทยที่ ส มำคมวิ ศ วกรรมสถำนแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กำหนด
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะขัดข้อง ชำรุด หรืออยู่ในสภำพที่
ไม่ปลอดภัย นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะดังกล่ำว และติดป้ำยห้ำมใช้
งำนแสดงให้ เห็ น อย่ำงชัด เจน จนกว่ำจะได้ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภั ย
เสียก่อน
ข้อ ๓๘ กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเครื่องตอกเสำเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค
ระบบเครื่ อ งยนต์ เ ผำไหม้ ภ ำยใน ระบบดี เ ซลแฮมเมอร์ หรื อ ระบบอื่ น รวมถึ ง เครื่ อ งขุ ด เจำะ
นำยจ้ำงต้องจัด ให้มีมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยของลูกจ้ำงตำมมำตรฐำนที่สมำคมวิศวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กำหนด
ข้อ ๓๙ ในบริเวณที่มีกำรตอกเสำเข็มหรือกำรทำงำนขุดเจำะสำหรับงำนเสำเข็ม นำยจ้ำง
ต้องดำเนิ น กำรไม่ให้ มีสิ่งกีด ขวำงสำยตำผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุด เจำะที่จะมองเห็ น
กำรทำงำนตอกเสำเข็มหรือขุดเจำะ
ข้อ ๔๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยพิกัดน้ำหนักยกและป้ำยแนะนำกำรใช้เครื่องตอกเสำเข็ม
ไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็มเห็นได้อย่ำงชัดเจน
ข้อ ๔๑ ในกำรทำงำนบังคับเครื่องตอกเสำเข็ม นำยจ้ำงต้องจัดให้มีโครงเหล็กและหลังคำ
ลวดตำข่ำยกันของตกอยู่เหนือศีรษะของผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็ม โดยต้องมีขนำดช่องลวดตำข่ำย
แต่ละด้ำนไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร และขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเส้นลวดไม่น้อยกว่ำ ๑.๒๕ มิลลิเมตร
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ทั้งนี้ อย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องตอกเสำเข็มนั้น
จะมีหลังคำซึ่งมีควำมแข็งแรงปลอดภัย
ข้อ ๔๒ ในกำรใช้เสำเข็มที่มีรูกลวงตรงกลำงด้ำนในเสำเข็ม หรือรูกลวงบนพื้นดินที่เกิดจำก
งำนเสำเข็มหรืองำนขุดเจำะ ที่มีขนำดเส้นผ่ำนศู นย์กลำงตั้งแต่ ๑๕ เซนติเมตรขึ้นไป เมื่องำนเสำเข็ม
หรื อ งำนขุ ด เจำะนั้ น แล้ ว เสร็ จ แต่ ล ะหลุ ม นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี กำรปิด ปำกรูก ลวงทั น ทีด้ วยวั สดุที่มี
ควำมแข็งแรงที่สำมำรถป้องกันมิให้สิ่งของหรือผู้ใดตกไปในรูได้
ข้อ ๔๓ งำนเสำเข็ม เจำะขนำดใหญ่ที่มี เส้ นผ่ ำนศู นย์ กลำงตั้ งแต่ ๗๐ เซนติเมตรขึ้น ไป
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนเสำเข็มเจำะประจำสถำนที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำทำงำน
ของลูกจ้ำง และลูกจ้ำงซึ่งทำงำนต้องมีควำมชำนำญงำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่
ข้อ ๔๔ ในกรณี ที่ มี ก ำรทดสอบกำรรั บ น้ ำหนั ก เสำเข็ ม เพื่ อ กำรก่ อ สร้ ำ ง นำยจ้ ำ ง
ต้องกำหนดพื้นที่กำรทดสอบกำรรับน้ำหนักเสำเข็มเป็นเขตอันตรำย และจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแล
กำรทดสอบกำรรับน้ำหนักบรรทุกของเสำเข็ม โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบวิธีกำร ขั้นตอน และอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรทดสอบตำมที่วิศวกรกำหนด เช่น แม่แรง มำตรวัด กำรยึดกับเสำเข็มสมอ แท่นรับน้ำหนัก
บรรทุ ก คำนที่ ใ ช้ ท ดสอบ โดยแสดงรำยกำรค ำนวณควำมแข็ ง แรงของอุ ป กรณ์ ท ดสอบทั้ ง หมด
ให้สำมำรถรับน้ำหนักทดสอบได้อย่ำงปลอดภัย
ในกรณีที่มีสิ่งบอกเหตุที่อำจทำให้เกิดอันตรำยในระหว่ำ งกำรทดสอบกำรรับน้ำหนักบรรทุก
ของเสำเข็ม ให้นำยจ้ำงหยุดกำรทดสอบนั้นทันที
ข้อ ๔๕ นำยจ้ ำ งต้อ งจั ด ให้ มีวิ ศวกรซึ่งมี ประสบกำรณ์ ควบคุ มกำรท ำงำนด้ ำนก ำแพงพืด
อยู่ประจำสถำนที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำทำงำนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง
ข้อ ๔๖ ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงชั้นใต้ดินและมีกำรขุดดินออกจำกบริเวณกำแพงพืด นำยจ้ำง
ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดค่ำกำรเคลื่อนตัว เพื่อตรวจสอบกำรเคลื่อนตัวของกำแพงพืด และเตือนอันตรำย
ที่อำจจะเกิดแก่ลูกจ้ำง
ในกรณีที่ปรำกฏกำรเคลื่อนตัวของกำแพงพืดมำกกว่ำที่วิศวกรกำหนด หรือมีสิ่งบอกเหตุ หรือ
พฤติกำรณ์ที่อำจจะเกิดอันตรำยแก่ลูกจ้ำง นำยจ้ำงต้องสั่งให้หยุดกำรทำงำนและจัดให้มีกำรเคลื่อนย้ำย
ลูกจ้ำงออกจำกบริเวณนั้นทันที เว้นแต่เป็นกำรทำงำนเพื่อบรรเทำอันตรำยที่เกิดขึ้น นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
มำตรกำรป้องกันอันตรำยเป็นกรณีพิเศษ
หมวด ๔
ลิฟต์ชั่วครำวที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง
ข้อ ๔๗ ในกำรสร้ำง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ ซ่อมบำรุง และรื้อถอน
ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว ลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำว นำยจ้ำง
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ต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หำกไม่มีรำยละเอี ยด
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว นำยจ้ำงต้องดำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดทำรำยละเอียด
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ และต้องมีสำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย หรือภำษำอื่น
ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำนได้
ในกรณีที่มีกำรสร้ำงลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุ
และโดยสำรชั่วครำว นำยจ้ำงต้องจัดให้มีขอ้ กำหนดในกำรสร้ำงและข้อปฏิบัตใิ นกำรใช้ และต้องมีสำเนำ
เอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้อ ๔๘ เมื่อติดตั้งลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุ
และโดยสำรชั่ว ครำวแล้ว เสร็จ นำยจ้ำงต้องจัด ให้มีกำรตรวจสอบก่อนกำรใช้งำน โดยวิศวกรและ
รับรองว่ำถูกต้องเป็นไปตำมรำยละเอียดตำมข้อ ๔๗ และต้องมีสำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจ
ควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้อ ๔๙ นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรตรวจสอบส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์ ข องลิ ฟ ต์ ข นส่ ง
วัสดุชั่วครำว ลิฟต์ โดยสำรชั่วครำว หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำวอย่ำงน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง โดยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมและบันทึกวันเวลำที่ตรวจสอบ และต้องมีสำเนำเอกสำรดังกล่ำว
ไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้อ ๕๐ นำยจ้ ำ งต้ อ งติ ด ป้ ำ ยบอกน้ ำหนั ก บรรทุ ก สู ง สุ ด ส ำหรั บ ลิ ฟ ต์ ข นส่ ง วั ส ดุ ชั่ ว ครำว
หรือป้ำยบอกน้ำหนักบรรทุกและจำนวนผู้โดยสำรสูงสุดสำหรับลิฟต์โดยสำรชั่วครำว หรือลิฟต์ที่ใช้
ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำวไว้ภำยในและภำยนอกลิฟต์ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
ข้อ ๕๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลใดโดยสำรลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว และให้ติดป้ำย
ห้ำมโดยสำรให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน เว้นแต่เป็นกำรติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษำ และรื้อถอนโดยผู้ซึ่ง
มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น และต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยด้วย
ข้อ ๕๒ นำยจ้ ำ งต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลมิ ใ ห้ บุ ค คลใดโดยสำรบนหลั ง คำลิ ฟ ต์ โ ดยสำรชั่ ว ครำว
เว้น แต่เป็น กำรติด ตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษำ และรื้อถอนโดยผู้ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น และ
ต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยด้วย
ข้อ ๕๓ กำรใช้ ลิ ฟ ต์ ข นส่ ง วั ส ดุ ชั่ ว ครำว ลิ ฟ ต์ โ ดยสำรชั่ ว ครำว หรื อ ลิ ฟ ต์ ที่ ใ ช้ ทั้ ง ขนส่ ง
วัสดุและโดยสำรชั่วครำว นำยจ้ำงต้องดำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ให้ มี ข้ อ ก ำหนดกำรปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ ควำมปลอดภั ย ในกำรท ำงำนติ ด ไว้ บ ริ เ วณที่ มี
กำรใช้ลิฟต์ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดดังกล่ำวโดยเคร่งครัด
(๒) จั ด ให้ มี ลู ก จ้ ำ งซึ่ ง อำยุ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ สิ บ แปดปี ที่ ไ ด้ รั บ กำรฝึ ก อบรมกำรบั ง คั บ ลิ ฟ ต์
อย่ำงปลอดภัยมำแล้ว ทำหน้ำที่เป็นผู้บังคับลิฟต์ประจำตลอดเวลำที่ใช้ลิฟต์
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(๓) บริเวณที่ผู้บังคับลิฟต์ทำงำนต้องจัด ให้มีหลังคำที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดอันตรำยจำกกำรตกหล่นของวัสดุสิ่งของ
(๔) ก่อนกำรใช้งำนทุกวัน ให้มีกำรตรวจสอบลิฟต์ หำกส่วนใดชำรุดเสียหำย ต้องซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
(๕) ในกรณีที่ลิฟต์ไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนหรือไม่มีผู้บังคับลิฟต์ ต้องปิดสวิตช์ พร้อมทั้ง
ใส่กุญแจและติดป้ำยห้ำมใช้ลิฟต์ให้ลูกจ้ำงทรำบ
(๖) จัดวำงและป้องกันมิให้วัสดุตกหรือยื่นเข้ำไปในโครงหอลิฟต์
(๗) ในกำรใช้ลิฟต์ขนรถหรือเครื่องมือที่มีล้อ ต้องป้องกันมิให้รถหรือเครื่องมือนั้นเคลื่อนที่ได้
(๘) จัดให้มีสัญญำณเตือนเป็นเสียงหรือแสงเมื่อมีกำรใช้ลิฟต์
หมวด ๕
เชือก ลวดสลิง และรอก
ข้อ ๕๔ กำรนำเชือกหรือลวดสลิงมำใช้กับรอก นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลให้มีกำรใช้เชือก
หรือลวดสลิงที่มีขนำดเหมำะสมกับร่องรอก และเชือกหรือลวดสลิงต้องไม่ชำรุด เสียหำย จนทำให้
ขำดควำมแข็งแรงทนทำน
ข้อ ๕๕ ในกรณีมีจุดที่เชือกหรือลวดสลิงจะครูดได้ นำยจ้ำงต้องจัดหำลูกกลิ้ง หรื อวัสดุ
อย่ำงอื่นที่คล้ำยคลึงกันรองที่จุดนั้นเพื่อป้องกันกำรครูด
หมวด ๖
ทำงเดินชัว่ ครำวยกระดับสูง
ข้อ ๕๖ ในงำนก่อสร้ำงที่มีทำงเดินชั่วครำวยกระดับสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป นำยจ้ำง
ต้องจัดให้มีกำรสร้ำงทำงเดินนัน้ ด้วยวัสดุที่มีควำมแข็งแรงสำมำรถรองรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ ตำมสภำพ
กำรใช้งำนจริงแต่ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ ๒๕๐ กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร โดยมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๔๕ เซนติเมตร
และต้องมีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ตลอดทำงเดินนั้น
หมวด ๗
งำนอุโมงค์
ข้อ ๕๗ นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ ควำมปลอดภั ย ในกำรท ำงำน
ในอุโมงค์และมอบให้ลูกจ้ำงที่ทำงำนในอุโมงค์สำมำรถศึกษำได้ตลอดเวลำ จัดให้มีกำรอบรมลูกจ้ำง
ก่อนเข้ำทำงำนในอุโมงค์ และให้ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรอบรมเข้ำทำงำน รวมทั้งต้องอบรมทบทวน หรือ
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เพิ่ ม เติ ม เป็ น ประจ ำไม่ น้ อ ยกว่ ำ เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง และต้ อ งมี ส ำเนำเอกสำรดั ง กล่ ำ วไว้ ใ ห้ พ นั ก งำน
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในอุโ มงค์ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทำงำนในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน วิธีใช้อุปกรณ์ระบบกำรสื่อสำร อุปกรณ์
สัญญำณแจ้งเหตุ ตลอดจนกำรใช้สัญลักษณ์ และพื้นที่งำนส่วนต่ำง ๆ ในอุโมงค์
ข้อ ๕๘ ในกำรขุด เจำะอุโ มงค์ นำยจ้ำงต้องจัด ให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนอุโมงค์
และด้ำนปฐพีวิศวกรรมเป็นผู้ออกแบบและกำหนดวิธีปฏิบัติงำน และต้องมีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์
ด้ำนงำนขุดเจำะอุโมงค์เป็นผู้ควบคุมงำนตลอดเวลำ
กำรขุ ด เจำะอุ โ มงค์ โ ดยใช้ วั ต ถุ ร ะเบิ ด นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ ช ำนำญกำรด้ ำ นวั ต ถุ ร ะเบิ ด
เป็นผู้ควบคุมกำรใช้และปริมำณกำรใช้วัตถุระเบิด และต้องมีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนขุดเจำะ
อุโมงค์โดยใช้วัตถุระเบิดเป็นผู้ควบคุมงำนและกำหนดวิธีป้องกันอันตรำยตลอดเวลำทำงำน
หมวด ๘
งำนก่อสร้ำงในน้ำ
ข้อ ๕๙ ก่อนให้ลูกจ้ำงทำงำนก่อสร้ำงในน้ำ นำยจ้ำงต้องดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท ำแผนกำรปฏิ บั ติ ง ำนและป้ อ งกั น อั น ตรำยที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรท ำงำน
และติดประกำศหรือแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
(๒) จั ด ท ำแผนฉุก เฉิ น กรณี เกิ ด ภั ย จำกธรรมชำติห รือ เหตุอื่ นอั นอำจก่ อให้ เกิ ด อั นตรำยใน
งำนก่อสร้ำงในน้ำ และจัดให้มีกำรอบรมและฝึกซ้อมตำมแผนฉุกเฉินนั้น
(๓) จัด ให้ มีอุปกรณ์ช่ว ยชีวิต ตำมข้อกำหนดของกรมเจ้ำท่ำหรือหน่วยงำนอื่น เช่น ชูชีพ
เข็มขัดนิรภัย สำยชูชีพ และอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ
จำนวนลูกจ้ำงซึ่งทำงำนก่อสร้ำงในน้ำ
(๔) จั ด ให้ มี ก ำรตรวจสอบกำรขึ้ นลงของระดั บน้ำอย่ ำงสม่ ำเสมอ เว้ น แต่สภำพของพื้น ที่
ไม่มีกำรขึ้นลงของระดับน้ำ
ข้อ ๖๐ ในกรณี ที่ มี ก ำรใช้ บ ริภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ ำ ในงำนก่อ สร้ำ งในน้ ำ นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้มีแ ละ
ดูแลให้บริภัณฑ์ไฟฟ้ำนั้นเป็นชนิดที่ส ำมำรถป้องกันน้ำและควำมชื้นซึ่งอำจทำให้เกิดไฟฟ้ำลัดวงจรหรือ
ในกรณี ที่ มี ก ำรท ำงำนที่ มี ไ อระเหยของสำรเคมี ที่ มีค วำมไวไฟต้ อ งมี มำตรกำรที่ ป้อ งกั น กำรลุกไหม้
หรือกำรระเบิดจำกสำรเคมีนั้น
ข้อ ๖๑ ในกำรทำงำนบนแคร่ลอย นั่งร้ำน หรือส่วนของสิ่งก่อสร้ำงเหนือพื้นน้ำ นำยจ้ ำง
ต้องดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
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(๑) ยึ ด โยงหรื อ ติ ด ตรึ ง โครงสร้ ำ งรองรั บ และโครงเครื่ อ งจั ก ร รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ที่ ติ ด ตั้ ง
บนแคร่ลอย นั่งร้ำน หรือส่วนของสิ่งก่อสร้ำงให้มั่นคงปลอดภัย
(๒) จัดทำและดูแลสะพำนทำงเดินและบันไดเชื่อมต่อระหว่ำงแคร่ลอยกับฝั่ง หรือสถำนที่อื่ น
ที่อยู่ใกล้เคียงให้ มั่น คงปลอดภัย พร้อมจัด ให้มีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตลอดทำงเดินหรือบันไดนั้น
(๓) ดูแ ลให้ เกิดควำมปลอดภัยและรักษำควำมสะอำดพื้นแคร่ลอย นั่งร้ำน หรือส่วนของ
สิ่งก่อสร้ำงตลอดเวลำทำงำน
(๔) ควบคุมให้ ลูกจ้ำงสวมใส่ชูชีพตลอดเวลำทำงำน และถ้ำมีกำรทำงำนในเวลำกลำงคืน
ชูชีพนั้นต้องติดพรำยน้ำหรือวัสดุเรืองแสงด้วย
หมวด ๙
งำนรือ้ ถอนหรือทำลำยสิง่ ก่อสร้ำง
ข้อ ๖๒ กำรรื้อถอนหรือทำลำยสิ่งก่อสร้ำงที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
นำยจ้ ำ งต้ อ งเก็ บ เอกสำรหลั ก ฐำนกำรอนุ ญ ำตนั้ น ไว้ ใ ห้ พ นั ก งำนตรวจควำมปลอดภั ย ตรวจสอบ
และนำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรกำหนดขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือทำลำยให้เหมำะสมกับลักษณะงำน
จัดให้มีกำรอบรมหรือชี้แจงลูกจ้ำงเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือทำลำยก่อนที่จะเริ่ มปฏิบัติงำน
และควบคุมดูแ ลกำรทำงำนของลูกจ้ำงให้มีควำมปลอดภั ย และต้องมีสำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ ใ ห้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้อ ๖๓ กำรรื้ อ ถอนหรื อ ท ำลำยสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งที่ ไ ม่ ต้ อ งขออนุ ญ ำตตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรควบคุมอำคำร นำยจ้ำงต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือทำลำยให้เหมำะสมกับลักษณะงำน
รวมทั้งจัด กำรอบรมหรือชี้แ จงลูกจ้ำงก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิด ควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำ ง
และต้องมีสำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้อ ๖๔ กำรรื้ อถอนหรื อทำลำยสิ่ง ก่อสร้ำง นำยจ้ ำงต้องดำเนินกำรเพื่ อควำมปลอดภัย
ดังต่อไปนี้
(๑) ตัดไฟฟ้ำ ก๊ำซ ประปำ ไอน้ำ หรือพลังงำนอย่ำงอื่นที่ใช้อยู่ในสิ่งที่จะรื้อถอนทำลำย
(๒) ขจัดหรือเคลื่อนย้ำยสำรเคมี ถังก๊ำซ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรำยอื่น ๆ
ที่คล้ำยคลึงกันให้ออกจำกบริเวณที่ทำกำรรื้อถอนหรือทำลำยให้ถูกวิธีและปลอดภัย
(๓) น ำวั ส ดุ แ หลมคม กระจก หรื อ วั ส ดุ อื่ น ที่ อ ำจหลุ ด ร่ ว งหรื อ แตกได้ ง่ ำ ยออกให้ ห มด
ก่อนกำรรื้อถอนทำลำย
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(๔) จั ด ให้ มี แ ผงรั บ วั ส ดุ ที่ อ ำจร่ ว งหล่ น จำกกำรรื้ อ ถอนหรื อ ท ำลำยนั้ น และแผงรั บ
วัสดุดังกล่ำวต้องมีควำมมั่นคงแข็ งแรงและขนำดใหญ่เพียงพอที่จะสำมำรถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้
อย่ำงปลอดภัย
(๕) จัดให้มีหลังคำที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงครอบตลอดทำงเดินบริเวณรือ้ ถอน หรือวิธีกำรอื่นใด
ที่เหมำะสมกรณีต้องเดินใกล้บริเวณพื้นที่ที่มีงำนรื้อถอนหรือทำลำย
(๖) จัดให้มีกำรฉีดน้ำหรือใช้วิธีอื่นที่เหมำะสมเพื่อป้องกันหรือขจัดฝุ่นตลอดเวลำทำงำน
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ำ น้ำ หรือพลังงำนอย่ำงอื่นในระหว่ำงกำรรื้อถอนหรือ
ทำลำย นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยในกำรใช้สิ่งเหล่ำนั้น
ข้อ ๖๕ ในกรณี ที่ รื้ อ ถอนหรื อ ท ำลำยสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งด้ ว ยวั ต ถุ ร ะเบิ ด นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี
ผู้ชำนำญกำรด้ำนวัตถุระเบิด และวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรรื้อถอนหรือทำลำยด้วยวัตถุระเบิด
เป็นผู้ควบคุมงำนและกำหนดวิธีป้องกันอันตรำยตลอดเวลำทำงำน
ข้อ ๖๖ นำยจ้ ำ งต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรขนย้ ำ ยวั ส ดุ ที่ รื้ อ ถอนหรื อ ท ำลำยแล้ ว ออกจำกบริ เ วณ
ที่รื้อถอนทำลำย หรือจัดเก็บให้ปลอดภัย
ในกรณีที่มีกำรขนย้ำยวัสดุที่รื้อถอนหรือทำลำยในที่ต่ำงระดับ ให้กระทำอย่ำงเหมำะสมกับ
สภำพของวัสดุที่รื้อถอนหรือทำลำย โดยวิธีที่ปลอดภัย และนำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรเพื่อป้องกัน
อันตรำย
ข้อ ๖๗ ในกรณี ที่ ป รำกฏกำรเคลื่ อ นตั ว ของสิ่ ง ที่ ก ำลั ง รื้ อ ถอนหรื อ ท ำลำยสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง
หรือมีสิ่งบอกเหตุหรือพฤติกำรณ์ที่อำจจะทำให้เกิดอันตรำยแก่ลูกจ้ำง นำยจ้ำงต้องสั่งให้หยุดกำรทำงำน
และให้เคลื่อนย้ำยลูกจ้ำงออกจำกบริเวณนั้นทันที เว้นแต่เป็นกำรทำงำนเพื่อบรรเทำอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น
ในกรณีเช่นนี้ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยเป็นกรณีพิเศษด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
สุชำติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม ำตรำ ๘ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้
นำยจ้ ำ งบริ ห ำร จั ด กำร และด ำเนิ น กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อ ม
ในกำรทำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดในกฎกระทรวง และเพื่อให้กำรทำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
มีมำตรฐำนอันจะทำให้ลูกจ้ำงมีควำมปลอดภัยในกำรทำงำนมำกขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวกที่ 12
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

