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บทนํา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ

โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เจ้าของโครงการ คือ บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) สํานักงานแห่งใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 53
ถนนสุคนธสวัสดิ ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กรรมการของบริษทั มี 8 คน ดังนี้ 1)
นายสุวชิ ลํ่าซํา 2) นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 3) นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 4) นายศศิพงษ์ ปิ่ นแก้ว 5) นายดรงค์
หุตะจูฑะ 6) นางสาวจรียา อุดมวงศ์ทรัพย์ 7) นายชัยวุฒ ิ จิตราคนี และ 8) นางจิตติมา สัจจวานิช อินท
จันทร์ยง โดยจํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษทั ได้ คือ 1. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ประธาน
กรรมการบริหาร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิโรจน์ หุตะจูฑะ หรือนายศศิพงษ์ ปิ่ นแก้ว หรือ นายดรงค์
หุตะจูฑ ะ หรือนางสาวจรียา อุ ดมวงศ์ทรัพย์ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ
2. นายวิโ รจน์ หุต ะจูฑ ะ นายศศิพ งษ์ ปิ่ น แก้ว นายดรงค์ หุ ต ะจูฑ ะ นางสาวจรีย า อุ ด มวงศ์ท รัพ ย์
กรรมการสามในสีค่ นนี้ ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั
พืน้ ทีโ่ ครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน
232 ห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม1 จํานวน 228 ห้องชุด
และห้องชุดเพื่อประกอบการค้าอื่นๆ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องสํานักงาน ห้องอาหารพนักงาน และฟิ ตเนส
จํานวน 4 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูงชัน้ เดียว จํานวน 7 อาคาร และอาคาร
ค.ส.ล. สูง 5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร รวมทัง้ สิน้ จํานวน 11 อาคาร ตัง้ อยู่บนเอกสารสิทธิที์ ่ดนิ จํานวน 3
ฉบับ ขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ 8,503.60 ตารางเมตร
สภาพปจั จุบนั เป็ นพืน้ ทีร่ าบ สําหรับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
ใช้ป ระโยชน์ เ ป็ น พื้น ที่บ ริก ารท่ อ งเที่ย ว พื้น ที่พ าณิ ช ยกรรม และพื้น ที่อ ยู่อ าศัย โดยโครงการมีก าร
ดําเนินการสอดคล้องตาม 1) กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไข
เพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่ง ได้กํ า หนดที่ดิน บริเ วณโครงการเป็ น ที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อาศัย
หนาแน่ นน้ อย (สีเหลือง) บริ เวณหมายเลข 1.54 และที่ ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง (สี
ส้ม) บริ เวณหมายเลข 2.41 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 จัดอยู่ในบริ เวณที่ 2 และ
บริ เวณที่ 3 และ 3) กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 จัดอยู่ในบริ เวณที่ 2 และบริ เวณที่ 3 พื้นทีโ่ ครงการเป็ นพื้นทีร่ าบ โครงการประกอบกิจการ

1

การนําอาคารชุดเพือ่ การพาณิชย์ (เพือ่ การค้า) ไปขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมให้เป็ นอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 ดังหนังสือตอบข้อหารือจากกรมทีด่ นิ และสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ตเกีย่ วกับการจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (เพื่อการค้า)
ทัง้ โครงการ และการนําอาคารชุดเพือ่ การพาณิชย์ไปขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม แสดงในภาคผนวก ง
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ประเภทอาคารชุด มีพน้ื ทีว่ า่ งร้อยละ 62.87 ของแปลงทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โครงการไม่ได้
อยู่ในข้อห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมตามทีป่ ระกาศฯ กําหนด ดังนัน้ โครงการจึงได้เลือกทีด่ นิ
ดัง กล่ า วมาพัฒ นาพื้น ที่ใ ห้ใ ช้ป ระโยชน์ เ ป็ น ที่พ กั อาศัย ซึ่ง เป็ น การตอบสนองความต้อ งการและเพิ่ม
ทางเลือกให้กบั ผูท้ ม่ี องหาทีพ่ กั อาศัยแบบถาวร

1.2

วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน

โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน 232
ห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม จํานวน 228 ห้องชุด และห้อง
ชุดเพือ่ ประกอบการค้าอื่นๆ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องสํานักงาน ห้องอาหารพนักงาน และฟิ ตเนส จํานวน 4
ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูงชัน้ เดียว จํานวน 7 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. สูง
5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร รวมทัง้ สิ้น จํานวน 11 อาคาร มีพ้นื ที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกัน 13,887.47
ตารางเมตร และพื้นที่โครงการตัง้ อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อม ซึ่งโครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง
กํ า หนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ กิจ การซึ่ง ต้อ งจัด ทํ า รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นทีแ่ ละ
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประกอบการขออนุ ญาต
ก่อสร้างต่อเทศบาลตําบลราไวย์ ดังนัน้ บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) จึงได้ว่าจ้างบริษทั
ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด ซึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ใี บอนุ ญาตในการจัดทํา
รายงานฯ รับ ผิด ชอบในการจัด ทํา รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อ มของโครงการ เสนอต่ อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

1.3

การเลือกที่ตงั ้ โครงการและวิ ธีการดําเนิ นโครงการ

ในการเลือกทีต่ งั ้ โครงการและวิธกี ารดําเนินโครงการทีเ่ หมาะสม จะพิจารณาจากพืน้ ทีโ่ ครงการ
วิธกี ารดําเนินโครงการและองค์ประกอบทางด้านสิง่ แวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจาก
โครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ในการดําเนินโครงการ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน 232
ห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม จํานวน 228 ห้องชุด และห้อง
ชุดเพือ่ ประกอบการค้าอื่นๆ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องสํานักงาน ห้องอาหารพนักงาน และฟิ ตเนส จํานวน 4
ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูงชัน้ เดียว จํานวน 7 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. สูง
5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร รวมทัง้ สิน้ จํานวน 11 อาคาร ตัง้ อยู่บนเอกสารสิทธิที์ ด่ นิ จํานวน 3 ฉบับ ขนาด
เนื้อทีร่ วมทัง้ สิน้ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ 8,503.60 ตารางเมตร ความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
พื้นดินทีก่ ่อสร้างถึงส่วนทีส่ ูงทีส่ ุดของอาคาร โดยอาคารทีส่ ูงทีส่ ุด คือ อาคาร X มีระดับความสูง 15.15
เมตร ภายในโครงการมีระบบสาธารณู ปโภคอย่างครบครัน หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ โครงการและ
วิธกี ารดําเนินโครงการอาศัยหลักเกณฑ์ต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1-1
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดําเนิ นโครงการ
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาํ เนิ นโครงการ
สภาพภูมิประเทศ
และธรณี วิทยา

โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง ก า ร พื้ น ที่ ท่ี ม ี
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี เ ห ม า ะ
สํ า ห รั บ ก า ร อ ยู่ อ า ศั ย จึ ง มี
ความสํ า คัญ ต่ อ การเลือ กที่ต ัง้
โครงการทํ า ให้ โ ครงการเกิ ด
ความน่ าสนใจขึ้ น มี ก ารเปิ ด
มุ ม ม อ ง ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สภาพแวดล้ อ มโดยรอบที่ ต ั ง้
และสามารถมองเห็นกิจกรรมที่
เกิด ขึ้น ในบริเ วณใกล้เ คีย งเพื่อ
ทําให้เกิดความรู้สกึ ต้องการอยู่
อาศัย
สํา หรับ สภาพทาง
ธรณีวทิ ยาต้องมีความปลอดภัย
ในการก่อสร้างอาคาร
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ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี ตัง้ อยู่ท่ี หมูท่ ่ี 6 ตําบล
ราไวย์ อํ า เภอเมือ งภู เ ก็ ต จัง หวัด ภู เ ก็ ต โดยลัก ษณะทาง
กายภาพบริเวณทีต่ งั ้ โครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ ทัง้ นี้พน้ื ทีโ่ ครงการ
โซนด้า นทิศ เหนื อ ของคลองปากบาง มีด้า นทิศ เหนื อ ติด กับ
บ้านพักคนงานก่อสร้างบุคคลอื่น ทิศใต้ตดิ กับ คลองปากบาง
กว้าง 8-10 เมตร ทิศตะวันออกติดกับ คลองปากบาง กว้าง 810 เมตร ทิศตะวันตกติดกับ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และทีด่ นิ
บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) และโซนด้านทิศใต้ของ
คลองปากบาง มีดา้ นทิศเหนือติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10
เมตร ทิศใต้ตดิ กับ ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขต
ทาง) ทิศตะวันออกติดกับ ราไวย์ บีช รีสอร์ท ทิศตะวันตกติด
กับ ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่ม ี
สภาพ
จากการเจาะทดสอบดิน บริเวณพื้นที่โครงการจํานวน 6
หลุม ได้แก่ BH-1 ถึง BH-6 ผลการเจาะทดสอบ ดังนี้
หลุมเจาะ BH-1 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 10.53 เมตร
ซึ่งดินมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระดับความลึก ดังต่อไปนี้ ที่
ระดับความลึก 0.00-1.95 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ
สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมาก ที่
ระดับความลึก 1.95-2.95 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนียวปน
ทรายแป้ง บางส่วนเป็ นทราย สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ นของ
เม็ด ดิน อยู่ ใ นระดับ อ่ อ น ที่ร ะดับ ความลึก 2.95-4.00 เมตร
ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ นของ
เม็ด ดิน อยู่ใ นระดับ หลวมมาก ที่ร ะดับ ความลึก 4.00-10.53
เมตร ลัก ษณะดิน เป็ น ดิน เหนี ย วปนทราย สีเ ทาอ่ อ น ความ
เชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับหลวมมากถึงแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-2 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 4.53 เมตร ที่
ระดับความลึก 0.00-4.53 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ
สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมากถึง
แน่นมาก
หลุมเจาะ BH-2/1 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 4.53 เมตร ที่
ระดับความลึก 0.00-4.53 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ
สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมากถึง
แน่นมาก
หลุมเจาะ BH-2/2 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 4.53 เมตร ที่
ระดับความลึก 0.00-4.53 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ
สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมากถึง
แน่นมาก

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดําเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาํ เนิ นโครงการ
สภาพภูมิประเทศ
และธรณี วิทยา
(ต่อ)
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ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
หลุมเจาะ BH-3 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 13.53 เมตร
ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับ
ความลึก 0.00-8.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทา
อ่อน ความเชื่อมแน่ น ของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมาก ที่ระดับ
ความลึก 8.50-11.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนี ยวปนทราย
แป้ง สีค่อนข้างเทาปนเหลือง ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทีร่ ะดับความลึก 11.50-13.53 เมตร ลักษณะดิน
เป็ นดินทรายแป้ง สีคอ่ นข้างเทาปนเหลือง ความเชือ่ มแน่ นของเม็ด
ดินอยูใ่ นระดับแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-4 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 14.53 เมตร
ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับ
ความลึก 0.00-2.95 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทา
อ่อน ความเชื่อมแน่ น ของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมาก ที่ระดับ
ความลึก 5.50-13.00 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนี ยวปนทราย
แป้ง สีค่อนข้างเทาปนเหลือง สีค่อนข้างเทาปนนํ้าตาล ความเชื่อม
แน่ น ของเม็ด ดิน อยู่ ใ นระดับ แข็ง ถึง แข็ง มาก ที่ร ะดับ ความลึก
13.00-14.53 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายแป้ง สีค่อนข้างเหลือง
ปนเทา ความเชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-5 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 7.03 เมตร
ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับ
ความลึก 0.00-2.95 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทา
อ่อน ความเชื่อมแน่ น ของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมาก ที่ระดับ
ความลึก 2.95-5.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนียวปนทรายแป้ง
บางส่วนเป็ นทราย สีค่อนข้างเทาปนเหลือง ความเชื่อมแน่ นของ
เม็ด ดินอยู่ใ นระดับอ่อ นถึง แข็ง มาก ที่ร ะดับความลึก 5.50-7.03
เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายแป้ง สีค่อนข้างเหลืองปนเทา ความ
เชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-6 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 10.03 เมตร
ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับ
ความลึก 0.00-5.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทา
อ่อน ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมากถึงหลวม ที่
ระดับ ความลึก 5.50-7.00 เมตร ลัก ษณะดิน เป็ น ดิน เหนี ย วปน
ทรายแป้ง บางส่วนเป็ นทราย สีค่อนข้างเทาปนเหลือง ความเชื่อม
แน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับอ่อน ทีร่ ะดับความลึก 7.00-8.50 เมตร
ลักษณะดินเป็ นดินทรายแป้ง สีค่อนข้างเหลืองปนเทา ความเชื่อม
แน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับแน่นมาก

1-4

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดําเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาํ เนิ นโครงการ
สภาพภูมิอากาศ

ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง พื้ น ที่
โครงการมีทิศ ทางลมที่เ หมาะสม
และสามารถถ่ า ยเทอากาศได้ ดี
เหมาะสํ า หรับ การอยู่ อ าศัย ไม่
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ชุ ม ช น แ ล ะ
สิง่ แวดล้อมใกล้เคียง
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ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ลมส่วนใหญ่เป็ นลมตะวันตก (เมษายน-ตุลาคม) และลม
ตะวันออก (พฤศจิกายน-มีนาคม) การวางอาคารให้กลมกลืน
กับลักษณะภูม ิประเทศของที่ดิน และให้ผู้พกั อาศัย สัมผัสถึง
ธรรมชาติม ากที่สุ ด ลัก ษณะของตัว อาคารวางลดหลัน่ ตาม
ลักษณะภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็ นเชิงเขา เพือ่ ให้กลมกลืนกับพืน้ ที่ และ
แต่ละอาคารไม่บดบังมุมมองซึง่ กันและกัน และวางแต่ละอาคาร
ให้มพี ้นื ทีว่ ่างระหว่างกันเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสัมผัสถึงธรรมชาติ
โดยรอบมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ ออกแบบห้องชุดเพื่อความเป็ นส่วนตัว
มากทีส่ ดุ ทุกห้องพักมีหน้าต่างและระเบียง เพือ่ เปิดมุมมองและ
ให้ผู้อ ยู่ อ าศัย สัม ผัส ถึง ธรรมชาติ ประกอบกับ ภายในพื้น ที่
โครงการจัด ให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเ ขีย วบริเ วณพื้น ที่ว่า งซึ่ง จะช่ ว ยเพิ่ม
ความร่มรืน่ ของพืน้ ที่
จากข้ อ มู ล สถิ ติ ภู ม ิ อ ากาศในคาบ 30 ปี ของสถานี
อุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2560
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พดั มา
จากทางทิ ศ ตะวัน ตก ส่ ว นลมทางทิ ศ ตะวัน ออก และทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มีเ พีย งช่ ว งสัน้ ๆ ในช่ ว งฤดูห นาว ซึ่ง
เป็ นไปตามฤดูกาล ความเร็วลมเฉลีย่ มีไม่มากนัก
จากข้อมูลความเร็วและทิศทางลม เมือ่ พิจารณาร่วมกับตัว
อาคารของโครงการ สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบัง
ทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี้
(1) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมีนาคม มีผลกระทบทีจ่ ะเกิดทางด้านทิศตะวันตก คือ
โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปก
คลุม) และทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่
มีสภาพ
(2) กรณี ล มพัด ด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก ในช่ ว งเดื อ นเดื อ น
เมษายนถึง เดือ นตุ ล าคม มีผ ลกระทบที่จ ะเกิด ทางด้า นทิศ
ตะวันออก คือ คลองปากบาง และราไวย์ บีช รีสอร์ท
(3) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือน
พฤศจิก ายนถึง เดือ นมกราคม ผลกระทบจะเกิดทางด้า นทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ คือ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ที่ดินบุคคลอื่น
(ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) และทางสาธารณประโยชน์ (ตาม
เอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดําเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาํ เนิ นโครงการ
ความสะดวกใน
การเข้าถึง

พื้น ที่ต ัง้ โครงการควรจะเข้า ถึง ได้
สะดวก และมีค วามชัด เจนอยู่ใ กล้
กับเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับ
ถนนหลั ก และถนนสายรองใน
บริเวณทีต่ งั ้ โครงการ และเป็ นปจั จัย
หนึ่งทีส่ าํ คัญของการตัดสินใจในการ
อยูอ่ าศัยในโครงการ
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ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์
ได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พ้นื ที่โครงการ
ได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากห้าแยกฉลองมุ่งสู่ตําบลราไวย์ ตรง
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขาหาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา
จากนัน้ ตรงไปประมาณ 900 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่
ถนนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ วขวาเข้า
สู่ซอยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยู่
ด้านซ้ายมือ
เส้นทางที่ 2 จากห้าแยกฉลองมุ่งสู่ตําบลราไวย์ ตรง
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขาหาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา
จากนัน้ ตรงไปประมาณ 700 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสูซ่ อยรัว้
แฝดตรงไป 170 เมตร เจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายจากนัน้
ตรงไปประมาณ 150 เมตร พื้น ที่โ ครงการตัง้ อยู่ด้า น
ขวามือ
เส้นทางที่ 3 จากเทศบาลตําบลราไวย์ ตรงไปตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
ประมาณ 200 เมตร เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนส่วนบุคคล ตรง
ไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสูซ่ อยรัว้ แฝดตรง
ไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
ดั ง นั ้น จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ พ ั ก อาศั ย ในโครงการจึ ง มี
ทางเลือกในการเข้าถึงโครงการได้ 3 เส้นทาง ซึง่ จะช่วย
ลดผลกระทบทางด้านการคมนาคมขนส่ง ต่อผู้ท่สี ญ
ั จร
บริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการลงได้

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดําเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาํ เนิ นโครงการ
ระบบการขนส่ง

ที่ตงั ้ โครงการควรตัง้ อยู่ในพื้นที่ท่มี ี
ลั ก ษณะการสั ญ จรที่ ม ี คุ ณ ภาพ
สะดวก ไม่ตดิ ขัด การเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อสะดวกในการขนส่ง ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้โครงการมีผอู้ ยู่อาศัยเป็ น
จํานวนมาก

โครงสร้างบริ การ ระบบสาธารณูปโภค เป็ นสิง่ อํานวย
ความสะดวกในพื้ น ที่ ท่ี ส ามารถ
สาธารณะ
รองรับได้เพียงพอต่อความต้องการ
พืน้ ฐาน
ของโครงการทัง้ ปจั จุบนั และอนาคต
เ มื่ อ ชุ ม ช น เ กิ ด ก า ร ข ย า ย ตั ว ก็
สามารถอํานวยความสะดวกให้กบั
โครงการพร้ อ มทั ง้ มี ส ร้ า งความ
สะดวกแก่ผเู้ ข้ามาใช้โครงการ
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ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การพัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นอาคารชุดในเขตชุมชน
นัน้ อาจส่งกระทบต่อระบบการคมนาคมขนส่งต่อพื้น ที่
โดยรอบได้ แต่ เ มื่อ พิจ ารณาการคมนาคมขนส่ ง เพื่อ
เข้าถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า การเข้าถึงโครงการสามารถ
เดิน ทางโดยทางรถยนต์ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวก 3 เส้น ทาง
ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ จะเห็นได้ว่าผูพ้ กั อาศัยมีทางเลือกใน
การสัญจรเข้า-ออกได้ และมีระบบโครงข่ายการจราจรที่
ครอบคลุมเชือ่ มต่อกับทีต่ ่างๆ ได้อย่างสะดวก
ถนนสายหลัก ที่มุ่ง หน้ า เข้า สู่พ้นื ที่โ ครงการ ได้แ ก่
ซอยรัว้ แฝด ปจั จุบนั มีความกว้างของเขตทาง 5 เมตร
และผิว การจราจรกว้า ง 4 เมตร ทัง้ นี้ โ ครงการได้ข อ
อนุ ญาตดําเนินการปรับปรุงถนนให้มคี วามกว้าง 6 เมตร
อย่างไรก็ตาม ถนนหน้ าโครงการบริเวณซอยรัว้ แฝดมี
การจราจรที่ เ บาบางมาก ดัง นั ้น บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาได้
ทําการศึกษาปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ โดยสภาพผิว
ทางจราจรเป็ นถนนลาดยางแอสฟลั ท์ ออกแบบให้รถวิง่
สวนทาง ไป-กลับด้านละ 2 ช่องทางจราจร ถนนกว้าง
18.60 เมตร (ผิวจราจรด้านซ้ายกว้าง 7.00 เมตร ไหล่
ทางกว้าง 1.50 เมตร และผิวจราจรด้านขวากว้าง 8.00
เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร เกาะกลางถนนกว้า ง
0.60 เมตร)
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการมีระบบสาธารณู ปโภคพืน้ ฐาน
ซึ่ง เป็ น สิ่ง อํ า นวยความสะดวกและเพีย งพอต่ อ ความ
ต้องการ มีรายละเอียดดังนี้
- แหล่งนํ้าใช้ โครงการขอรับบริการด้านประปา จาก
การประปาส่วนภูมภิ าค สํานักงานประปาภูเก็ตเป็ นแหล่ง
นํ้าใช้หลัก และนํ้าซือ้ จากรถบรรทุกนํ้าเอกชนและนํ้าจาก
บ่อบาดาลเป็ นแหล่งนํ้าใช้สาํ รอง
- ไฟฟ้ า โครงการขอรับบริก ารด้านไฟฟ้ าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต
- การเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย โครงการจะขอความ
อนุ เคราะห์จากเทศบาลตําบลราไวย์ให้เข้ามาดําเนินการ
เก็บขนขยะไปกําจัดต่อไป
- ระบบสื่อสาร/โทรศัพท์ มีการใช้บริการครอบคลุม
ทัวทั
่ ง้ พืน้ ที่

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดําเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาํ เนิ น
โครงการ
โครงสร้างบริ การ
สาธารณะ
พืน้ ฐาน (ต่อ)

การใช้ที่ดิน

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
- นํ้ า เสีย ที่ผ่า นการบํา บัด แล้ว ของโครงการมีป ริม าณ 151.45
ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อ
ตรวจคุณภาพนํ้า/บ่อเก็บนํ้ารดนํ้าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร
จากนัน้ จะสูบด้วยเครือ่ งสูบนํ้า อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จํานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดนํ้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรด
นํ้าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมนํ้าของดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของ
โครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมนํ้ า
ของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนํานํ้าเสียทีผ่ า่ นการ
บําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดนํ้าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้
ทัง้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํานํ้าทิง้ ทีผ่ า่ นการบําบัดแล้วมาใช้
รดนํ้ า ต้น ไม้ใ นโครงการได้ 32.16 ลูก บาศก์เ มตร/วัน (20% ของ
หน้าแล้ง) สําหรับปริมาณนํ้ าทีเ่ หลือ 119.29 ลูกบาศก์เมตร เบือ้ งต้น
โครงการจะนําไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพืน้ คอนกรีต และ
ถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น
โครงการจะระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ โดยรอบโครงการพบว่า พื้นทีส่ ่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ เป็ นพื้นที่บริการท่องเที่ยว และพื้นที่อยู่อาศัย ดังนัน้ การ
ดํา เนิ น โครงการอาคารชุ ด เพื่อ ประกอบการค้า ใช้ป ระโยชน์ เ ป็ น
โรงแรมจึงสอดคล้องกับพืน้ ทีโ่ ดยรอบ

ที่ต ัง้ โครงการต้อ งมีค วาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น
โดยรอบและจะต้อ งไม่ข ดั
กับผังเมืองรวม
โครงการตัง้ อยู่ในพืน้ ทีต่ ามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม
ความสอดคล้ อ ง การใช้ประโยชน์ ท่ดี ินต้อง
ต า ม ก ฎ ห ม า ย สอดคล้องตามผังเมืองรวม จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2558 ซึ่งได้กําหนดให้ท่ดี นิ บริเวณโครงการเป็ นที่ดนิ ประเภทที่อยู่
ต่างๆ
อาศัย หนาแน่ น น้ อ ย (สีเ หลือ ง) บริเ วณหมายเลข 1.54 และที่ดิน
ประเภทอยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง (สีสม้ ) บริเวณหมายเลข 2.41
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อประกอบการค้า
ใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม ซึ่งเป็ นกิจการหลักตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โครงการไม่ได้
อยู่ใ นข้อ ห้า มใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน เพื่อ กิจ การที่ก ฎกระทรวงกํ า หนด
นอกจากนี้ พื้น ที่โ ครงการไม่อยู่ใ นเขตปฏิรูป ที่ดินและเขตอุ ทยาน
แห่งชาติ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของโครงการ จึงสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดําเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาํ เนิ นโครงการ

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ความสอดคล้ อ ง ลักษณะโครงการต้องสอดคล้อง
ต า ม ก ฎ ห ม า ย กับประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง
ต่างๆ (ต่อ)
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

จากการตรวจสอบทีต่ งั ้ โครงการเบื้องต้นตามข้อกําหนดเขตพืน้ ที่
และมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ง แวดล้ อ มโดยทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่ในพืน้ ทีบ่ ริ เวณที่
2 และบริ เวณที่ 3 ตามแผนทีแ่ นบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่องกําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครอง
สิง่ แวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
พืน้ ที่โครงการเป็ นพื้นที่ราบไม่มคี วามลาดชัน โครงการประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุด โดยพืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่ในพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2
และบริเวณที่ 3 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ 2 โครงการไม่มกี ารก่อสร้างอาคารในบริเวณนี้ ทําให้ม ี
ทีว่ า่ งปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ 100 ของพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 1
บริเวณที่ 3 มีการก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
- อาคาร U มีระดับความสูง 14.95 เมตร
- อาคาร V มีระดับความสูง 14.95 เมตร
- อาคาร X มีระดับความสูง 15.15 เมตร
- อาคาร Y มีระดับความสูง 14.95 เมตร
- อาคาร Back of the house มีระดับความสูง 3.30 เมตร
- อาคารห้องนํ้า 01 มีระดับความสูง 2.95 เมตร
- อาคารห้องนํ้า 02 มีระดับความสูง 2.95 เมตร
- อาคารอบไอนํ้า 01 มีระดับความสูง 2.90 เมตร
- อาคารอบไอนํ้า 02 มีระดับความสูง 2.60 เมตร
- อาคารอบไอนํ้ า 03 และห้องนํ้า 03 มีระดับความสูง 3.35
เมตร
- อาคารฟิตเนส มีระดับความสูง 3.20 เมตร
มีทว่ี า่ งร้อยละ 62.26 ของพืน้ ทีโ่ ครงการในบริเวณที่ 2
โครงการไม่ได้อยูใ่ นข้อห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมตามที่
ประกาศฯ กํ า หนด ดัง นั น้ การใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ของโครงการจึง
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกล่าว
จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า พืน้ ที่
โครงการตัง้ อยู่ในบริ เวณที่ 2 และบริ เวณที่ 3 ตามกฎกระทรวงฉบับ
ั่
197-335 เมตร
ดังกล่าว โดยมีระยะห่างจากแนวชายฝงทะเลประมาณ
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยพื้นที่โครงการ
ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ 2 โครงการไม่มกี ารก่อสร้างอาคารในบริเวณนี้ ทําให้ม ี
ทีว่ า่ งปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ 100 ของพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2

ลักษณะโครงการต้องสอดคล้อง
กั บ กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 2 0
(พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.2522
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดําเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาํ เนิ นโครงการ
ความสอดคล้ อ ง
ตามกฎหมาย
ต่างๆ (ต่อ)

1.4

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
บริเวณที่ 3 มีการก่อสร้างอาคาร U, อาคาร V, อาคาร X, อาคาร
Y, อาคาร Back of the house, อาคารห้องนํ้า 01, อาคาร ห้องนํ้า 02,
อาคารอบไอนํ้ า 01, อาคารอบไอนํ้ า 02, อาคารอบไอนํ้ า 03 และ
ห้องนํ้ า 03 และอาคารฟิ ตเนส มีทว่ี ่างปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ
62.26 ของพืน้ ทีโ่ ครงการในบริเวณที่ 3
โครงการไม่ได้อยูใ่ นข้อห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมตามที่
กฎกระทรวงฯ กําหนด ดังนัน้ การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ของโครงการจึง
สอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังกล่าว

สถานภาพการนําเสนอโครงการ

สถานภาพปจั จุบนั ของโครงการ (มีนาคม, 2562) เป็ นพื้นที่ราบ ยังไม่มกี ารก่อสร้าง โดย
โครงการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อใช้ป ระกอบการขออนุ ญาตก่ อสร้างต่ อ
เทศบาลตําบลราไวย์

1.5

วัตถุประสงค์ของการศึกษา







1.6

เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ ขัน้ ตอนการก่อสร้าง และดําเนินการ รวมทัง้ สิง่ อํานวย
ความสะดวก และระบบสาธารณู ปโภคของโครงการ ตลอดจนการจัดการผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมจากการก่อสร้าง และดําเนินการ
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ของพื้นทีโ่ ครงการ และพื้นทีโ่ ดยรอบที่คาดว่าจะ
ได้รบั ผลกระทบจากโครงการ
เพือ่ ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีค่ าดว่าจะเกิดจากการก่อสร้างและดําเนินโครงการ
เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง และ
ดําเนินโครงการ พร้อมทัง้ เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ขอบเขตและวิ ธีการศึกษา

การจัด ทํา รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม โครงการอาคารชุ ด เด็อ ะ ไทเทิ้ล วี
ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษา ตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการ
ทีพ่ กั อาศัย บริการชุมชน และสถานทีพ่ กั ตากอากาศ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (2560) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี






บทนํ า ประกอบด้ว ย ชื่อ โครงการและเจ้า ของโครงการ ความเป็ น มาของโครงการ
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน เหตุผล และข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกพืน้ ที่
โครงการ สถานภาพการนํ าเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขต และ
วิธกี ารศึกษา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ เป็ นต้น
รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย สถานทีต่ งั ้ โครงการ ประเภทโครงการและรูปแบบ
อาคาร รายละเอียดการใช้พ้นื ที่โครงการ สภาพความลาดชันของพื้นที่ จํานวนผู้อ ยู่
อาศัยในโครงการ รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคช่วงเปิ ดดําเนินการ รายละเอียดช่วง
ก่อสร้าง และมาตรการสําคัญทีด่ าํ เนินการในช่วงก่อสร้าง เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมปจั จุบนั ประกอบด้วย การศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆบริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียง ที่คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากโครงการ โดยมีหวั ข้อ
การศึกษา 4 หัวข้อ ได้แก่
o

o
o

o





1.7

บทที่ 1
บทนํา

ทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ ทีต่ งั ้ และสภาพภูมปิ ระเทศ สภาพทางธรณีวทิ ยา และ
การเกิดสึนามิ ทรัพยากรดิน และการเกิดดินถล่ม สภาพภูมอิ ากาศ คุณภาพอากาศ
และเสียง และทรัพยากรนํ้า
ทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางนํ้า
คุ ณ ค่ า การใช้ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ ได้แ ก่ การใช้ท่ีดิน การคมนาคม การใช้น้ํ า
การระบายนํ้ า การจัดการนํ้ าเสีย การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า การสื่อสารและ
โทรคมนาคม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คุณค่าคุณภาพชีวติ ได้แก่ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็น
ของประชาชนต่ อ โครงการ การสาธารณสุ ข ทัศ นี ย ภาพ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และแหล่งโบราณสถาน

การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ประกอบด้วย การกลันกรองผลกระทบ
่
เกณฑ์การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระทบ และสรุประดับของผลกระทบ ทัง้
ในระยะก่อสร้างและดําเนินการ
มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และมาตรการติด ตามตรวจสอบ
ประกอบด้วย การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ ทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโครงการ ซึง่ เป็ นเงือ่ นไข หรือข้อกําหนดทีโ่ ครงการต้องปฏิบตั ติ าม ได้แก่


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วธิ กี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2555
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี























บทที่ 1
บทนํา

ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไป
่
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพือ่ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม เรื่อ ง กํ า หนดเขตพื้น ที่แ ละ
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ระเบีย บปฏิบ ตั ิและแนวทางในการจัด ทํา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อ มเบื้อ งต้น และ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อ ม บริเวณ
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ฉบับ 47 (พ.ศ. 2540) ฉบับที่ 51 (พ.ศ.
2541) ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) และฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
กฎกระทรวง กําหนดสิง่ อํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบการเก็บสถิตแิ ละข้อมูลการจัดทําบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2555
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 1
บทนํา

รายชื่อ กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงการ พร้อ มด้ว ยเนื้ อ หาโดยย่ อ และความเกี่ย วข้อ งกับ
โครงการ สรุปได้ดงั ตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1-2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

1-14

ลําดับที่

กฎหมาย

1

ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อ ม เรื่อ ง กํ า หนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซึง่ ต้อง
จัด ทํ า รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และหลั ก เกณฑ์ ว ิ ธี ก าร
ระเบีย บปฏิบ ัติ และแนวทางการจัด ทํ า
ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่ง ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื่อ ง กํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไป
่

2

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

3

หน่ วยงานที่ออกกฎหมาย

หน่ วยงานที่บงั คับใช้

เนื้ อหาโดยย่อ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

กํ า หนดประเภทและขนาดของโครงการ
ห รื อ กิ จ ก า ร ซึ่ ง ต้ อ ง จั ด ทํ า ร า ย ง า น
การวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และ
หลัก เกณฑ์ ว ิธีก าร ระเบีย บปฏิบ ัติ และ
แนวทางการจัด ทํา รายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. 2555)

โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงาน
การวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
โดยเสนอรายงานในขัน้ ตอนการขอ
อนุ ญาตก่อสร้างอาคาร

สํานักงานคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

โครงการต้อ งควบคุ ม ให้เ ป็ น ไปตาม
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใ น
บรรยากาศโดยทัวไป
่

ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม สํานักงานคณะกรรมการ
แห่ง ชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ออก สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทัวไป
่

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

ความหมายของเครื่องวัดอากาศ ค่าก๊าซใน
บรรยากาศโดยทั ว่ ไป การคํ า นวณค่ า
ความเข้มข้นของก๊าซ ค่าสารในบรรยากาศ
โดยทั ว่ ไ ป ก าร วั ด ค่ า เ ฉลี่ ย ขอ งก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชัวโมง
่
การหาค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง และการวัด
ค่าเฉลีย่ ของตะกัว่
กํ า หนดมาตรฐานระดับ เสีย งโดยทัว่ ไป
การตรวจวัด ระดับ เสีย งโดยทัว่ ไป และ
การคํานวณค่าระดับเสียง

โครงการต้อ งควบคุ ม ให้เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่
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ตารางที่ 1-2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
ลําดับที่

กฎหมาย

4

ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2 5 3 5 เ รื่ อ ง กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
ความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่ออาคาร
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เรื่อ ง กําหนดเขตพื้น ที่
และมาตรการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ ม ใน
บริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

5
1-15

6
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

หน่ วยงานที่ออกกฎหมาย

หน่ วยงานที่บงั คับใช้

เนื้ อหาโดยย่อ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

โครงการต้อ งควบคุ ม ให้เ ป็ น ไปตาม
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใ น
บรรยากาศโดยทัวไป
่

สํานักงานคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ ของ
ค่าเฉลี่ยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ค่าเฉลี่ย
ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ
ค่าเฉลีย่ ฝุน่ ละอองรวมหรือฝุน่ ละอองขนาด
ไม่เกิน 100 ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทัวไป
่
กํ า ห น ด ป ร ะ เ ภ ท อ า ค า ร ม า ต ร ฐ า น
ความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
อาคาร หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารตรวจวัด
ความสันสะเทื
่
อน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

ประกอบด้ ว ยการกํ า หนดเขตพื้น ที่แ ละ
มาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณ
จัง หวัด ภูเ ก็ต รวมทัง้ ข้อ กํ า หนดประเภท
โครงการหรือ กิจการที่ต้อ งจัด ทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

โครงการต้อ งควบคุ ม ให้เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานความสั น่ สะเทื อ นเพื่ อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

โครงการต้ อ งปฏิบ ัติต ามมาตรการ
คุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ มตามที่ก ฎหมาย
กํ า หนด รวมทัง้ จัด ทํ า รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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ตารางที่ 1-2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย

1-16
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

หน่ วยงานที่บงั คับใช้

เนื้ อหาโดยย่อ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

ประกอบด้ ว ยการกํ า หนดหลั ก เกณฑ์
วิธี ก าร ระเบี ย บปฏิบ ัติ แ ละแนวทางใน
การจัด ทํา รายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
เบื้ อ งต้ น และรายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงาน
การวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
โดยเสนอรายงานในขัน้ ตอนการขอ
อนุ ญาตก่อสร้างอาคาร

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

ประกอบด้วยแผนผังจําแนกประเภทการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น แ ล ะ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง
ข้อ กํ า หนดและข้อ ห้า มการใช้ ป ระโยชน์
ทีด่ นิ

9

กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

โครงการต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดผัง
เมือ งรวมจัง หวัด ภู เ ก็ ต และการใช้
ประโยชน์ โ ครงการต้อ งไม่ ข ดั ต่ อ ข้อ
ห้ า มการใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น ตามที่
กฎกระทรวงกําหนด
โครงการต้องปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 20 และการใช้ ป ระโยชน์
โครงการต้องไม่ขดั ต่อข้อห้ามการใช้
ประโยชน์ ท่ีดิน ตามที่ก ฎกระทรวง
กําหนด

10

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. กระทรวงมหาดไทย
2526) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

ประกอบด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ บ ริ เ วณห้ า ม
ก่ อ สร้า ง ดัด แปลง ใช้ห รือ เปลี่ย นการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่
บางส่วนในตําบลไม้ขาว ตําบลสาคู ตําบล
เชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา ตําบล
ปา่ ตอง อําเภอกะทู้ และตําบลกะรน ตําบล
ราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและ โครงการต้ อ งปฏิบ ัติต ามข้อ กํ า หนด
เงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หมวด 1 การก่อสร้างอาคาร อย่าง
เคร่งครัด
เคลือ่ นย้าย ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคาร

ลําดับที่

กฎหมาย

7

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บ ั ติ แ ละแนวทางใน
การจัด ทํ า รายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในเขตพืน้ ทีค่ ุม้ ครอง
สิง่ แวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518

8
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ตารางที่ 1-2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
ลําดับที่
11

12
1-17

13

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

14

กฎหมาย

หน่ วยงานที่ออกกฎหมาย

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงฉบับ ที่
41 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที่
64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) และ กระทรวงมหาดไทย
กฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออก
ตามความในพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522

หน่ วยงานที่บงั คับใช้

เนื้ อหาโดยย่อ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

การกําหนดจํานวนและขนาดที่จอดรถ ที่ โครงการต้อ งจัด จํา นวนและขนาดที่
กลับ รถ ทางเข้ า ออกรถยนต์ และปาก จอดรถ ทีก่ ลับรถ ทางเข้าออกรถยนต์
ทางเข้าออกรถยนต์
และปากทางเข้าออกรถยนต์ เป็ นไป
ตามมาตรฐานตามที่ ก ฎกระทรวง
กําหนด

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

กําหนดแบบและวิธกี ารในการติดตัง้ ระบบ
ป้ องกั น อั ค คี ภ ั ย แบบและจํ า นวนของ
ห้องนํ้าและห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่าง
และการระบายอากาศ และระบบจ่ า ย
พลังงานไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน
การกําหนดระบบระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้ า
เสีย มาตรฐานคุ ณ ภาพนํ้ า ทิ้ง จากอาคาร
และการกําจัดขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

โครงการจัดระบบบําบัดนํ้ าเสียรองรับ
นํ้ าเสียจากอาคารของโครงการ นํ้ าที่
ผ่านการบําบัดแล้วจะมีคุณภาพนํ้ าทิ้ง
เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
กฎกระทรวงกําหนด
โครงการมีก ารติ ด ตัง้ ระบบป้ องกัน
อัคคีภยั ตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด

การกําหนดให้อาคารทีม่ สี ภาพหรือมีการใช้ โครงการมีก ารติ ด ตัง้ ระบบป้ องกัน
ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั ให้มรี ะบบ อัคคีภยั ตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด
ความปลอดภัย เกี่ย วกับ อัค คีภ ัย โดยเจ้า
พนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจสังการ
่
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ตารางที่ 1-2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
ลําดับที่

กฎหมาย

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย

หน่ วยงานที่บงั คับใช้

เนื้ อหาโดยย่อ
การกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อทีท่ ต่ี งั ้ ของ
อาคาร ระดับเนื้ อ ที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือ แนว
อาคารและระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือ
เขตที่ดนิ ของผูอ้ ่นื หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า
หรือทีส่ าธารณะ

กฎกระทรวงฉบับ ที่ 55 กระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

16

กฎกระทรวงฉบับ ที่ 61 กระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกร ะ ทร ว ง กํ า หน ด กระทรวงมหาดไทย
ประเภทและหลัก เกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2551
กฎกะทรวงกํ า หนดสิ่ ง กระทรวงมหาดไทย
อํ า นวยความสะดวกใน
อาคาร สํ า หรั บ ผู้ พ ิ ก าร
ห รื อ ทุ พ พ ล ภ า พ แ ล ะ
คนชรา พ.ศ.2548

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

1-18

15

17
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

18

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

โค ร ง ก า ร มี ล ั ก ษ ณ ะ แ บ บ รู ป ท ร ง
สัดส่วน เนื้อทีท่ ต่ี งั ้ ของอาคาร ระดับเนื้อ
ที่ข องที่ว่ า งภายนอกอาคารหรือ แนว
อาคารและระยะหรื อ ระดั บ ระหว่ า ง
อาคารกับอาคารหรือเขตที่ดนิ ของผูอ้ ่นื
หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้าหรือ
ที่สาธารณะ เป็ นไปตามที่กฎกระทรวง
กําหนด
การกํ า หนดระยะห่ า งระหว่ า งอาคารในที่ดิน เจ้า ของ โครงการมี ร ะยะห่ า งระหว่ า งอาคาร
เดียวกัน
เป็ นไปตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

กํ า หนดสถานที่พ ัก ที่ไ ม่ เ ป็ น โรงแรมและประเภทของ โครงการต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
โรงแรม หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขสํ า หรับ โรงแรมทุ ก เงื่อนไข สําหรับโรงแรมแต่ละประเภท
ประเภท และโรงแรมแต่ละประเภท
ตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

กํา หนดส่ว นของอาคารที่ส ร้า งขึ้น และอุ ป กรณ์ อ ัน เป็ น
ส่ ว นประกอบของอาคารที่ติด หรือ ตัง้ อยู่ ภ ายในและ
ภายนอกอาคาร เพือ่ อํานวยความสะดวกในการใช้อาคาร
สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา

โครงการต้ อ งจัด ให้ม ีส ิ่ง อํ า นวยความ
สะดวกสําหรับ ผู้พ ิก ารหรือทุ พพลภาพ
และคนชราตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สํ า หรั บ อาคารแต่ ล ะประเภทตามที่
กฎกระทรวงกําหนด
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ตารางที่ 1-2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
ลําดับที่
19

กฎหมาย

หน่ วยงานที่ออกกฎหมาย

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร กระทรวงทรัพยากร
และแบบการเก็บสถิตแิ ละข้อมูลการจัดทํา ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทํางานของระบบบําบัดนํ้ าเสีย พ.ศ.
2555

1-19
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ทีม่ า : รวบรวมโดย บริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด, 2562

หน่ วยงานที่บงั คับใช้

เนื้ อหาโดยย่อ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)

การจัดเก็บสถิติขอ้ มูลและรายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทีผ่ า่ นการบําบัดนํ้าเสีย
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรา 80
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ซึ่งบัญญัตใิ ห้การเก็บสถิตแิ ละข้อมูล
การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้ าเสีย
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบ
ที่กํ า หนดในกฎกระทรวง เรื่อ ง กํ า หนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบการเก็บสถิติ
และข้อ มู ล การจัด ทํ า บัน ทึก รายละเอีย ด
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2555

โครงการได้ร ะบายนํ้ า เสีย ที่ผ่ า นการ
บําบัดแล้วออกสูท่ อ่ ระบายนํ้าสาธารณะ
โครงการจะต้องเก็บสถิตแิ ละข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการทํา งานของระบบบํา บัด
นํ้ าเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดดังกล่าวเก็บไว้ทโ่ี ครงการ
เป็ นระยะเวลาสองปี นับแต่วนั ที่มกี าร
เก็บสถิตแิ ละข้อมูลนัน้ นอกจากนนี้
โครงการจะต้องเสนอรายงานดังกล่าว
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็ นประจําทุก
เดือน

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1

สถานที่ตงั ้ โครงการ

โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อยู่ในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลราไวย์ ตําแหน่ งทีต่ งั ้ โครงการ แสดงดังรูปที่ 2-1 สําหรับสภาพทัวไปของพื
่
น้ ที่
และอาณาเขตติดต่อใกล้เคียงโดยรอบโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-2 และรูปที่ 2-4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง
ทิ ศเหนื อ

ติดกับ บ้านพักคนงานก่อสร้างบุคคลอื่น

ทิ ศใต้

ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร

ทิ ศตะวันออก ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร
ทิ ศตะวันตก

ติดกับ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และทีด่ นิ บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม)

โซนด้านทิศใต้ของคลองปากบาง
ทิ ศเหนื อ

ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร

ทิ ศใต้

ติดกับ ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง)

ทิ ศตะวันออก ติดกับ ราไวย์ บีช รีสอร์ท
ทิ ศตะวันตก
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ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ

2-1

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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N

Rawai VIP Villa

ที่ตงั ้ โครงการ
โซนด้านทิ ศเหนื อของคลองปากบาง

ที่ตงั ้ โครงการ
โซนด้านทิ ศใต้ของคลองปากบาง
2-2

หมู่บา้ นราไวย์ วิ ลล่า
The Title Phase 2

The Title Phase 3
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

Rawai Palm Beach Resort

เทศบาลตําบลราไวย์

รูปที่ 2-1 ที่ตงั ้ โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก http://www.google.co.th/maps และการสํารวจภาคสนาม, มีนาคม 2562

โครงการประเภทอาคารชุด ตัง้ อยูท่ ่ี หมูท่ ่ี 6 ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ติดกับถนนซอยรัว้ แฝด ความกว้างเขตทาง 6.00 เมตร
มีความสอดคล้องตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ใน
บริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
N


คลองปากบาง

B

A

C
D

ถนนซอยรัว้ แฝด

A

B

สภาพปัจจุบนั พืน้ ที่โครงการ โซนด้านทิ ศเหนื อของคลองปากบาง
C

D

สภาพปัจจุบนั พืน้ ที่โครงการ โซนด้านทิ ศใต้ของคลองปากบาง
รูปที่ 2-2 สภาพทัวไปของพื
่
น้ ที่โครงการ
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มีนาคม 2562
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2-3

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
N


N

ที่ตงั ้ โครงการ
โซนด้านทิ ศเหนื อ

W1

W2

E

คลองปากบาง
S

ถนนซอยรัว้ แฝด

S

N

พืน้ ที่โครงการ
คลองปากบาง
พืน้ ที่โครงการ

ทิ ศเหนื อ : บ้านพักคนงานก่อสร้างบุคคลอื่น

ทิ ศใต้ : คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร

E

W1

คลองปากบาง

ทิ ศตะวันตก : โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น

ทิ ศตะวันออก : คลองปากบาง กว้าง 8-10

W2

ทิ ศตะวันตก : ทีด่ นิ บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม)

รูปที่ 2-3 อาณาเขตติ ดต่อใกล้เคียงโดยรอบโครงการโซนด้านทิ ศเหนื อของคลองปากบาง
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มีนาคม 2562
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2-4

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
N


ที่ตงั ้ โครงการ
โซนด้านทิ ศใต้

คลองปากบาง
N

S

W

E

ถนนซอยรัว้ แฝด

N

S

ทิ ศเหนื อ : คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร

ทิ ศใต้ : ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร

E

W

ทิ ศตะวันตก : ทางสาธารณประโยชน์
(ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ

ทิ ศตะวันออก : ราไวย์ บีช รีสอร์ท

รูปที่ 2-4 อาณาเขตติ ดต่อใกล้เคียงโดยรอบโครงการโซนด้านทิ ศใต้ของคลองปากบาง
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มีนาคม 2562
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2-5

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1.1 ที่ ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของโครงการ พบว่า โครงการตัง้ อยู่ตามกฎกระทรวงให้
ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ.2518 ซึง่ ได้กําหนดทีด่ นิ บริเวณโครงการเป็ นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัย หนาแน่ นน้ อย (สี เ หลื อ ง) บริ เ วณหมายเลข 1.54 และที่ ดิ น ประเภทอยู่ อ าศัย หนาแน่ น
ปานกลาง (สีส้ม) บริ เวณหมายเลข 2.41 (รูปที่ 2-5 และภาคผนวก ง) มีขอ้ กําหนดดังนี้
ข้อ 6 การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามทีไ่ ด้จาํ แนกประเภทและ
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
(1) ทีด่ นิ ในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.37/1 ทีด่ นิ ในบริเวณหมายเลข 1.38 ถึง
หมายเลข 1.47/1 และทีด่ นิ ในบริเวณหมายเลข 1.48 ถึงหมายเลข 1.55 ทีก่ ําหนดไว้เป็ นสีเหลืองให้เป็ น
ทีด่ นิ ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย
ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สีเหลือง) มีขอ้ กําหนดในสาระสําคัญ คือ ให้ใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ การอยูอ่ าศัย การท่องเทีย่ ว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็ น
ส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขอ
อนุญาต ทีด่ นิ ประเภทนี้หา้ มใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าํ หนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานทีป่ ระกอบกิจการโดยไม่ก่อ
เหตุราํ คาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็ นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังนํ้ามันและสถานทีเ่ ก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะทีส่ าม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามัน
เชือ้ เพลิง เพือ่ การจําหน่าย
(3) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานทีบ่ รรจุ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง
(4) เลีย้ งม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ เพือ่ การค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กําจัดมูลฝอย
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2-6

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

N





รูปที่ 2-5 ที่ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558
ทีม่ า : ปรับปรุงจากผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต, 2558
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2-7

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ทีด่ นิ ประเภทนี้ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ทีด่ นิ ประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการสงวนและคุม้ ครอง ดูแล
รักษา หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นนํ้ า ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายเกีย่ วกับการป่าไม้ การสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ
ข้อ 8 ทีด่ นิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง (สีสม้ ) ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อการอยู่อาศัย
การท่องเทีย่ ว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็ นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขออนุญาต
ทีด่ นิ ประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าํ หนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานทีป่ ระกอบกิจการ โดยโรงงาน
ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็ นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังนํ้ามันและสถานทีเ่ ก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะทีส่ าม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามัน
เชือ้ เพลิง เพือ่ การจําหน่าย
(3) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานทีบ่ รรจุ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ เพือ่ การค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฏหมายว่าด้วยเรือ่ งสุสานและฌาปนสถาน
(6) โรงฆ่าสัตว์
(7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(8) กําจัดมูลฝอย
(9) ซือ้ ขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ทีด่ นิ ประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการสงวนและคุม้ ครองดูแล
รักษา หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นนํ้ า ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเกีย่ วกับการป่าไม้ การสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ
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บทที่ 2
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ความสอดคล้องตามข้อกําหนด : โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อประกอบการ
ค้า ใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม ซึ่งเป็ นกิจการหลักตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อกิจการที่กฎกระทรวงกําหนด
นอกจากนี้ พืน้ ทีโ่ ครงการไม่อยู่ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ และเขตอุทยานแห่งชาติ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

2.1.2 ที่ตงั ้ โครงการตามข้อกําหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม
จากการตรวจสอบพื้น ที่ต ามข้อ กํ า หนดเขตพื้น ที่แ ละมาตรการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ ม โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการจัดอยู่ในบริ เวณที่ 2 และบริ เวณที่ 3
ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้อ ม ในบริเวณพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (รูปที่ 2-6 ถึงรูปที่ 2-7 และ
ภาคผนวก ง) มีมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ดังนี้
ข้อ 4 ให้จําแนกพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมตามข้อ 3 เป็ น 9 บริเวณตามแผนที่
ท้ายประกาศหมายเลข 1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ เวณที่ 2 ได้แก่ พืน้ ทีใ่ นบริเวณทีว่ ดั จากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ 150
เมตร เว้นแต่พน้ื ทีใ่ นบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริ เวณที่ 3 ได้แก่ พืน้ ทีก่ าํ หนดให้เป็ นศูนย์ราชการตามมติของรัฐมนตรี และพืน้ ทีใ่ นบริเวณทีว่ ดั
จากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พน้ื ทีบ่ ริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และ
บริเวณที่
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็ นอาคาร
ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานจําพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิดจําพวก
และข้อกําหนดเพิม่ เติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ดิน ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิจ หรือ ประเภทอุ ต สาหกรรมและ
คลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ต้องไม่เป็ นโรงงานจําพวกที่ 2 และ
จําพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดทีก่ าํ หนดในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานทีจ่ าํ เป็ นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิม
ทัง้ นี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไข
ปญั หาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด
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N


ที่ตงั ้ โครงการ




รูปที่ 2-6 ที่ตงั ้ โครงการตามเขตพืน้ ที่ค้มุ ครองสิ่ งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า : ปรับปรุงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560
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(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วยระบบบําบัดและการจัดการของเสีย
ตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนดบนพืน้ ทีเ่ ดิม หรือพืน้ ทีใ่ หม่ทม่ี ไิ ด้ขดั กับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จาํ เป็ นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานทีม่ อี ยู่เดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิมโดยต้องมี
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมาย
กําหนด
(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีทส่ี สุ านเดิมนัน้ ได้ใช้ประโยชน์เต็มพืน้ ทีแ่ ล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานบนพืน้ ที่
ั่
ใหม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝงทะเลไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งนํ้ า
สาธารณะหรือบ่อนํ้าเพือ่ การบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร
(5) คลังนํ้ามันและสถานทีเ่ ก็บรักษานํ้ามันลักษณะทีส่ าม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามัน
เชือ้ เพลิง เพือ่ จําหน่าย
(6) คลังก๊าชปิ โตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าชปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานทีบ่ รรจุ
ก๊าชปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าชปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง
(7) อาคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง
ข้ อ 7 ในพื้น ที่ต ามข้อ 4 การก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ เปลี่ย นการใช้อ าคารให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(3) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 ให้ทาํ ได้เฉพาะอาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องมี
(ก) ทีว่ ่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุ ญาตสําหรับอาคารประเภทบ้าน
เดีย่ ว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ทีว่ ่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุ ญาตสําหรับอาคารประเภทห้อง
แถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(4) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 3 ให้ทาํ ได้เฉพาะอาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ทีว่ ่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุ ญาตสําหรับอาคารประเภทบ้าน
เดีย่ ว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ทีว่ ่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุ ญาตสําหรับอาคารประเภทห้อง
แถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่
5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทไ่ี ม่มกี ารปรับระดับพืน้ ดินหรือมีการปรับระดับพืน้ ดินตํ่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่
ก่อสร้าง ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง
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(2) กรณี ท่ีม ีก ารปรับ ระดับ พื้น ดิน เท่ า กับ หรือ สูง กว่ า ถนนสาธารณะ ให้ว ัด จากระดับ ถนน
สาธารณะ
(3) กรณีทม่ี หี อ้ งใต้ดนิ ซึ่งค่าระดับเป็ นลบ ให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับ
ถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีทพ่ี น้ื ดินเป็ นเชิงลาด ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ ของอาคารหลังนัน้
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่ งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด ของ
ั้
อาคารสําหรับอาคารทรงจัวหรื
่ อปนหยาให้
วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
ข้อ 11 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การทําเหมืองแร่
(2) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอนั ตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้นแต่ในบริเวณทีก่ ําหนดให้เป็ น
ทีด่ นิ ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) การถม ปรับพืน้ ที่ หรือปิดกัน้ ซึง่ ทําให้แหล่งนํ้าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งนํ้าในขุมเหมือง
ตืน้ เขิน หรือเปลีย่ นทิศทางหรือทําให้น้ําในแหล่งนํ้านัน้ ไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ
(4) การกระทําใด ๆ ทีเ่ ป็ นการเปลีย่ นสภาพธรรมชาติของพืน้ ทีพ่ รุ และปา่ ชายเลน เว้นแต่
(ก) การดําเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพือ่ การศึกษาวิจยั
ทางวิชาการ การคุม้ ครอง การฟื้ นฟู การเพาะพันธุพ์ ชื และสัตว์น้ํ า โดยต้องได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
(ข) การดําเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐในพืน้ ทีป่ ่าชาย
เลนทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ ได้ และได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนํ าไปประกอบการขออนุ ญาต ทัง้ นี้ให้แนบ
รายละเอีย ดของโครงการหรือ กิจ การ และมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มเพื่อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(5) การขุดลอกร่องนํ้า เว้นแต่เป็ นการบํารุงรักษาทางนํ้า หรือการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ
(6) การปลูกสร้างสิง่ ล่วงลํ้าลํานํ้า เว้นแต่
(ก) กรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย
(ข) กระชังเลีย้ งสัตว์น้ําหรือปะการังเทียมทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) การปล่อยทิง้ มลพิษลงสูแ่ หล่งนํ้าหรือทะเล เว้นแต่เป็ นกรณีทไ่ี ด้ผา่ นการบําบัดตามมาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่
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(ก) เป็ น การกระทํ า ของส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ เพื่อ การ
ศึกษาวิจยั ทางวิชาการ การคุม้ ครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลีย้ ง หรือกิจการสวนสัตว์ซ่งึ ได้รบั อนุ ญาต
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) เป็ นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธ์ การเพาะเลีย้ งหรือ
กิจการสวนสัตว์สาธารณะซึง่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณ
ดังต่อไปนี้
(ก) บริเวณทีม่ คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ข) พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร
(ค) พื้นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตตาม
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง โดยต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนํ าไปประกอบการขอ
อนุ ญาต ทัง้ นี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
ั่
(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของ
แม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งนํ้าสาธารณะ
(จ) บริเวณทีม่ โี ครงสร้างทางธรณีวทิ ยาทีส่ าํ คัญหายาก และแหล่งทีม่ ซี ากดึกดําบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(10) การกระทําใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสณ
ั ฐานทางด้านกายภาพ
ชีวภาพหรือชีวกายภาพ ในพื้นทีส่ นั ทราย สันดอน หน้าผา ปากนํ้ า เว้นแต่การกระทําของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ เพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝงั ่ หรือ เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ
(11) การกระทําใด ๆ ทีเ่ ป็ นการทําลายหินดานทัง้ ทีอ่ ยูใ่ ต้พน้ื ดิน ระดับพืน้ ดิน หรือโผล่พน้ ดินเว้น
แต่เป็ นการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐทีม่ คี วามจําเป็ นเพื่อให้
บริการสาธารณะและไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
ข้อ 12 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 การติดตัง้ ป้ายหรือการก่อสร้างสิง่ ใด ๆ ทีส่ ร้างขึน้ สําหรับเพือ่ ติดตัง้ ป้าย
ต้องได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วแต่กรณีซง่ึ การอนุ ญาต
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทําได้ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ความลาดชันไม่เกินร้อยละ 35
(2) ไม่มลี กั ษณะบดบังทัศนวิสยั หรือทัศนียภาพและต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด
(3) ในกรณีทก่ี ระทําในพืน้ ทีข่ องเอกชน ให้มรี ะยะห่างจากทีด่ นิ โดยรอบในแนวราบบนพืน้ ดินและ
ในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิง่
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ความสอดคล้องตามข้อกําหนด : พื้นที่โครงการเป็ นพื้นที่ราบไม่มคี วามลาดชัน โครงการ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม โดยพืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่
ในพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ 2 โครงการไม่มกี ารก่อสร้างอาคารในบริเวณนี้ ทําให้มที ว่ี ่างปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ
100 ของพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 1
บริเวณที่ 3 มีการก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
- อาคาร U มีระดับความสูง 14.95 เมตร
- อาคาร V มีระดับความสูง 14.95 เมตร
- อาคาร X มีระดับความสูง 15.15 เมตร
- อาคาร Y มีระดับความสูง 14.95 เมตร
- อาคาร Back of the house มีระดับความสูง 3.30 เมตร
- อาคารห้องนํ้า 01 มีระดับความสูง 2.95 เมตร
- อาคารห้องนํ้า 02 มีระดับความสูง 2.95 เมตร
- อาคารอบไอนํ้า 01 มีระดับความสูง 2.90 เมตร
- อาคารอบไอนํ้า 02 มีระดับความสูง 2.60 เมตร
- อาคารอบไอนํ้า 03 และห้องนํ้า 03 มีระดับความสูง 3.35 เมตร
- อาคารฟิตเนส มีระดับความสูง 3.20 เมตร
มีทว่ี า่ งปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ 62.26 ของพืน้ ทีโ่ ครงการในบริเวณที่ 3
โครงการไม่ได้อยูใ่ นข้อห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมตามทีป่ ระกาศฯ กําหนด ดังนัน้ การ
ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของโครงการจึงสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกล่าว

2.1.3 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ ต ามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่ในบริ เวณที่ 2 และบริ เวณที่ 3 ตาม
ั่
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมีระยะห่างจากแนวชายฝงทะเลประมาณ
197-335 เมตร (รูปที่ 2-8 ถึง
รูปที่ 2-9 และภาคผนวก ง)
บริ เวณที่ 2 หมายความว่า พืน้ ทีใ่ นบริเวณทีว่ ดั จากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านทีอ่ ยู่บนแผ่นดิน
ออกไปอีกเป็ นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
บริ เวณที่ 3 หมายความว่า พืน้ ทีใ่ นบริเวณทีว่ ดั จากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็ นระยะ 300
เมตร ตลอดแนว
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N


ที่ตงั ้ โครงการ




รูปที่ 2-8 ที่ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ทีม่ า : ปรับปรุงจากแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
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ทัง้ นี้ ตามแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ให้กําหนดพืน้ ทีใ่ นท้องทีต่ ําบลไม้ขาว ตําบลสาคู ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา
ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ และตําบลกะรน ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณ
แนวเขตตามแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงนี้ เป็ นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บคุ คลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารทีม่ คี วามสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันเกิน 100
ตารางเมตร
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่ การเล่นมหรสพ
(4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(5) อาคารเลีย้ งสัตว์ทกุ ชนิดทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกัน หรือ หลายหลังเกิน 10
ตารางเมตร
(6) อาคารขนาดใหญ่ทม่ี พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(7) ตลาดทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 300 ตารางเมตร หรือ
ตลาดทีม่ รี ะยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร
(8) สถานทีบ่ รรจุก๊าซ สถานทีเ่ ก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(9) สถานทีบ่ รรจุก๊าซ สถานทีเ่ ก็บก๊าซ และสถานบีบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(10) สถานพยาบาลทีม่ เี ตียงสําหรับผูป้ ว่ ยค้างคืนเกิน 5 เตียง
(11) ศาสนสถานและสถานศึกษา
(12) ป้ายหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ สําหรับติดหรือตัง้ ป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานทีท่ ม่ี ี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร
(13) อาคารทีส่ ร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็ นส่วนใหญ่ เว้นแต่ อาคารประเภท
บ้านเดีย่ วชัน้ เดียวทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5
เมตร
(14) เพิงหรือแผงลอย
(15) อาคารทีม่ ที ว่ี ่างในทีด่ นิ และทีก่ ่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทีด่ นิ ทีข่ อ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนัน้
(16) ห้องแถวหรือตึกแถว
(17) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 2.doc

2-18

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารทีม่ ี ลักษณะในทํานอง
เดียวกันทีใ่ ช้เป็ นทีเ่ ก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิง่ ของเพือ่ ประโยชน์ ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(19) โรงกําจัดมูลฝอย
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บคุ คลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 200
ตารางเมตร
(3) อาคารทีม่ ที ว่ี ่างในทีด่ นิ แปลงทีก่ ่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของเนื้อทีด่ นิ ทีข่ อ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนัน้
การวัดความสูงให้วดั จากระดับพืน้ ดินถึงส่วนทีส่ งู ทีส่ ดุ ของอาคาร
ข้อ 3 ภายในบริเวณพืน้ ทีท่ ก่ี ําหนดตาม ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง หรือ เปลีย่ นการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็ นอาคารชนิดหรือประเภททีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามทีก่ าํ หนดตาม ข้อ 2
ข้อ 4 อาคารทีม่ อี ยู่แล้วในพืน้ ทีท่ ก่ี ําหนดตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้
ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงนี้ แต่หา้ มดัดแปลงหรือ เปลีย่ นการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ น
อาคารชนิดหรือประเภททีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามที่ กําหนดตาม ข้อ 2
ข้อ 5 อาคารทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุ ม อาคารหรื อ ที่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตตามกฎหมายเฉพาะว่ า ด้ ว ยกิ จ การนั ้น ก่ อ นวัน ที่ ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในท้องทีบ่ างส่วนในตําบลไม้ขาว ตําบลสาคู ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา ตําบล
ปา่ ตอง อําเภอกะทู้ และตําบลกะรน ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2531 ใช้บงั คับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวง แต่จะขอเปลีย่ นแปลงการอนุญาตให้เป็ นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ความสอดคล้องตามข้อกําหนด : โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อประกอบการ
ค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม โดยพืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่ในพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
บริเวณที่ 2 โครงการไม่มกี ารก่อสร้างอาคารในบริเวณนี้ ทําให้มที ว่ี ่างปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ
100 ของพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3 มีการก่อสร้างอาคาร U, อาคาร V, อาคาร X, อาคาร Y, อาคาร Back of the house,
อาคารห้องนํ้า 01, อาคาร ห้องนํ้า 02, อาคารอบไอนํ้า 01, อาคารอบไอนํ้า 02, อาคารอบไอนํ้า 03 และ
ห้องนํ้า 03 และอาคารฟิตเนส ซึง่ มีทว่ี า่ งร้อยละ 62.26 ของพืน้ ทีโ่ ครงการในบริเวณที่ 2
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โครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมตามทีก่ ฎกระทรวงฯ กําหนด ดังนัน้
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของโครงการจึงสอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังกล่าว

2.2

ประเภทโครงการ รูปแบบ และความสูงอาคาร

2.2.1 ประเภทโครงการ
1

โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน 232
2
3
ห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม จํานวน 228 ห้องชุด และ
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้าอื่นๆ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องสํานักงาน ห้องอาหารพนักงาน และฟิ ตเนส
จํานวน 4 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารทัง้ สิน้ จํานวน 11 อาคาร มีรายละเอียดดังนี้
- อาคาร U เป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์ เป็ น
โรงแรม จํานวน 46 ห้องชุด
- อาคาร V เป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์ เป็ น
โรงแรม จํานวน 58 ห้องชุด
- อาคาร X เป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์ เป็ น
โรงแรม จํานวน 54 ห้องชุด และห้องชุดเพื่อประกอบการค้าอื่นๆ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้อง
สํานักงาน ห้องอาหารพนักงาน และฟิตเนส จํานวน 4 ห้องชุด
- อาคาร Y เป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์ เป็ น
โรงแรม จํานวน 70 ห้องชุด
- อาคาร Back of the house เป็ นอาคารชัน้ เดียว ประกอบด้วย ห้องพักขยะรวม ห้องเครื่อง
ไฟฟ้าสํารอง ห้องแม่บา้ น และห้องช่าง
- อาคารห้องนํ้า เป็ นอาคารชัน้ เดียว จํานวน 2 อาคาร (อาคารห้องนํ้า 01-02)
- อาคารอบไอนํ้า เป็ นอาคารชัน้ เดียว จํานวน 2 อาคาร (อาคารอบไอนํ้า 01-02)
- อาคารอบไอนํ้า 03 และห้องนํ้า 03 เป็ นอาคารชัน้ เดียว จํานวน 1 อาคาร

1

อาคารทีบ่ ุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิออกได้
เป็ นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและ
์
กรรมสิทธิ ์ร่วมในทรัพย์สว่ นกลาง (พระราชบัญญัตอิ าคารชุด พ.ศ. 2522)
2
ส่วนของอาคารชุดทีแ่ ยกการถือกรรมสิทธิออกได้
เป็ นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล (พระราชบัญญัตอิ าคารชุด พ.ศ. 2522)
์
3
การนําอาคารชุดเพือ่ ประกอบการค้า ไปขออนุ ญาตประกอบกิจการโรงแรมให้เป็ นอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาตาม
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ.2547 ดังหนังสือตอบข้อหารือจากกรมที่ดนิ จากสํานักงานที่ดนิ จังหวัดภูเก็ต และจากกรมการ
ปกครอง แสดงในภาคผนวก ง
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- อาคารฟิตเนส เป็ นอาคารชัน้ เดียว จํานวน 1 อาคาร
นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มที ่จี อดรถยนต์ภายในโครงการ จํานวน 58 คัน (รวมที่จอดรถผู้
พิการ 2 คัน) ถนน สระว่ายนํ้า และพืน้ ทีส่ เี ขียว
ผังบริเวณของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-10 และแบบแปลนพืน้ แปลนหลังคา รูปด้าน และรูปตัด
ของแต่ละอาคาร แสดงในภาคผนวก ก-1

2.2.2 รูปแบบอาคาร
รูปแบบอาคารของโครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี มีรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะของตัวอาคาร
ลักษณะการวางอาคารมีรูปทรงหักมุมไปมาตามแนวขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ ช่วยให้เกิดรูปทรง
อาคารเฉพาะพื้นที่ และส่งผลให้เกิดการถ่ายเทของอากาศได้ดี รูปทรงที่เรียบง่าย วัสดุผวิ อาคารฉาบ
หยาบทาสีขาว และได้ใช้เทคนิคการทําหลังคาจัวแบบองศาไม่
่
ลาดชันของญีป่ นุ่ ซึง่ เน้นแสดงโครงสร้างไม้
รับหลังคา สะท้อนความเป็ นสถาปตั ยกรรมร่วมสมัย วัสดุทางเดินใช้หนิ สีเทา สร้างความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ สระว่ายนํ้ากระเบือ้ งไล่สโี ทนนํ้าทะเลจากอ่อนไปเข้ม
2) วัสดุและสีของอาคาร
ผนังภายนอกของอาคารเป็ นผนังก่ อ อิฐฉาบปูนหยาบ โดยออกแบบอาคารให้ม ีสขี าว และสี
นํ้าตาล ผนังระเบียงห้องชุดพักอาศัยมีช่องเปิ ดบานกระจกกรอบอลูมเิ นียม สําหรับวัสดุหลักของโครงการ
คือ หินภูเขา คอนกรีต กระจก และไม้ ซึง่ เป็ นวัสดุทห่ี าได้ทวไปและขนย้
ั่
ายได้งา่ ย
3) การจัดภูมิสถาปัตยกรรม
การจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมมีทงั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นภูมทิ ศั น์แข็ง (Hardscape) และภูมทิ ศั น์นุ่ม (Softscape)
โดยแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมในส่วนของ Hardscape ส่วนใหญ่เป็ นการตกแต่งพืน้ ผิวของทางเดิน
บริเวณอาคาร ส่วนแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมในส่วนของ Softscape นัน้ เน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้
ยืนต้นและไม้พุ่ม รวมทัง้ รักษาไม้ยนื ต้นเดิมเพื่อเพิม่ ความร่มรื่นของพื้นที่ ช่วยลดความกระด้างของ
โครงสร้างอาคาร ต้นไม้จะช่วยทอนสัดส่วนของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผูส้ ญ
ั จรไปมา
ได้อกี ด้วย
ภาพเชิงซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-11 ถึงรูปที่ 2-14
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-10 ผังบริเวณโครงการ

2-22

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

อาคาร U

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ
N


รูปที่ 2-11 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศตะวันตก
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

อาคาร X

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ
N


รูปที่ 2-12 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศใต้
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

อาคาร X
อาคาร U

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ
N


รูปที่ 2-13 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองบริ เวณคลองปากบาง
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

อาคาร V

อาคาร U

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ
N


รูปที่ 2-14 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศตะวันตก
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 2.doc

2-26

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.2.3 ความสูงของอาคารในโครงการ
1. การวัด ความสูง ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่อ ง
กําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 กล่าวคือ การ
วัดความสูงของอาคารในพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และ
บริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทไ่ี ม่มกี ารปรับระดับพืน้ ดินหรือมีการปรับระดับพืน้ ดินตํ่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่
ก่อสร้าง ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง
(2) กรณี ท่ีม ีก ารปรับ ระดับ พื้น ดิน เท่ า กับ หรือ สูง กว่ า ถนนสาธารณะ ให้ว ัด จากระดับ ถนน
สาธารณะ
(3) กรณีท่มี หี ้องใต้ดนิ ซึ่งค่าระดับเป็ นลบ ให้วดั จากระดับพื้นดินทีก่ ่อสร้างตาม (1) หรือระดับ
ถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีทพ่ี น้ื ดินเป็ นเชิงลาด ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ ของอาคารหลังนัน้
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่ งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด ของ
ั้
อาคารสําหรับอาคารทรงจัวหรื
่ อปนหยาให้
วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
สําหรับการวัดความสูงของอาคาร โครงการเข้าข่าย ข้อ (1) ดังนัน้ ความสูงของอาคาร เมื่อวัด
จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างขึน้ ไปถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุดของอาคาร มีระดับความสูงแสดงดังตารางที่ 2-1
รูปด้าน และรูปตัดของอาคาร แสดงในภาคผนวก ก-1
2. การวัดความสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดให้ การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างถึงพื้น
ั้
ดาดฟ้า สําหรับทรงจัวหรื
่ อปนหยาให้
วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด ดังนัน้ ระดับ
ความสูงของอาคาร วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุดของอาคาร มีระดับความสูง
แสดงดังตารางที่ 2-1
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-1 ความสูงของอาคารของโครงการ
อาคาร
U
V
X
Y
อาคาร
Back of the house
อาคารห้องนํ้า 01
อาคารห้องนํ้า 02
อาคารอบไอนํ้า 01
อาคารอบไอนํ้า 02
อาคารอบไอนํ้า 03
และห้องนํ้า 03
อาคารฟิตเนส

ระดับความสูงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม (เมตร)
14.95
14.95
15.15
14.95

ระดับความสูงตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 55
(เมตร)
14.95
14.95
15.15
14.95

ที่ตงั ้ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพย์ฯ และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 20
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 3

3.30

3.30

บริเวณที่ 3

2.95
2.95
2.90
2.60

2.95
2.95
2.90
2.60

บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 3

3.35

3.35

บริเวณที่ 3

3.20

3.20

บริเวณที่ 3

ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

2.3

รายละเอียดการใช้พืน้ ที่โครงการ

2.3.1 เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่บนโฉนดทีด่ นิ จํานวน 3 ฉบับ ขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ
8,503.60 ตารางเมตร โดยทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
์
รายละเอียดดังตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
ลําดับ

โฉนดที่ดิน

1
2
3

74810
34741
116480
รวม

เลขที่
ดิ น
11
119
447

ไร่
2
2
5

เนื้ อที่ดิน
เจ้าของที่ดิน
งาน ตารางวา ตารางเมตร
3
93.8
4,775.20 บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
63.8
3,455.20 บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
68.3
273.20
บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
1
25.9
8,503.60

ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ผังต่อโฉนดทีด่ นิ แสดงดังรูปที่ 2-15 เอกสารสิทธิที์ ด่ นิ ของโครงการ แสดงในภาคผนวก ค-1
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-15 ผังต่อโฉนดทีด่ นิ

2-29

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.3.2 การใช้พืน้ ที่ของโครงการ
การใช้พ้นื ที่ของทุกอาคารในโครงการ แยกเป็ นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่
ภายในอาคารมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยทัง้ สิน้ 13,887.47 ตารางเมตร สําหรับพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคารเป็ นถนน ทีจ่ อดรถ
บ่อนํ้า และพืน้ ทีส่ เี ขียว ขนาดพืน้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 5,345.96 ตารางเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 การใช้พนื้ ที่ภายในอาคาร
ชัน้

รายละเอียด

จํานวน พืน้ ที่ใช้สอย/
(หน่ วย) หน่ วย (ตร.ม.)

อาคาร U
1 พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
ห้องไฟฟ้า
1
ห้องขยะ
1
ลิฟต์โดยสาร
ทีจ่ อดรถ
11
ห้องนํ้ารวม
1
ห้องชุดพักอาศัย TYPE S
2
ห้องชุดพักอาศัย TYPE M
2
ห้องชุดพักอาศัย TYPE XL
2
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 1
2-5 พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
ห้องไฟฟ้า
1
ห้องขยะ
1
ลิฟต์โดยสาร
ห้องชุดพักอาศัย TYPE S
3
ห้องชุดพักอาศัย TYPE M
5
ห้องชุดพักอาศัย TYPE XL
2
รวมพืน้ ที่ใช้สอยแต่ละชัน้
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 2-5

179.20
3.43
2.24
5.68
12.00
4.55
35.00
41.00
78.00
143.65
3.43
2.24
5.68
35.00
41.00
78.00

รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคาร U
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคาร U
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พืน้ ที่ใช้สอย
ทัง้ หมด (ตร.ม.)
179.20
3.43
2.24
5.68
132.00
4.55
70.00
82.00
156.00
635.10
143.65
3.43
2.24
5.68
105.00
205.00
156.00
621.00
2,484.00
3,119.10
671.00

ทรัพย์ส่วน
บุคคล

ทรัพย์ส่วน
กลาง


















บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใช้พนื้ ที่ภายในอาคาร (ต่อ)
ชัน้

รายละเอียด

จํานวน พืน้ ที่ใช้สอย/
(หน่ วย) หน่ วย (ตร.ม.)

อาคาร V
1 พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
ห้องไฟฟ้า
1
สํานักงานนิตบิ ุคคล
1
ห้องขยะ
1
ลิฟต์โดยสาร
ทีจ่ อดรถ
14
ห้องชุดพักอาศัย TYPE S
2
ห้องชุดพักอาศัย TYPE M
3
ห้องชุดพักอาศัย TYPE L
1
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 1
2-5 พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
ห้องไฟฟ้า
1
ห้องขยะ
1
ลิฟต์โดยสาร
ห้องชุดพักอาศัย TYPE S
7
ห้องชุดพักอาศัย TYPE M
5
ห้องชุดพักอาศัย TYPE L
1
รวมพืน้ ที่ใช้สอยแต่ละชัน้
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 2-5

233.17
7.54
54.25
2.46
5.68
12.00
35.00
41.00
69.00
167.32
7.54
2.46
5.68
35.00
41.00
69.00

รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคาร V
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคาร V
อาคาร X
1 พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
ห้องไฟฟ้า
ห้องเก็บของ
ลิฟต์โดยสาร
พืน้ ทีต่ อ้ นรับ
โถงพักคอย
ห้องนํ้ารวม
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1
1
1

142.69
6.55
3.16
5.34
35.49
27.60
3.68

2-31

พืน้ ที่ใช้สอย
ทัง้ หมด (ตร.ม.)
233.17
7.54
54.25
2.46
5.68
168.00
70.00
123.00
69.00
733.10
167.32
7.54
2.46
5.68
245.00
205.00
69.00
702.00
2,808.00
3,541.10
735.00
142.69
6.55
3.16
5.34
35.49
27.60
3.68

ทรัพย์ส่วน
บุคคล

ทรัพย์ส่วน
กลาง


























บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใช้พนื้ ที่ภายในอาคาร (ต่อ)
ชัน้

รายละเอียด
ห้องนํ้าผูพ้ กิ าร
ห้อง Server system
ลิฟต์พนักงาน
ห้องแม่บา้ น
ห้องแอดมิน
ห้องผูจ้ ดั การ
ห้องฝา่ ยบุคคล
ห้องอาหารพนักงาน
ห้องนํ้าชาย-หญิง
ห้องเก็บของโรงแรม
สํานักงาน (Back Office)
ห้องเก็บกระเป๋า
ห้องฟิตเนส
ห้องรักษาความปลอดภัย
ห้องอาหาร

2

3-4

พืน้ ที่ใช้สอย/
หน่ วย (ตร.ม.)

พืน้ ที่ใช้สอย
ทัง้ หมด (ตร.ม.)

1
1
1
1

6.12
7.93
4.74
4.28
36.52
17.85
10.86
39.87
33.49
36.40
6.59
3.93
83.00
5.29
269.35
180.84
6.15
3.29
5.34
4.74
10.64
35.00

6.12
7.93
4.74
4.28
36.52
17.85
10.86
39.87
33.49
36.40
6.59
3.93
83.00
5.29
269.35
790.73
180.84
6.15
3.29
5.34
4.74
10.64
315.00

35.00

70.00



41.00

164.00
760.00
180.24
6.15
3.29
5.34



1

1

1

รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 1
พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
ห้องไฟฟ้า
1
ห้องเก็บของ
1
ลิฟต์โดยสาร
ลิฟต์พนักงาน
ห้องแม่บา้ น
1
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE S
9
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE S
2
(ห้องพักผูพ้ กิ าร)
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE M
4
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 2
พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
ห้องไฟฟ้า
1
ห้องเก็บของ
1
ลิฟต์โดยสาร
-
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ทรัพย์ส่วน
บุคคล

จํานวน
(หน่ วย)

180.24
6.15
3.29
5.34

2-32

ทรัพย์ส่วน
กลาง





























บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใช้พนื้ ที่ภายในอาคาร (ต่อ)
ชัน้

รายละเอียด

จํานวน
(หน่ วย)

พืน้ ที่ใช้สอย/
หน่ วย (ตร.ม.)

ลิฟต์พนักงาน
4.74
ห้องแม่บา้ น
1
10.64
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE S
12
35.00
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE M
4
41.00
รวมพืน้ ที่ใช้สอยแต่ละชัน้
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 3-4
5 พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
107.48
ห้องไฟฟ้า
1
6.15
ห้องเก็บของ
1
3.29
ลิฟต์โดยสาร
5.34
ลิฟต์พนักงาน
4.74
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE S
5
35.00
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE M
2
41.00
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 5
รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคาร X
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคาร X
อาคาร Y
1 พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
163.14
ห้องไฟฟ้า
1
2.58
ห้องเก็บของ
1
2.80
ลิฟต์โดยสาร
5.68
ลิฟต์พนักงาน
4.55
ห้องนํ้ารวม
1
4.55
ห้องแม่บา้ น
1
4.80
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE S
9
35.00
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE M
5
41.00
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 1
2-5 พืน้ ทีบ่ นั ได, ทางเดิน และอื่นๆ
157.59
ห้องไฟฟ้า
1
2.58
ห้องเก็บของ
1
2.80
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2-33

พืน้ ที่ใช้สอย
ทัง้ หมด (ตร.ม.)
4.74
10.64
420.00
164.00
794.40
1,588.80
107.48
6.15
3.29
5.34
4.74
175.00
82.00
384.00
3,523.53
818.00
163.14
2.58
2.80
5.68
4.55
4.55
4.80
315.00
205.00
708.10
157.59
2.58
2.80

ทรัพย์ส่วน
บุคคล

ทรัพย์ส่วน
กลาง



























บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใช้พนื้ ที่ภายในอาคาร (ต่อ)
ชัน้

รายละเอียด

จํานวน พืน้ ที่ใช้สอย/
(หน่ วย) หน่ วย (ตร.ม.)

ลิฟต์โดยสาร
5.68
ลิฟต์พนักงาน
4.55
ห้องแม่บา้ น
1
4.80
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE S
9
35.00
ห้องชุดเพือ่ การค้า TYPE M
5
41.00
รวมพืน้ ที่ใช้สอยแต่ละชัน้
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 2-5
รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคาร Y
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคาร Y
อาคาร Back of the house
1 ทางเดิน
13.83
ห้องพักขยะอินทรีย์
1
10.45
ห้องพักขยะรีไซเคิล
1
5.00
ห้องพักขยะทัวไป
่
1
1.25
ห้องพักขยะอันตราย
1
1.25
ห้องไฟฟ้าสํารอง
1
24.40
ห้องซ่อมบํารุง
1
7.35
ห้องแม่บา้ น
1
19.92
รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคาร Back of the house
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคาร Back of the house
อาคารห้องนํ้า (01-02)
1 ห้องนํ้า
1
4.80
รวมพืน้ ที่ใช้สอยแต่ละอาคาร
รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคารห้องนํ้า (01-02)
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคารห้องนํ้า (01-02)
อาคารอบไอนํ้า 01
1 ห้องอบไอนํ้า
1
31.20
รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคารอบไอนํ้า 01
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคารอบไอนํ้า 01
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2-34

พืน้ ที่ใช้สอย
ทัง้ หมด (ตร.ม.)
5.68
4.55
4.80
315.00
205.00
698.00
2,792.00
3,500.10
730.00

ทรัพย์ส่วน
บุคคล

ทรัพย์ส่วน
กลาง







13.83
10.45
5.00
1.25
1.25
24.40
7.35
19.92
83.45
83.45










4.80
4.80
9.60
9.60



31.20
31.20
31.20



บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใช้พนื้ ที่ภายในอาคาร (ต่อ)
ชัน้

จํานวน พืน้ ที่ใช้สอย/
(หน่ วย) หน่ วย (ตร.ม.)

รายละเอียด

อาคารอบไอนํ้า 02
1 ห้องอบไอนํ้า

1

พืน้ ที่ใช้สอย
ทัง้ หมด (ตร.ม.)

16.81

รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคารอบไอนํ้า 02
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคารอบไอนํ้า 02
อาคารอบไอนํ้า 03 และห้องนํ้า 03
1 ห้องอบไอนํ้า
1
8.28
ห้องนํ้า
1
3.35
รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคารอบไอนํ้า 03 และห้องนํ้า 03
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคารอบไอนํ้า 03 และห้องนํ้า 03
อาคารฟิ ตเนส
1 ห้องฟิตเนส
1
50.95
รวมพืน้ ที่ใช้สอยอาคารฟิ ตเนส
รวมพืน้ ที่อาคารปกคลุมดิ นอาคารฟิ ตเนส
รวมพืน้ ที่ใช้สอยทัง้ โครงการ
พืน้ ที่ปกคลุมทัง้ โครงการ

ทรัพย์ส่วน
บุคคล

ทรัพย์ส่วน
กลาง

16.81
16.81
16.81



8.28
3.35
11.63
11.63




50.95
50.95
50.95
13,887.47
3,157.64



ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

สรุปการใช้พนื้ ที่โครงการ
ขนาดพืน้ ทีด่ นิ โครงการทัง้ หมด

8,503.60

ตารางเมตร

ขนาดพืน้ ทีอ่ าคารปกคลุมดินทัง้ หมด

3,157.64

ตารางเมตร

ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมด

13,887.47

ตารางเมตร

ขนาดพืน้ ทีว่ า่ งทัง้ หมด

5,345.96

ตารางเมตร

ขนาดพืน้ ทีส่ เี ขียวรวมทัง้ หมด

1,497.50

ตารางเมตร

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

=

13,887.47 : 8,503.60

= 1.63 : 1

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

(3,157.64 / 8,503.60) x 100

2-35

= 37.13

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

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

=

(5,345.96 / 8,503.60) x 100

= 62.87

ร้อยละของพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของโครงการ
=

(1,497.50 / 8,503.60) x 100

= 17.61

อัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ หมดต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการ
=

2.4

1,497.50 : 922

= 1.62 ตารางเมตร : 1 คน

แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคารในโครงการฯ

2.4.1 ระยะห่างของอาคารจากแนวเขตที่ดิน
โครงการมีระยะร่นของแนวอาคารทัง้ 4 ด้าน ดังนี้
โซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง
ทิ ศเหนื อ : อาคารทีอ่ ยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ุด คือ อาคารอบไอนํ้า 01 (ผนังทึบ) มีระยะร่นจาก
แนวอาคารห่างจากเขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ 1.23 เมตร
ทิ ศใต้ : อาคารทีอ่ ยูใ่ กล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ดุ คือ อาคาร U (ผนังเปิด) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่าง
จากเขตทีด่ นิ และห่างจากเขตคลองปากบางทีใ่ กล้ทส่ี ดุ 6.21 เมตร (คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร)
ทิ ศตะวันออก : อาคารทีอ่ ยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ุด คือ อาคาร V (ผนังเปิ ด) มีระยะร่นจากแนว
อาคารห่างจากเขตทีด่ นิ และห่างจากเขตคลองปากบางทีใ่ กล้ทส่ี ดุ 6.08 เมตร (คลองปากบาง กว้าง 8-10
เมตร)
ทิ ศตะวันตก : อาคารทีอ่ ยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ุด คือ อาคารอบไอนํ้ า 02 (ผนังทึบ) มีระยะร่น
จากแนวอาคาร ห่างจากเขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ 0.50 เมตร
โซนด้านทิศใต้ของคลองปากบาง
ทิ ศเหนื อ : อาคารทีอ่ ยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ดุ คือ อาคาร Y (ผนังเปิ ด) มีระยะร่นจากแนวอาคาร
ห่างจากเขตทีด่ นิ และห่างจากเขตคลองสาธารณประโยชน์ทใ่ี กล้ทส่ี ุด 6.00 เมตร (คลองปากบาง กว้าง
ประมาณ 8-10 เมตร)
ทิ ศใต้ : อาคารทีอ่ ยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ดุ คือ อาคาร Back of the house (ผนังทึบ) มีระยะร่น
จากแนวอาคารห่างจากเขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ุด 0.55 เมตร และห่างจากกึง่ กลางถนนซอยรัว้ แฝด 3.05 เมตร
(ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง)) สําหรับอาคารห้องชุดทีอ่ ยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ุด คือ
อาคาร X สูง 5 ชัน้ (ผนังเปิ ด) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่างจากเขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ 3.08 เมตร และห่าง
จากกึง่ กลางถนนซอยรัว้ แฝด 6.08 เมตร (ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง))
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ทิ ศตะวันออก : อาคารทีอ่ ยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ุด คือ อาคาร X (ผนังเปิ ด) มีระยะร่นจากแนว
อาคารห่างจากเขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ 8.63 เมตร
ทิ ศตะวันตก : อาคารทีอ่ ยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ดุ คือ อาคาร Back of the house (ผนังทึบ) มี
ระยะร่นจากแนวอาคาร ห่างจากเขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ 0.70 เมตร
ผนังนอกสุดของอาคาร X มีระดับความสูง 15.15 เมตร คิดเป็ น 1.67 เท่าของระยะราบ วัดจาก
จุดนี้ไปตัง้ ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนซอยรัว้ แฝด ซึ่งระยะราบวัดจากแนวผนังนอกสุดของ
อาคาร X ไปตัง้ ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนซอยรัว้ แฝด ประมาณ 9.08 เมตร (ถนนซอยรัว้ แฝด
กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง)) รูปตัดแสดงสองเท่าระยะราบของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-16
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะร่นของแนวอาคารแต่ละด้านเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 55
(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะ
ต่างๆ ของอาคาร ทีก่ าํ หนดให้
ข้อ 41 อาคารทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะทีม่ คี วามกว้างน้อยกว่า 6 เมตร (ถนน
ซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง)) ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางสาธารณะอย่างน้ อย 3
เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชัน้ หรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน
อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ สําหรับติดหรือตัง้ ป้าย หรือคลังสินค้า ทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้
ถนนสาธารณะ
(1) ถ้าถนนสาธารณะนัน้ มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร (ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร
(รวมเขตทาง)) ให้รน่ แนวอาคารห่างจากกึง่ กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
ข้อ 42 อาคารทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งนํ้าสาธารณะ เช่น แม่น้ํา คู คลอง ลําราง หรือลํา
กระโดง ถ้าแหล่งนํ้าสาธารณะนัน้ มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่ง
นํ้าสาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งนํ้าสาธารณะนัน้ มีความกว้างตัง้ แต่ 10 เมตรขึน้ ไป ต้อง
ร่นแนวอาคารให้หา่ งจากเขตแหล่งนํ้าสาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้ อ 43 ให้อ าคารที่ส ร้า งตามข้อ 41 และข้อ 42 ต้ อ งมีส่ ว นตํ่ า สุ ด ของกัน สาดหรือ ส่ ว นยื่น
สถาปตั ยกรรมสูงจากระดับทางเท้าไม่น้อยกว่า 3.25 ทัง้ นี้ ไม่นับส่วนตบแต่งที่ย่นื จากผนังไม่เกิน 50
เซนติเ มตร และต้อ งมีท่ อ รับ นํ้ า จากกัน สาดหรือ หลัง คาต่ อ แนบหรือ ฝ งั ในผนัง หรือ เสาอาคารลงสู่ท่ อ
สาธารณะหรือบ่อพัก
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ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจากจุดนัน้
ไปตัง้ ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะทีอ่ ยู่ใกล้อาคารนัน้ ทีส่ ดุ (ระยะราบวัดจากผนังนอก
สุดของอาคาร X ไปตัง้ ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนซอยรัว้ แฝด คิดเป็ นระยะ 9.08 เมตร ในขณะ
ทีอ่ าคาร X สูง 15.15 เมตร คิดเป็ น 1.67 เท่าของระยะราบ)
ข้อ 50 ผนังของอาคารทีม่ หี น้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร
ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตทีด่ นิ ดังนี้
(1) อาคารทีส่ งู ไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยูห่ า่ งจากเขตทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารทีส่ งู เกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตทีด่ นิ ไม่น้อย
กว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารทีอ่ ยู่ห่างเขตทีด่ นิ น้อยกว่าตามทีก่ ําหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขต
ทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตทีด่ นิ และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สงู ไม่เกิน
15 เมตร ผนังของอาคารทีอ่ ยู่ชดิ เขตทีด่ นิ หรือห่างจากเขตทีด่ นิ น้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้อง
ก่อสร้างเป็ นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนัน้ ให้ทาํ ผนังทึบสูง จากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
ในกรณีก่อสร้างชิดเขตทีด่ นิ ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงด้านนัน้ ด้วย

2.4.2 ระยะห่างระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน
การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน พบว่า อาคารแต่ละหลังมีระยะห่าง
ระหว่างอาคาร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4 ระยะห่างระหว่างอาคารในโครงการ
ลักษณะผนังอาคาร
ความสูง (เมตร)
ที่ใกล้กนั
อาคาร U – อาคาร V
เปิด – เปิด
14.95 - 14.95
อาคาร U – อาคารอบไอนํ้า 02
เปิด – ทึบ
14.95 - 2.60
อาคาร V – อาคารอบไอนํ้า 01
เปิด – ทึบ
14.95 – 2.90
อาคาร V – อาคารห้องนํ้า 01
14.95 – 2.95
เปิด – ทึบ
อาคาร V – อาคารห้องนํ้า 02
เปิด – ทึบ
14.95 – 2.95
อาคาร V – อาคารฟิตเนส
เปิด – เปิด
14.95 – 3.20
อาคารห้องนํ้า 02 – อาคารฟิตเนส
เปิด – ทึบ
2.95 – 3.20
อาคาร X – อาคาร Y
เปิด – เปิด
15.15 – 14.95
อาคาร Y – อาคาร Back of the house
ทึบ – เปิด
14.95 – 3.30
อาคาร X – อาคารอบไอนํ้า 03 และห้องนํ้า 03
ทึบ – ทึบ
15.15 – 3.35
อาคาร
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ระยะห่างระหว่างอาคาร
(เมตร)
10.82
4.84
12.28
4.29
8.86
7.55
6.79
6.00
3.00
8.75
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สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในทีด่ นิ เจ้าของเดียวกันเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าํ หนดให้
(1) ผนังของอาคารด้านทีม่ หี น้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของ
อาคารต้องมีระยห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านทีม่ หี น้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือ
ระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ข) อาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารทีม่ คี วามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็ นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มหี น้ าต่าง
ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ค) อาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(3) ผนังของอาคารด้านทีม่ คี วามสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ด้านทีเ่ ป็ นผนังทึบต้องอยู่
ห่างจากผนังของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ด้านทีเ่ ป็ นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1
เมตร
ดังนัน้ ระยะร่นของแนวอาคารแต่ละด้านของโครงการ จึงสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว ผัง
แสดงระยะถอยร่นของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-10

2.5

สภาพความลาดชันของพืน้ ที่
ลักษณะภูมปิ ระเทศของพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ จึงไม่มคี วามลาดชันภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ

2.6

จํานวนผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด มีจํา นวนห้องชุดทัง้ สิ้น 232 ห้อ งชุด ทัง้ นี้ ตาม
แนวทางการจัด ทํ า รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มของสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2560) กําหนดให้ (1) อาคารอยู่อาศัยรวม ให้ประเมินจํานวนผูพ้ กั
อาศัย โดยพิจารณาจากพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) กรณีทพ่ี น้ื ทีใ่ ช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร ให้คดิ ผู้
พักอาศัย 3 คน และกรณีท่พี ้นื ที่ใช้สอยเกินกว่า 35 ตารางเมตร ให้คดิ ผู้พกั อาศัย 5 คนขึ้นไป ดังนัน้
โครงการมีจาํ นวนผูพ้ กั อาศัยในโครงการสูงสุด 902 คน
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นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจํา ได้แก่ พนักงานประจําสํานักงานนิติบุคคล แม่บ้าน
คนสวน และยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 20 คน โดยพนักงานทัง้ หมดไม่ได้พกั อาศัยในโครงการ
รวมจํานวนผูพ้ กั อาศัยและพนักงานในโครงการ จํานวน 922 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2-5
ตารางที่ 2-5 ผูพ้ กั อาศัยและพนักงานในโครงการ

4

จํานวน
(ห้องชุด)

จํานวนผูใ้ ช้สอย
(คน/ห้องชุด)

จํานวนผูใ้ ช้สอยรวม
(คน)

ห้องชุดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร*

14

3*

42

ห้องชุดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยมากกว่า 35 ตารางเมตร*

32

5*

160

ห้องชุดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร*

30

3*

90

ห้องชุดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยมากกว่า 35 ตารางเมตร*

28

5*

140

ห้องชุดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร*

40

3*

120

ห้องชุดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยมากกว่า 35 ตารางเมตร*

18

5*

90

ห้องชุดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร*

45

3*

135

ห้องชุดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยมากกว่า 35 ตารางเมตร*

25

5*

125

พนักงานประจํา**

-

-

20**

232

-

922

รายละเอียด
อาคาร U

อาคาร V

อาคาร X

อาคาร Y

รวม

หมายเหตุ * : คิดตามเกณฑ์สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560
** : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

4

การคิดผูอ้ ยู่อาศัยของอาคารชุด จะได้จาํ นวนผูอ้ ยู่อาศัยมากกว่าการคิดผูอ้ ยู่อาศัยของโรงแรม ดังนัน้ ในรายงานฉบับนี้จงึ ใช้
การคิดผูอ้ ยูอ่ าศัยของอาคารชุดในการคํานวณระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

2.7

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิ ดดําเนิ นการ

2.7.1 การใช้นํ้า
1) ปริ มาณนํ้าใช้
ปริมาณนํ้าใช้ในช่วงดําเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้
นํ้ าสําหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ปริมาณนํ้ าใช้ในโครงการ ประมาณ 193.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน
รายละเอียดดังตาราง
ความต้องการนํ้าใช้สงู สุด (Peak Demand) เท่ากับ 18.17 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ที่ 2-6 (รายการคํานวณนํ้าใช้ของโครงการ แสดงในภาคผนวก ข-1)
ตารางที่ 2-6 ปริ มาณการใช้นํ้าของโครงการ
รายละเอียด
อาคาร U
- ห้องชุด (≤ 35 ตร.ม.)
- ห้องชุด (≥ 35 ตร.ม.)
- แม่บา้ น
- นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
- ห้องพักขยะ
อาคาร V
- ห้องชุด (≤ 35 ตร.ม.)
- ห้องชุด (≥ 35 ตร.ม.)
- แม่บา้ น
- นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
- ห้องพักขยะ
อาคาร X
- ห้องชุด (≤ 35 ตร.ม.)
- ห้องชุด (≥ 35 ตร.ม.)
- พนักงาน
- นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
- ห้องนํ้ารวม
- ห้องฟิตเนส
- ร้านอาหาร
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จํานวน

ผูใ้ ช้บริ การ

ผูใ้ ช้บริ การ
รวม (คน)

อัตราการใช้นํ้า

ปริ มาณการใช้นํ้า
(ลบ.ม./วัน)

14 ห้อง
3 คน/ห้อง
42
32 ห้อง
5 คน/ห้อง
160
5 คน
5
212 ตร.ม.
5 ห้อง
8.6 ตร.ม.
รวมปริ มาณนํ้าใช้ของอาคาร U

200 ลิตร/คน/วัน1)
200 ลิตร/คน/วัน1)
70 ลิตร/คน/วัน
5.00 มม./ตร.ม/วัน3)
2 ลิตร/ตร.ม./วัน2)

8.40
32.00
0.35
1.06
0.02
41.83

30 ห้อง
3 คน/ห้อง
90
28 ห้อง
5 คน/ห้อง
140
5 คน
5
245 ตร.ม.
5 ห้อง
8.6 ตร.ม.
รวมปริ มาณนํ้าใช้ของอาคาร V

200 ลิตร/คน/วัน1)
200 ลิตร/คน/วัน1)
70 ลิตร/คน/วัน
5.00 มม./ตร.ม/วัน3)
2 ลิตร/ตร.ม./วัน2)

18.00
28.00
0.35
1.23
0.02
47.60

40 ห้อง
3 คน/ห้อง
14 ห้อง
5 คน/ห้อง
15 คน
160 ตร.ม.
1 ห้อง
15 คน
80 ตร.ม.
40 คน
1 ห้อง
146 คน
รวมปริ มาณนํ้าใช้อาคาร X

200 ลิตร/คน/วัน1)
200 ลิตร/คน/วัน1)
50 ลิตร/คน/วัน
5.00 มม./ตร.ม/วัน3)
30 ลิตร/คน/วัน
30 ลิตร/คน/วัน
50 ลิตร/คน/วัน

24.00
14.00
0.75
0.80
0.45
1.20
7.30
48.50
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120
70
15
15
40
146

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ปริ มาณการใช้นํ้าของโครงการ (ต่อ)
รายละเอียด

จํานวน

อาคาร Y
- ห้องชุด (≤ 35 ตร.ม.)
- ห้องชุด (≥ 35 ตร.ม.)
- พนักงาน
- นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
อาคารห้องนํ้า (0102)
- ห้องนํ้ารวม

ผูใ้ ช้บริ การ
รวม (คน)

อัตราการใช้นํ้า

ปริ มาณการใช้นํ้า
(ลบ.ม./วัน)

40 ห้อง
3 คน/ห้อง
135
25 ห้อง
5 คน/ห้อง
125
10 คน
10
217 ตร.ม.
รวมปริ มาณนํ้าใช้ของอาคาร U

200 ลิตร/คน/วัน1)
200 ลิตร/คน/วัน1)
70 ลิตร/คน/วัน
5.00 มม./ตร.ม/วัน3)

27.00
25.00
0.70
1.09
53.79

1 ห้อง
10 คน
10
รวมปริ มาณนํ้าใช้ของแต่ละอาคาร
รวมปริ มาณนํ้าใช้ของอาคารห้องนํ้า (01-02)

70 ลิตร/คน/วัน

0.70
0.70
1.40

14 ตร.ม.
รวมปริ มาณนํ้าใช้ของอาคาร BOH

2 ลิตร/ตร.ม./วัน2)

0.03
0.03

1 ห้อง
10 คน
10
รวมปริ มาณนํ้าใช้ของอาคารห้องนํ้า 03
รวมปริ มาณการใช้นํ้าทัง้ โครงการ

70 ลิตร/คน/วัน

0.70
0.70
193.85

อาคาร BOH
- ห้องพักขยะรวม
อาคารห้องนํ้า 03
- ห้องนํ้ารวม

ผูใ้ ช้บริ การ

หมายเหตุ 1) : คิดตามเกณฑ์สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560
2)
: เกรียงศักดิ ์ อุดมสินโรจน์.วิศวกรรมประปา.มิตรนราการพิมพ์, 2536
3)
: คิดไม่น้อยกว่า 5.00 มม./ตร.ม./วัน ตามอัตราการระเหยของอัตราการระเหยของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต
กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561

2) แหล่งนํ้าใช้และระบบจ่ายนํ้า
แหล่งนํ้าใช้หลักของโครงการ จะใช้น้ําประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต โดยมี
แนวท่อประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ต่อเข้ากับท่อเมนของการ
ประปา ผ่านมิเตอร์น้ําเข้าเก็บกักในถังเก็บนํ้าดีใต้ดนิ ของแต่ละอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
 ถังเก็บนํ้ าใต้อาคาร U ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้ าดิบ 20.53
ลูก บาศก์เ มตร สํา รองนํ้ าดี 89.39 ลูก บาศก์เ มตร และใช้สํา หรับ สํา รองดับ เพลิง 54.30
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบนํ้าไปกักเก็บในถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 14.19 ลูกบาศก์เมตร
ด้วยเครื่องสูบนํ้ า (Cold Water Pump, CWP 01-02) จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มี
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

อัตราการสูบนํ้า 14 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ทีแ่ รงดันนํ้า 20 เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยัง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร U ด้วยเครื่องสูบนํ้าเพิม่ แรงดัน จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มี
อัตราการสูบนํ้า 13.2 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันนํ้า 12 เมตร รวมปริมาตรเก็บกักนํ้าใช้
เท่ากับ 124.11 ลูกบาศก์เมตร
 ถังเก็บนํ้ าใต้อาคาร V ปริมาตร 181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้ าดิบ 28.80
ลูก บาศก์เ มตร สํา รองนํ้ า ดี 98.45 ลูก บาศก์เ มตร และใช้สํา หรับ สํา รองดับ เพลิง 54.63
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบนํ้าไปกักเก็บในถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 15.49 ลูกบาศก์เมตร
ด้วยเครื่องสูบนํ้า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มี
อัตราการสูบนํ้า 16 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ทีแ่ รงดันนํ้า 20 เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยัง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร V ด้วยเครื่องสูบนํ้าเพิม่ แรงดัน จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มี
อัตราการสูบนํ้า 15.3 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันนํ้า 12 เมตร รวมปริมาตรเก็บกักนํ้าใช้
เท่ากับ 142.74 ลูกบาศก์เมตร
 ถังเก็บนํ้ าใต้อาคาร X ปริมาตร 167.50 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้ าดิบ 25.32
ลูก บาศก์เ มตร สํา รองนํ้ า ดี 87.91 ลูก บาศก์เ มตร และใช้สํา หรับ สํา รองดับ เพลิง 54.27
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบนํ้าไปกักเก็บในถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 28.20 ลูกบาศก์เมตร
ด้วยเครื่องสูบนํ้า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มี
อัตราการสูบนํ้า 16.5 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
อ่ ง ทีแ่ รงดันนํ้า 20 เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยัง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร X ด้วยเครื่องสูบนํ้าเพิม่ แรงดัน จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มี
อัตราการสูบนํ้า 13.7 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันนํ้า 12 เมตร รวมปริมาตรเก็บกักนํ้าใช้
เท่ากับ 141.43 ลูกบาศก์เมตร
 ถังเก็บนํ้ าใต้อาคาร Y ปริมาตร 190.53 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้ าดิบ 23.09
ลูก บาศก์เมตร สํา รองนํ้ า ดี 113.12 ลูก บาศก์เ มตร และใช้สํา หรับ สํา รองดับเพลิง 54.32
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบนํ้าไปกักเก็บในถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 23.73 ลูกบาศก์เมตร
ด้วยเครื่องสูบนํ้า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มี
อัตราการสูบนํ้า 18 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ทีแ่ รงดันนํ้า 20 เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยัง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร Y ด้วยเครื่องสูบนํ้าเพิม่ แรงดัน จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มี
อัตราการสูบนํ้า 15.6 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันนํ้า 12 เมตร รวมปริมาตรเก็บกักนํ้าใช้
เท่ากับ 159.94 ลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งนํ้าใช้สาํ รองซึง่ จะใช้น้ําซือ้ จากรถบรรทุกนํ้าเอกชน โดยจัดให้มหี วั รับ
นํ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว เพื่อรับนํ้าจากรถบรรทุกนํ้าเอกชน เข้ากักเก็บในส่วน
สํารองนํ้าดิบของถังเก็บนํ้าใต้อาคาร U ปริมาตร 20.53 ลูกบาศก์เมตร อาคาร V ปริมาตร 28.80 ลูกบาศก์
เมตร อาคาร X ปริมาตร 25.32 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร Y ปริมาตร 23.09 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าซือ้
จากรถบรรทุกนํ้าเอกชน จะผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้า และฆ่าเชือ้ โรคด้วยคลอรีน ก่อนเข้าสู่
ส่วนสํารองนํ้าดิบของถังเก็บนํ้าใต้ดนิ และเข้าสูส่ ว่ นสํารองนํ้าดีของถังเก็บนํ้าใต้ดนิ แล้วแจกจ่ายไปยังส่วน
ต่างๆ ของแต่ละอาคาร
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ผังระบบนํ้าใช้ แสดงดังรูปที่ 2-17 และไดอะแกรมระบบนํ้าใช้ แสดงดังรูปที่ 2-18 ถึงรูปที่ 2-21
3) การปรับปรุงคุณภาพนํ้าใช้
นํ้าซื้อจากรถบรรทุกนํ้าเอกชนจะถูกสูบลงสู่ถงั เก็บนํ้ าใต้ดนิ โดยโครงการได้จดั ให้มกี ารปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเพือ่ จ่ายให้กบั ส่วนต่างๆ ของอาคาร รายละเอียดขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพนํ้า (รูปที่ 2-22)
มีดงั นี้
1. ถังกรองอวนเขียว เป็ นถังกรองทีป่ ระกอบด้วยอวนเขียวเป็ นสารกรอง เพื่อการกําจัดสาร
แขวนลอยออกจากนํ้า พืน้ ทีผ่ วิ จําเพาะค่อนข้างสูง ทําความสะอาดง่าย มีความคงทน นํ้าไหลผ่านได้ทวถึ
ั่ ง
2. ถังกรองหินพัมมิส ภายในถังกรองบรรจุหนิ พัมมิส ซึ่งเป็ นสารกรองทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรูพรุน
จํานวนมาก ซึง่ เป็ นทีอ่ ยูข่ องแบคทีเรียทีช่ ว่ ยในการย่อยสลายของเสียในถังกรอง
3. ถังกรองไบโอบอล ภายในถังกรองบรรจุสารกรองไบโอบอล ซึง่ เป็ นวัสดุอกี ชนิดหนึ่งทีถ่ ูก
สร้างขึน้ มาเพื่อเป็ นวัสดุกรองโดยเฉพาะ ทําขึน้ จากพลาสติก และมีน้ําหนักเบา เป็ นทีอ่ ยู่ของแบคทีเรียที่
ช่วยในการย่อยสลายของเสียในถังกรอง
4. ถังกรองเจเอ็ฟเอ็ม (Japanese Filter Mat) เป็ นใยหยาบ เพื่อการกําจัดสารแขวนลอยออก
จากนํ้า
5. เติมคลอรีน เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค ทัง้ นี้คลอรีนจะถูกควบคุมด้วย Chlorine Sensor เพื่อควบคุมค่า
คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ให้อยู่ในช่วง 0.20-1.20 มิลลิกรัม/ลิตร เทียบเท่าตาม
มาตรฐานการประปาส่วนภูมภิ าค
การบํารุงรักษาตัวกรอง ควรทําความสะอาดตัวกรองประมาณ 3 เดือนต่อครัง้ โดยถอดตัวกรอง
นํามาล้างทําความสะอาดด้วยการเตรียมนํ้าเกลือ 10 % (เกลือ 100 กรัม/นํ้า 1 ลิตร) โดยนําตัวกรองลงไป
แช่และเขย่าทิง้ ไว้ประมาณ 20-30 นาที จากนัน้ ทําความสะอาดด้วยเครื่องฉีดนํ้ าแรงดันสูง ห้ามใช้แปรง
หรือของแข็งถู
ดังนัน้ นํ้ าซื้อจากรถบรรทุกนํ้ าเอกชนทีผ่ ่านขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภาพเหมาะ
สําหรับการนํ าไปใช้ในระบบสาธารณู ปโภคต่อไป สําหรับนํ้ าดื่มโครงการจะซื้อนํ้ าเพื่อให้บริการแก่ผอู้ ยู่
อาศัยในโครงการ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-17 ผังระบบน้�าใช้

2-46

รูปที่ 2-18 ไดอะแกรมระบบน้�าใช้ของอาคาร U

2-47

รูปที่ 2-19 ไดอะแกรมระบบน้�าใช้ของอาคาร V

2-48

รูปที่ 2-20 ไดอะแกรมระบบน้�าใช้ของอาคาร X

2-49

รูปที่ 2-21 ไดอะแกรมระบบน้�าใช้ของอาคาร Y

2-50

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

นํ้าจาก
รถบรรทุก
นํ้าเอกชน

ถังกรองอวนเขียว

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ถังกรองหินพัมมิส

ถังกรองไบโอบอล

ถังกรองเจเอ็ฟเอ็ม

คลอรีน
แจกจ่ายไป
ยังส่วนต่างๆ
ของแต่ละ
อาคาร

ถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า
อาคาร U ปริมาตร 14.19 ลบ.ม.
อาคาร V ปริมาตร 15.49 ลบ.ม.
อาคาร X ปริมาตร 28.20 ลบ.ม.
อาคาร Y ปริมาตร 23.73 ลบ.ม.

ส่วนสํารองนํ้าดี
อาคาร U ปริมาตร 89.39 ลบ.ม.
อาคาร V ปริมาตร 98.45 ลบ.ม.
อาคาร X ปริมาตร 87.91 ลบ.ม.
อาคาร Y ปริมาตร 113.12 ลบ.ม.

ส่วนสํารองนํ้าดิบ
อาคาร U ปริมาตร 20.53 ลบ.ม.
อาคาร V ปริมาตร 28.80 ลบ.ม.
อาคาร X ปริมาตร 25.32 ลบ.ม.
อาคาร Y ปริมาตร 23.09 ลบ.ม.

รูปที่ 2-22 ขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

4) การสํารองนํ้าใช้
โครงการมีถงั เก็บนํ้าใต้อาคาร U ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ 20.53
ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 89.39 ลูกบาศก์เมตร และใช้สําหรับสํารองดับเพลิง 54.30 ลูกบาศก์เมตร)
จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร U ปริมาตร 14.19 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง เก็บนํ้าใต้อาคาร
V ปริมาตร 181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ 28.80 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้าดี 98.45
ลูกบาศก์เมตร และใช้สาํ หรับสํารองดับเพลิง 54.63 ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า
อาคาร V ปริมาตร 15.49 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้าใต้อาคาร X ปริมาตร 167.50 ลูกบาศก์
เมตร (ใช้สําหรับสํารองนํ้ าดิบ 25.32 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 87.91 ลูกบาศก์เมตร และใช้สําหรับ
สํารองดับเพลิง 54.27 ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้ าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร X ปริมาตร 28.20
ลูกบาศก์เมตรจํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้าใต้อาคาร Y ปริมาตร 190.53 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้า
ดิบ 23.09 ลู ก บาศก์ เ มตร สํา รองนํ้ า ดี 113.12 ลู ก บาศก์ เ มตร และใช้สํา หรับ สํา รองดับ เพลิง 54.32
ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1 ถัง และถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร Y ปริมาตร 23.73 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1
ถัง ดังนัน้ ปริมาตรกักเก็บนํ้าใช้สาํ หรับอุปโภคทัง้ โครงการ 568.22 ลูกบาศก์เมตร ทัง้ นี้ ปริมาณนํ้าใช้ใน
โครงการทัง้ สิน้ 193.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนัน้ โครงการสามารถสํารองนํ้าไว้ใช้ได้มากกว่า 2 วัน
ปริมาตรกักเก็บนํ้าใช้สาํ หรับอุปโภค
ความต้องการใช้น้ํา
สามารถสํารองนํ้าใช้ในโครงการ

=
=
=
=

568.22
ลูกบาศก์เมตร
193.85
ลูกบาศก์เมตร
568.22 / 193.85
2.93
วัน

ดังนัน้ ความสามารถสํารองนํ้าไว้ใช้ของโครงการได้มากกว่า 2 วัน
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-7 การสํารองนํ้าใช้ของโครงการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายละเอียด

ปริ มาตร
(ลูกบาศก์เมตร)

ส่วนสํารองนํ้าดิบ
20.53
ส่วนสํารองนํ้าดี
89.39
ถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า
14.19
ส่วนสํารองนํ้าดิบ
28.80
ส่วนสํารองนํ้าดี
98.45
ถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า
15.49
ส่วนสํารองนํ้าดิบ
25.32
ส่วนสํารองนํ้าดี
87.91
ถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า
28.20
ส่วนสํารองนํ้าดิบ
23.09
ส่วนสํารองนํ้าดี
113.12
ถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า
23.73
รวมปริ มาตร

จํานวน
(ถัง)

ปริ มาตรรวม
(ลูกบาศก์เมตร)

สถานที่ตงั ้

1

109.92

อาคาร U

1

14.19

อาคาร U

1

127.25

อาคาร V

1

15.49

อาคาร V

1

113.23

อาคาร X

1

28.20

อาคาร X

1

136.21

อาคาร Y

1

23.73
568.22

อาคาร Y

ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ถัง เก็บ นํ้ า ใต้ดิน ของโครงการเป็ น ถัง เก็บ นํ้ า คอนกรีต เสริม เหล็ก มีโ ครงสร้า งฐานรากที่เ ป็ น
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กทีเ่ ชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว บางส่วนจะอยู่
ภายในถัง เก็บ นํ้ า ใต้ดิน ซึ่ง จะอยู่ใ นสภาวะที่ม ีค วามชื้น ตลอดเวลา อาจทํา ให้เ กิด การผุก ร่อ น ดัง นัน้
โครงการจะจัดให้มกี ารทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้องกันการรัวซึ
่ มและการกัดกร่อนของ
ผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้ อนทีเ่ กิดจากถังเก็บนํ้าใต้ดนิ โครงการจะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกนั ซึม
ชนิด โพลีเมอร์ซเี มนต์ (Cement Base) คือใช้น้ําเป็ นตัวทําละลาย ซึง่ จะใช้งานง่าย ไม่ตอ้ งมีน้ํายารองพืน้
(Primer) ไม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ และสิง่ แวดล้อม ปราศจากกลิน่ รุนแรง ใช้ได้ดแี ม้ในสภาพผิวเปี ยกชืน้
รายละเอียดดังนี้
ไฮโดร ซีล เป็ นมอร์ทาร์สําหรับฉาบหรือทา เพื่อป้องกันการซึมของนํ้ าทีม่ สี ่วนผสมของซีเมนต์
เนื้อละเอียด และนํ้ายาโพลีเมอร์ ประเภท อะคริลคิ (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อ
ผสมทัง้ 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้ในงานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพืน้ ผิวโครงสร้างคอนกรีต
และสามารถใช้งานโครงสร้างทีส่ มั ผัสกับนํ้าดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้





ใช้งานง่าย
แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทงั ้ ผิวคอนกรีตหรือโลหะ
ทนทานต่อแรงขัดสีทไ่ี ม่รนุ แรง
กันซึมได้ดี ทนต่อนํ้าทีม่ แี รงดันได้ (Hydrostatic Pressure)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี






บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ไม่เป็ นพิษ ใช้กบั นํ้าดื่มได้ (non-toxic)
มีความยืดหยุน่ และไม่หดตัว
ทนต่อสภาพอากาศทีเ่ ย็นจัด
สามารถปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีแ่ ละวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญคอยดูแลระหว่างการก่อสร้าง
ฐานรากของถังเก็บนํ้าสํารอง อีกทัง้ ช่วงเปิดดําเนินโครงการไม่ให้น้ําในถังเก็บนํ้าสํารองปนเปื้ อนและรัวซึ
่ ม
นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มกี ารล้างทําความสะอาดถังเก็บนํ้าสํารองของโครงการ สําหรับถังเก็บนํ้าใต้
ดินแต่ละถังจะมีชอ่ งเปิด 2 ฝา/ถัง มีชอ่ งเปิด 0.60x0.60 เมตร เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีล่ งไปทําความสะอาดถังนํ้า
เป็ นประจําทุกๆ 6 เดือนได้
แบบขยายถังเก็บนํ้าใต้ดนิ แสดงดังรูปที่ 2-23 ถึงรูปที่ 2-26
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-23 แบบขยายถังเก็บน้�าใต้ดนิ อาคาร U
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รูปที่ 2-24 แบบขยายถังเก็บน้�าใต้ดนิ อาคาร V
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รูปที่ 2-25 แบบขยายถังเก็บน้�าใต้ดนิ อาคาร X
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รูปที่ 2-26 แบบขยายถังเก็บน้�าใต้ดนิ อาคาร Y
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.2 การจัดการนํ้าเสียและสิ่ งปฏิ กลู
1) ปริ มาณนํ้าเสีย
เมือ่ เปิดดําเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียทีเ่ กิดขึน้ ประมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้ าใช้ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
2560) ยกเว้นนํ้ าจากการล้างห้องพักขยะ คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณนํ้ าใช้ และไม่คดิ นํ้ าใช้จากการ
ระเหยของส่วนสระว่ายนํ้ า รายละเอียดดังตารางที่ 2-8 (รายการคํานวณนํ้ าเสียของโครงการ แสดงใน
ภาคผนวก ข-1)
ตารางที่ 2-8 ปริ มาณนํ้าเสียของโครงการ
อาคาร
อาคาร U
- ห้องชุด (≤ 35 ตร.ม.)
- ห้องชุด (≥ 35 ตร.ม.)
- แม่บา้ น
- นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
- ห้องพักขยะ
รวม
อาคาร V
- ห้องชุด (≤ 35 ตร.ม.)
- ห้องชุด (≥ 35 ตร.ม.)
- แม่บา้ น
- นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
- ห้องพักขยะ
รวม
อาคาร X
- ห้องชุด (≤ 35 ตร.ม.)
- ห้องชุด (≥ 35 ตร.ม.)
- พนักงาน
- นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
- ห้องนํ้ารวม
- ห้องฟิตเนส
- ร้านอาหาร
รวม
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ปริ มาณ
นํ้าเสีย
ปริ มาณ
นํ้าเสีย
เข้าระบบ
นํ้าใช้
(ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม.)
8.40
32.00
0.35
1.06
0.02
41.83

6.72
25.60
0.28
0.02
32.62

18.00
28.00
0.35
1.23
0.02
47.60

14.40
22.10
0.28
0.02
36.80

24.00
14.00
0.75
0.80
0.45
1.20
7.30
48.50

19.20
11.20
0.60
0.36
0.96
5.84
38.16

2-58

ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ถังดักไขมัน (ชุด)

ถังบําบัด (ชุด)

32.62

GT-U
ขนาด 2.60 ลบ.ม.

WWT-U
ขนาด 40.00 ลบ.ม.

32.62

1

1

36.80

GT-V
ขนาด 2.60 ลบ.ม.

WWT-V
ขนาด 40.00 ลบ.ม.

36.80

1

1

38.16

GT-X
ขนาด 2.60 ลบ.ม.

WWT-X
ขนาด 40.00 ลบ.ม.

38.16

1

1

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-8 ปริ มาณนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ)
อาคาร

ปริ มาณ
นํ้าเสีย
ปริ มาณ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย
นํ้าเสีย
เข้าระบบ
นํ้าใช้
ถังบําบัด (ชุด)
(ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม.) ถังดักไขมัน (ชุด)

อาคาร Y
- ห้องชุด (≤ 35 ตร.ม.)
- พนักงาน
- ห้องพักขยะรวมจากอาคาร BOH

27.00
0.70
0.03

21.60
0.56
0.03

22.19

- ห้องชุด (≥ 35 ตร.ม.)

25.00

20.00

20.00

- นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
รวม
อาคารห้องนํ้า (01-03)
- ห้องนํ้ารวม
รวมอาคารห้องนํ้า (01-03)
รวมทัง้ โครงการ

1.09
53.82

42.19

0.70
2.10
193.85

0.56
1.68
151.45

GT-Y1
ขนาด 2.60 ลบ.ม.

WWT-Y1
ขนาด 25.00 ลบ.ม.

42.19

GT-Y2
ขนาด 2.60 ลบ.ม.
2

WWT-Y2
ขนาด 25.00 ลบ.ม.
2

0.56

-

SS-1/SS-2*/SS-3**
ขนาด 1.00 ลบ.ม./ชุด

1.68
151.45

5

3
8

หมายเหตุ : คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช้ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560)
ยกเว้นนํ้าจากการล้างห้องพักขยะ คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณนํ้าใช้ และไม่คดิ นํ้าใช้จากการระเหยของส่วนสระว่ายนํ้า
* นํ้าทีผ่ า่ นการบําบัดจากถังบําบัด SS-1 และ SS-2 จะเข้าสูถ่ งั บําบัดนํ้าเสีย WWT-U
** นํ้าทีผ่ า่ นการบําบัดจากถังบําบัด SS-3 จะเข้าสูถ่ งั บําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1

2) ระบบบําบัดนํ้าเสีย
โครงการได้จดั ให้มถี งั บําบัดนํ้าเสียระบบเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration
Tank) จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X, WWT-Y1 และ WWT-Y2 ถัง
บําบัดนํ้าเสียระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter) จํานวน 3 ชุด ได้แก่ SS-1, SS-2
และ SS-3 ถังดักไขมัน จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังดักไขมัน GT-U, GT-V, GT-X, GT-Y1 และ GT-Y1 เพื่อ
รองรับปริมาณนํ้าเสียทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ โดยมีรายละเอียดของถังบําบัดนํ้าเสีย ดังนี้
(1) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร U ปริมาณนํ้าเสียเข้าสูร่ ะบบ
32.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบําบัดให้คา่ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ถังดักไขมัน (GT-U) จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(2) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-V : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร V ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบ
36.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบําบัดให้คา่ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ถังดักไขมัน (GT-V) จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(3) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-X : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร X ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบ
38.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบําบัดให้คา่ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ถังดักไขมัน (GT-X) จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(4) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1 : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 1) และห้องพักขยะ
รวมของอาคาร BOH ปริมาณนํ้ าเสียเข้าสู่ระบบ 22.19 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้ าเสีย 1 ชุด
สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพใน
การบําบัดให้คา่ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-Y1) จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์
เมตร
(5) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y2 : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 2) ปริมาณนํ้าเสียเข้า
สูร่ ะบบ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบําบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
และถังดักไขมัน (GT-Y1) จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(6) ถังบําบัดนํ้าเสีย SS-1, SS-2 : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคารห้องนํ้า 01-02 ปริมาณนํ้าเสีย
เข้า สู่ร ะบบ 0.70 ลูก บาศก์เ มตร/วัน /ชุ ด โดยถัง บํา บัด นํ้ า เสีย 1 ชุ ด สามารถรองรับ นํ้ า เสีย ได้ 1.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบําบัดให้ค่า BODออก
500 มิลลิกรัม/ลิตร จากนัน้ นํ้าทิง้ ดังกล่าวจะเข้าสูถ่ งั บําบัดนํ้าเสีย WWT-U ต่อไป
(7) ถังบําบัดนํ้าเสีย SS-3 : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคารห้องนํ้า 03 ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่
ระบบ 0.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยถังบําบัดนํ้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ปริม าณ BOD เข้า 250 มิล ลิก รัม /ลิต ร และมีป ระสิท ธิภ าพในการบํา บัด ให้ค่า BOD ออก 500
มิลลิกรัม/ลิตร จากนัน้ นํ้าทิง้ ดังกล่าวจะเข้าสูถ่ งั บําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1 ต่อไป
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ทีม่ จี ํานวน
ห้องพักรวมกันทุกชัน้ ในอาคารหลายหลังรวมทัง้ สิ้น 232 ห้องชุด ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ก. ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด กําหนดค่า BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร นํ้าทิง้ ของโครงการทีผ่ า่ น
การบําบัดแล้ว (ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จากถังบําบัดแต่ละชุด จะไหลเข้าสูบ่ ่อเก็บนํ้ารดนํ้าต้นไม้
ปริม าตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด รวมจํานวน 5 ชุด จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่อ งสูบนํ้ า อัตราการสูบ 10
ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จํานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดนํ้ าแบบท่อซึม
ดิน โดยอัตราการซึมนํ้าของดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิด
อัตราการซึมนํ้ าของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนํ านํ้ าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์โดยการรดนํ้าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 2.doc

2-60

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สําหรับปริมาณนํ้าทีเ่ หลือ 119.29 ลูกบาศก์เมตร เบือ้ งต้น
โครงการจะนําไปล้างอุปกรณ์เครือ่ งมือคนสวน ล้างพืน้ คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณ
นํ้าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติมอากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํ้า และระบาย
ออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
3) การกําจัดตะกอนส่วนเกิ นและกากไขมัน
ระบบบําบัดนํ้ าเสียของโครงการได้ออกแบบให้ม ีเครื่อ งสูบตะกอนเวียนกลับในถังตกตะกอน
สําหรับวิธกี าํ จัดตะกอนส่วนเกินในส่วนถังแยกตะกอนแต่ละถังบําบัดมีรายละเอียดดังนี้
 ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X : ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีต่ อ้ งกําจัด 1.12
กิโ ลกรัม /วัน ระยะเวลากัก เก็บ ตะกอน 65 วัน ปริม าณสูบ ตะกอนทิ้ง จากถัง เก็บ ตะกอน
เท่ากับ 2.36 ลูกบาศก์เมตร/ครัง้
 ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y : ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีต่ อ้ งกําจัด 0.70 กิโลกรัม/วัน ระยะเวลา
กักเก็บตะกอน 65 วัน ปริมาณสูบตะกอนทิง้ จากถังเก็บตะกอน เท่ากับ 1.48 ลูกบาศก์เมตร/
ครัง้
รายการคํานวณตะกอนส่วนเกินแสดงในรายการคํานวณระบบบําบัดนํ้าเสีย แสดงในภาคผนวก
ข-2
สําหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ กั กากไขมันและเศษอาหารไป
ทิง้ เป็ นประจํา ทัง้ นี้โครงการจะจัดให้มพี นักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตักไขมันออกตามความจําเป็ นทุก
สัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครัง้ โดยนํ ากากไขมันใส่ในกระถางที่มกี ระดาษรองที่ก้นกระถาง
เพื่อให้สว่ นทีเ่ ป็ นนํ้าซึมออกจากกากไขมันและทิง้ ไว้จนแห้งเป็ นก้อนก่อนนําใส่ถุงดํา จากนัน้ นําไปทิง้ รวม
กับขยะทัวไปที
่
่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อนํ าไปกําจัดต่อไป นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6
เดือน เพือ่ ให้การทํางานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้กากไขมันทีต่ อ้ งกําจัดจะนําไปตากแห้งก่อน
เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรค และกลิน่ ซึง่ เกิดจากฝน สัตว์ และแมลง เป็ นต้น
ส่วนประกอบและรายละเอียดภายในระบบบําบัดบําบัดนํ้าเสีย แสดงดังตารางที่ 2-9 ถึงตารางที่
2-10 ผังระบบระบายนํ้าเสีย แสดงดังรูปที่ 2-27 ไดอะแกรมระบบระบายนํ้าเสีย แสดงดังรูปที่ 2-28 ถึงรูป
ที่ 2-31 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบําบัดนํ้ าเสียของระบบบําบัดนํ้ าเสีย แสดงดังรูปที่ 2-32 ถึงรูปที่ 2-36
แบบขยายระบบบําบัดนํ้ าเสีย แสดงดังรูปที่ 2-37 ถึงรูปที่ 2-39 และรายการคํานวณระบบบําบัดนํ้ าเสีย
แสดงในภาคผนวก ข-2
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-9 ส่วนประกอบและรายละเอียดภายในถังบําบัดนํ้าเสียระบบเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลาง
ยึดเกาะ
รายละเอียดของระบบบัดนํ้าเสีย
1. ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ระยะเวลาเก็บกัก (ชัวโมง)
่
2. ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
MLSS (มิลลิกรัม/ลิตร)
F/M (วัน-1)
ระยะเวลาเก็บกัก HRT (ชัวโมง)
่
3. ถังตกตะกอน
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ระยะเวลาเก็บกัก (ชัวโมง)
่
พืน้ ทีถ่ งั ตกตะกอน (ตารางเมตร)
อัตราการไหลล้นต่อพืน้ ที่ (ลบ.ม/ตร.ม./วัน)
4. ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
BODเข้า (มิลลิกรัม/ลิตร)
BODออก (มิลลิกรัม/ลิตร)

ระบบบําบัดนํ้าเสีย
WWT-Y1,
WWT-U,
WWT-Y2
WWT-V,
WWT-X

เกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพ*

ผลการ
ประเมิ น
เทียบกับ
เกณฑ์ที่ใช้

15.35
9.21

9.62
9.24

-

-

14.20
3,000
0.16
8.50

9.12
3,000
0.16
8.80

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

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.50
2.70
2.51
15.97

2.76
2.65
1.99
12.56

ไม่น้อยกว่า 21)
-

ผ่าน
-

250
20

250
20

ไม่น้อยกว่า 2501)
ไม่เกิน 202)

ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ : 1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2550
2)
มาตรฐานนํ้าทิง้ อาคารประเภท ก. (อาคารชุด จัดอยู่ในอาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดทีม่ จี าํ นวนห้องสําหรับใช้
เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยรวมกันทุกชัน้ ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตัง้ แต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถงึ 500 ห้องนอน และโรงแรม จัดอยู่ใน
อาคารประเภท ก. คือ ทีม่ จี าํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นห้องพักรวมกันทุกชัน้ ของทุกอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตัง้ แต่ 200 ห้องขึน้
ไป)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-10 ส่วนประกอบและรายละเอียดภายในถังบําบัดนํ้าเสียระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ
รายละเอียดของระบบบัดนํ้าเสีย
1. ถังเกรอะ
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ระยะเวลาเก็บกัก (ชัวโมง)
่
2. ถังบําบัดไร้อากา ศ
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ระยะเวลาเก็บกัก HRT (ชัวโมง)
่
4. ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
BODเข้า (มิลลิกรัม/ลิตร)
BODออก (มิลลิกรัม/ลิตร)

ระบบบําบัดนํ้าเสีย
SS-1, SS-2, SS-3

เกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพ*

ผลการ
ประเมิ นเทียบ
กับ
เกณฑ์ที่ใช้

1.00
24

-

-

0.24
24

-

-

250
50

ไม่น้อยกว่า 2501)
-

ผ่าน
-

หมายเหตุ : 1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2550
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-27 ผังระบบระบายน้�าเสีย

2-64

รูปที่ 2-28 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าเสียอาคาร U

2-65

รูปที่ 2-29 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าเสียอาคาร V

2-66

รูปที่ 2-30 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าเสียอาคาร X

2-67

รูปที่ 2-31 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าเสียอาคาร Y

2-68

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

นํ้าเสียจากอาคาร U
เข้าระบบ 32.62 ลบ.ม./วัน

นํ้าเสียจากอาคารห้องนํ้า 01-02
เข้าระบบ 0.7 ลบ.ม./วัน/ถัง
ถังเกรอะ
ปริมาตร 1.0 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชม.

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

ถังบําบัดนํ้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 40 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

BOD เข้า = 250 mg/l

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 15.35 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.21 ชม.

SS-1,SS-2

ถังบําบัดไร้อากาศ
ปริมาตร 0.24 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชม.

พืน้ ที่สีเขียวสําหรับกําจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.33 ลบ.ม./วัน
สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 14.20 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.50 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกําจัด
ละอองนํ้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองนํ้า
ที่เกิ ด 20 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 4.50 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.70 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพนํ้า/บ่อเก็บนํ้ารดนํ้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดนํ้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถนํ า นํ้ า เสีย ที่
ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งทีผ่ ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้ าแล้ง สําหรับปริมาณนํ้ าที่เหลือ เบื้องต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสูบ่ อ่ ตรวจคุณภาพนํ้า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป

รูปที่ 2-32 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียของถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U, SS-1 และ SS-2
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

นํ้าเสียจากอาคาร V
เข้าระบบ 36.80 ลบ.ม./วัน

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

ถังบําบัดนํ้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 40 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

BOD เข้า = 250 mg/l

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 15.35 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.21 ชม.

พืน้ ที่สีเขียวสําหรับกําจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.33 ลบ.ม./วัน
สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 14.20 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.50 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกําจัด
ละอองนํ้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองนํ้า
ที่เกิ ด 20 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 4.50 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.70 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพนํ้า/บ่อเก็บนํ้ารดนํ้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดนํ้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถนํ า นํ้ า เสีย ที่
ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งทีผ่ ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้ าแล้ง สําหรับปริมาณนํ้ าที่เหลือ เบื้องต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสูบ่ อ่ ตรวจคุณภาพนํ้า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป

รูปที่ 2-33 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียของถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-V
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

นํ้าเสียจากอาคาร X
เข้าระบบ 38.16 ลบ.ม./วัน

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

ถังบําบัดนํ้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 40 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

BOD เข้า = 250 mg/l

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 15.35 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.21 ชม.

พืน้ ที่สีเขียวสําหรับกําจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.33 ลบ.ม./วัน
สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 14.20 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.50 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกําจัด
ละอองนํ้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองนํ้า
ที่เกิ ด 20 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 4.50 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.70 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพนํ้า/บ่อเก็บนํ้ารดนํ้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดนํ้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถนํ า นํ้ า เสีย ที่
ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งทีผ่ ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้ าแล้ง สําหรับปริมาณนํ้ าที่เหลือ เบื้องต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสูบ่ อ่ ตรวจคุณภาพนํ้า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป

รูปที่ 2-34 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียของถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-X
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

นํ้าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 1) และ
ห้องพักขยะรวมจากอาคาร BOH
เข้าระบบ 22.19 ลบ.ม./วัน

นํ้าเสียจากอาคารห้องนํ้า 03
เข้าระบบ 0.7 ลบ.ม./วัน/ถัง

ถังบําบัดนํ้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 25 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

ถังบําบัดไร้อากาศ
ปริมาตร 0.24 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชม.

ถังเกรอะ
ปริมาตร 1.0 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชม.

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

BOD เข้า = 250 mg/l

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 9.62 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.24 ชม.

พืน้ ที่สีเขียวสําหรับกําจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.49 ลบ.ม./วัน
สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 9.12 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.80 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกําจัด
ละอองนํ้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองนํ้า
ที่เกิ ด 25 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 2.76 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.65 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพนํ้า/บ่อเก็บนํ้ารดนํ้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดนํ้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถนํ า นํ้ า เสีย ที่
ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งทีผ่ ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้ าแล้ง สําหรับปริมาณนํ้ าที่เหลือ เบื้องต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสูบ่ อ่ ตรวจคุณภาพนํ้า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป

รูปที่ 2-35 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียของถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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SS-3

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

นํ้าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 2)
เข้าระบบ 20.00 ลบ.ม./วัน

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

ถังบําบัดนํ้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 25 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

BOD เข้า = 250 mg/l

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 9.62 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.24 ชม.

พืน้ ที่สีเขียวสําหรับกําจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.49 ลบ.ม./วัน
สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 9.12 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.80 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกําจัด
ละอองนํ้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองนํ้า
ที่เกิ ด 25 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 2.76 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.65 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพนํ้า/บ่อเก็บนํ้ารดนํ้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดนํ้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถนํ า นํ้ า เสีย ที่
ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งทีผ่ ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้ าแล้ง สําหรับปริมาณนํ้ าที่เหลือ เบื้องต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสูบ่ อ่ ตรวจคุณภาพนํ้า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป

รูปที่ 2-36 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียของถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y2
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-37 แบบขยายระบบบ้าบัดน้�าเสียขนาด 40 ลบ.ม./วัน

2-74

รูปที่ 2-38 แบบขยายระบบบ้าบัดน้�าเสียขนาด 25 ลบ.ม./วัน

2-75

รูปที่ 2-39 แบบขยายระบบบ้าบัดน้�าเสียขนาด 1 ลบ.ม./วัน

2-76

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

4) วิ ธีการจัดการละอองนํ้า (Aerosol) และก๊าซมีเทน (CH4)
วิธกี ารกําจัดละอองนํ้ าและก๊ าซมีเทน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างขัน้ ตอนของการบําบัดนํ้ าเสียของ
โครงการ และวิธกี ารควบคุมการกําจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดการละอองนํ้ าเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นในระบบบําบัดนํ้ าเสีย WWT-U, WWT-V,
WWT-X มีปริมาณละอองนํ้าเสียเกิดขึน้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ชุ
่
ด และระบบบําบัดนํ้าเสีย WWTY1, WWT-Y2 มีปริมาณละอองนํ้าเสียเกิดขึน้ 25.00 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ชุ
่
ด โครงการนําละอองนํ้าไป
กําจัดด้วยวิธกี ารใช้แบคทีเรียทีม่ อี ยู่ในดินต่อไป ด้วยอัตราการลดละอองนํ้ า 0.04 ลูกบาศก์เมตร/ตาราง
เมตร-วัน ดังนัน้ กําจัดละอองนํ้าต้องใช้พน้ื ที่ 0.139 ตารางเมตร/ถังบําบัดนํ้าเสีย และ 0.174 ตารางเมตร/
ถังบําบัดนํ้าเสีย ตามลําดับ ทัง้ นี้ โครงการจะจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวทีใ่ ช้ในการกําจัดละอองนํ้า จํานวน 5 จุด
พืน้ ที่ 1.0 ตารางเมตร ต่อถังบําบัดนํ้าเสีย ดังนัน้ สามารถรองรับปริมาณละอองนํ้าเสีย (Aerosol) ทีเ่ กิดขึน้
ได้อย่างเพียงพอ แบบขยายระบบกําจัดละอองนํ้ าเสีย (Aerosol) แสดงดังรูปที่ 2-37 ถึงรูปที่ 2-38 และ
รายการคํานวณปริมาณละอองนํ้า แสดงในภาคผนวก ข-2
(2) การกําจัดก๊าซมีเทน (CH4) ปริมาณก๊าซมีเทนทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนถังแยกกากตะกอนในถังบําบัด
นํ้าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึน้ 1.33 ลูกบาศก์เมตร/วัน และถังบําบัด
นํ้าเสีย WWT-Y1, WWT-Y2 มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึน้ 1.49 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทัง้ นี้ โครงการได้เลือก
การกําจัดก๊าซมีเทนโดยใช้วธิ ี Biological Oxidation โดยใช้ป๋ ยหมั
ุ กพร้อมใช้งาน (Mature Compost) โดย
โครงการเลือกใช้ป๋ ุยทีส่ ามารถกําจัดมีเทนได้ทป่ี ริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตร/ตารางเมตร/วัน ซึ่ง
โครงการต้องใช้พน้ื ทีใ่ นการกําจัดก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํ้ าเสีย 0.55 ตารางเมตร และ 0.62 ตาราง
เมตร ตามลําดับ ดังนัน้ โครงการจัดให้มพี น้ื ทีใ่ นการกําจัดก๊าซมีเทนในดิน จํานวน 5 จุด มีพน้ื ทีจ่ ุดละ 1
ตารางเมตร ซึ่งมีท่อเพื่อให้มเี ทนระเหยผ่านดิน ดังนัน้ ปริมาตรบ่อดินจึงเพียงพอทีจ่ ะกําจัดก๊าซมีเทนที่
เกิดขึน้ จากถังบําบัดนํ้าเสียของโครงการได้ โดยปฏิกริ ยิ ากําจัดก๊าซมีเทน เป็ นดังนี้
CH4 + 2O2

ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า

CO2 + 2H2O

แบคทีเรียกลุ่มเมทาโนโทรฟ

แบบขยายระบบกําจัดก๊าซมีเทน แสดงดังรูปที่ 2-37 ถึงรูปที่ 2-38 และรายการคํานวณปริมาณ
ก๊าซมีเทน แสดงในภาคผนวก ข-2
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โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

5) การนํานํ้าเสียที่ผา่ นการบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์
นํ้าเสียทีผ่ ่านการบําบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บนํ้ ารดนํ้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด รวมจํานวน 5 ชุด
จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบนํ้า อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จํานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดนํ้าต้นไม้
ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดนํ้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมนํ้ าของดินบริเวณพื้นที่สเี ขียวของ
โครงการประมาณ 160.80 ลูก บาศก์เ มตร/วัน (คิด อัต ราการซึม นํ้ า ของดิน ที่ 10 มิล ลิเ มตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนํานํ้าเสียทีผ่ ่านการบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดนํ้าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
รายการคํานวณการใช้น้ํารดนํ้าต้นไม้
นํ้าทีผ่ า่ นการบําบัดแล้ว

=

151.45

ลูกบาศก์เมตร/วัน

พืน้ ทีส่ เี ขียว (บริเวณชัน้ ล่าง)

=

1,340.00

ตารางเมตร

อัตราการซึมนํ้าของดิน

=

10

มิลลิเมตร/วัน

=

0.010

เมตร/ชัวโมง
่

(ทีม่ า : นํ้าและการให้น้ํา, อ.จําเริญ ยืนยงสวัสดิ)์

เวลาทีใ่ ช้สาํ หรับรดนํ้าต้นไม้และซึมนํ้า

=

12

ชัวโมง
่

อัตราการซึมนํ้าของดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียว

=

1,340.00 x (0.01 x 12)

=

160.80

ลูกบาศก์เมตร/วัน

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สําหรับปริมาณนํ้าทีเ่ หลือ 119.29 ลูกบาศก์เมตร เบือ้ งต้น
โครงการจะนําไปล้างอุปกรณ์เครือ่ งมือคนสวน ล้างพืน้ คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณ
นํ้าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติมอากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํ้า และระบาย
ออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
ผังแสดงระบบรดนํ้ าต้นไม้ แสดงดังรูปที่ 2-40 และบ่อตรวจคุณภาพนํ้า/บ่อเก็บนํ้ ารดนํ้ าต้นไม้
แสดงดังรูปที่ 2-41
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-40 ผังระบบรดน้�าต้นไม้
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

A

บ่ อตรวจคุ ณภาพนํา้ /
บ่ อเก็ บนํา้ รดนํา้ ต้ นไม้
VOL. = 3.0x1.50 = 4.50 ลบ.ม.

1.50
1.90

2.40
2.00

แบบขยายบ่ อตรวจคุณภาพนํา้ /บ่ อเก็บนํา้ รดนํา้ ต้นไม้

0.50
0.50

2.00
2.40
2.90

ท่อรดนํ้า ต้นไม้(PB ? 3")

ั ้ ้า ต้นไม้
ปมรดนํ

รู ปตัด A บ่ อตรวจคุณภาพนํา้ /บ่ อเก็บนํา้ รดนํา้ ต้นไม้

รูปที่ 2-41 แบบขยายบ่อตรวจคุณภาพนํ้า/บ่อเก็บนํ้ารดนํ้าต้นไม้
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.3 การระบายนํ้าและการป้ องกันนํ้าท่วม
ระบบระบายนํ้าภายในโครงการจะแยกนํ้าเสียและนํ้าฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การระบายนํ้าเสีย
นํ้าเสียทีผ่ ่านการบําบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บนํ้ ารดนํ้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด รวมจํานวน 5 ชุด
จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบนํ้า อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จํานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดนํ้าต้นไม้
ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดนํ้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมนํ้ าของดินบริเวณพื้นที่สเี ขียวของ
โครงการประมาณ 160.80 ลูก บาศก์เ มตร/วัน (คิด อัต ราการซึม นํ้ า ของดิน ที่ 10 มิล ลิเ มตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนํานํ้าเสียทีผ่ ่านการบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดนํ้าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สําหรับปริมาณนํ้าทีเ่ หลือ 119.29 ลูกบาศก์เมตร เบือ้ งต้น
โครงการจะนําไปล้างอุปกรณ์เครือ่ งมือคนสวน ล้างพืน้ คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณ
นํ้าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติมอากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํ้า และระบาย
ออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
2) การระบายนํ้าฝนและการป้ องกันนํ้าท่วม
การระบายนํ้าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากชัน้ หลังคาของอาคาร และจากพืน้ ดิน
นอกอาคาร โดยการระบายนํ้าฝนบนพืน้ ดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การ
ไหลซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณสนามหญ้าและพืน้ ทีส่ เี ขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ําฝนไหลไปตามความลาด
ชันของภูมปิ ระเทศ ซึง่ นํ้าฝนส่วนนี้จะไหลลงสูบ่ อ่ ระบายนํ้าทีเ่ ตรียมไว้ สําหรับนํ้าฝนจากหลังคาของอาคาร
ภายในโครงการจะรวบรวมนํ้ าฝนลงท่อระบายนํ้ าฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อพักนํ้าเป็ นระยะอยู่โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของ
โลก (Gravity) สําหรับพืน้ ทีก่ ารรับนํ้าฝนของโครงการแยกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
โซนที่ 1 มีพ้ืน ที่ร บั นํ้ า 3,728.47 ตารางเมตร ก่ อ นพัฒ นาโครงการจะมีอ ตั ราการระบายนํ้ า
154.29 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
และหลังพัฒนาโครงการมีอตั ราการระบายนํ้า 305.88 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง
่
มีปริมาณนํ้าฝนทีโ่ ครงการต้องกักเก็บไว้ 151.59 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหน่ วงนํ้า 1
มีปริมาตร 152.75 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบนํ้าฝนจากบ่อหน่ วง 1 ด้วยเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2 เครื่อง
ทํางานสลับกัน มีอตั ราการสูบ 32 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
อ่ ง ซึง่ สามารถควบคุมอัตราการไหลของนํ้าให้
มีค่าอัตราการระบายน้อยกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยนํ้าฝนจะระบายนํ้าเข้าสูบ่ ่อดักขยะก่อนระบาย
ลงสูค่ ลองปากบางต่อไป
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รายละเอียดโครงการ

โซนที่ 2 มีพ้ืน ที่ร บั นํ้ า 4,775.13 ตารางเมตร ก่ อ นพัฒ นาโครงการจะมีอ ตั ราการระบายนํ้ า
199.85 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
และหลังพัฒนาโครงการมีอตั ราการระบายนํ้า 368.85 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง
่
มีปริมาณนํ้าฝนทีโ่ ครงการต้องกักเก็บไว้ 169 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหน่ วงนํ้า 2 มี
ปริมาตร 171.50 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบนํ้ าฝนจากบ่อหน่ วง 2 ด้วยเครื่องสูบนํ้ า จํานวน 2 เครื่อง
ทํางานสลับกัน มีอตั ราการสูบ 40 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
อ่ ง ซึง่ สามารถควบคุมอัตราการไหลของนํ้าให้
มีค่าอัตราการระบายน้อยกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยนํ้าฝนจะระบายนํ้าเข้าสูบ่ ่อดักขยะก่อนระบาย
ลงสูค่ ลองปากบางต่อไป
สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบ่ ่อหน่ วงนํ้า โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอน
ดินสะสมในบ่อ ผังระบบระบายนํ้ าฝนของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-42 ไดอะแกรมระบบระบายนํ้ าฝน
แสดงดังรูปที่ 2-43 ถึงรูปที่ 2-46 ผัง Hydraulic Profile ระบบระบายนํ้าฝน แสดงดังรูปที่ 2-47 และแบบ
ขยายบ่อหน่ วงนํ้ า แสดงดังรูปที่ 2-48 รายการคํานวณระบบระบายนํ้ าและขนาดบ่อหน่ วงนํ้ า แสดงใน
ภาคผนวก ข-3
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-42 ผังระบบระบายน้�าฝน

2-83

รูปที่ 2-43 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าฝนอาคาร U

2-84

รูปที่ 2-44 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าฝนอาคาร V

2-85

รูปที่ 2-45 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าฝนอาคาร X

2-86

รูปที่ 2-46 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าฝนอาคาร Y

2-87

รูปที่ 2-47 ผัง Hydraulic Profile ระบบระบายน้�าฝน

2-88

รูปที่ 2-48 แบบขยายบ่อหน่วงน้�า

2-89

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.4 การจัดการมูลฝอย
1) ปริ มาณขยะมูลฝอย
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทาํ การประเมินจากผูเ้ ข้าพักอาศัยเต็มโครงการ
โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการทีพ่ กั อาศัยบริการ
ชุมชนและสถานทีพ่ กั ตากอากาศของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2560)
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็ นขยะชุมชนทัวไป
่ ได้แก่ ถุ งพลาสติก เศษอาหาร เศษ
กระดาษ และเศษผ้า โดยปริมาณขยะมูลฝอยทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ มีรายละเอียดดังนี้
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย

1

กิโลกรัม/คน/วัน

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560)
ส่วนห้องชุด
จํานวนผูพ้ กั อาศัยสูงสุด
ปริมาณมูลฝอยทีเ่ กิดจากห้องชุด
หรือ

902

คน

=

902

กิโลกรัม/วัน

=

0.902

ตัน/วัน

20

คน (ข้อมูลโครงการ)

ส่วนพนักงาน
จํานวนพนักงาน
ปริมาณมูลฝอยทีเ่ กิดจากพนักงาน

=

20

กิโลกรัม/วัน

หรือ

=

0.02

ตัน/วัน

ดัง นัน้ ปริม าณขยะที่ค าดว่ า น่ า จะเกิด ในกรณี เ ลวร้า ยที่สุด ของโครงการ (มีผู้พ กั อาศัย เต็ม
โครงการ) เท่ากับ 922 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.922 ตัน/วัน
2) การจัดการมูลฝอย
โครงการจะจัดถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชัน้ ของอาคาร ซึง่ โครงการจะจัดให้มถี งั
ขยะขนาด 120 ลิตร จํานวน 4 ถัง/ห้อง แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทัวไป
่ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
ส่วนในห้องสํานักงานนิตบิ ุคคล และพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง จัดให้มถี งั ขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จํานวน 4 ถัง แยก
เป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทัวไป
่ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และห้องนํ้ารวมจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 10 ลิตร
จํานวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ นํ ามาคัดแยกประเภทมูลฝอยเป็ นขยะ
อินทรีย์ ขยะทัวไป
่ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ก่อนนําไปพักไว้ทห่ี อ้ งพักขยะรวม ซึง่ ประกอบด้วย ห้องพัก
ขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทัวไป
่ ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย ตัง้ อยู่บริเวณชัน้ ที่ 1 ของ
อาคาร Back of the house
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การจัดการมูลฝอยทีส่ ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณห้องพักขยะรีไซเคิล โดยโครงการ
จะรวบรวมใส่ถุงดํา ซึง่ ขยะทีส่ ามารถนํากลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกทีไ่ ม่เลอะ
คราบอาหาร และโลหะ เป็ นต้น พนักงานทําความสะอาดจะแยกและขายให้แก่รา้ นรับซือ้ ของเก่า
ส่วนมูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายสีแดงจะเก็บไว้ในทีห่ อ้ งพักขยะอันตราย ซึง่ จะ
ใช้รองรับขยะทีม่ อี นั ตรายต่อสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย
กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ เป็ นต้น โดยในขณะปฏิบตั งิ าน
กําหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครัง้ เพื่อป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว พร้อมทัง้ ให้ม ี
การจัดการคัดแยกขยะอันตรายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้ศูนย์กําจัด
ขยะ มูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัดต่อไป ปจั จุบนั จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศ เรื่อง กําหนดประเภท
ราคา และหลักเกณฑ์การนํ าส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการ
ขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกําจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมทีข่ น้ึ
ทะเบียน
ส่วนขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็ นต้นแม่บา้ นจะรวบรวมขยะอินทรียจ์ าก
ถังขยะอินทรีย์ บริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็ นต้น มายังห้องพักขยะ
อินทรีย์ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดํา พร้อมมัดปากถุงให้แน่ น เพื่อให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการ
เลีย้ งสัตว์หรือทําปุ๋ยต่อไป
ส่วนขยะทัวไป
่ โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดํา พร้อมมัดปากถุงให้แน่ น และนํ าไปพักไว้ทห่ี อ้ งพัก
ขยะทัวไป
่ เพือ่ ให้รถเก็บขนขยะจากเทศบาลตําบลราไวย์เข้ามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกําจัดต่อไป
3) ห้องพักขยะรวมของโครงการ
ห้องพักขยะรวมของโครงการเป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่บริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร
Back of the house โดยแบ่งออกเป็ น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทัวไป
่ ห้องพักขยะ
รีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย โดยเจ้าหน้ าที่เก็บขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยได้อย่าง
สะดวก โดยโครงการออกแบบให้มปี ระตูไว้ปิดป้องกันกลิน่ และเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ดิ ชิด สามารถป้องกันกลิน่ และ
การแพร่กระจายของเชือ้ โรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด ทัง้ นี้ โครงการได้จดั
ให้มตี าํ แหน่ งจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอย เส้นทางการขนย้ายขยะมูลฝอยจากห้องพักขยะมูลฝอยรวมมายัง
บริเวณทีจ่ อดรถเก็บขนขยะมูลฝอยชัวคราว
่
แสดงดังรูปที่ 2-49 โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล
ตําบลราไวย์จะจอดบริเวณถนนซอยรัว้ แฝดชัวคราว
่
เพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยด้านหน้าห้องพักขยะรวมของ
โครงการ โดยซอยรัว้ แฝด เดิมมีความกว้างของเขตทาง 5 เมตร และผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ทัง้ นี้
ปจั จุบนั โครงการได้ยกทีด่ นิ บางส่วนให้เป็ นถนนสาธารณะและขออนุ ญาตดําเนินการปรับปรุงถนนให้ม ี
ความกว้าง 6 เมตร ทัง้ นี้ ซอยรัว้ แฝด มีสภาพการจราจรเบาบางมาก
ผังแสดงตําแหน่ งห้องพักขยะรวม แสดงดังรูปที่ 2-49 และแบบขยายห้องพักขยะรวม แสดงดัง
รูปที่ 2-50
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-49 ผังแสดงตําแหน่งห้องพักขยะรวม

2-92

รูปที่ 2-50 แบบขยายห้องพักขยะรวม

2-93

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ปริ มาณมูลฝอยอิ นทรีย์ คิ ดเป็ น 64.98% ของปริ มาณของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์

=
=

0.6498 x 922
599.12

กิโลกรัม/วัน

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

=
=

0.21 x 922
193.62

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณมูลฝอยทัวไป
่ คิ ดเป็ น 14% ของปริ มาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณมูลฝอยทัวไป
่

=
=

0.14 x 922
129.08

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณมูลฝอยอันตราย คิ ดเป็ น 0.02% ของปริ มาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณมูลฝอยอันตราย

=
=

0.0002 x 922
0.18

กิโลกรัม/วัน

ตารางที่ 2-11 อัตราส่วนของปริ มาณมูลฝอยที่เกิ ดขึน้ ของโครงการในแต่ละประเภท
ประเภทของ
มูลฝอย
มูลฝอยอินทรีย์

อัตราส่วนของมูลฝอย
ปริ มาณมูลฝอยที่เกิ ดขึน้
ความ
(%) ของปริ มาณมูลฝอย
ทัง้ หมดของโครงการ
หนาแน่ น2)
ที่เกิ ดขึน้ ทัง้ หมดในเขต
(กก./ลบ.ม.) กิ โลกรัม/วัน ลบ.ม./วัน
เทศบาลนครภูเก็ต1)
64.98
300
599.12
2.00

ความสามารถใน
การรองรับขยะ
ของห้องพักขยะ
(ลบ.ม./วัน)
7.50

รองรับ
ได้นาน
(วัน)
4

มูลฝอยรีไซเคิล

21

200

193.62

0.97

8.47

9

มูลฝอยทัวไป
่

14

150

129.08

0.86

1.87

2

มูลฝอยอันตราย

0.02

1503)

0.18

0.0012

1.87

รวม

100

-

922

3.8312

26.91

1,558
-

ทีม่ า : 1) กลุ่มงานสิง่ แวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560
2)
การออกแบบระบบท่ออาคารและสิง่ แวดล้อมอาคาร เล่ม 2, เกรียงศักดิ ์ อุดมสินโรจน์, 2539
3)
เทียบเคียงความหนาแน่นกับขยะมูลฝอยทัวไป
่
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ห้องพักขยะอิ นทรีย์ มีขนาดพืน้ ที่ 5.00 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 7.50
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ห้องพักขยะรีไซเคิ ล มีขนาดพืน้ ที่ 5.65 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 8.47
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ห้องพักขยะทัวไป
่ มีขนาดพื้นที่ 1.25 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.87
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ห้องพักขยะอันตราย มีขนาดพืน้ ที่ 1.25 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.87
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ดังนัน้ ห้องพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 26.91 ลูกบาศก์เมตร
4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการนํ้าชะขยะ
ความสามารถในการรองรับห้องพักขยะอิ นทรีย์
ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะอินทรียข์ องโครงการ
=
7.50
ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณขยะอินทรีย์
=
2.00ลูกบาศก์เมตร/วัน
ห้องพักขยะอินทรียส์ ามารถรองรับขยะได้
= 7.50 / 2.00
=

3.75

วัน

ความสามารถในการรองรับห้องพักขยะรีไซเคิ ล
ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงการ
=
8.47ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณขยะรีไซเคิล
=
0.97ลูกบาศก์เมตร/วัน
ห้องพักขยะไซเคิลสามารถรองรับขยะได้
= 8.47 / 0.97
=
8.73วัน
ความสามารถในการรองรับห้องพักขยะทัวไป
่
ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะทัวไปของโครงการ
่
=
1.87ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณมูลฝอยทัวไป
่
=
0.86ลูกบาศก์เมตร/วัน
ห้องพักขยะทัวไปสามารถรองรั
่
บขยะได้
= 1.87 / 0.86
=
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2.17

วัน

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ความสามารถในการรองรับห้องพักขยะอันตราย
ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะอันตรายของโครงการ
=
1.87ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณขยะอันตราย
=
0.0012
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ห้องพักขยะอันตรายสามารถรองรับขยะได้
=
1.87 / 0.0012
=
1,558.33 วัน
ดังนัน้ โครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
ประมาณ 4 วัน 9 วัน 2 วัน และ 1,558 วัน ตามลําดับ

ขยะทัวไป
่ และขยะอันตราย ได้

เมือ่ เปิดดําเนินการ โครงการจะขอความอนุ เคราะห์จากเทศบาลตําบลราไวย์ให้เข้ามาดําเนินการ
เก็บขนขยะไปกําจัดต่อไป ซึง่ ขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนําไป
รวบรวมไว้ทห่ี อ้ งพักขยะรวม สําหรับนํ้ าชะขยะทีอ่ าจเกิดขึน้ จากห้องพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถงั
บําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1 ต่อไป นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มพี นักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวม
ไม่ให้มขี ยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และล้างทําความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็ นประจํา โดย
นํ้าเสียจากการล้างทําความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสูร่ ะบบบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1 เช่นกัน

2.7.5 ไฟฟ้ า
โครงการจะขอรับ บริก ารด้ า นไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าค จัง หวัด ภู เ ก็ ต ด้ ว ยระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ทัง้ นี้รายละเอียดการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าทีส่ าํ คัญภายในโครงการ มีดงั นี้
1) ระบบไฟฟ้ าปกติ
โครงการจะติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนํ้ามัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 630
kVA จํานวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันตํ่าเข้าสูแ่ ผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดย
โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็ น 416/240 V เพื่อ
จ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร สําหรับตําแหน่ งของหม้อแปลงไฟฟ้า (TR1) จะติดตัง้ อยู่
ภายนอกอาคาร บริเวณด้านข้างอาคาร Back of the house และหม้อแปลงไฟฟ้า (TR2) จะติดตัง้ อยู่
ภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคาร V มีลกั ษณะเป็ นแบบยกเสา โดยหม้อแปลงไฟฟ้า (TR1) ตัง้ อยู่
ห่างจากแนวอาคาร Y ประมาณ 12.93 เมตร และหม้อแปลงไฟฟ้า (TR2) ตัง้ อยู่ห่างจากแนวอาคาร V
ประมาณ 8.07 เมตร
การติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วัดจากสาย
หุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็ม พิก ดั สําหรับผนังด้านเปิ ดของอาคาร) และโครงการได้เลือกใช้ข นาดอุ ปกรณ์

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 2.doc

2-96

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ป้องกันหม้อแปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็ นระบบ 33 kV ทัง้ นี้โครงการจะจัดให้ม ี
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคอยดูแลและบํารุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณนํ้ามันทีใ่ ช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ เป็ นต้น อีกทัง้ บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ หม้อแปลง
ไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานทีซ่ ง่ึ บุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทําการตรวจและบํารุงรักษา
ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึง่ บริเวณดังกล่าว ต้อง
มีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตัง้ ไว้ในบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ผังแสดงตําแหน่ งหม้อแปลงไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 2-51 ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 252 ถึงรูปที่ 2-53
2) ระบบไฟฟ้ าสํารอง
ในกรณีท่กี ารจ่ายไฟฟ้ าจากการไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค จังหวัดภูเก็ต ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน โครงการได้จดั ให้มเี ครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ขนาด 180 kVA จํานวน 1 ชุด จะติดตัง้ อยู่ภายใน
ห้องไฟฟ้าสํารองบริเวณอาคาร Back of the house เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่
ผูใ้ ช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบทีม่ คี วามสําคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่าง
ทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็ นต้น ได้อย่างเพียงพอ
3) ระบบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้ า
โครงการได้ตดิ ตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันตํ่า ขนาด 1,000 AT/1,250 AF ซึง่ ทําหน้าที่
ตัดกระแสไฟฟ้าทีม่ คี ่าสูงจากการลัดวงจรได้ ในเวลาทีเ่ หมาะสมและทันเวลาก่อนทีจ่ ะเกิดความเสียหาย
ส่วนห้องงานระบบไฟฟ้า จะปิดกัน้ ทีม่ นคงและมิ
ั่
ดชิด และไม่อนุญาตให้ผทู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในห้อง MDB
ของโครงการและมีทว่ี า่ งพอเพียงเพือ่ การตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาในส่วนทีเ่ ป็ นไฟฟ้าแรงตํ่า
4) การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้ า
โครงการได้ประเมินค่าไฟฟ้าทีเ่ กิดจากโหลดไฟฟ้าทัง้ หมดเท่ากับ 204.80 กิโลวัตต์/วัน ดังนัน้ ค่า
ไฟฟ้าภายในโครงการคิดเป็ น 19,422 บาท/เดือน และรายการคํานวณการประมาณการณ์ค่าไฟฟ้า แสดง
ในภาคผนวก ข-4
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2.7.6 การอนุรกั ษ์พลังงาน
เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในโครงการเป็ นจํานวนมาก ดังนัน้
โครงการจัดให้มมี าตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสําหรับเจ้าของโครงการและผูพ้ กั
อาศัยภายในโครงการ เพือ่ นําไปใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ มีรายละเอียดดังนี้
(1) การอนุรกั ษ์พลังงานสําหรับเจ้าของโครงการ
1. การอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้ าสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากทีส่ ุด เพื่อเพิม่ ร่มเงาให้กบั ตัวอาคารและช่วยลด
อุณหภูมทิ เ่ี กิดจากเครือ่ งปรับอากาศ
 เลือกใช้สอี ่อนหรือสีทไ่ี ม่ดดู รังสีความร้อน ในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่
มีระบบปรับอากาศ เพือ่ ช่วยการสะท้อนของแสงแดดทีด่ ี และลดการสะสมความร้อน
ของผนังอาคาร
 เลือกใช้สสี ะท้อนแสง สีกนั ความร้อน หรือกระเบือ้ งสีอ่อนสําหรับหลังคาของอาคาร
เพือ่ ลดการดูดกลืนความร้อน
 เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทีก่ นั ความร้อนได้ดหี รือติดตัง้ ฉนวนกันความร้อน
ตัง้ แต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนํ าพาความร้อนผ่านผนัง
อาคาร เช่น ติดตัง้ ฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานหรือใต้หลังคา และเลือกใช้
ผนังมวลเบาหรือผนังทีต่ ดิ ตัง้ ฉนวนกันความร้อน เป็ นต้น
 เลือกใช้เครือ่ งปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
 ติดตัง้ ชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณทีโ่ ปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียน
ได้สะดวก
 ปรับ ระดับ อุ ณ หภู ม ิเ ครื่อ งปรับ อากาศบริเ วณพื้น ที่ส่ ว นกลางของโครงการให้
เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
 หมันตรวจเช็
่
คสภาพและระบบทัวไปของเครื
่
่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ของโครงการ
 ตรวจสอบช่อ งระบายอากาศบริเ วณพื้น ที่ส่ว นกลางของโครงการ ไม่ ใ ห้ม ีส ิ่ง กีด
ขวางทางระบายอากาศ
2. การอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้ าสําหรับเครื่องทํานํ้าอุ่น
 ติดตัง้ เครือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน
 เลือกใช้หวั ฝกั บัวชนิดประหยัดนํ้า (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัด
นํ้ากว่าหัวฝกั บัวธรรมดา 25-75%
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 เลือกใช้เครื่องทํานํ้าอุ่นทีม่ ถี งั นํ้าภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุม้ เพราะสามารถลด
การใช้พลังงานได้ 10-20%
3. การอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้ าสําหรับระบบไฟฟ้ ากําลังและระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
 ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ใช้สอย กําหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12
วัตต์/ตารางเมตร
 ออกแบบระบบควบคุมการเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในพืน้ ทีส่ ่วนกลาง โดยแยกวงจร
ตามแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ปิดไฟในกรณีไม่ใช้งาน
 เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากําลังให้สูญเสียตํ่า (Low Loss) โดยกําหนดให้ค่า
Total Loss ของหม้อ แปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็น ต์ (การไฟฟ้ ากํา หนด 1.5
เปอร์เซ็นต์)
 ติดตัง้ สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด
 หมันดู
่ แลทําความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือ บํารุงรักษาอุป กรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลางอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ในการติด ตัง้ ระบบไฟฟ้ าให้เ ลือ กใช้บ ัล ลาสต์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ซ่ึง จะมีก ารสูญ เสีย
พลังงานประมาณ 1-2 วัตต์ และมีอายุการใช้งานนานขึน้ เป็ น 2 เท่า แทนการใช้บลั
ลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาทีจ่ ะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์
 เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างโดยการใช้หลอด LED ทัง้ โครงการ เพือ่ ประหยัดพลังงาน
 เลือ กใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอด
ตะเกียบ (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขัว้ เขียว (ค่าลู
เมนต่อวัตต์ เท่ากับ 90-105) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไส้มาก (ค่าลูเมน
ต่อวัตต์ เท่ากับ 8-22) โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพเชิงแสง (ค่าลูเมน/วัตต์)
หากค่ายิง่ มากหลอดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูง
4. การอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้ าสําหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลิ ฟต์
 ตัง้ เวลาให้ประตูลฟิ ต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจําเป็ น
ในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู
 แสดงเลขชัน้ ทีช่ ดั เจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางหลงชัน้ และ
ลดการใช้ลฟิ ต์ทไ่ี ม่จาํ เป็ น
5. การอนุรกั ษ์พลังงานนํ้า
 นํานํ้าทิง้ ทีผ่ า่ นการบําบัดแล้ว มารดนํ้าต้นไม้และพืน้ ทีส่ เี ขียวภายในโครงการ
 หมันตรวจสอบการรั
่
วไหลของนํ
่
้า เพือ่ ลดการสูญเสียนํ้าอย่างเปล่าประโยชน์
 เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ทป่ี ระหยัดนํ้า
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 ควบคุมแรงดันนํ้าในระดับทีเ่ หมาะสม
(2) การอนุรกั ษ์พลังงานสําหรับผู้พกั อาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผพู้ กั
อาศัยช่วยกันอนุ รกั ษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องชุดมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการรณรงค์ให้ผใู้ ช้บริการในโครงการทราบถึงวิธกี ารอนุ รกั ษ์พลังงาน โครงการจะติดป้าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลางต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทัง้ จัดทําคู่มอื การอนุ รกั ษ์พลังงานเพื่อ
แจกจ่ายให้กบั ผูพ้ กั อาศัยทุกห้องชุดได้รบั ทราบและนําไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อไป รายละเอียด
ในคูม่ อื การอนุรกั ษ์พลังงาน มีดงั นี้
1) วิ ธีลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง
 ปิดไฟทุกครัง้ เมือ่ ออกจากห้องพัก
 ปิดไฟดวงทีไ่ ม่จาํ เป็ น เพือ่ ลดการใช้พลังงาน
2) วิ ธีลดใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศ





ตัง้ อุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักทีม่ เี ครือ่ งปรับอากาศ
ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเครือ่ งปรับอากาศ
ปิดเครือ่ งปรับอากาศทุกครัง้ หลังเลิกใช้งาน

3) วิ ธีลดใช้พลังงาน ตู้เย็น
 ไม่นําอาหารทีร่ อ้ นหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตูเ้ ย็น
 ปิดตูเ้ ย็นให้สนิททุกครัง้ หลังการใช้งาน
 ไม่เปิดประตูตเู้ ย็นค้างไว้เป็ นเวลานาน
4) วิ ธีลดใช้พลังงาน โทรทัศน์
 ควรปิดโทรทัศน์ทนั ทีเมือ่ ไม่มคี นดู
 สําหรับผูท้ ห่ี ลับหน้าโทรทัศน์บอ่ ยๆ ควรตัง้ เวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์
5) วิ ธีลดใช้พลังงาน เครื่องทํานํ้าอุ่น
 ไม่เปิดเครือ่ งตลอดเวลา ในขณะฟอกสบูห่ รือสระผม
 ปิดวาล์วนํ้าและสวิทซ์ทนั ทีเมือ่ เลิกใช้งาน
 ควรตัง้ ระดับความแรงของนํ้าไว้ทร่ี ะดับปานกลางไม่ควรตัง้ ไว้ทร่ี ะดับแรงสุด
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมวด 2
มาตรา 17 การอนุรกั ษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ทเ่ี ข้ามาในอาคาร
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การรักษาอุณหภูมภิ ายในอาคารให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
(3) การใช้วสั ดุก่ อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุ รกั ษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ
ก่อสร้างนัน้ ๆ
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) การใช้และการติดตัง้ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และวัสดุทก่ี ่อให้เกิด การอนุรกั ษ์พลังงานในอาคาร
(6) การใช้ระบบควบคุมการทํางานของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
(7) การอนุรกั ษ์พลังงานโดยวิธอี ่นื ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(3) การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน
สําหรับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552 หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร
ข้อ 2 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกัน
ตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้องมีการออกแบบเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้
(4) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยมีหอ้ งชุด
เพื่อการอยู่อาศัย และห้องชุดเพื่อประกอบการค้าใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม ภายในโครงการประกอบด้วย
อาคารห้องพักสูง 5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละอาคารตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป
ได้แก่ อาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยเท่ากับ 3,119.10 ตารางเมตร,
3,541.10 ตารางเมตร, 3,523.53 ตารางเมตร และ 3,500.10 ตารางเมตร ตามลําดับ และอาคารบริการสูง
ชัน้ เดียว จํานวน 7 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร จากข้อมูลข้างต้น
พบว่า ประเภทและขนาดอาคารของอาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y เข้าข่ายอาคารทีต่ อ้ งมี
การออกแบบเพื่อ การอนุ รกั ษ์พ ลัง งานตามกฎกระทรวงกํา หนดประเภท หรือ ขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์แ ละวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อ การอนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ดังนัน้
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โครงการจึงได้ออกแบบอาคารให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่
2-12
ตารางที่ 2-12 การดําเนิ นโครงการกับกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ความสอดคล้อง
หมวด 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร
ส่วนที่ 1 ระบบกรอบอาคาร
ข้อ 3 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร
(1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคารในส่วนที่มกี ารปรับอากาศใน
แต่ ล ะประเภทของอาคารต้ อ งมี ค่ า ไม่ เ กิ น
ดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่า
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ประกอบด้วย อาคาร
การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของ ห้องพักและอาคารบริการมีความสูง 1-5 ชัน้ จํานวน 11 อาคาร โดย
มีอาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ทีเ่ ข้าข่ายตาม
อาคาร ต้องมีคา่ ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร
กฎกระทรวงฯ
- อาคาร U มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร เท่ากับ 16.92 วัตต์/ตารางเมตร
- อาคาร V มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร เท่ากับ 17.05 วัตต์/ตารางเมตร
- อาคาร X มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร เท่ากับ 17.18 วัตต์/ตารางเมตร
- อาคาร Y มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร เท่ากับ 16.51 วัตต์/ตารางเมตร
ดังนัน้ โครงการได้มกี ารออกแบบค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของผนั ง ด้า นนอกของอาคาร ไม่ เ กิน 30 วัต ต์ / ตารางเมตร ซึ่ง
สอดคล้องตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด (รายการคํานวณค่าการถ่ายเท
ความร้อ นรวมของผนังด้านนอกของอาคาร แสดงในภาคผนวก
ข-6)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-12 การดําเนิ นโครงการกับกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 (ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ความสอดคล้อง
(2) ค่ า การถ่ า ยเทความร้อ นรวมของหลัง คา
อาคารในส่ ว นที่ ม ีก ารปรับ อากาศในแต่ ล ะ
ประเภทของอาคารต้องมีคา่ ไม่เกินดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่า
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ประกอบด้วย อาคาร
การถ่ า ยเทความร้อ นรวมของหลัง คาอาคาร ห้องพักและอาคารบริการมีความสูง 1-5 ชัน้ จํานวน 11 อาคาร โดย
มีอาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ทีเ่ ข้าข่ายตาม
ต้องมีคา่ ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร
กฎกระทรวงฯ โดยอาคารดังกล่าวมีคา่ การถ่ายเทความร้อนรวมของ
หลังคาอาคาร เท่ากับ 8.64 วัตต์/ตารางเมตร/อาคาร
ดังนัน้ โครงการได้มกี ารออกแบบค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของหลังคาอาคาร ไม่เกิน 10.00 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งสอดคล้อง
ตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด (รายการคํานวณค่าการถ่ายเทความร้อน
รวมของหลังคาอาคาร แสดงในภาคผนวก ข-6)
(3) อาคารที่มกี ารใช้ง านพื้นที่ห ลายลัก ษณะ โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โครงการไม่มกี ารใช้
พื้น ที่แ ต่ ล ะส่ ว นต้ อ งใช้ข้อ กํ า หนดของระบบ พืน้ ทีภ่ ายในอาคารเป็ นลักษณะอื่น
กรอบอาคารตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่
แต่ละส่วนนัน้
ส่วนที่ 2 ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
ข้อ 4 การใช้ไฟฟ้ าส่องสว่างภายในอาคาร โดยไม่รวมพืน้ ที่จอดรถ
(1) การใช้ไ ฟฟ้ าสํา หรับ ใช้ส่ อ งสว่า งภายใน
โครงการออกแบบการใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้สอ่ งสว่างภายในอาคาร
อาคาร ต้องให้ได้ระดับความส่องสว่างสําหรับ ทุกอาคาร ให้มคี ่าระดับความส่องสว่างสําหรับงานแต่ละประเภท
งานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ และเป็ นไป อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุ ม อาคารหรือ หรือกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ กําหนด โดยได้ออกแบบค่าความ
กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ กําหนด
เข้มของแสงสว่าง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ดังนี้
 ทีจ่ อดรถ
100
ลักซ์
 ช่องทางเดินภายในอาคาร
100
ลักซ์
 ห้องพักในอาคาร
100
ลักซ์
 ห้องนํ้าของสํานักงานหรืออาคาร
100
ลักซ์
 ช่องทางเดินภายในสํานักงาน
200
ลักซ์
 ห้องเก็บของ
200
ลักซ์
 บริเวณทีท่ าํ งานในสํานักงาน
500
ลักซ์
้
 ห้องเครือ่ งไฟฟา และห้องเครือ่ งอื่นๆ
100
ลักซ์
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(2) อุปกรณ์ ไฟฟ้าสําหรับใช้ส่องสว่างภายใน
อาคารต้องใช้กําลังไฟฟ้าในแต่ละประเภทของ
อาคารมีคา่ ไม่เกินดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่า
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ประกอบด้วย อาคาร
กําลังไฟฟ้า ส่อ งสว่างสูงสุด ไม่เ กิน 12 วัตต์/ ห้องชุดและอาคารบริการ จํานวน 11 อาคาร โครงการได้ออกแบบค่า
กําลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคาร ไม่เกินสูงสุด 12 วัตต์/ตาราง
ตารางเมตรของพืน้ ทีใ่ ช้งาน
เมตร ซึง่ สอดคล้องตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด
(3) อาคารที่มกี ารใช้ง านพื้นที่ห ลายลัก ษณะ
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โครงการไม่มกี ารใช้
พืน้ ทีแ่ ต่ละส่วนต้องใช้ค่าในตารางลักษณะการ พืน้ ทีภ่ ายในอาคารเป็ นลักษณะอื่น
ใช้พน้ื ทีข่ องพืน้ ทีส่ ว่ นนัน้
ส่วนที่ 3 ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled
ข้อ 5 ระบบปรับอากาศ ประเภทและขนาด
ต่างๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตัง้ ภายใน Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น
อาคาร ต้ องมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะขัน้ ทัง้ นี้จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ตดิ ตัง้ ขึน้ กับขนาดพื้นที่ของห้องนัน้ ๆ
ตํ่า ค่าประสิ ทธิ ภาพการให้ ความเย็น และ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มขี นาดความเย็นรวมประมาณ
ค่าพลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็นเป็ นไปตามที่ 397.50 ตัน (รายการคํานวณระบบปรับอากาศ แสดงในภาคผนวก
ข-5) โดยระบบปรับอากาศทีเ่ ลือกใช้มคี ่าสัมประสิทธิสมรรถนะขั
น้ ตํ่า
์
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น
เป็ นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด ดังนี้
 เครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็ก
- ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะ
> 3.22 วัตต์ต่อวัตต์
์
- อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน > 11 บีทยี ตู ่อชัวโมงต่
่
อวัตต์
 เครือ่ งปรับอากาศขนาดใหญ่
- กรณี 1 : ขนาดความสามารถในการทําความเย็นทีภ่ าระพิกดั
ของเครื่องทํานํ้ าเย็น < 300 ตันความเย็น ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความ
เย็นต้องไม่เกิน 1.33 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
- กรณี 2 : ขนาดความสามารถในการทําความเย็นทีภ่ าระพิกดั
ของเครื่องทํานํ้ าเย็น ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น > 300 ตันความ
เย็น ค่าพลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็น ต้องไม่เ กิน 1.31 กิโลวัตต์ต่อตัน
ความเย็น
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ส่วนที่ 4 อุปกรณ์ผลิ ตนํ้าร้อน
ข้อ 6 อุปกรณ์ ผลิ ตนํ้ า ร้อนที่ ติด ตัง้ ภายใน เนื่องจากโครงการไม่มรี ะบบผลิตนํ้ าร้อนภายในโครงการ โดยระบบนํ้ า
อาคาร ต้องมีค่าประสิ ทธิ ภาพขัน้ ตํา่ และค่า ร้อนของโครงการเป็ นชนิดผ่านนํ้ าแบบใช้ไฟฟ้า ดังนัน้ จึงไม่เข้าข่าย
ตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด
สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะขัน้ ตํา่ ดังต่อไปนี้
(1) หม้อไอนํ้าและหม้อต้มนํ้าร้อน
ั๊
(2) เครื่องทํานํ้ าร้อนชนิดฮีตปมแบบใช้
อากาศ
เป็ นแหล่งพลังงาน (Air-Source Heat Pump
Water Heater)

2.7.7 การป้ องกันอัคคีภยั
โครงการมีการติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั ภายในโครงการ ดังนี้
1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิ งไหม้
โครงการติด ตัง้ ระบบสัญ ญาณแจ้ง เหตุ เ พลิง ไหม้ก ระจายอยู่ต ามจุ ด ต่ า งๆ ทัวบริ
่ เ วณพื้น ที่
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็ นส่วน
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทัง้ หมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจ
คุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริม่ สัญญาณ, วงจรทดสอบการทํางาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณ
แจ้งการทํางานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรีต่ ่ําหรือ
ไฟจ่ายตูแ้ ผงควบคุมโดนตัดขาด เป็ นต้น ตูแ้ ผงควบคุม จะมีสญ
ั ญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บน
หน้าตู้ โดยโครงการจะติดตัง้ อยูบ่ ริเวณห้องไฟฟ้าของทุกอาคารห้องชุด
 อุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดึง
(Break Glass) ใช้สาํ หรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยตัวบุคคล แบบสังงานแจ้
่
ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มอื กด
(Push) และ มือดึงค้นโยก (Pull) ทีต่ วั อุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝาคืนค่าให้ตวั อุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อ
แจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตัง้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอื ไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคารแต่
ละชัน้ จํานวน 60 จุด มีรายละเอียดการติดตัง้ ดังนี้
อาคาร U
- ชัน้ ที่ 1-5 ติดตัง้ จํานวน 3 จุด/ชัน้ บริเวณโถงทางเดิน
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อาคาร V
- ชัน้ ที่ 1 ติดตัง้ จํานวน 4 จุด บริเวณห้องสํานักงานนิตบิ คุ คล และโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 2-5 ติดตัง้ จํานวน 3 จุด/ชัน้ บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร X
- ชัน้ ที่ 1-4 ติดตัง้ จํานวน 3 จุด/ชัน้ บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 5 ติดตัง้ จํานวน 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร Y
- ชัน้ ที่ 1-5 ติดตัง้ จํานวน 3 จุด/ชัน้ บริเวณโถงทางเดิน
 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิ งไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 นิ้ว เป็ นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ส่งสัญญาณเสียงแสงให้ทราบทัวถึ
่ ง โดยมีหลักการทํางาน คือ เมื่อ
ได้รบั สัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอื อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทําหน้าทีส่ ่งสัญญาณเตือน
ด้วยเสียง โดยโครงการจะติดตัง้ อุปกรณ์สง่ สัญญาณเพลิงไหม้ดว้ ยเสียงไว้ตาํ แหน่งเดียวกันกับอุปกรณ์แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้แบบมือกด
 อุปกรณ์ ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะสําหรับใช้
ตรวจจับสัญญาณควันในระยะทีม่ อี นุ ภาคของควันทีใ่ หญ่ขน้ึ Photoelectric Smoke Detector ทํางานโดย
ใช้ห ลัก การสะท้อ นของแสง เมื่อ มีค วัน เข้า มาในตัว ตรวจจับ ควัน จะไปกระทบกับ แสงที่อ อกมาจาก
Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รบั แสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อน
อนุ ภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทําให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณแจ้ง
Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตัง้ กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ซึ่งครอบคลุมทัวบริ
่ เวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่ ห้องชุดทุกห้อง สํานักงานนิตบิ ุคคล สํานักงาน ห้องอาหาร บันไดหลัก บันไดหนีไฟ
ห้องไฟฟ้า และโถงทางเดิน เป็ นต้น
 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทํางานเมื่อมี
อัตราการเพิม่ ของอุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงไป ส่วนลักษณะการทํางาน คือ เมือ่ อากาศในส่วนด้านบนของส่วน
รับความร้อนเกิดถูกความร้อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก จนอากาศทีข่ ยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมา
ในช่องระบายได้ ทําให้เกิดความดันสูงมากขึน้ และไปดันแผ่นไดอะแฟรมให้ไปดันขาคอนแทคแตะกัน ทํา
ให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ส่งสัญญาณไปแจ้งเหตุยงั ตูค้ วบคุมระบบป้องกันอัคคีภยั โดยโครงการจะ
ติดตัง้ ภายในห้องครัว ห้องฟิตเนส และห้องนํ้ารวม
ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แสดงดังรูปที่ 2-54 ถึงรูปที่ 2-57 และแบบแปลนระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ แสดงในภาคผนวก ก-3
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รูปที่ 2-54 ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร U
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รูปที่ 2-55 ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร V
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2) ระบบดับเพลิ ง
 ชุดตู้ดบั เพลิ ง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดนํ้ าดับเพลิง (Hose
Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดนํ้ าดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
2½ นิ้ว และมีสายฉีดนํ้าดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตูห้ วั ฉีดนํ้าดับเพลิงแล้วสามารถนําไปใช้
ดับเพลิงในพืน้ ทีท่ งั ้ หมดในชัน้ นัน้ ได้ และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ หรือ 6.0
กิโลกรัม ซึง่ จะติดตัง้ ไว้บริเวณโถงทางเดินของอาคารแต่ละชัน้ จํานวน 40 จุด (ติดตัง้ ชัน้ ละ 2 จุด/อาคาร)
สําหรับอาคารห้องชุด
การติดตัง้ ชุด ตู้ด บั เพลิง และถัง ดับเพลิง มือ ถือ โครงการจะติด ตัง้ ให้ส่ว นบนสุด ของชุด ตู้
ดับเพลิง สูงจากระดับพืน้ อาคารประมาณ 1.50 เมตร ในทีม่ องเห็นสามารถอ่านคําแนะนํ าการใช้ได้ และ
สามารถนําไปใช้งานได้สะดวก รวมทัง้ อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา
 หัวรับนํ้ าดับเพลิ งภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็ น
ชนิดข้อต่อสวมเร็ว จํานวน 1 หัว/อาคารห้องชุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 x 65 x 65 x 100
มิลลิเมตร เพือ่ ส่งต่อไปยังชุดตูด้ บั เพลิง
 ระบบท่อนํ้ าดับเพลิ งและการสํารองนํ้ าดับเพลิ ง อาคารห้องชุดประกอบด้วยท่อยืน
จํานวน 2 ท่อ/อาคาร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เป็ นระบบท่อเปี ยกโดยรับนํ้ าจากถังเก็บนํ้ าดิบใต้
อาคารห้องชุด ได้แก่ อาคาร U ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ 20.53 ลูกบาศก์
เมตร สํารองนํ้ าดี 89.39 ลูกบาศก์เมตร และใช้สําหรับสํารองดับเพลิง 54.30 ลูกบาศก์เมตร) อาคาร V
ปริมาตร 181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สําหรับสํารองนํ้ าดิบ 28.80 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 98.45
ลูกบาศก์เมตร และใช้สาํ หรับสํารองดับเพลิง 54.63 ลูกบาศก์เมตร) อาคาร X ปริมาตร 167.50 ลูกบาศก์
เมตร (ใช้สําหรับสํารองนํ้ าดิบ 25.32 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 87.91 ลูกบาศก์เมตร และใช้สําหรับ
สํารองดับเพลิง 54.27 ลูกบาศก์เมตร) และอาคาร Y ปริมาตร 190.53 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้า
ดิบ 23.09 ลู ก บาศก์ เ มตร สํา รองนํ้ า ดี 113.12 ลู ก บาศก์ เ มตร และใช้สํา หรับ สํา รองดับ เพลิง 54.32
ลูกบาศก์เมตร) เนื่องจากอาคารของโครงการไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษหรืออาคารสูง จึงไม่เข้าข่ายที่
ต้องจัดเตรียมหัวกระจายนํ้ า แต่ทงั ้ นี้โครงการได้จดั เตรียมระบบท่อดับเพลิงไว้ โครงการได้ออกแบบ
ปริม าณนํ้ า สํา รองนํ้ า ดับ เพลิง ได้ไ ม่น้ อ ยกว่า 30 นาที เพื่อ ส่ง ต่ อ ไปยัง ชุด ตู้ด บั เพลิง (FHC) ใช้ร ะบบ
ดับเพลิงทีม่ เี ครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (Fire Pump) ขนาด 500 แกลลอน/นาที สําหรับท่อยืนแรก สําหรับท่อ
ยืนที่ 2 มีเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ((Fire Pump) ขนาด 750 แกลลอน/นาที ดังนัน้ เมื่อเกิดเหตุอคั คีภยั
สามารถนํามาใช้สาํ รองดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนทีร่ ถดับเพลิงจะเข้ามาระงับเหตุเหลิงไหม้
ผังระบบดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2-58 ไดอะแกรมระบบดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2-59 ถึงรูปที่ 2-62
แบบแปลนระบบดับ เพลิง แสดงในภาคผนวก ก-2 และรายการคํ า นวณระบบดับ เพลิง แสดงใน
ภาคผนวก ข-1
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รูปที่ 2-58 ผังระบบดับเพลิง
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รูปที่ 2-59 ไดอะแกรมระบบดับเพลิง อาคาร U
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รูปที่ 2-60 ไดอะแกรมระบบดับเพลิง อาคาร V
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รูปที่ 2-61 ไดอะแกรมระบบดับเพลิง อาคาร X

2-118

รูปที่ 2-62 ไดอะแกรมระบบดับเพลิง อาคาร Y
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3) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิ น (Emergency Light)
โครงการจะติดตัง้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินเพือ่ ให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจาก
อาคารได้ชดั เจนในกรณีทไ่ี ฟฟ้าดับ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิ น (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรีท่ าํ หน้าทีจ่ ่ายกําลังไฟฟ้าใน
สภาวะทีไ่ ฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง พร้อมอุปกรณ์อดั ประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟ
ต่อเนื่องนาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับพืน้ 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
ได้แก่ ร้านอาหาร บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และโถงทางเดิน
 โคมไฟป้ ายทางออกฉุกเฉิ น (Fire Exit Light) ทํางานด้วยแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์
อัดประจุไฟอัตโนมัติ ทัง้ นี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครือ่ งสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับพืน้ 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมี
การติดตัง้ ไว้บริเวณโถงทางเดินของทุกชัน้ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
แบบแปลนระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน แสดงในภาคผนวก ก-4
4) ป้ ายแสดงตําแหน่ งทางขึน้ -ลงและตําแหน่ งชัน้ อาคาร
ป้ายแสดงตําแหน่ งทางขึน้ -ลงและตําแหน่ งชัน้ อาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร โดยติดตัง้
บริเวณโถงทางเดินแต่ละชัน้ ของทุกอาคาร
5) บันไดหลัก และบันไดหนี ไฟ
โครงการจัดให้มบี นั ไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟแต่ละอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
อาคาร U
 บันไดหลัก (ST-1) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50
เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-2) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.30 เมตร มีชานพักกว้าง 1.04
เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
อาคาร V
 บันไดหลัก (ST-1) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.715
เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-2) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพักกว้าง 1.02
เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
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อาคาร X
 บันไดหลัก (ST-1) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50
เมตร ลูกตัง้ 0.180 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-2) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพักกว้าง 1.04
เมตร ลูกตัง้ 0.188 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-3) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพักกว้าง 1.04
เมตร ลูกตัง้ 0.188 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
อาคาร Y
 บันไดหลัก (ST-1) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50
เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-2) จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพักกว้าง 1.04
เมตร ลูกตัง้ 0.188 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
ประตู บ ัน ไดหนี ไ ฟเป็ น ประตู บ านเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชัวโมง
่
มีก้า นโยกชนิ ด ผลัก เปิ ด ออกสู่
ภายนอก สูง 1.00 เมตร พร้อมติดตัง้ โช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.80 เมตร
สูง 2.00 เมตร ไม่มธี รณีประตูกนั ้
แบบขยายบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ แสดงในภาคผนวก ก-5
6) ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชัน้ หลังคา และ
ติดตัง้ สายดินทีช่ นั ้ 1 ของอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวนํ าล่อฟ้า (Air terminal) ) เป็ นเสาแหลมหรือลักษณะเป็ นสามง่ามทีค่ อยรับประจุไฟฟ้า
(สายฟ้า) พร้อมแถบตัวนําทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) ขนาด 70 ตารางมิลลิเมตร ติดตัง้
อยู่บนชัน้ หลังคาอาคาร U อาคาร V และอาคาร X ซึง่ มีรศั มีการป้องกันมากกว่า 54 เมตร ครอบคลุมตัว
อาคารทัง้ หมด
2. สายดิน (Ground Rod) เป็ นแท่งโลหะทองแดง ฝงั ลึกลงไปในดิน และมีค่าความต้านทานของ
ดินน้อยกว่า 5 โอห์ม
3. สายตัวนําลงดิน (Down conductor) ขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัดสายเท่ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ใช้
ลวดทองแดงเปลือยอยูภ่ ายในท่อพีวซี ขี นาด 1 นิ้ว ซึง่ มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนําประจุไฟฟ้าลงสูด่ นิ ได้
อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนําลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนําลงดินนี้จะสร้างขึน้ มาพิเศษ
เพือ่ ใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ
ผังแสดงระบบป้องกันฟ้าผ่า แสดงดังรูปที่ 2-63
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7) แผนการอพยพหนี ไฟ และจุดรวมพล
โครงการจะจัด ให้ม ีก ารซัก ซ้อ มการอพยพหนี ไ ฟ เป็ น ประจํา อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครัง้ โดยจะ
ประสานงานให้วทิ ยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลราไวย์ มาฝึกอบรมให้
เป็ นประจํา โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันทีจ่ ุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะ
จัดทําผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องชุด พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง บริเวณ
ทางเดินในแต่ละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพือ่ ให้ผทู้ อ่ี ยูภ่ ายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุด
รวมพลได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบประจําแต่ละอาคาร ซึง่ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
จะต้องเข้าประจําในอาคารทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผใู้ ช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ต่นื
ตระหนก จากนัน้ จะนําทางผูป้ ระสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลทีก่ าํ หนดไว้
โครงการจัดให้มพี น้ื ทีจ่ ดุ รวมพล 6 จุด ได้แก่
- จุดรวมพลที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร V มีพน้ื ที่ 77.04 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้นของ
ต้นไม้เหลือ 76.13 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 2 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารฟิ ตเนส มีพน้ื ที่ 81.46 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้น
ของต้นไม้เหลือ 80.76 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 3 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร U มีพน้ื ที่ 75.50 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้นของ
ต้นไม้เหลือ 74.31 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 4 อยู่บริเวณด้านข้างอาคาร X มีพน้ื ที่ 48.68 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้นของ
ต้นไม้เหลือ 48.40 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 5 อยูบ่ ริเวณระหว่างอาคาร X กับอาคาร Y มีพน้ื ที่ 55.00 ตารางเมตร หักพืน้ ที่
ลําต้นของต้นไม้เหลือ 54.42 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 6 อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคารอบไอนํ้ า 03 และห้องนํ้ า 03 มีพ้นื ที่ 27.20
ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้นของต้นไม้เหลือ 26.68 ตารางเมตร
จุดรวมพลมีพ้นื ที่รวม 360.70 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พกั อาศัย
ภายในโครงการเท่ากับ 0.39 ตารางเมตร/คน หรือ 2.56 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ
สูงสุด 922 คน (รวมพนักงาน) ซึง่ เพียงพอตามเกณฑ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ทีก่ ําหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพืน้ ทีจ่ ุด
รวมพลเป็ นพื้นที่ท่จี ดั ให้เป็ นพื้นที่ว่าง ผู้พกั อาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สําหรับการ
อพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการก็มคี วามสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผพู้ กั
อาศัย ในโครงการสามารถอพยพออกสู่พ้ืน ที่โ ครงการนั น้ เป็ น ทางเดิน และพื้น ที่ส ีเ ขีย ว ซึ่ง จะไม่ ม ี
สิง่ ก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทําให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมี
ความปลอดภัย ดังนัน้ จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทัง้ ในแง่ขนาดของพื้นที่ท่เี พียงพอ
ตําแหน่ งทีส่ ะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ ผังแสดงเส้นทางหนีภยั ไปยังจุดรวมพล
แสดงดังรูปที่ 2-64
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อย่างไรก็ตาม จุดรวมพลดังกล่าวข้างต้น เป็ นจุดรวมพลทีก่ าํ หนดไว้ในเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ หากใน
อนาคตเมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการ จะจัดให้มกี ารซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้ าที่ดบั เพลิงของหน่ วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลราไวย์ ในการทีจ่ ะกําหนดจุดรวมพลทีเ่ หมาะสมในสภาวการณ์ขณะนัน้
ต่อไป
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
ระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิธกี ารเกีย่ วกับการติดตัง้ ระบบการ
ป้องกันอัคคีภยั
ข้อ 3 ทีก่ ําหนดให้อาคารอื่นนอกจาก ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ทีม่ คี วามสูงไม่
เกิน 2 ชัน้ ต้องติดตัง้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อยกว่าชัน้ ละ 1 เครื่อง ต่อพืน้ ทีอ่ าคารไม่เกิน 1,000
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร การติดตัง้ ถังดับเพลิงจะติดตัง้ ให้ส่วนบนสุดของตัวถังดับเพลิงสูง
จากระดับพื้น อาคารประมาณ 1.5 เมตร ในที่ม องเห็น สามารถอ่ านคํา แนะนํ าการใช้ได้แ ละสามารถ
นําไปใช้งานได้สะดวกและอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ 5 ทีก่ ําหนดให้อาคารอื่นนอกจาก ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ทีม่ คี วามสูงไม่
เกิน 2 ชัน้ ทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกัน เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม้ทกุ ชัน้ ด้วย
ข้อ 6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) อุปกรณ์แจ้งเหตุทม่ี ที งั ้
ระบบแจ้งเหตุอตั โนมัตแิ ละระบบแจ้งเหตุทใ่ี ช้มอื เพื่อให้อุปกรณ์สง่ สัญญาณเพลิงไหม้ทาํ งาน (2) อุปกรณ์
ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทส่ี ามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนทีอ่ ยู่ในอาคารได้ยนิ หรือทราบอย่างทัวถึ
่ ง
เพือ่ ให้หนีไฟ
ข้อ 7 กําหนดว่าอาคารที่ใช้เป็ นที่ชุมนุ มของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม
สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ
ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ทีจ่ อดรถ ท่าจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานทีท่ าํ
การของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย์ เป็ นต้น รวมถึงอาคารอยู่อาศัยรวมทีม่ ตี งั ้ แต่ 4 หน่ วยขึน้ ไป
และหอพัก ที่มคี วามสูงตัง้ แต่ 2 ชัน้ ขึ้นไป ในแต่ละชัน้ ต้องมีป้ายบอกชัน้ และป้ายบอกทางหนีไฟด้วย
ตัวอักษรขนาดที่มคี วามสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ ท่อี ยู่ในตําแหน่ งที่จะมองเห็นได้
ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุ กเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้
ชัดเจนขณะเพลิงไหม้
ระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 5 ในกรณีทอ่ี าคารตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ อาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพหรือมีการใช้ทอ่ี าจ

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 2.doc

2-125

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารดําเนิน
การแก้ไขให้อาคารดังกล่าวมีระบบความปลอดภัยเกีย่ วกับอัคคีภยั ภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่
กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีทม่ี เี หตุอนั สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลา
ออกไปอีกก็ได้ ในการสังการให้
่
แก้ไขอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร
ดําเนินการได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) อาคารทีม่ คี วามสูงตัง้ แต่สช่ี นั ้ ขึน้ ไปให้ตดิ ตัง้ บันไดหนีไฟทีไ่ ม่ใช่บนั ไดในแนวดิง่ เพิม่ จากบันได
หลักให้เหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องอาคารแต่ละชัน้ เพื่อให้สามารถลําเลียงบุคคลทัง้ หมดในอาคารออกนอก
อาคารได้ภายในหนึ่งชัวโมง
่ โดยไม่ถอื เป็ นการดัดแปลงอาคารแต่ตอ้ งยืน่ แบบให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบทีท่ าํ ด้วยวัสดุทไ่ี ม่ตดิ ไฟ
(ข) ช่องประตูส่บู นั ไดหนีไฟต้องเป็ นบานเปิ ดทําด้วยวัสดุไม่ตดิ ไฟพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ชนิดที่
บังคับให้บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสูบ่ นั ไดหนีไฟ และมีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
(2) จัดให้มกี ารติดตัง้ แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชัน้ แสดงตําแหน่ งห้องต่างๆ ทุกห้อง
ตําแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชัน้ นัน้ ติดไว้ในตําแหน่ งทีเ่ ห็นได้ชดั เจนที่
บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทกุ แห่งทุกชัน้ ของอาคาร และทีบ่ ริเวณพืน้ ชัน้ ล่างของอาคารต้องจัดให้มแี บบ
แปลนแผนผังของอาคารทุกชัน้ เก็บรักษาไว้เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
(3) ติดตัง้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดทีก่ ําหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้
อย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับดับเพลิงทีเ่ กิดจากประเภทของวัสดุทม่ี ใี นแต่ละชัน้ โดยให้ม ี 1 เครื่องต่อพืน้ ทีไ่ ม่
เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชัน้ ละ 1 เครื่อง การติดตัง้ เครื่อง
ดับเพลิงต้องติดตัง้ ให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น
สามารถอ่านคําแนะนํ าการใช้ได้ และสามารถนําไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้
ตลอดเวลา
(4) ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชัน้ โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย (ก) อุปกรณ์สง่ สัญญาณเพื่อให้หนีไฟทีส่ ามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนทีอ่ ยู่ในอาคารได้
ยินหรือทราบอย่างทัวถึ
่ ง (ข) อุปกรณ์ แจ้งเหตุท่มี ที งั ้ ระบบแจ้งเหตุอตั โนมัติและระบบแจ้งเหตุท่ใี ช้มอื
เพือ่ ให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทํางาน
(5) ติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างสํารองเพื่อให้มแี สงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิง
ไหม้ และมีป้ายบอกชัน้ และป้ายบอกทางหนีไฟทีด่ า้ นในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชัน้ ด้วยตัวอักษร
ทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจนโดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร
(6) ติดตัง้ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนํ า สาย
นํ าลงดิน และหลักสายดินทีเ่ ชื่อมโยงกันเป็ นระบบ โดยให้เป็ นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
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ระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สํานักงาน อาคาร
สาธารณะ อาคาร พาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับทีใ่ ช้กบั ชัน้ ทีม่ พี น้ื ทีอ่ าคารชัน้ เหนือขึน้ ไป
รวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความ กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่สาํ หรับบันไดของอาคาร
ดังกล่าวทีใ่ ช้กบั ชัน้ ทีม่ พี น้ื ทีอ่ าคารชัน้ เหนือขึน้ ไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบนั ไดอย่าง น้อยสองบันได
และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
บันไดของอาคารทีใ่ ช้เป็ นทีช่ ุมนุ มของคนจํานวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายทีม่ ี
พืน้ ทีร่ วมกันตัง้ แต่ 500 ตารางเมตรขึน้ ไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการทีม่ พี น้ื ที่
รวมกันตัง้ แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ ไป หรือ บันไดของแต่ละชัน้ ของอาคารนัน้ ทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันตัง้ แต่
2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อย่าง น้อยสองบันได ถ้ามีบนั ไดเดียว
ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
บันไดทีส่ งู เกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 4 เมตร หรือน้อยกว่านัน้ และระยะดิง่ จาก
ขัน้ บันไดหรือชานพัก บันไดถึงส่วนตํ่าสุดของอาคารทีอ่ ยูเ่ หนือขึน้ ไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
ชานพักบันไดและพืน้ หน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธิของ
บันได เว้นแต่บนั ไดที่ มีความกว้างสุทธิเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพืน้ หน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน
2 เมตรก็ได้
บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีลกู ตัง้ สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ขัน้ บันไดเหลื่อมกันออก แล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมีราวบันไดกันตก
บันไดทีม่ คี วามกว้างสุทธิเกิน 6 เมตร และช่วงบันได สูงเกิน 1 เมตร ต้องมีราวบันไดทัง้ สองข้าง บริเวณ
จมูกบันไดต้องมีวสั ดุกนั ลื่น
ข้อ 25 บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดทีไ่ กลสุดบนพืน้ ชัน้ นัน้
ข้อ 26 บันไดตามข้อ 23 และข้อ 24 ทีเ่ ป็ นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มชี านพักบันไดก็ได้ แต่
ต้องมีความกว้าง เฉลีย่ ของลูกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามข้อ 23 และไม่น้อยกว่า
25 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามข้อ 24
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ส่วนที่ 4 บันไดหนี ไฟ
ข้อ 27 อาคารทีส่ งู ตัง้ แต่สช่ี นั ้ ขึน้ ไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารทีส่ งู สามชัน้ และมีดาดฟ้า
เหนือชัน้ ทีส่ ามทีม่ พี น้ื ทีเ่ กิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบนั ไดของอาคารตามปกติแล้วต้องมีบนั ไดหนีไฟที่
ทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อย 1 แห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนัน้ ได้โดยไม่มสี งิ่ กีดขวาง
ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา
ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องมี
ผนังส่วนทีบ่ นั ได หนีไฟพาดผ่านเป็ นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรทีเ่ ป็ นวัสดุทนไฟ บันไดหนีไฟตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถงึ พืน้ ชัน้ ล่างของอาคารต้องมีบนั ไดโลหะทีส่ ามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลง มา
จนถึงพืน้ ชัน้ ล่างได

2.7.8 ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ
1) ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความ
เหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น ทัง้ นี้จาํ นวนเครื่องปรับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ ขึน้ กับขนาดพืน้ ทีข่ อง
ห้องนัน้ ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศทีม่ ขี นาดความเย็นรวม เท่ากับ 397.50 ตัน (รายการ
คํานวณระบบปรับอากาศ แสดงในภาคผนวก ข-5)
2) การระบายอากาศ
โครงการจัด ให้ม ีก ารระบายอากาศภายในตัว อาคารโดยวิธีธ รรมชาติแ ละวิธีก ล ซึ่ง มีค วาม
สอดคล้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ดังนี้
 การระบายอากาศโดยวิ ธีธรรมชาติ ให้ใช้เฉพาะกับห้องในอาคารทีม่ ผี นังด้านนอก
อาคารอย่างน้อยหนึ่งด้าน โดยจัดให้มชี อ่ งเปิดสูภ่ ายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกร็ด ซึง่
จะต้องเปิ ดไว้ระหว่างใช้สอยห้องนัน้ ๆ และพืน้ ทีข่ องช่องเปิ ดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืน้ ทีข่ องห้อง
นัน้ โดยโครงการได้จดั ให้ระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ
 บริเวณทางเดินในแต่ละชัน้ ของอาคารจะมีช่องเปิ ดโล่งทีบ่ นั ไดเพื่ออากาศสามารถ
ระบายได้
 บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างทีส่ ามารถระบายอากาศกรณีทอ่ี ุณหภูมภิ ายนอก
ตํ่าทําให้เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้
ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธกี ลคือการติดตัง้ ระบบปรับอากาศกรณีทม่ี ี
อุณหภูมภิ ายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมภิ ายในให้มอี ากาศที่อยู่ในระดับที่สบาย
ยิง่ ขึน้
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 การระบายอากาศโดยวิ ธีกล โดยจัดให้มอี ุปกรณ์ขบั เคลื่อนอากาศ เพื่อให้เกิดการนํา
อากาศภายนอกเข้ามาตามอัตราการรระบายอากาศ
 ติดตัง้ เครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่ โถงต้อนรับ สํานักงาน
นิตบิ คุ คล สํานักงาน ห้องออกกําลังกาย และห้องนอนแต่ละห้องชุด
 ติดตัง้ พัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรงบริเวณห้องเครื่อง
ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะรวม ห้องพักขยะประจําชัน้ ห้องออกกําลังกาย ห้องนํ้ารวม
ห้องครัว และห้องนํ้าแต่ละห้องชุด
 ติดตัง้ พัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอกบริเวณลิฟท์ ซึง่ จะ
ระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติควบคู่กนั ไปโดยการระบายอากาศตามช่องระบาย
อากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ทีเ่ ปิดสูพ่ น้ื ทีภ่ ายในห้องต่างๆ ดังกล่าวด้วย
 การระบายอากาศในกรณี ที่ มี ร ะบบการปรับ ภาวะอากาศ ได้ม ีก ารนํ า อากาศ
ภายนอกเข้ามาในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศออกไปสําหรับ
ห้องนอนแต่ละห้องชุด ห้องสํานักงาน มีอตั ราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/
่
ตารางเมตร และห้องออกกําลังกาย มีอตั ราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ตาราง
่
เมตร
รายการคํานวณระบบระบายอากาศ แสดงในภาคผนวก ข-5
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
ระบบระบายอากาศของโครงการเป็ นไปตามหมวดที่ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้
ข้อ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติหรือโดยวิธี
กลก็ได้
ข้อ 13 ในกรณีทจ่ี ดั ให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้อง
มีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็ นพืน้ ทีร่ วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของพืน้ ทีข่ องห้องนัน้ ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมพืน้ ทีข่ องประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศทีต่ ดิ ต่อกับห้องอื่น
หรือช่องทางเดินภายในอาคาร
ข้อ 14 ในกรณีทไ่ี ม่อาจจัดให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติตามข้อ 13 ได้ ให้จดั ให้ม ี
การระบายอากาศโดยวิธกี ล ซึง่ ใช้กลอุปกรณ์ขบั เคลื่อนอากาศ กลอุปกรณ์ตอ้ งทํางานตลอดเวลาระหว่างที่
ใช้สอยพืน้ ทีน่ นั ้ และการระบายอากาศต้องมีการนําอากาศภายนอกเข้ามาในพืน้ ทีร่ วมกันไม่น้อยกว่าอัตรา
ทีก่ าํ หนดไว้
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สําหรับห้องครัวของสถานที่จําหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าได้จดั ให้มกี ารระบายอากาศ
ครอบคลุมแหล่งทีเ่ กิดของกลิน่ ควัน หรือก๊าซ ทีต่ อ้ งระบายในขนาดทีเ่ หมาะสมแล้วมีอตั ราการระบาย
อากาศในส่วนอื่นของห้องครัวนัน้ น้อยกว่าทีก่ าํ หนดไว้ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปริมาตรของห้อง
ข้อ 15 ในกรณีทจ่ี ดั ให้มกี ารระบายอากาศด้วยระบบการปรับอากาศ ต้องมีการนําอากาศ
ภายนอกเข้ามาในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศออกไปไม่น้อย
กว่าอัตราทีก่ าํ หนดไว้

2.7.9 สิ่ งอํานวยความสะดวก สําหรับผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา
โครงการได้ออกแบบให้มสี งิ่ อํานวยความสะดวก สําหรับผูท้ ุพพลภาพหรือผูพ้ กิ าร และคนชรา
เป็ นไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิง่ อํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 ผังบริเวณแสดงตําแหน่ งสิง่ อํานวยความสะดวกในโครงการ สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา แสดงดังรูปที่ 2-65 และรูปที่ 2-66
1) ทางลาด จัดให้มที างลาด จํานวน 1 จุดบริเวณอาคาร X เป็ นพืน้ ผิวต่างสัมผัส และผิวทาง
ลาดเซาะร่อง ซึง่ เป็ นวัสดุทไ่ี ม่ล่นื มีความกว้าง 1.50 เมตร มีความยาว 4.00 เมตร มีความลาดชันไม่เกิน
1 : 12 มีราวจับสูงจากพืน้ 0.80 เมตร (แบบขยายทางลาด สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
แสดงดังรูปที่ 2-67)
2) ที่จอดรถ โครงการจัดให้มที จ่ี อดรถสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 2 คัน
โดยทีจ่ อดรถมีลกั ษณะตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ พืน้ ผิวเรียบ และระดับเสมอกัน มีความกว้าง 2.50 เมตร
ความยาว 6.25 เมตร และจัดให้มพี น้ื ทีว่ ่างข้างทีจ่ อดรถกว้าง 1.25 เมตร ตลอดความยาวของทีจ่ อดรถ
นอกจากนี้บริเวณพื้นทีจ่ อดรถมีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ กิ ารนัง่ เก้าอี้ล้อ ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร และมีป้ายที่
จอดรถขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ติดอยู่สงู จากพืน้ ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ในตําแหน่ งทีส่ ามารถมองเห็น
ได้ชดั เจน ทัง้ นี้ โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยอํานวยความสะดวกโดยใช้รถกอล์ฟรับ-ส่ง ผูพ้ กิ ารจาก
จุดรถรถดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ส่วนต้อนรับได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (แบบขยายทีจ่ อดรถสําหรับผูพ้ กิ าร
หรือทุพพลภาพ และคนชรา แสดงดังรูปที่ 2-68)
3) ลิ ฟต์ โครงการจัดให้มลี ฟิ ต์บริการสําหรับผูท้ ุพพลภาพหรือผูพ้ กิ าร และคนชรา อยู่บริเวณ
ส่วนต้อนรับชัน้ ที่ 1 ของอาคาร X เป็ นลิฟต์ท่สี ามารถขึ้นจอดได้ทุกชัน้ ขนาดของห้องลิฟต์กว้าง 1.30
เมตร ยาว 2.30 เมตร ช่องประตูกว้าง 1.00 เมตร มีราวจับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร สูงจาก
พืน้ 0.90 เมตร สําหรับปุม่ กดเรียกลิฟต์และแป้นบังคับลิฟต์ ปุม่ ล่างสุดอยู่สงู จากพืน้ 0.985 เมตร สําหรับ
ด้านหน้าประตูลฟิ ต์มปี มุ่ กดเรียกลิฟต์และปุม่ บังคับ และให้มอี กั ษรเบรลล์กํากับไว้ทุกปุม่ (แบบขยายลิฟต์
สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา แสดงดังรูปที่ 2-69)
4) ห้องนํ้ า โครงการจัดให้มหี อ้ งนํ้ าสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 1 ห้อง
บริเวณส่วนต้อนรับชัน้ ที่ 1 ของอาคาร X ภายในห้องนํ้าจัดให้มพี น้ื ทีว่ ่างเพื่อให้เก้าอีส้ ามารถหมุนตัวกลับ
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ได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีราวจับในแนวนอนเพื่อช่วยในการพยุงตัวสูงจากพืน้
ไม่เกิน 0.70 เมตร และมีราวจับในแนวดิง่ ต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน ความยาว 0.70 เมตร
ประตูของห้องนํ้ าเป็ นแบบบานเลื่อน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ กิ ารติดไว้ทป่ี ระตูดา้ นหน้าห้องส้วม (แบบ
ขยายห้องนํ้าสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา แสดงดังรูปที่ 2-70)
5) ห้องพัก โครงการจัดให้มหี อ้ งพักสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 3 ห้อง
บริเวณชัน้ ที่ 2 ของอาคาร X สําหรับด้านหน้าห้องพักมีสญ
ั ลักษณ์รปู ผูพ้ กิ ารติดไว้ทห่ี น้าห้อง และภายใน
ห้องพักจัดให้มหี อ้ งส้วม สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยมีพน้ื ทีว่ ่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถ
หมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร และมีสญ
ั ญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทงั ้ ชนิดเสียงและ
แสงติดภายในทุกห้อง (แบบขยายห้องพักสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา แสดงดังรูปที่ 2-71)
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รูปที่ 2-67 แบบขยายทางลาด สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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รูปที่ 2-68 แบบขยายทีจ่ อดรถ สําหรับผูพ้ กิ าร
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รูปที่ 2-70 แบบขยายห้องน้�าส้าหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกําหนดสิง่ อํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ.2548
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มสี งิ่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ าร
หรือทุพพลภาพ และคนชราตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณทีเ่ ปิดให้บริการแก่บคุ คลทัวไป
่
(2) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าประเภท
ต่างๆ ทีม่ พี น้ื ทีส่ ว่ นใดของอาคารทีเ่ ปิดให้บริการแก่บคุ คลทัวไปเกิ
่
น 2,000 ตารางเมตร
หมวด 2 ทางลาด
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับพืน้ ภายในอาคาร หรือระดับพืน้ ภายในอาคารกับภายนอก
อาคาร หรือระดับพืน้ ทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ให้มที างลาดระหว่าง
พืน้ ทีต่ ่างระดับกัน
ข้อ 8 ทางลาดให้มลี กั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พืน้ ผิวทางลาดต้องเป็ นวัสดุทไ่ี ม่ล่นื
(2) พืน้ ผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพืน้ กับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด
(3) ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีทท่ี างลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกัน
ตัง้ แต่ 9,000 มิลลิเมตร ขึน้ ไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(4) มีพน้ื ทีห่ น้าทางลาดเป็ นทีว่ า่ งยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(5) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1 : 12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ใน
กรณีทท่ี างลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้องจัดให้มชี านพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คันระหว่
่
าง
แต่ละช่วงของทางลาด
(6) ทางลาดด้านทีไ่ ม่มผี นังกัน้ ให้ยกขอบสูงจากพืน้ ผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และ
มีราวกันตก
(7) ทางลาดทีม่ คี วามยาวตัง้ แต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึน้ ไป ต้องมีราวจับทัง้ สองด้าน โดยมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
่
งแรง ไม่เป็ นอันตรายในการจับและไม่ล่นื
(ก) ทําด้วยวัสดุเรียบ มีความมันคงแข็
(ข) มีลกั ษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร
(จ) ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนทีย่ ดึ ติดกับผนังจะต้องไม่กดี ขวางหรือเป็ นอุปสรรคต่อ
การใช้ของคนพิการทางการมองเห็น
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(ฉ) ปลายของราวจับให้ย่นื เลยจากจุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดของทางลาดไม่น้อยกว่า

300

มิลลิเมตร
(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ ง หรือหมายเลขชัน้ ของอาคารทีค่ นพิการทางการมองเห็น และ
คนชราสามารถทราบความหมายได้ ตัง้ อยู่บริเวณทางขึน้ และทางลงของทางลาดทีเ่ ชื่อมระหว่างชัน้ ของ
อาคาร
(9) ให้มสี ญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ กิ ารติดไว้ในบริเวณทางลาดทีจ่ ดั ไว้ให้แก่ผพู้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ทีม่ จี าํ นวนชัน้ ตัง้ แต่สองชัน้ ขึน้ ไปต้องจัดให้มลี ฟิ ต์หรือทางลาด ทีผ่ พู้ กิ าร
หรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ระหว่างชัน้ ของอาคาร
ลิฟต์ทผ่ี พู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ตอ้ งสามารถขึน้ ลงได้ทุกชัน้ มีระบบควบคุมลิฟต์
ทีผ่ พู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณ
ทีผ่ พู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก
ให้มสี ญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ กิ ารติดไว้ทช่ี ่องประตูดา้ นนอกของลิฟต์ทจ่ี ดั ไว้ให้ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชราใช้ได้
ข้อ 10 ลิฟต์ทผ่ี พู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นห้องลิฟต์ตอ้ งมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของห้องลิฟต์ตอ้ งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า๑,๔๐๐
มิลลิเมตร
(2) ช่องประตูลฟิ ต์ตอ้ งมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อ
้ปองกันไม่ให้ประตูลฟิ ต์หนีบผูโ้ ดยสาร
(3) มีพน้ื ผิวต่างสัมผัสบนพืน้ บริเวณหน้าประตูลฟิ ต์กว้าง 300 มิลลิเมตร และยาว 900 มิลลิเมตร
ซึง่ อยูห่ า่ งจากประตูลฟิ ต์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
(4) ปุม่ กดเรียกลิฟต์ ปุม่ บังคับลิฟต์ และปุม่ สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปุม่ ล่างสุดอยู่สงู จากพืน้ ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุม่ บนสุดอยู่สงู จากพืน้ ไม่เกินกว่า
1,200 มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ในกรณีทห่ี อ้ งลิฟต์มขี นาด
กว้างและยาวน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอกั ษรเบรลล์กํากับไว้ทุกปุม่ เมื่อกด
ปุม่ จะต้องมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มสี งิ่ กีดขวางบริเวณทีก่ ดปุม่ ลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลกั ษณะตามทีก่ ําหนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ
(ง)
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(6) มีตวั เลขและเสียงบอกตําแหน่งชัน้ ต่าง ๆ เมือ่ ลิฟต์หยุด และขึน้ หรือลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชัน้ และแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลฟิ ต์และติดอยู่ในตําแหน่ งที่
เห็นได้ชดั เจน
(8) ในกรณีทล่ี ฟิ ต์ขดั ข้องให้มที งั ้ เสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็ นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้คนพิการ
ทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยนิ ทราบ และให้มไี ฟกะพริบสีเขียวเป็ นสัญญาณให้คนพิการ
ทางการได้ยนิ ได้ทราบว่าผูท้ อ่ี ยูข่ า้ งนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขดั ข้องและกําลังให้ความช่วยเหลืออยู่
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซง่ึ สามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยู่สงู จากพืน้
ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
(10) มีระบบการทํางานทีท่ าํ ให้ลฟิ ต์เลื่อนมาอยูต่ รงทีจ่ อดชัน้ ระดับพืน้ ดินและประตูลฟิ ต์ตอ้ งเปิด
โดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไฟฟ้าดับ
หมวด 4 ที่จอดรถ
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถสําหรับผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชราอย่าง
น้อยตามอัตราส่วน ดังนี้
(1) ถ้าจํานวนทีจ่ อดรถตัง้ แต่ 51คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มที จ่ี อดรถสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชราอย่างน้อย 2 คัน (โครงการมีทจ่ี อดรถยนต์ทงั ้ สิน้ 58 คัน ดังนัน้ โครงการจัดให้มที จ่ี อดรถ
สําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 2 คัน)
ข้อ 13 ทีจ่ อดรถสําหรับผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชราให้จดั ไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้
มากทีส่ ดุ มีลกั ษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพน้ื ผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสญ
ั ลักษณ์รปู ผูพ้ กิ ารนัง่
เก้าอีล้ อ้ อยู่บนพืน้ ของทีจ่ อดรถด้านทีต่ ดิ กับทางเดินรถ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และยาว
ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 300
มิลลิเมตร ติดอยูส่ งู จากพืน้ ไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในตําแหน่งทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ข้อ 14 ทีจ่ อดรถสําหรับผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชราต้องเป็ นพืน้ ทีส่ เ่ี หลีย่ มผืนผ้า กว้าง
ไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และจัดให้มที ว่ี ่างข้างทีจ่ อดรถกว้างไม่
น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของทีจ่ อดรถ โดยทีว่ ่างดังกล่าวต้องมีลกั ษณะพืน้ ผิวเรียบและ
มีระดับเสมอกับทีจ่ อดรถ
หมวด 7 ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ทีจ่ ดั ให้มหี อ้ งส้วมสําหรับบุคคลทัวไป
่ ต้องจัดให้มหี อ้ งส้วมสําหรับผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนัน้ หรือจะจัดแยกออกมาอยู่ใน
บริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสําหรับบุคคลทัวไปก็
่ ได้
ข้อ 21 ห้องส้วมสําหรับผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
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(1) มีพน้ื ทีว่ ่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ลอ้ สามารถหมุนตัวกลับได้ซ่งึ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) ประตูของห้องที่ตงั ้ โถส้วมเป็ นแบบบานเปิ ดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิ ดค้างได้ไม่น้อย
กว่า 90 องศา หรือเป็ นแบบบานเลื่อน และมีสญ
ั ลักษณ์รปู ผูพ้ กิ ารติดไว้ทป่ี ระตูดา้ นหน้าห้องส้วม
(3) พืน้ ห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพืน้ ภายนอก ถ้าเป็ นพืน้ ต่างระดับต้องมีลกั ษณะเป็ นทางลาด
ตามหมวด 2 และวัสดุปพู น้ื ห้องส้วมต้องไม่ล่นื
(4) พืน้ ห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายนํ้าทิง้ เพือ่ ทีจ่ ะไม่ให้มนี ้ําขังบนพืน้
(5) มีโถส้วมชนิดนังราบ
่
สูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร มีพนัก
่
วได้เองใช้พงิ ได้ และทีป่ ล่อยนํ้าเป็ น
พิงหลังทีใ่ ห้ผพู้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชราทีไ่ ม่สามารถนังทรงตั
ชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่ หรือชนิดอื่นทีผ่ พู้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้ได้อย่าง
สะดวก มีดา้ นข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชดิ ผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึง่ กลางโถส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่า
450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับทีผ่ นัง ส่วนด้านทีไ่ ม่ชดิ ผนังให้มที ว่ี ่างมากพอทีผ่ ู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราทีน่ งเก้
ั ่ าอีล้ อ้ สามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก ในกรณีทด่ี า้ นข้าง
ของโถส้วมทัง้ สองด้านอยูห่ า่ งจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับทีม่ ลี กั ษณะตาม (7)
(6) มีราวจับบริเวณด้านทีช่ ดิ ผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็ นราวจับในแนวนอนและแนวดิง่ โดย
มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร
และให้ยน่ื ลํ้าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิง่ ต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจาก
ปลายของราวจับในแนวนอนขึน้ ไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
ราวจับตาม (6) (ก) และ (ข) อาจเป็ นราวต่อเนื่องกันก็ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านทีไ่ ม่ชดิ ผนังให้มรี าวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ เมื่อกางออกให้
มีระบบล็อกทีผ่ พู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้งา่ ย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วม
ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพื่อนําไปสูส่ ขุ ภัณฑ์อ่นื ๆ ภายในห้อง
ส้วม มีความสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร
(9) ติดตัง้ ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผทู้ อ่ี ยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผพู้ กิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
แจ้งเหตุหรือเรียกหาผูช้ ่วยในกรณีทเ่ี กิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สญ
ั ญาณ
ทํางานซึง่ ติดตัง้ อยูใ่ นตําแหน่งทีผ่ พู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
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(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านทีต่ ดิ ผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็ นทีว่ ่าง เพื่อให้เก้าอีล้ อ้ สามารถสอดเข้าไป
ได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร และต้องอยู่ในตําแหน่ งทีผ่ พู้ กิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มสี ง่ิ กีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพืน้ ถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 800
มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิง่ ทัง้ สองข้างของอ่าง
(ค) ก๊อกนํ้าเป็ นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ข้อ 22 ในกรณีทห่ี อ้ งส้วมสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมทีจ่ ดั ไว้
สําหรับบุคคลทัวไป
่ และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้หอ้ งส้วมสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชราอยู่ในตําแหน่ งที่ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ห้องส้วม
สําหรับบุคคลทัวไปตามวรรคหนึ
่
่ ง หากได้จดั สําหรับผูช้ ายและผูห้ ญิงต่างหากจากกันให้มอี กั ษรเบรลล์
แสดงให้รวู้ า่ เป็ นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ทผ่ี นังข้างทางเข้าในตําแหน่งทีส่ ามารถสัมผัสได้ดว้ ย
ข้อ 23 ในกรณีทเ่ี ป็ นห้องส้วมสําหรับผูช้ ายทีม่ ใิ ช่หอ้ งส้วมสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพและ
คนชราตามข้อ 20 และข้อ 21 ให้มที ถ่ี ่ายปสั สาวะทีม่ รี ะดับเสมอพืน้ อย่างน้อย 1 ที่ โดยมีราวจับใน
แนวนอนอยู่ดา้ นบนของทีถ่ ่ายปสั สาวะยาวไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มีความ
สูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตร และมีราวจับด้านข้างของทีถ่ ่าย
ปสั สาวะทัง้ สองข้าง มีความสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร ซึง่ ยื่น
ออกมาจากผนังไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มลี กั ษณะตามทีก่ าํ หนดในข้อ 8 (7) (ก) และ (ข)
หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
ข้อ 27 อาคารตามข้อ 3 ทีเ่ ป็ นโรงแรมทีม่ หี อ้ งพักตัง้ แต่ 100 ขึน้ ไป ต้องจัดให้มหี อ้ งพักทีผ่ พู้ กิ าร
หรือทุพพลภาพ และคนชรา เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อจํานวนห้องพักทุก 100 ห้อง (โครงการมีหอ้ ง
ชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม จํานวน 232 ห้อง โครงการจัดให้มหี อ้ งสําหรับผูพ้ กิ าร
หรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 3 ห้อง) โดยห้องพักต้องมีสว่ นประกอบและมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) อยูใ่ กล้บนั ไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดบั เพลิง
(2) ภายในห้องพักต้องจัดให้มสี ญ
ั ญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทัง้ สัญญาณทีเ่ ป็ นเสียงและแสง
และระบบสันสะเทื
่
อน ติดตัง้ บริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภยั หรือเหตุอนั ตรายอย่างอื่น เพื่อให้ผูท้ ่อี ยู่
ภายในห้องพักทราบ และมีสวิตช์สญ
ั ญาณแสงและสัญญาณเสียงแจ้งภัยหรือเรียกให้ผทู้ อ่ี ยู่ภายนอกทราบ
ว่ามีคนอยูใ่ นห้องพัก
(3) มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคารในชัน้ ทีม่ หี อ้ งพักทีม่ ผี พู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้า
ใช้ได้ มีอกั ษรเบรลล์แสดงตําแหน่ งของห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บนั ไดหนีไฟ โดยติดไว้ท่ี
กึง่ กลางบานประตูดา้ นในและอยูส่ งู จากพืน้ ไม่น้อยกว่า 1,300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,700 มิลลิเมตร
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(4) มีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ กิ ารติดไว้ทป่ี ระตูด้านหน้าห้องพักสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา

2.7.10 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิ จโรงแรม
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด เพื่อการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม เมื่อประกอบ
กิจการโรงแรม โครงการจัดเป็ นโรงแรมประเภท 2 (โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมทีใ่ ห้บริการ
ห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานทีส่ าํ หรับประกอบอาหาร หรือสถานทีส่ าํ หรับประกอบอาหาร) ตาม
กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิ จโรงแรม พ.ศ. 2551 โดยมีหอ้ ง
ชุดเพือ่ ประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม จํานวน 232 ห้อง ซึง่ โครงการจัดให้มสี ว่ นต่างๆ ทีเ่ ป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวงดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-13
ตารางที่ 2-13 ความสอดคล้ อ งตามกฎกระทรวง เรื่ อ ง กํา หนดประเภทและหลัก เกณฑ์ก าร
ประกอบธุรกิ จโรงแรม พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ข้อ 3 สถานทีต่ งั ้ ของโรงแรมต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตัง้ อยู่ ใ นทํ า เลที่เ หมาะสม ไม่ เ ป็ น อัน ตรายต่ อ
สุขภาพและอนามัยของผูพ้ กั และมีการคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย
(2) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปญั หา
ด้านการจราจร
(4) ไม่ตงั ้ อยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน
ศาสนสถานหรือสถานอันเป็ นทีเ่ คารพในทางศาสนา หรือ
สถานที่อ่ืน ใดอัน จะทํ า ให้เ กิด ทัศ นี ย ภาพไม่ เ หมาะสม
กระทบต่ อ ความมัน่ คงและการดํ า รงอยู่ ข องสถานที่
ดังกล่าว หรือจะทําให้ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน่
ข้อ 4 โรงแรมต้องจัดให้มกี ารบริการและสิง่ อํานวยความ
สะดวกสําหรับผูพ้ กั อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สถานทีล่ งทะเบียนผูพ้ กั
(2) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทัง้ ภายใน
และภายนอกโรงแรมโดยจะจัด ให้ ม ีเ ฉพาะภายนอก
ห้องพักก็ได้ แต่ตอ้ งมีจาํ นวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่
ผูพ้ กั
(3) การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการส่งต่อผูป้ ว่ ยไป
ยังสถานพยาบาลใกล้เคียง
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ความสอดคล้อง
- โครงการตัง้ อยู่ ใ นทํ า เลที่เ หมาะสม ไม่ เ ป็ น อัน ตรายต่ อ
สุขภาพและอนามัยของผูพ้ กั และมีถนนทางเข้าโครงการเชื่อม
กับถนนซอยรัว้ แฝด ซึง่ มีความสะดวกและปลอดภัย
- ทางเข้า เชื่อ มกับ ถนนซอยรัว้ แฝด ซึ่ง มีค วามสะดวกและ
ปลอดภัย
- โครงการตั ง้ อยู่ ใ นทํ า เลที่ เ หมาะสม ไม่ ไ ด้ ต ั ง้ อยู่ ใ กล้
โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานอันเป็ นที่เคารพในทาง
ศาสนา และไม่ ทํ า ให้ข ัด ต่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น แต่ อ ย่ า งใด สํ า หรับ ศาสนสถานที่ใ กล้
โครงการที่สุ ด คื อ ศาลเจ้ า กิ๋ว อ๋ อ งไต่ เ ต่ (อ้ า มราไวย์ ) มี
ระยะห่างจากโครงการประมาณ 560 เมตร

- โครงการจัดให้มสี ว่ นต้อนรับ สําหรับลงทะเบียนผูเ้ ข้าพัก
- โครงการจัดให้มกี ารติดตัง้ ระบบสือ่ สารโดยกระจายโดยรอบ
โครงการ ไว้ในแต่ละห้องพักและส่วนบริการต่างๆ

- โครงการจะจัดให้มอี ุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริเวณ
ส่วนต้อนรับ
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ตารางที่ 2-13 ความสอดคล้ อ งตามกฎกระทรวง เรื่ อ ง กํา หนดประเภทและหลัก เกณฑ์ก าร
ประกอบธุรกิ จโรงแรม พ.ศ. 2551 (ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ความสอดคล้อง
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทัวถึ
่ งตลอดยี่สบิ สี่ - โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย โดย
ชัวโมง
่
ตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ
เจ้ า หน้ า ที่แ ต่ ล ะนายจะสอดส่ อ งดู แ ลความเรีย บร้ อ ย
บริเวณทีจ่ อดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ
นอกจากนี้ โครงการได้ตดิ ตัง้ โทรทัศน์ วงจรปิ ดกระจาย
โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
ข้ อ 5 โรงแรมต้ อ งจัด ให้ม ีห้อ งนํ้ า และห้อ งส้ว มในส่ ว นที่ - โครงการจัดให้มหี อ้ งนํ้ ารวม แยกชาย-หญิง บริเวณชัน้
ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วนสําหรับชายและหญิง และ ที่ 1 ของอาคาร X
ต้องรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ
ข้อ 6 ห้องพักต้องไม่มรี ปู แบบทางสถาปตั ยกรรมทีม่ ลี กั ษณะ - ลักษณะการวางอาคารมีรูปทรงหักมุมไปมาตามแนว
เหมือนหรือคล้าย หรือมุง่ หมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสน ขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ ช่วยให้เกิดรูปทรงอาคารเฉพาะ
พืน้ ที่ และส่งผลให้เกิดการถ่ายเทของอากาศได้ดี รูปทรง
สถานหรือสถานอันเป็ นทีเ่ คารพในทางศาสนา
ทีเ่ รียบง่าย วัสดุผวิ อาคารฉาบหยาบทาสีขาว และได้ใช้
เทคนิคการทําหลังคาจัวแบบองศาไม่
่
ลาดชันของญี่ปุ่น
ซึ่งเน้ นแสดงโครงสร้างไม้รบั หลังคา สะท้อนความเป็ น
สถาปตั ยกรรมร่วมสมัย วัสดุทางเดินใช้หนิ สีเทา สร้าง
ความกลมกลืนกับ ธรรมชาติ สระว่า ยนํ้ ากระเบื้อ งไล่ส ี
โทนนํ้าทะเลจากอ่อนไปเข้ม
ข้อ 7 ห้องพักต้องมีเลขทีป่ ระจําห้องพักกํากับไว้ทุกห้องเป็ น - โครงการจัดให้มกี ารระบุเลขประจําห้องอย่างชัดเจน
ตัว เลขอารบิก โดยให้แ สดงไว้บ ริเ วณด้า นหน้ า ห้อ งพัก ที่ เพือ่ การสะดวกในการเข้าพัก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีท่โี รงแรมใดมี
หลายอาคารเลขทีป่ ระจําห้องพักแต่ละอาคารต้องไม่ซ้าํ กัน
ประตูหอ้ งพักให้มชี ่อง หรือวิธกี ารอื่นทีส่ ามารถมองจาก - โครงการจัด ให้ป ระตู ห้อ งพัก มีช่ อ งสํ า หรับ มองจาก
ภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์อ่นื ทีท่ ่ี ภายในสู่ภ ายนอกห้อ งพัก ได้ และมีก ลอนล็อ คภายใน
สามารถล็อคจากภายในห้องพักทุกห้อง
ห้องพักทุกห้อง
ข้อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติด ห้อ งพักต้อ งไม่ม ี - โครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์บริเวณภายนอกอาคาร
ลัก ษณะมิด ชิด และต้ อ งสามารถมองเห็น รถที่จ อดอยู่ ไ ด้ โดยจัดให้มกี ล้องวงจรปิ ดและยามรักษาความปลอดภัย
เพือ่ ความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชัวโมง
่
ตลอดเวลา
ข้อ 19 โรงแรมประเภท 2 ต้องปฏิบ ตั ิตามหลักเกณฑ์แ ละ
เงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตาราง - ห้องพักจะมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า 25.80 ตารางเมตร
เมตร ไม่รวมห้องนํ้า ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก
โดยไม่รวมห้องนํ้า ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก
(2) มีห้องนํ้ าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ - โครงการมีห้อ งนํ้ า และห้อ งส้ว มที่ถู ก สุ ข ลัก ษณะใน
สําหรับผูพ้ กั
ห้องพักทุกห้อง
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2.7.11 การรักษาความปลอดภัย
โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความ
เรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผพู้ กั อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
การทํางานจะ
แบ่งเป็ น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริม่ ปฏิบตั งิ าน
ตัง้ แต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่
จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ
นอกจากนี้โครงการจะติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System :
CCTV) เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผพู้ กั อาศัยภายในโครงการ ซึง่ โครงการได้ตดิ ตัง้ ภายในอาคารทุกชัน้
มีรายละเอียดการติดตัง้ ดังนี้
อาคาร U
- ชัน้ ที่ 1-5 จํานวน 6 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 30 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร V
- ชัน้ ที่ 1 จํานวน 6 จุด บริเวณสํานักงาน และโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 2-5 จํานวน 5 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 20 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร X
- ชัน้ ที่ 1 จํานวน 9 จุด บริเวณโถงต้อนรับ ร้านอาหาร และโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 2-4 จํานวน 6 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 18 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 5 จํานวน 4 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร Y
- ชัน้ ที่ 1-5 จํานวน 6 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 30 จุด บริเวณโถงทางเดิน
ตําแหน่ งการติดตัง้ ระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ดภายในอาคาร รวมทัง้ หมดจํานวน 117 จุด สําหรับ
ตําแหน่ งการติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดภายนอกอาคาร บริเวณทีเ่ ป็ นจุดอับสายตา และทางเข้า-ออก
โครงการ จํานวน 35 จุด รวมการติดตัง้ โทรทัศน์วงจรปิ ดภายในโครงการทัง้ สิน้ 152 จุด ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
สนับสนุ นนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ทีข่ อให้สถานประกอบการมีสว่ นช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์
ต่ า งๆ ภายในจัง หวัด ภูเ ก็ต ผัง บริเ วณระบบโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด แสดงดัง รูป ที่ 2-72 ไดอะแกรมระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด แสดงดังรูปที่ 2-73 และแบบแสดงตําแหน่งโทรทัศน์วงจรปิด แสดงในภาคผนวก ก-4
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2.7.12 การจัดการสระว่ายนํ้า สปา และร้านอาหาร
1) การจัดการสระว่ายนํ้า
โครงการจัดให้มสี ระว่ายนํ้ าส่วนกลาง จํานวน 7 สระ (ผังแสดงตําแหน่ งสระว่ายนํ้ า แสดงดังรูปที่
2-74 และแบบขยายสระว่ายนํ้า แสดงในภาคผนวก ก-6) โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

สระว่ายนํ้า 01 ตัง้ อยูบ่ ริเวณระหว่างอาคาร X กับอาคาร Y ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20
เมตร

-

สระว่ายนํ้าเด็ก 02 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารอบไอนํ้า 03 และห้องนํ้า 03 ความลึก
สูงสุดประมาณ 0.65 เมตร

-

สระว่ายนํ้าเด็ก 03 ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร Y ความลึกสูงสุดประมาณ 0.65 เมตร

-

สระว่ายนํ้า 04 ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร Y ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร

-

สระว่ายนํ้า 05 ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร U ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร

-

สระว่ายนํ้า 06 ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร V ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร

-

สระว่ายนํ้า 07 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารอบไอนํ้า 01 ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20
เมตร

สระว่า ยนํ้ า ภายในโครงการจะให้บ ริก ารผู้พ กั อาศัย ในพื้น ที่โ ครงการเท่ า นัน้ โดยโครงการจะ
ออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดา้ น
สุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกันตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึง่ จะทําให้สระว่ายนํ้าในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สถานทีต่ งั ้
1.1 สถานที่ต ัง้ ควรห่ า งจากแหล่ ง ซึ่ง อาจทํา ให้เ กิด การปนเปื้ อ นนํ้ า ในสระว่ า ยนํ้ า เช่ น
สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ สถานทีท่ ง้ิ หรือรวบรวมมูลฝอย เป็ นต้น
1.2 ควรมีรวั ้ หรือกําแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริการ และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้บุคคลภายนอกทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตไปใช้สระว่ายนํ้า ในช่วงทีไ่ ม่เปิ ดให้บริการ รวมทัง้ ป้องกันสัตว์เข้า
มาในบริเวณสระว่ายนํ้า
1.3 สถานทีต่ งั ้ และบริเวณของสระว่ายนํ้า รวมทัง้ ระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในทีน่ ้ําท่วมไม่
ถึงพืน้ ดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยูใ่ นบริเวณทีม่ ไี ฟฟ้าและนํ้าประปาเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 2.doc

2-151

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-74 ผังแสดงต้าแหน่งสระว่ายน้�า

2-152

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(2) สระว่ายนํ้าและอาคารประกอบ
2.1 โครงสร้างสระว่ายนํ้า ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุทม่ี คี วามมันคง
่ แข็งแรง
นํ้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยูใ่ นสภาพดี และทําความสะอาดง่าย
2.2 ต้องมีรางระบายนํ้ าล้นมีฝาปิ ดรอบสระว่ายนํ้า มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็ น
สนิม แข็งแรง ทําความสะอาดง่าย อยูใ่ นสภาพดี และไม่มนี ้ําล้นออกจากราง
2.3 ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับใช้ทําความสะอาดสระว่ายนํ้ า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทัง้ ตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
2.4 ต้องมีทว่ี า่ งสําหรับใช้เป็ นทางเดินรอบสระว่ายนํ้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่
ลื่น ไม่มนี ้ําขัง ทําความสะอาดง่าย
2.5 กรณีทส่ี ระว่ายนํ้ าใดมีการใช้ระบบการไหลเวียนนํ้ าเป็ นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้องมี
ข้อกําหนดเกีย่ วกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ดว้ ย
2.6 ความลึกของนํ้ า มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีทส่ี ระว่ายนํ้ านัน้ มีความลึกตัง้ แต่ 15 เมตรขึ้นไป โดยมีตวั เลขแสดงความลึกเป็ นระยะๆ
อย่างน้อย 3 ระยะ
่ เวณสระว่ายนํ้า เพื่อให้มองเห็นได้ชดั เจน ในกรณีทม่ี ี
2.7 ต้องจัดให้มแี สงสว่างเพียงพอทัวบริ
การเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
2.8 อาคารประกอบทําด้วยวัสดุมนคง
ั ่ แข็งแรง พืน้ เรียบ ไม่ล่นื ไม่ดูดซึมนํ้า ทําความสะอาด
ง่าย พืน้ ลาดเอียงเล็กน้อยเพือ่ การระบายนํ้าทีด่ ี
2.9 พืน้ ควรทําด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดดู ซึมนํ้า ทําความสะอาดง่าย ไม่ล่นื อยูใ่ นสภาพดี
2.10 จัดให้มหี ้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิง่ ของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สําหรับผูใ้ ช้บริการใน
บริเวณทางเข้าสระว่ายนํ้า และมีจาํ นวนเพียงพอ
2.11 จัดให้มอี ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และทีล่ า้ งเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายนํ้ า
และเติมคลอรีนลงในทีล่ า้ งเท้าเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพืน้ ทีโ่ ดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ
2.13 ดูแลมิให้มกี ารนําสัตว์ทกุ ชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายนํ้า หรืออาคารประกอบ
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(3) ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับผูป้ ระกอบกิจการ
3.1 จัดให้มผี ูค้ วบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึ กอบรมการดูแลคุณภาพนํ้ าในสระว่ายนํ้ าตามหลัก
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมคุณภาพนํ้า และการดูแลรักษาสระว่ายนํ้า
3.2 ต้องมีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยประจําสระ ( Life guard ) อย่างน้อย 1 คน ต่อผูใ้ ช้บริการ
ไม่เกิน 100 คน กรณีทเ่ี กิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คดิ เป็ น 100 คนและต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามชํานาญ
ในการว่ายนํ้าและผ่านการอบรบการช่วยชีวติ คนจมนํ้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจํา
สระว่ายนํ้าตลอดเวลาทีเ่ ปิดบริการ
3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพนํ้าให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
3.3.1 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

7.2 – 8.4

3.3.2 คลอรีนอิสระ ( Free chlorine )

0.6 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน

3.3.3 คลอรีนทีร่ วมกับสารอื่น ( Combined chlorine ) 0.5 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็ นด่าง ( Alkalinity )

80 – 100 ส่วนในล้านส่วน

3.3.5 ความกระด้าง ( Calcium hardness ) 250 – 600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูรกิ ( Cyanuric acid )

30 – 60 ส่วนในล้านส่วน

3.3.7 คลอไรด์ ( Chloride )

ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน

3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia)

ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน

3.3.9 ไมเตรท (Nirate)

ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน

3.3.10 โคลิฟอร์มนํ้าทัง้ หมด ( Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อนํ้า 100
มิลลิลติ ร โดยวิธเี อ็มพีเอ็น (Most Probable Numbers ) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลติ ร
3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
3.3.12 ตรวจไม่พบจุลนิ ทรียห์ รือตัวบ่งชีจ้ ุลนิ ทรียท์ ท่ี ําให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia
coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa
3.4 จัดให้มกี ารเก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ้า ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้องทําอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตืน้ ขณะทีม่ ี
ผูใ้ ช้สระว่ายนํ้ามากทีส่ ดุ
3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็ นกรด-ด่าง อย่างน้อย
วันละ 2 ครัง้ ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผใู้ ช้บริการเป็ นจํานวนมาก หรือเป็ นวันทีม่ แี สงแดดจัดควร
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ตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอ
โรไอโซไซยานูรคิ ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูรคิ ด้วย
3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทัง้ หมด (Total Coliform Bacteria) และฟี คอล
โคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
3.4.4 ตรวจวิเ คราะห์คุ ณ ภาพนํ้ า ทางเคมี และชีว ภาพ ตามเกณฑ์ม าตรฐานตามที่
กําหนดในข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต
3.5 จัดหาเครื่องมือสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าไว้ประจํา รวมทัง้ บันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์ และข้อมูลอื่นทีจ่ าํ เป็ น ดังนี้
3.5.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง
0.2-2 ส่วนในล้านส่วน
3.5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่าง
น้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ชว่ งละ 1
3.5.3 มีการบันทึกข้อมูลจํานวนผูใ้ ช้สระว่ายนํ้าในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลา
ทีใ่ ช้สระว่ายนํ้า
3.6 ต้องจัดให้มปี ้ านแสดงข้อปฏิบตั สิ าํ หรับผูใ้ ช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายนํ้าให้มองเห็น
ชัดเจนและควรมีขอ้ ความอย่างน้อยดังนี้
3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายนํ้าทีส่ ะอาด
3.6.2 ต้องชําระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครัง้
3.6.3 ผูท้ เ่ี ป็ นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็ นหวัด หูน้ําหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆห้ามลง
เล่นในสระว่ายนํ้า
3.6.4 ห้ามนําสัตว์เลีย้ งเข้ามาในบริเวณสระว่ายนํ้า
3.6.5 ห้ามปสั สาวะ บ้วนนํ้าลาย หรือสังนํ
่ ้ามูกลงในนํ้า
3.6.6 ห้ามทําสระว่ายนํ้าสกปรก
3.6.7 จํานวนผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ดุ ทีส่ ระว่ายนํ้าสามารถรอบรับได้
3.6.8 วิธกี ารปฐมพยาบาลช่วยคนจมนํ้า
3.7 ต้ อ งดู แ ลบํ า รุ ง รัก ษาเครื่อ งกรองนํ้ า ตามระยะเวลาที่ส มควรเพื่อ ให้ทํ า งานได้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ
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(4) การจัดการเกีย่ วกับสารเคมี
4.1 สถานทีเ่ ก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานทีเ่ ก็บสารเคมีอนั ตราย” และ “ห้ามเข้า” มี
การระบายอากาศดี และมีการป้องกันนํ้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมีและมีการจัดเก็บสารเคมีเป็ นไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 สารเคมีท่ีใ ช้ต้อ งมีฉ ลากระบุช่ือ สารเคมี ส่ว นผสม หรือ ส่ว นประกอบที่เ ป็ น อัน ตราย
วิธกี ารใช้และวิธกี ารปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามทีก่ ฎหมายอื่นกําหนด
4.3 ในการใช้สารเคมีตอ้ งปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุไว้ในฉลาดและไม่นําสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณี
ทีไ่ ม่มรี ะบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัตใิ ห้เติมสารเคมีลงในสระว่ายนํ้าในขณะทีป่ ิดบริการแล้ว
4.4 สถานทีท่ าํ งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบตั เิ หตุอนั เนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างใบริเวณ
ต่างๆควรเป็ นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครือ่ งกรองนํ้าไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานทีเ่ ก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
4.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กําหนดขัน้ ตอนการ
ทํางานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทัง้ ประเมินการ
สัมผัสสารเคมีอนั ตรายของคนงานทีท่ าํ หน้าทีเ่ ติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครัง้
4.6 ในขณะทํางานกับสารเคมี ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมี่
เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบตั เิ กีย่ วกับสารเคมี เป็ นต้น
4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มนํ้าหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
่
ต้องทําความสะอาดทันที
4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ หากสารเคมีหกรัวไหล
(5) การจัดการสิง่ ปฏิกลู นํ้าเสีย และมูลฝอย
5.1 จัดให้มหี อ้ งนํ้า ห้องส้วม และการบําบัดสิง่ ปฏิกลู ดังนี้
5.1.1 มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจํานวนตามทีก่ าํ หนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบําบัด และการกําจัดสิง่ ปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
5.1.3 ต้อ งดูแ ลรัก ษาความสะอาดของห้อ งนํ้ า และห้อ งส้ว มเป็ น ประจํา ทุ ก วัน ที่เ ปิ ด
ให้บริการ
5.1.4 ภายในห้องนํ้าควรมีวสั ดุอุปกรณ์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
5.2 มีการบําบัดนํ้าเสียให้มคี ุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายนํ้าสาธารณะ ซึง่ ส่วนประกอบ
ของระบบการจัดการนํ้าเสีย ประกอบด้วย
5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอยสําหรับดักเศษมูลฝอยจากนํ้าเสีย
5.2.2 ระบบรวบรวมนํ้าเสีย นํ้าจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันทีถ่ งั รวบรวมนํ้า
เพือ่ รอการบําบัด นํ้าทีล่ น้ ออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสูบ่ อ่ บําบัด
5.2.3 ระบบบํ า บัด นํ้ า เสีย ต้ อ งมีวิธีก ารบํ า บัด นํ้ า เสีย ที่เ หมาะสม ไม่ ก่ อ ให้เ กิด เหตุ
เดือดร้อนรําคาญและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
5.2.4 รางระบายนํ้ าทิ้ง รางหรือท่อสําหรับระบายนํ้ าทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิ ดรางเพื่อ
กรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิ ดของท่อระบายนํ้าออกสู่ท่อสาธารณะควรมีตะแกรง
ปิดเพือ่ ป้องกันหนูดว้ ย
5.3 จัดให้มกี ารจัดการมูลฝอยดังนี้
5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท
5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยทีเ่ พียงพอตามหลักสุขาภิบาล
5.3.3 ล้างทําความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณทีว่ างภาชนะอยูเ่ สมอ
5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังทีพ่ กั มูลฝอยรวม หรือนําไปกําจัด
ทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยทีเ่ น่าเสียได้งา่ ย
5.3.5 กําจัดมูลฝอยด้วยวิธีท่ถี ูก ต้อ งตามหลักสุข าภิบาล และเป็ นไปตามข้อ กําหนด
ท้องถิน่
5.3.6 ดูแลมิให้เกิดการทิง้ มูลฝอยเคลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณ
โดยรอบ
(6) การสุขาภิบาลอาหารและนํ้าดื่ม
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6.1 ในกรณีมกี ารจําหน่ ายอาหาร ต้องปฏิบตั ติ ามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกําหนด
ของท้องถิน่
6.2 ต้องมีน้ําดื่มทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานนํ้าดื่มไว้บริการอ่างเพียงพอ
6.3 ลักษณะการนํานํ้ามาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้ อน เช่น ใช้ระบบนํ้า
กด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ และใช้แก้วส่วนกลางทีใ่ ช้ด่มื เพียงครัง้ เดียว แล้ว
นําไปล้างทําความสะอาดก่อนนํามาใช้ใหม่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ให้จดั ทําป้ายหรือมีขอ้ ความการปฏิบตั ไิ ว้ดว้ ย
(7) การปองกันควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค
7.1 ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
7.2 ต้อ งมีก ารป้ อ งกัน ควบคุม กํา จัด สัต ว์แ ละแมลงนํ า โรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และ
แมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
8.1 ต้องกําหนดให้มผี ดู้ ูแลมาด้วย กรณีทน่ี ํ าเด็กอายุต่ํากว่า 10 ปี ทีย่ งั ว่ายนํ้ าไม่เป็ นและ
ผูส้ งู อายุทไ่ี ม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายนํ้า
8.2 จัดให้มอี ุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ดังนี้
8.2.1 โฟมช่วยชีวติ อย่างน้อย 2 อัน
8.2.2 ห่วงชูชพี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กบั เชือกยาว
ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายนํ้า อย่างน้อย 2 อัน
8.2.3 ไม้ช่วยชีวติ หรือวัตถุอ่นื ใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นํ้าหนักเบา อย่าง
น้อย 1 อัน และต้องวางไว้ทป่ี ลายลู่สว่ นลึกของสระว่ายนํ้า
8.2.4 เครือ่ งช่วยหายใจ สําหรับผูใ้ หญ่และสําหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลทีพ่ ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจํา
สระว่ายนํ้าและอยูใ่ นบริเวณทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
8.3 มีอุปกรณ์ส่อื สารทีส่ ามารถติดต่อบุคคลหรือสถานทีส่ าํ คัญๆ เช่น โรงพยาบาลและสถานี
ตํารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุ ฉุก เฉินต่ างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมนํ้ า และต้องปิ ด
ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทีด่ งั กล่าวไว้ในทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและเป็ นข้อมูลปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
(9) เหตุราํ คาญ
มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุราํ คาญ ซึง่ มาจากกิจกรรมการดําเนินการต่างๆ
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2) การจัดการสปา
โครงการมีหอ้ งอบไอนํ้า อยู่ภายในอาคารอบไอนํ้า (อาคารอบไอนํ้า 01-03) จํานวน 3 ห้อง โดย
โครงการได้อ อกแบบ ดู แ ล และควบคุ ม การประกอบกิจ การสปาของโครงการ ให้ส อดคล้อ งตาม
พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ฉ) ดังนี้
ตําแหน่ งอาคารอบไอนํ้าของโครงการ สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก และไม่ได้อยู่ใกล้ชดิ ศาสน
สถานแต่อย่างใด ภายในอาคารมีการแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจน
การออกแบบอาคารอบไอนํ้า มีลกั ษณะเป็ นอาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว โครงการจัดให้มสี ว่ นรับรอง
สปา และห้องนํ้าทีส่ ะอาดและถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
สําหรับการดูแลรักษาทําความสะอาด ของโครงการในส่วนของอาคารอบไอนํ้า จัดให้มแี ม่บา้ นทํา
ความสะอาดทุกวันเวลาเช้า – เย็น และรวบรวมเก็บขนขยะไปยังทีห่ อ้ งพักขยะรวม ให้ถูกหลักสุขาภิบาล
เพื่อป้องกันการเพาะเชือ้ โรค และทําลายแหล่งเพาะพันธุพ์ าหะนํ าโรค ส่วนนํ้ าเสียจากอาคารสปาจะไหล
เข้าสูร่ ะบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการต่อไป
ในส่ว นของมาตรฐานของผู้ดํา เนิ น การกิจ การสปาเพื่อ สุข ภาพ ทางโครงการจะดํา เนิ น การ
ควบคุม ดูแลผู้ให้บริการตามนโยบายคู่ม ือ ปฏิบตั ิงานของสถานประกอบการ พร้อ มทัง้ จัดทําประวัติผู้
ให้ บ ริก าร ทุ ก ครัง้ ที่ม ีก ารจัด บริ ก ารใหม่ หรือ ปรับ ปรุ ง บริก ารใดๆ หรือ มีก ารใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่
ผูป้ ระกอบการจะดําเนินการให้มคี ่มู อื ปฏิบตั กิ ารสําหรับบริการนัน้ ๆ และมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ให้บริก ารอย่างน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ อีก ทัง้ ควบคุม ดูแลมิให้ม ีก ารจัดสถานที่ รูป ภาพ หรือ สื่อ ต่ า งๆ
เพื่อให้ผรู้ บั บริการสามารถเลือกผูบ้ ริการได้ ควบคุมมิให้มกี ารลักลอบหรือมีการค้าประเวณี หรือมีการ
กระทําทีข่ ดั ต่อกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอนั ดี นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการจะดูแลบริการ
อุปกรณ์ ผลิตภัณ ฑ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานถูก สุข ลักษณะและใช้ได้อย่างปลอดภัย และ
ควบคุมมิให้มกี ารกระทําความผิดต่อกฎหมายในสถานประกอบการ และปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับ
แรงงาน และดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางานของผูใ้ ห้บริการและพนักงาน และ
มีมาตรการป้องกันการถูกล่วงละเมิดจากผูร้ บั บริการ นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการจะแสดงใบรับรองมาตรฐาน
ไว้ในทีเ่ ปิดเผยและมองเห็นได้ชดั เจน
สําหรับมาตรฐานผู้ให้บริก ารกิจการนวดเพื่อ สุขภาพ ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่ม ี
ลักษณะต้องห้าม มีความรูแ้ ละความชํานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยการนวดเพื่อสุขภาพ ผูป้ ระกอบการจัดให้มชี ุดปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นและพร้อมใช้งาน มีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดงเตือนให้ผรู้ บั บริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณ
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภยันตราย จัดให้มพี นักงานทีม่ คี วามรูใ้ ห้บริการอบความร้อนอบไอนํ้าตลอดจน
อุปกรณ์หรือบริการอื่นใดทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย จัดให้มนี าฬิกาทราย และระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบ
ความร้อน อบไอนํ้ า ซึ่งสามารถหยุดทํางานของอุปกรณ์ โดยอัตโนมัตทิ ่เี กิด ภายในบริเวณที่บริการอบ
ความร้อน อบไอนํ้า จะมีเครื่องควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ และเครื่องตัง้ เวลา ผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทุก
ชนิด จะทําความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ และการดําเนินการมีระบบป้องกันอัคคีภยั
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3) การจัดการร้านอาหาร
โครงการจัดให้มรี า้ นอาหาร บริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร X โดยโครงการจะดูแลและควบคุม
ร้านอาหารในโครงการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหาร พ.ศ. 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้
หมวด 1 สุขลักษณะของสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร
ข้อ 3 สถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละบริเวณทีใ่ ช้ทาํ ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร จําหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) พืน้ บริเวณทีใ่ ช้ทาํ ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง ไม่ชาํ รุดและ
ทําความสะอาดง่าย
(2) ในกรณีทม่ี ผี นังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง และไม่ชาํ รุด
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีทส่ี ถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหารเป็ นสถานทีส่ าธารณะตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทัง้ นี้ ตามทีร่ ฐั มนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) มีทล่ี า้ งมือและอุปกรณ์สาํ หรับล้างมือทีถ่ ูกสุขลักษณะสําหรับสถานทีแ่ ละบริเวณสําหรับใช้ทาํ
ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานทีห่ รือบริเวณบริโภคอาหารไม่มพี น้ื ทีเ่ พียงพอ
สําหรับจัดให้มที ล่ี า้ งมือ ต้องจัดให้มอี ุปกรณ์สาํ หรับทําความสะอาดมือทีเ่ หมาะสม
(6) โต๊ะทีใ่ ช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร ทําด้วยวัสดุทท่ี าํ ความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ะหรือเก้าอีท้ จ่ี ดั ไว้สาํ หรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง และไม่ชาํ รุด
ข้อ 4 สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับส้วม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มหี รือจัดหาห้องส้วมทีม่ สี ภาพดี พร้อมใช้ และมีจาํ นวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พืน้ ระบายนํ้าได้ดี ไม่มนี ้ําขัง มีการระบายอากาศทีด่ ี และมีแสงสว่าง
เพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือทีถ่ กู สุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาํ หรับล้างมือจํานวนเพียงพอ
(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็ นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิ ดโดยตรงสูบ่ ริเวณทีเ่ ตรียม ทํา ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร ทีเ่ ก็บ ทีจ่ าํ หน่ าย ทีบ่ ริโภคอาหาร ทีล่ า้ งและทีเ่ ก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้อง
ส้วมให้สะอาดอยูเ่ สมอ และมีฉากปิดกัน้ ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ประตูหอ้ งส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ 5 สถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับมูลฝอย โดยมีถงั รองรับมูลฝอยทีม่ สี ภาพ
ดี ไม่รวซึ
ั ่ ม ไม่ดดู ซับนํ้า มีฝาปิ ดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความ
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สะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้การจัดการเกีย่ วกับ
มูล ฝอยและถัง รองรับ มูล ฝอยให้เป็ น ไปตามข้อ บัญ ญัติท้อ งถิ่น เกี่ย วกับ การจัด การมูล ฝอยในสถานที่
จําหน่ายอาหาร
ข้อ 6 สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับนํ้าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายนํ้าได้ดี ไม่มนี ้ําขัง และไม่มเี ศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานทีจ่ าํ หน่ าย
อาหาร
(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้ก่อนการทําความสะอาด
(3) ต้องมีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายนํ้าทิง้ ออกสูร่ ะบบระบายนํ้า โดยใช้ถงั ดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน หรือการบําบัดด้วยวิธกี ารอื่นทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่ต่าํ กว่าการบําบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดัก
ไขมัน และนํ้าทิง้ ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 7 สถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนําโรค และสัตว์เลีย้ งตาม
หลักวิชาการ
ข้อ 8 สถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอัคคีภยั จาก
การใช้เชือ้ เพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธกี ารทํา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการ
จําหน่ายอาหาร
ข้อ 9 สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) อาหารสดทีน่ ํามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็ นอาหารสดทีม่ คี ุณภาพดี สะอาดและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม และเก็บเป็ นสัดส่วน มีการปกปิ ดไม่วางบน
พืน้ หรือบริเวณทีอ่ าจทําให้อาหารปนเปื้ อน ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 10 สถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ด
สนิท เครือ่ งปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มกี ารปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิง่ อื่นทีน่ ํามาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ 11 สถานทีจ่ ําหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะทีส่ ะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเปื้อน รวมทัง้ วางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
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(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภคตาม
ชนิดของอาหาร ตามทีร่ ฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3)
มีก ารจัด การสุข ลัก ษณะของการจํา หน่ า ยอาหารตามที่ร ฐั มนตรีโดยคํา แนะนํ า ของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 12 นํ้าดื่มหรือเครื่องดื่มทีเ่ ป็ นอาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิททีใ่ ช้ในสถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนติเมตรและต้องทําความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามาให้บริการ ในกรณี
ทีเ่ ป็ นนํ้าดื่มทีไ่ ม่ได้เป็ นอาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทหรือเครื่องดื่มทีป่ รุงจําหน่ ายต้องบรรจุในภาชนะที่
สะอาด มีการปกปิ ด และป้องกันการปนเปื้ อน โดยต้องวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ทัง้ นี้
นํ้ าดื่มและนํ้ าที่ใช้สําหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพนํ้ าบริโภคที่กรมอนามัย
กําหนด
ข้อ 13 การทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ําทีม่ คี ณ
ุ ภาพไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์คณ
ุ ภาพนํ้าบริโภค
ทีก่ รมอนามัยกําหนด
ข้อ 14 สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับนํ้าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้ําแข็งทีส่ ะอาดและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) เก็บในภาชนะทีส่ ะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร ปาก
ขอบภาชนะสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณทีอ่ าจก่อให้เกิดการปนเปื้ อนและต้อง
ไม่ระบายนํ้าจากถังนํ้าแข็งลงสูพ่ น้ื บริเวณทีว่ างภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์สาํ หรับคีบหรือตักนํ้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ตอ้ งสะอาดและมีดา้ มจับ
(4) ห้ามนําอาหารหรือสิง่ ของอื่นไปแช่รวมกับนํ้าแข็งสําหรับบริโภค
ข้อ 15 สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับนํ้าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) นํ้ าใช้ตอ้ งเป็ นนํ้าประปา ยกเว้นในท้องถิน่ ทีไ่ ม่มนี ้ําประปาให้ใช้น้ํ าทีม่ คี ุณภาพเทียบเท่า
นํ้าประปาหรือเป็ นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุน้ําใช้ตอ้ งสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 16 สถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมพี ษิ หรือวัตถุ
ทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทัง้ มีคาํ เตือนและคําแนะนําเมื่อ
เกิดอุบตั ภิ ยั จากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็ นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณทีใ่ ช้ทํา
ประกอบ ปรุง จําหน่ าย และบริโภคอาหารในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นถ่ายสารเคมี สารทําความสะอาด
วัตถุมพี ษิ หรือวัตถุทอ่ี าจเป็ นอันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนําภาชนะบรรจุนนั ้ มาใช้บรรจุ
อาหาร และห้ามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทําความสะอาดวัตถุมพี ษิ หรือวัตถุทอ่ี าจ
เป็ นอันตรายต่ออาหาร
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ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็ นเชือ้ เพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่
รับประทานอาหารในสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร
ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็ นเชือ้ เพลิงในการทํา ประกอบ ปรุง หรืออุ่น
อาหารในสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร เว้นแต่เป็ นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้อ่นื ๆ
ข้อ 19 สถานทีจ่ าํ หน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทําจากวัสดุทป่ี ลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชาํ รุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนทีเ่ หมาะสม
(2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในทีส่ ะอาด โดยวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหก
สิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนทีเ่ หมาะสม
(3) จัดให้มชี อ้ นกลาง สําหรับอาหารทีร่ บั ประทานร่วมกัน
(4) ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาดมีสภาพดี
ไม่ชาํ รุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตูอ้ บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชาํ รุด
ข้อ 20 สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และ
เครือ่ งใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทร่ี อการทําความสะอาด ต้องเก็บในทีท่ ส่ี ามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนําโรคได้
(2) มีการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทถ่ี ูกสุขลักษณะ และใช้สารทําความ
สะอาดทีเ่ หมาะสม โดยปฏิบตั ติ ามคําแนะนําการใช้สารทําความสะอาดนัน้ ๆ จากผูผ้ ลิต
(3) จัดให้มกี ารฆ่าเชือ้ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทําความสะอาดให้รฐั มนตรีโดย
คําแนะนํ าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุ เบกษากําหนดสารที่ห้ามใช้ในการทําความสะอาด
ภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหาร
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหารต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อหรือ
พาหะนําโรคติดต่อ โรคผิวหนังทีน่ ่ ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามทีก่ ําหนดในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในกรณีท่ี
เจ็บปว่ ยต้องหยุดปฏิบตั งิ านและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบตั งิ านได้
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(2) ผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร ที่
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสือ้ ผ้าและอุปกรณ์ป้องกันทีส่ ะอาด
และสามารถป้องกันการปนเปื้อนสูอ่ าหารได้
(4) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบตั ติ นในการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ ายและเสิรฟ์
อาหาร ให้ถกู สุขลักษณะ และไม่กระทําการใด ๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
(5) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกีย่ วกับสุขลักษณะตามทีก่ าํ หนดในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่

2.7.13 การจัดภูมิสถาปัตย์และพืน้ ที่สีเขียวของโครงการ
โครงการได้จดั ให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็ นพืน้ ที่ 1,497.50 ตารางเมตร คิดเป็ นพืน้ ที่
สีเ ขีย วต่ อ ผู้พกั อาศัย ในพื้น ที่โ ครงการ 1.62ตารางเมตร ต่ อ 1 คน (ผู้พ กั อาศัย และพนัก งานในพื้น ที่
โครงการ 922 คน) โดยจัดพืน้ ทีส่ เี ขียวไว้บริเวณชัน้ ล่างทัง้ หมด ทัง้ นี้โครงการไม่นําพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ ขี นาด
ความกว้างน้ อยกว่า 1 เมตร พื้นที่สเี ขียวใต้อาคาร และพื้นที่สเี ขียวที่ซ้อนทับกับระบบสาธารณู ปโภค
นํ ามาคิดรวมเป็ นพื้นที่สเี ขียวของโครงการ สําหรับพื้นที่ไม้ยนื ต้นภายในโครงการมีไม้ยนื ต้น 536 ต้น
ได้แก่ ต้นหมากเขียว ต้นจิกทะเล ต้นปาล์มยะวา ต้นมะพร้าว ต้นหางนกยูงฝรัง่ ต้นจามจุรี และต้นลีลาวดี
คิดเป็ นทีไ่ ม้ยนื ต้นรวมทัง้ หมด 1,378.40 ตารางเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-17
นอกจากนี้ยงั จัดให้มกี ารปลูกไม้พุ่มและพืชคลุมดินภายในโครงการ คิดเป็ นพื้นที่รวมทัง้ หมด
1,440.10 ตารางเมตร ได้แก่ ชะพลู เฟิรน์ ใบมะขาม พลับพลึงหนู หญ้ามาเลเซีย และแก้วตัดแต่ง
ผังแสดงพืน้ ทีส่ เี ขียว ผังแสดงไม้ยนื ต้น ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดิน และรูปตัดการปลูกต้นไม้
แสดงดังรูปที่ 2-75 ถึงรูปที่ 2-79
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ตารางที่ 2-14 ชนิ ดและจํานวนไม้ยืนต้นในพืน้ ที่โครงการ
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชนิ ด

การเจริ ญเติ บโต

ต้นหมากเขียว
Ptychesperma macarthuii (H.) Wendl
ต้นจิกทะเล
Barringtonia asiatica (L.) Kurz
ต้นปาล์มยะวา
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
ต้นมะพร้าว
Cocos nucifera L.
ต้นหางนกยูงฝรัง่
Delonix regia (Bojer) Raf.

สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทัวไป
่ ชอบพืน้ ทีโ่ ล่ง ระบาย
นํ้าดี
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว ขึน้ ได้ในดินทัวไป
่
ชอบความชืน้ ปานกลาง และแสงแดดแบบเต็มวัน

6

ต้นจามจุรี
Samanea saman (Jacg.) Merr.

7

ต้นลีลาวดี
Plumeria spp.

เจริญเติบโตได้ดใี นดินร่วน และระบายนํ้าได้ดี
สภาพพื้นดิน ปลูกได้ตงั ้ แต่ดิน ทรายจนถึงดินเหนี ย วจัด
แต่ในดินร่วนจะมีการระบายนํ้าดีทาํ ให้รากเจริญเติบโตเร็ว
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ขึ้น ได้ ใ นดิ น ทุ ก ประเภท
ความชืน้ และแสงแดดแบบเต็มวัน
สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นเขตร้ อ นที่ ม ี ฝ นตกชุ ก
ปานกลาง ถึงฝนตกหนักตลอดปี เป็ นต้นไม้ทช่ี อบนํ้า และ
ความชุมชืน้
สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นสภาพแวดล้อมที่กนั ดาร ดิน
ไม่อุดมสมบูรณ์มากนัก ชอบความชืน้ ในอากาศสูงและไม่
ชอบอยู่ ใ นดิน ที่ม ีน้ํ า ท่ ว มขัง หรือ มีก ารรดนํ้ า บ่ อ ยครัง้
ต้องการแสงแดดในเวลากลางวันอย่างน้อยครึง่ วัน
รวม

จํานวน
(ต้น)
273
39
74
77
5
20

48
536

ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-75 ผังแสดงพืน้ ทีส่ เี ขียว

2-166

รูปที่ 2-76 ผังแสดงไม้ยนื ต้น

2-167

รูปที่ 2-77 ผังแสดงไม้พมุ่ และไม้คลุมดิน

2-168

รูปที่ 2-78 รูปตัดการปลูกต้นไม้ 1

2-169

รูปที่ 2-79 รูปตัดการปลูกต้นไม้ 2

2-170

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียว ตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีร่ ะบุว่า “โครงการอาคารอยู่อาศัย
รวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จดั
พืน้ ที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พกั อาศัย 1 คน โดยจัดไว้บริ เวณชัน้ ล่างไม่
น้ อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ ทงั ้ หมด และจะต้ องเป็ นไม้ยืนต้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
สีเขียวดังกล่าว”
นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวตามแนวปฏิบตั กิ ารเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพืน้ ที่
สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยังยื
่ น ที่ระบุว่า “สัดส่ วนของ “พื้นที่ สีเขียวยังยื
่ น” ใน “ที่ ว่าง” ตาม
่ นอย่างน้ อยร้อยละ 50 ของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกําหนดพืน้ ที่สีเขียวยังยื
พืน้ ที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร” ทัง้ นี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 ข้อ 33 (1) ทีก่ ําหนดให้ อาคารอยู่อาศัย และอาคาร
อยู่อาศัยรวม ต้องมีทว่ี ่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพืน้ ทีช่ นั ้ ใดชัน้ หนึ่งทีม่ ากทีส่ ุดของอาคาร (2)
ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นทีไ่ ม่ได้ใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยต้องมี
ทีว่ ่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพืน้ ทีช่ นั ้ ใดชัน้ หนึ่งทีม่ ากทีส่ ดุ ของอาคาร แต่ถา้ อาคารนัน้ ใช้เป็ นที่
อยู่อาศัยรวมอยู่ดว้ ยต้องมีทว่ี ่างตาม (1) นัน่ คือ โครงการต้องมีทว่ี ่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของ
พืน้ ทีช่ นั ้ ใดชัน้ หนึ่งทีม่ ากทีส่ ดุ ของอาคาร
รายละเอียดการเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สเี ขียวของโครงการตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง แสดงดัง
ตารางที่ 2-15
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ตารางที่ 2-15 การเปรียบเทียบขนาดพืน้ ที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พืน้ ที่สีเขียวตามเกณฑ์
ที่ต้องจัดให้มี

รายละเอียดข้อกําหนด
1. ตามแนวทางของ สผ. กําหนดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวในสัดส่วน
พืน้ ทีส่ เี ขียวต่อผูพ้ กั อาศัย ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/ 1
คน และต้องจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวบริเวณชัน้ ล่างของพืน้ ทีส่ ี
เขีย วไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 50 ที่ต้อ งจัด ให้ม ีต ามเกณฑ์
ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไม้ยนื ต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีส่ ี
เขียวชัน้ ล่างทีต่ อ้ งจัดให้มตี ามเกณฑ์
1.1 พืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ หมด
1.2 พื้นที่สเี ขียวที่อยู่บนดิน (ชัน้ ล่าง) (ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ หมดในโครงการ)
1.3 พืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ป็ นไม้ยนื ต้น (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของพืน้ ทีส่ เี ขียวทีอ่ ยูบ่ นดินในโครงการ)
1.4 อัตราส่วนพื้นที่สเี ขียวต่อผู้พกั อาศัย และพนักงาน
ทัง้ หมด 760 คน
2. ตามแผนปฏิบตั ิการเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพื้นที่ส ี
เขียวชุมชนเมืองอย่างยังยื
่ น กําหนดให้ตอ้ งจัดให้มพี น้ื ทีส่ ี
เขีย วยัง่ ยืน ในที่ “ที่ว่ า ง” ที่โ ครงการต้ อ งจัด ให้ม ีต าม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกําหนด
พื้นที่สเี ขียวยังยื
่ นอย่างน้ อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่
ต้องจัดให้มตี ามเกณฑ์กาํ หนดดังกล่าว
2.1 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55
2.1.1 ขนาดทีด่ นิ ของโครงการ
2.1.2 พื้น ที่ว่า งตามกฎหมายควบคุ ม อาคาร (ไม่
น้ อ ยกว่ า 30 ใน 100 ส่ว น ของพื้น ที่ช นั ้ ใด
ชัน้ หนึ่งทีม่ ากทีส่ ดุ ของอาคาร)
2.1.3 พื้น ที่ส ีเ ขีย วยัง่ ยืน ที่อ ยู่ บ นดิน ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อ ยละ 50 ของที่ว่างอัตราส่วนพื้นที่ส ีเขีย ว
ยังยื
่ นต่อพืน้ ทีว่ า่ ง

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 2.doc

2-172

โครงการจัดให้มี

922 ตารางเมตร
≥ 461 ตารางเมตร
(922 / 2)
≥ 230.5 ตารางเมตร
(461 / 2)
≥ 922 ตารางเมตร
(1 : 1)

1,497.50 ตารางเมตร
1,497.50 ตารางเมตร
มากกว่าเกณฑ์
1,378.40 ตารางเมตร
มากกว่าเกณฑ์
1,497.50 ตารางเมตร
1,497.50 : 922 = 1.62 : 1
มากกว่าเกณฑ์

≥ 947.29 ตารางเมตร
((3,157.64 x 30) / 100)

8,503.60 ตารางเมตร
5,345.96 ตารางเมตร

≥ 473.65 ตารางเมตร
((947.29 x 50) / 100)

1,378.40 ตารางเมตร

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-15 การเปรียบเทียบขนาดพืน้ ที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พืน้ ที่สีเขียวตามเกณฑ์
ที่ต้องจัดให้มี

รายละเอียดข้อกําหนด

2.2 ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 20 อยู่ ใ น
บริเวณที่ 3 ดังนี้
2.2.1 บริเวณที่ 2 ต้องมีทว่ี า่ งโดยรอบ
≥ 34.01
อาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(68.01 / 2)
ของที่ดินที่ขออนุ ญาตก่อสร้าง -พืน้ ทีด่ นิ ทีข่ ออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
อาคารนัน้
บริเวณที่ 2 เท่ากับ 136.01 ตารางเมตร
-พืน้ ทีว่ า่ งตามกฎหมายควบคุมอาคาร
เท่ากับ 68.01 ตารางเมตร
{(136.01 x 50) / 100}
2.2.2 บริเวณที่ 3 ต้องมีทว่ี า่ งโดยรอบ
≥ 1,255.14
อาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
(2,510.28 / 2)
ของที่ดินที่ขออนุ ญาตก่อสร้าง -พืน้ ทีด่ นิ ทีข่ ออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
อาคารนัน้
บริเวณที่ 3 เท่ากับ 8,367.59 ตารางเมตร
-พืน้ ทีว่ า่ งตามกฎหมายควบคุมอาคาร
เท่ากับ 2,510.28 ตารางเมตร
{(8,367.59 x 30) / 100}

โครงการจัดให้มี

39.70 ตารางเมตร

1,338.70 ตารางเมตร

ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มรี วั ้ โปร่งโดยรอบแนวเขตทีด่ นิ ของโครงการด้านทีต่ ดิ กับคลองปากบาง
(รูปที่ 2-80 ถึงรูปที่ 2-81) และแนวกําแพงกันดินตลอดแนวคลองปากบางก่อนการก่อสร้าง โดยมีความสูง
เหนือพืน้ ดิน 0.30 เมตร และลึกลงไปใต้ดนิ 2.00 เมตร ซึง่ เป็ นไปตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม ที่กํ า หนดให้ “กรณี มี คูค ลองธรรมชาติ ห รื อ แหล่ ง นํ้ า
สาธารณประโยชน์ อ ยู่ติ ด พื้น ที่ โ ครงการ ให้ ก่ อ สร้ า งรัว้ ของโครงการบริ เ วณที่ ติ ด กับ คูค ลอง
ธรรมชาติ หรือแหล่งนํ้ าสาธารณะดังกล่าวให้มีลกั ษณะเป็ นรัว้ โปร่งอย่างน้ อยครึ่งหนึ่ งของความ
สูงของรัว้ ทัง้ หมด และจัดภูมิ สถาปัตย์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ”
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-80 ผังแสดงตําแหน่งรัว้ โปร่ง

2-174

รูปที่ 2-81 แบบขยายรัว้ โปร่ง

2-175

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.14 การคมนาคมขนส่ง
1) การคมนาคมเข้าสู่พนื้ ที่โครงการ
การจราจรเข้าสูโ่ ครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ 3 เส้นทาง (รูปที่ 2-82) ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากห้าแยกฉลองมุ่งสู่ตําบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024
ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วขวาจากนัน้ ตรงไปประมาณ 900 เมตร แล้ว
เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสูซ่ อยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร
พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
เส้นทางที่ 2 จากห้าแยกฉลองมุ่งสู่ตําบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024
ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วขวาจากนัน้ ตรงไปประมาณ 700 เมตร เลีย้ ว
ขวาเข้าสู่ซอยรัว้ แฝดตรงไป 170 เมตร เจอทางแยกให้เลีย้ วซ้ายจากนัน้ ตรงไปประมาณ 150 เมตร พืน้ ที่
โครงการตัง้ อยูด่ า้ นขวามือ
เส้นทางที่ 3 จากเทศบาลตําบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขาหาดราไวย์ ประมาณ 200 เมตร เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ วขวาเข้า
สูซ่ อยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ
ทางเข้า-ออก ของโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง โดยถนนภายในอาคาร
มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง มีทจ่ี อดรถยนต์ทงั ้ หมด จํานวน 58 คัน (รวมทีจ่ อดรถผูพ้ กิ าร
2 คัน) เป็ นทีจ่ อดรถยนต์ภายนอกอาคาร จํานวน 33 คัน ทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร U จํานวน 11 คัน
และทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร V จํานวน 14 คัน โดยลักษณะทีจ่ อดรถยนต์ของโครงการมี 2 แบบ ดังนี้
(1) ทีจ่ อดรถแบบขนานกับแนวทางเดินรถ โดยทีจ่ อดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความ
ยาว 6.00 เมตร และ (2) ทีจ่ อดรถแบบตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ โดยทีจ่ อดรถยนต์ 1 คัน มี ความกว้าง
2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร
สําหรับการสัญจรไปมาระหว่างโซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง และโซนด้านทิศใต้ของคลอง
ปากบาง จะใช้สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์ (คลองปากบาง) มีลกั ษณะเป็ นสะพาน คสล. ขนาด
ความกว้าง 10.28 เมตร ยาว 10.00 เมตร ทัง้ นี้ โครงการได้รบั อนุ ญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าว
จากกรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ตแล้ว แสดงในภาคผนวก ง
ผังแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-83 และแบบขยายที่จอดรถยนต์
แสดงดังรูปที่ 2-84 ถึงรูปที่ 2-85
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จากห้าแยกฉลอง

N


ที่ตงั ้ โครงการ

สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
เส้นทางที่ 1
เส้นทางที่ 2

เทศบาลตําบลราไวย์

จากเทศบาลตําบลราไวย์

เส้นทางที่ 3

รูปที่ 2-82 เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พนื้ ที่โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th และการสํารวจภาคสนาม, มีนาคม 2562
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รูปที่ 2-83 ผังแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ
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รูปที่ 2-84 แบบขยายทีจ่ อดรถยนต์แบบตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ

รูปที่ 2-85 แบบขยายทีจ่ อดรถยนต์แบบขนานกับแนวทางเดินรถ
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จํานวนทีจ่ อดรถของโครงการเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าํ หนดให้
ข้อ 2 ให้กําหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีท่จี อดรถยนต์ ที่ก ลับรถยนต์ และทางเข้า ออก
รถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(2) โรงแรมที่มพี ้นื ที่ห้องโถงหรือพื้นที่ท่ใี ช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือ
หลายหลัง รวมกันตัง้ แต่ 300 ตารางเมตรขึน้ ไป
(3) อาคารชุดทีม่ พี น้ื ทีแ่ ต่ละครอบครัวตัง้ แต่ 60 ตารางเมตรขึน้ ไป
(6) สํานักงานทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ แต 300 ตารางเมตรขึน้ ไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
ข้อ 3 จํานวนทีจ่ อดรถยนต์ ต้องจัดให้มตี ามกําหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องทีท่ ไ่ี ด้มพี ระราชกฤษฏีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุม
การก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ใช้บงั คับ
กรณีคดิ ตามประเภทอาคาร
(ข) โรงแรม ให้มที จ่ี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืน้ ทีห่ อ้ งโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30
ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นทีท่ ใ่ี ช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร (โครงการมีพน้ื ทีห่ อ้ งโถง 102.96 ตาราง
เมตร ดังนัน้ ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 4 คัน สําหรับพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม 459.59 ตารางเมตร
(ห้องอาหาร+ห้องฟิตเนส+ห้องอบไอนํ้า) ดังนัน้ ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 12 คัน)
(ค) อาคารชุดทีม่ พี น้ื ทีแ่ ต่ละครอบครัวตัง้ แต่ 60 ตารางเมตรขึน้ ไป ให้มที จ่ี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า
1 คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวให้คดิ เป็ น 2 ครอบครัว (โครงการมีพ้นื ที่แต่ละครอบครัว
(แต่ละห้องชุด) ตัง้ แต่ 60 ตารางเมตรขึน้ ไป จํานวน 15 ห้องชุด ดังนัน้ จึงต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ไม่น้อย
กว่า 8 คัน)
(ฉ) สํานักงานใหมีทจ่ี อดรถยนตไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืน้ ที่ 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตาราง
เมตร ใหคิดเป็ น 120 ตารางเมตร (โครงการมีพน้ื ทีส่ าํ นักงาน 126.07 ตารางเมตร ดังนัน้ จึงไม่เข้าข่าย
ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์)
ดังนัน้ กรณีคดิ ตามประเภทอาคาร โครงการต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 24 คัน
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กรณีคดิ ตามขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มที จ่ี อดรถยนต์ตามจํานวนทีก่ ําหนดของแต่ละประเภทของอาคารทีใ่ ช้
เป็ นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นัน้ รวมกันหรือให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่
อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 240 ตารางเมตร ทัง้ นี้ ให้ถอื ทีจ่ อดรถยนต์
จํานวนทีม่ ากกว่าเป็ นเกณฑ์ (พืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคาร เท่ากับ 13,508.08 ตารางเมตร (หักพืน้ ทีจ่ อดรถใต้
อาคารแล้ว) ต้องมีทจ่ี อดรถยนต์อย่างน้อย 57 คัน)
ทัง้ นี้ ให้ถอื จํานวนทีจ่ อดรถยนต์ทม่ี ากกว่าเป็ นเกณฑ์ ดังนัน้ โครงการต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์
ไม่น้อยกว่า 57 คัน โดยโครงการจัดให้มที ่จี อดรถยนต์ จํานวน 58 คัน ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ
ดังกล่าว
ขนาดที่จ อดรถยนต์ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 41 (พ.ศ. 2537)ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าํ หนดให้
ข้อ 2 ทีจ่ อดรถ 1 คัน ต้องเป็ นพืน้ ทีส่ เ่ี หลีย่ มผืนผ้า และต้องมีลกั ษณะและขนาดดังนี้
(1) ในกรณีทจ่ี อดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทํามุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบองศา
ให้มคี วามกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
(2) ในกรณีท่จี อดรถตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ ให้ม ีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทงั ้ นี้ จะต้องไม่จดั ให้มที างเข้าออกของรถเป็ นทางเดินรถทางเดียว

2.7.15 การบริ หารจัดการโครงการ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี ของบริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) เป็ น
โครงการพัฒนาอาคารชุดเพือ่ การค้าใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม และผูพ้ ฒ
ั นาโครงการจะจดทะเบียนโครงการ
เป็ นอาคารชุดตามพระราชบัญญัตอิ าคารชุด พ.ศ.2522 ดังนัน้ การบริหารจัดการโครงการภายหลังจด
ทะเบียนอาคารชุดแล้วจะมีนิตบิ คุ คลอาคารชุดรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้
1. การจัดตัง้ นิตบิ ุคคลอาคารชุด เมื่อ บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ก่อสร้าง
อาคารชุดของโครงการแล้วเสร็จ และได้รบั ใบรับรองการก่อสร้างอาคารจากเทศบาลตําบลราไวย์แล้ว
บริษทั ฯ จะขอจดทะเบียนทีด่ นิ โครงการและอาคารให้เป็ นอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานของกรมทีด่ นิ เมื่อเจ้า
พนักงานรับจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว บริษทั ฯ กับผูร้ บั โอนกรรมสิทธิห้์ องชุดอย่างน้อยหนึ่งคน จะขอจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคลอาคารชุดสําหรับโครงการ จํานวน 1 นิตบิ ุคคล ตัง้ อยู่บริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร V มี
พืน้ ทีป่ ระมาณ 54.25 ตารางเมตร แสดงดังรูปที่ 2-86 โดยมีขอ้ บังคับพร้อมกันไปด้วย หลังจากทีเ่ จ้า
พนักงานรับจดทะเบียนนิตบิ ุคคลอาคารชุดแล้ว นิตบิ ุคคลอาคารชุดจะรับหน้าทีจ่ ดั การและดูแลรักษา
ทรัพย์สว่ นกลางของอาคารชุดต่อไป
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2. ทรัพย์สนิ ส่วนกลางของอาคารชุด สําหรับทรัพย์สว่ นกลางของโครงการมีดงั ต่อไปนี้
2.1 ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อาคารชุด
2.2 ทีด่ นิ ทีม่ ไี ว้เพือ่ ใช้หรือเพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน
2.3 โครงสร้างและสิง่ ก่อสร้างเพื่อความมันคงและเพื
่
่อการป้องกันความเสียหายต่อตัว
อาคารชุด
2.4 อาคารหรือส่วนของอาคารและเครือ่ งอุปกรณ์ทม่ี ไี ว้เพือ่ ใช้หรือเพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน
2.5 เครือ่ งมือและเครือ่ งใช้ทม่ี ไี ว้เพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน
2.6 สถานทีท่ ม่ี ไี ว้เพือ่ บริการส่วนรวมแก่อาคารชุด
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ไี ว้เพือ่ ใช้หรือเพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน
3. การจัดการทรัพย์สนิ ส่วนกลาง นิตบิ ุคคลอาคารชุดของโครงการ จะว่าจ้างบริษทั ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจและมีความสามารถในการจัดการทรัพย์สนิ ให้เป็ นผูจ้ ดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด เพือ่ ให้จดั การและดูแล
รักษาทรัพย์สว่ นกลางตามวัตถุประสงค์ของนิตบิ ุคคลอาคารชุด ตามข้อบังคับ และตามมติของทีป่ ระชุม
เจ้าของร่วม จัดการในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร และเป็ นผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลอาคารชุด
นอกจากนี้ บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) จะเสนอให้เจ้าของร่วมจัดให้มคี ณะกรรมการ
ประกอบด้วยเจ้าของร่วมไม่เกินเก้าคนซึง่ แต่งตัง้ โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม เพื่อทําหน้าที่
ควบคุมการจัดการนิตบิ คุ คลอาคารชุด
4. สําหรับค่าส่วนกลางจากค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการโครงการในระยะดําเนินการ ดังนี้
1) ค่าใช้จา่ ยเงินกองทุน จ่ายครัง้ เดียว ณ วันทีโ่ อนกรรมสิทธิ ์ คิดเป็ นอัตรา 600 บาท/ตาราง
เมตร โดยนิติบุคคลของโครงการจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้บริหารในระยะยาวไว้ซ่อมบํารุงใหญ่ ๆ เช่น ทาสี
อาคาร ค่าบํารุงรักษาสระว่ายนํ้า เป็ นต้น
2) ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง คิดเป็ นอัตราต่อเดือนสําหรับห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์
เป็ น โรงแรม ประมาณ 75 บาท/ตารางเมตร/เดือ น จะนํ า ไปใช้จ่า ยเงิน เดือ นพนัก งานส่ว นกลาง ค่ า
บํารุงรักษาทรัพย์สนิ ส่วนกลาง เช่น ชําระค่านํ้า ค่าไฟ ค่าทําความสะอาด ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ค่าดูแล
และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น รวมถึงค่าไฟฟ้าในการสูบนํ้าออกจากบ่อหน่วงนํ้าและบ่อรดนํ้าต้นไม้
สําหรับค่าใช้จา่ ยในการบําบัดนํ้าใช้ในกรณีซอ้ื นํ้าจากเอกชนจะรวมอยูใ่ นค่านํ้าทีจ่ ะเก็บจากการใช้
นํ้าจริงของแต่ละห้องชุด
เนื่องจากการดําเนินโครงการเป็ นอาคารชุดเพื่อการค้า ซึ่งจะนํ าไปประกอบกิจการโรงแรมใน
อนาคต ดังนัน้ โครงการจะประชาสัมพันธ์ดว้ ยแผ่นพับ และแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์ส่วนกลางและ
ทรัพย์สว่ นบุคคลให้ผซู้ อ้ื ทราบไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขาย
ภายหลังจากโครงการได้รบั มติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมแล้ว โครงการ
จะดําเนิ น การขออนุ ญาตก่ อสร้างอาคารต่ อ เทศบาลตําบลราไวย์ หลังจากนัน้ โครงการจะดํา เนิ น การ
ก่อสร้างอาคาร ตามแบบทีย่ ่นื ขออนุ ญาต เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียน
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อาคารชุด และดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม โดยมีขนั ้ ตอนโดยสรุป แสดงดังรูปที่ 2-87
และรายละเอียดการดําเนินการขัน้ ตอนต่างๆ แสดงในภาคผนวก ญ
ยืน่ ขออนุ ญาต
ก่อสร้าง (ข.1)

ยืน่ ขอจดทะเบียนอาคารชุด

รับใบอนุ ญาตก่อสร้าง
(อ.1)

ดําเนินการก่อสร้าง

ขอเปิดใช้อาคาร
(อ.6)

ดําเนินการขอติดตัง้ ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ

ขอใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการโรงแรม

รูปที่ 2-87 ขัน้ ตอนการดําเนิ นการก่อสร้าง ขอเปิ ดใช้อาคารของขอจดทะเบียนอาคารชุด และขอ
ใบอนุญาตประกอบกิ จการโรงแรมของโครงการ
หมายเหตุ :การนํ าอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (เพื่อการค้า) ไปขออนุ ญาตประกอบกิจการโรงแรมให้เป็ นอํานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาตามพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2547 ดังหนังสือตอบข้อหารือจากกรมทีด่ นิ และสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ต
เกีย่ วกับการจดทะเบียนอาคารชุดเพือ่ การพาณิชย์ (เพือ่ การค้า) ทัง้ โครงการ และการนําอาคารชุดเพือ่ การพาณิชย์ไปขออนุ ญาต
ประกอบกิจการโรงแรม แสดงในภาคผนวก ง
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รายละเอียดช่วงก่อสร้าง

2.8.1 ระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการทีก่ ่อสร้างขึน้ ใหม่ บนพื้นทีข่ นาด 5 ไร่ 1 งาน
25.9 ตารางวา หรือ 8,503.60 ตารางเมตร มีระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 เดือน นับจากได้รบั
อนุญาตจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะทําเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถงึ วัน
เสาร์ หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะทําเพียงการเท
คอนกรีตระบบฐานรากเท่านัน้ รวมทัง้ โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วัน และขออนุ ญาตไปยังเทศบาลตําบลราไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สําหรับวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดําเนินการการก่อสร้าง แผนงานก่อสร้างของโครงการ แสดงดังตารางที่ 216

2.8.2 คนงานก่อสร้าง
จํานวนคนงานก่อสร้างโครงการจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของกิจกรรมการก่อสร้าง โดยช่วงที่
มีท ัง้ งานโครงสร้ า งอาคารและงานตกแต่ ง ภายในจะเป็ น ช่ ว งที่ม ีค นงานสู ง สุ ด ประมาณ 100 คน
ประกอบด้วย วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างเหล็ก กรรมกร เป็ นต้น คนงานทัง้ หมดพักนอก
พืน้ ทีโ่ ครงการ ทํางานแบบเช้าไป-เย็นกลับ
ปจั จุบนั โครงการอยู่ในระหว่างการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยหลังจาก
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี
จากคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม ในเขตพื้นที่คุ้ม ครองสิง่ แวดล้อม บริเวณพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต และได้รบั อนุ ญาต
ก่อสร้างจากเทศบาลตําบลราไวย์แล้ว โครงการจะดําเนินการขออนุ ญาตก่อสร้างบ้านพักคนงาน อย่างไรก็
ตาม โครงการจะจัดให้มรี ะบบสุขาภิบาลและการจัดการบ้านพักคนงานให้เป็ นไปตาม มาตรฐานและแบบ
ก่อสร้างอาคารชัวคราวสํ
่
าหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลีย้ งเด็กวัยก่อนเรียน ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อกําหนดอาคารพักอาศัยชัวคราวสํ
่
าหรับคนงานก่อสร้าง
(1) อาคารพักอาศัยคนงานก่อสร้างต้องยกพืน้ ทีช่ นั ้ ล่างสุดจากระดับพืน้ ดินไม่เกิน 1 เมตร และไม่
ปลูกสร้างบนทีล่ ุ่ม มีน้ําขัง หรือทีด่ นิ ถมด้วยขยะมูลฝอย เว้นแต่จะมีดนิ ถมทับหน้าดินหนา 30 เซนติเมตร
อาคารพักอาศัยต้องมีความมันคงแข็
่
งแรงและถูกสุขลักษณะ ไม่เป็ นอันตรายต่อผูพ้ กั อาศัย
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ตารางที่ 2-16 แผนงานก่อสร้างของโครงการ
ลําดับ

รายละเอียดแผนงานก่อสร้าง
1

2-187

1
2
3
4
5
6
7
8
9

งานเสาเข็ม
งานฐานราก
งานโครงสร้างพืน้
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบวิ ศวกรรม
งานตกแต่งภายใน
งานภายนอกอาคาร
งานทดสอบ Test Run และ Commissioning
ส่งมอบงาน Handover

ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

2

3

4

5

6

7

เดือน
8 9

10

11

12

13

14

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(2) ห้องที่ใช้พกั อาศัย ให้มสี ่วนกว้างหรือยาวไม่ต่ํากว่า 2.40 เมตร พื้นที่ทงั ้ ห้องไม่ต่ํากว่า 9
ตารางเมตร สําหรับ 1 ครอบครัว (ผูใ้ หญ่ 2 คน และเด็กเล็กไม่เกิน 3 คน) และไม่น้อยกว่า 5.5 ตาราง
เมตร สําหรับห้องคู่ และมีชอ่ งระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืน้ ทีห่ อ้ ง
(3) ให้มชี อ่ งประตูและหน้าต่างอย่างน้อยห้องละ 1 ชุด
(4) ช่องทางเดินภายในอาคารสําหรับพักอาศัยต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมีแสงสว่างแล
เห็นชัด
(5) ระยะดิง่ ระหว่างพืน้ ถึงยอดฝาหรือยอดผนังของอาคารตอนตํ่าสุด ต้องไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
(6) ขนาดกว้างของบันไดต้องไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ช่วงหนึ่ง ๆ มีความสูงไม่เกิน 3.00
เมตร ลูกตัง้ สูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร
(7) ฐานรากของอาคารต้องทําเป็ นลักษณะถาวรและมีความมันคงพอที
่
จ่ ะรับนํ้ าหนักบรรทุกได้
โดยปลอดภัย
(8) ต้องมีทางระบายนํ้าฝนอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายนํ้ าสาธารณะจะต้องมี
ตะแกรงดักขยะอยูใ่ นทีท่ ต่ี รวจสอบได้
(9) ให้มดี วงโคมและปลักอย่
๊ างละ 1 ชุด ในห้องพักคนงานและระบบไฟฟ้าเป็ นแบบที่มคี วาม
ปลอดภัยเพียงพอ
(10) ให้จดั เตรียมหัวฉีดนํ้ าดับเพลิงแบบแห้งมือถือ อย่างน้อย 1 ชุด ต่ออาคาร หรือติดตัง้ ไว้ใน
ระยะทางไม่เกิน 45 เมตร
(11) รายการวัส ดุก่ อ สร้า งอาจเปลี่ย นแปลงโดยใช้ว สั ดุเทียบเท่า อย่างใดอย่า งหนึ่ ง โดยความ
เห็นชอบจากสถาปนิก/วิศวกร
ข้อกําหนดผังบริ เวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
(1) มีรวั ้ รอบบริเวณ มีประตูเข้า - ออกทางเดียว
(2) มียามดูแล พร้อมตูย้ ามบริเวณทางเข้า - ออก บริเวณเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ตรวจ
คนเข้า-ออก ตลอดเวลา
(3) มีรางระบายนํ้า รอบบริเวณ พร้อมตะแกรงดักขยะก่อนปล่อยสูส่ าธารณะ
(4) จัดให้มไี ฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณอย่างเพียงพอ
(5) จัดให้มรี ะบบกําจัดขยะมูลฝอย ทัง้ ระบบเปียกและระบบแห้ง
(6) มีหอ้ งนํ้ า-ห้องส้วม ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน พร้อมลานซักล้าง และบ่อเก็บนํ้ าหรือถัง
เก็บนํ้า
(7) อาจจัดให้มสี ถานรับเลีย้ งเด็ก สนามเด็กเล่น หากมีเด็กก่อนวันเรียนมาก
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(8) อาจจัดให้มโี รงครัวรวม แยกออกจากบ้านพัก
(9) จัดให้มถี งั ดับเพลิงอย่างเพียงพอ
ทัง้ นี้ โ ครงการได้กํา หนดมาตรฐานบ้า นพัก คนงานและข้อ กํา หนดที่จะเป็ น มาตรการเพื่อ ความ
ปลอดภัยป้องกันความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ และป้องกันผลกระทบต่อชุมชน โดยจะระบุลงใน
สัญญาว่าจ้างให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างปฏิบตั ติ ามมาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้ตรวจสอบประวัตคิ นงาน และตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบตั งิ าน โดยพนักงาน
ทีเ่ ป็ นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด
(2) กําหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และกําหนดบทลงโทษกรณี
ฝา่ ฝืนกฎระเบียบ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียง ดังนี้
- จัดให้มหี วั หน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อ
ชุมชนข้างเคียง
- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปญั หาการลักขโมย และมิจฉาชีพ
อื่นๆ
- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณทีพ่ กั คนงานนอกเวลา 22.00 น.
- ห้ามนําสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง
- ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเลีย้ งสัตว์ทกุ ชนิด
- ช่วยกันรักษาความสะอาด
(3) ในกรณีใ ช้เส้นทางผ่านพื้น ที่ชุมชน ต้องกํา ชับให้พนักงานขับรถรับ-ส่งคนงานขับรถด้ว ย
ความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงทีผ่ า่ นชุมชนหนาแน่นและโรงเรียน
(4) จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม กระจายทัวทั
่ ง้ บริเวณทีพ่ กั
คนงาน
(5) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นไว้สาํ หรับผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุในเบือ้ งต้นไว้
(6) จัดให้มยี ามรักษาความปลอดภัยในบริเวณทีพ่ กั คนงาน ตลอด 24 ชัวโมง
่
(7) จัด หานํ้ า ใช้ ระบบรวบรวมและกํา จัด ขยะ นํ้ า เสีย และสิ่ง ปฏิกู ล ที่ถู ก สุข ลัก ษณะไว้อ ย่า ง
เพียงพอ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์เชือ้ โรค หรือโรคระบาดได้
ตัวอย่างแบบแปลนบ้านพักคนงาน แสดงดังรูปที่ 2-88 ทัง้ นี้แบบแปลนบ้านพักคนงานอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ สําหรับบริเวณพื้นทีก่ ่อสร้างโครงการจะติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งแสดงรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ โดยระบุช่อื โครงการ ผู้รบั ผิดชอบการ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้าง ระยะเวลาทํางาน และหมายเลขโทรศัพท์สาํ หรับการติดต่อหรือร้องเรียนหากเกิดกรณีทโ่ี ครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อข้างเคียง ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงดังรูปที่ 2-89 สําหรับผัง
่
ทีจ่ อดรถ
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในระยะก่อสร้าง แสดงดังรูปที่ 2-90 ซึง่ โครงการจัดให้มสี าํ นักงานชัวคราว
ส่งของ ทีเ่ ก็บวัสดุก่อสร้าง โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง ห้องนํ้ า จุดพักขยะ ทีล่ ้างล้อรถ ป้อมยาม เป็ นต้น เพื่อ
อํานวยความสะดวก ความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในช่วงการก่อสร้างโครงการ
แนวเขตทีด
่ น
ิ
ท่อนํ้ าออก

ถังขยะ
จํานวน 4 ถัง

ถังบําบัดนํ้ าเสีย
ห ้องส ้วม

ห ้องส ้วม

ขึน
้

ขึน
้

จัดทํารัว้ รอบทีพ
่ ัก

บ่ออาบนํ้ า
20 ลบ.ม.

้ จํานวน 25 ห ้อง
บ ้านพักคนงาน 2 ชัน

บ ้านพักคนงาน จํานวน 25 ห ้อง

ซักล ้าง

บ่ออาบนํ้ า
20 ลบ.ม.

ซักล ้าง

รางระบายนํ้ า

ลานจอดรถ

ขึน
้

ขึน
้

่ อ
ลงสูท
่ ระบายสาธารณะ

่ อ
ระบายออกสูท
่ สาธารณะ

ป้ อมยาม

แนวเขตทีด
่ น
ิ

่ อ
ระบายออกสูท
่ สาธารณะ

ประตูทางเข ้า - ออก

แนวเขตทีด
่ น
ิ

รูปที่ 2-88 ตัวอย่างแบบแปลนบ้านพักคนงาน
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
1.00 เมตร

โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี
พืน้ ทีต่ ดิ
ชื่อโครงการ..............................................................................................................
มาตรการฯ
บริ
ษ
ท
ั
ร่
ม
โพธิ
พร็
อ
พเพอร์
ต
้
ี
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
์
เจ้าของโครงการ......................................................................................................
อาคารชุด
ประเภท....................................................................................................................................
อาคารห้องชุด สูง 5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร และอาคารบริการชัน้ เดียว
ขนาดของโครงการ………………………………………………………………………………..
จํานวน 7 อาคาร
..................................................................................................................................................
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง.............................................................................................................
14 เดือน อ สร้ า ง
เริ่ มก่ อ สร้ า งวั น ที่ ..............ก่ อ สร้ า งเสร็ จ สิ้ นวั น ที่ ..............ระยะเวลาก่
8.00-17.00 น.
...........................
เวลาก่อสร้างประจําวัน.............................................................................................................
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง………………………………หมายเลขติดต่อ……………………........…..
หน่ วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง………………………………………………….......…

0.50 เมตร

รูปที่ 2-89 ตัวอย่างป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
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2.8.3 การใช้นํ้า
ในช่วงการก่อสร้าง นํ้ าใช้ของโครงการจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ นํ้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานและนํ้ าใช้เพื่อการก่อสร้าง นํ้ าใช้ทงั ้ หมดผู้รบั เหมาก่อสร้างจะใช้น้ํ าประปาจากการ
ประปาส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต ซึง่ การใช้น้ําแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
1) การใช้นํ้าสําหรับพืน้ ที่ก่อสร้าง
 การใช้นํ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภคของคนงาน
การใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง พิจารณาจากจํานวนคนงานสูงสุด 100
คน และมีอตั ราการใช้น้ําสําหรับคนงานทีพ่ กั นอกพืน้ ทีโ่ ครงการเท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf & Eddy,
1991) ดังนัน้ จะใช้น้ําประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนนํ้าดื่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะจัดหานํ้าดื่มบรรจุขวด
หรือถังไว้ให้คนงาน
ปริมาณนํ้าใช้สาํ หรับคนงานก่อสร้าง (บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ)
จํานวนคนงาน

=

อัตราการใช้น้ํา
ดังนัน้ ปริมาณนํ้าใช้ทงั ้ สิน้

100
=

คน
50

ลิตร/คน/วัน

=

(100x 50) / 1,000

=

5

ลูกบาศก์เมตร/วัน

 การใช้นํ้าเพื่อการก่อสร้าง
กิจกรรมการใช้น้ํ าเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต ทํา
ความสะอาดเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆ และการฉีดพรมพืน้ ที่ เป็ นต้น ซึง่ คาดว่าจะมีอตั ราการใช้น้ําประมาณ
10 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากโครงการ)
ดังนัน้ โครงการมีความต้องการใช้น้ําทัง้ หมด ในช่วงก่อสร้างประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โครงการจัดให้มถี งั เก็บนํ้าสํารอง ขนาด 44.10 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง ซึง่ สามารถสํารองนํ้าไว้ใช้ได้
มากกว่า 1 วัน
2) การใช้นํ้าสําหรับบ้านพักคนงาน
ปริมาณนํ้าใช้จากคนงานก่อสร้างรวม 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโครงการจะจัดให้มบี ่อเก็บนํ้าใช้
ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ ซึง่ สํารองนํ้าไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน
ปริมาณนํ้าใช้สาํ หรับคนงานก่อสร้าง (บริเวณบ้านพักคนงาน)
จํานวนคนงาน
อัตราการใช้น้ํา
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=

(100 x 200) / 1,000

=

20

ลูกบาศก์เมตร/วัน

2.8.4 การจัดการนํ้าเสีย
นํ้าเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ มาจาก 2 ส่วน คือ
1) นํ้าเสียจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
 นํ้าเสียจากคนงานก่อสร้าง
นํ้าเสียทีเ่ กิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของ
ปริมาณนํ้าใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็ นนํ้าเสียจากการอุปโภคทัวไปและนํ
่
้ าเสียจากห้องส้วม
โดยจะไม่มนี ้ําเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภ่ ายนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ
- นํ้ า เสีย จากการอุ ป โภคทัว่ ไป ได้แ ก่ การล้า งทํา ความสะอาด มีป ระมาณ 3.39
ลูกบาศก์เมตร/วัน (นํ้าจากการชําระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญส่ง ไข่เกษ, 2537)) ซึง่ นํ้าเสียดังกล่าวมี
ปริมาณไม่มากและจะปล่อยซึมลงดิน
- นํ้าเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 1.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน (นํ้าจากการราดส้วม 16.10
ลิตร/คน/วัน) จะบําบัดโดยถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสีย
ได้ 2.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถบําบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร นํ้าเสียทีผ่ า่ นการบําบัด
แล้วจะระบายลงสูค่ ลองปากบางต่อไป ทัง้ นี้โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม จํานวน 8 ห้อง คิดเป็ นจํานวนห้อง
ส้วม 1 ห้อง/คนงานก่อสร้างประมาณ 13 คน
 นํ้าเสียที่เกิ ดจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
นํ้าเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณนํ้าใช้ใน
กิจกรรมการก่อสร้าง (10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็ นส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น นํ้ าที่ใช้ใน
การผสมคอนกรีต เป็ นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น นํ้าทีใ่ ช้ในการบ่มคอนกรีต หรือนํ้าทีฉ่ ีด
พรมพืน้ และถนนชัวคราวเพื
่
่อลดฝุน่ ละออง เป็ นต้น สําหรับนํ้าทีใ่ ช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยทีเ่ ป็ น
นํ้าเสีย ได้แก่ นํ้าทีใ่ ช้ในการชําระล้างเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยไหลซึมลง
ดิน
2) นํ้าเสียจากบ้านพักคนงาน
สําหรับบ้านพักคนงานจะมีปริมาณนํ้าเสียจากคนงานก่อสร้างแบ่งเป็ นนํ้าเสียจากส้วม และนํ้าเสีย
จากการอาบหรือซักล้าง (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณนํ้าใช้) จํานวนคนงานในช่วงสูงสุด 100 คน
- ปริมาณนํ้าเสียจากส้วม มีปริมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการใช้น้ํา 20 ลิตร/คน/วัน
(ธงชัย พรรณสวัสดิ ์ และคณะ, 2530) โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม จํานวน 10 ห้อง (ห้องส้วม 1 ห้อง/จํานวน
คนงาน 10 คน)
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- ปริมาณนํ้าเสียจากการอาบหรือซักล้าง มีปริมาณ 18.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการใช้
นํ้า 180 ลิตร/คน/วัน
ดังนัน้ ปริมาณนํ้ าเสียทัง้ หมด 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มกี ารบําบัดโดยใช้ถงั
บําบัดนํ้ าเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
สามารถบําบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร นํ้ าเสียทีผ่ ่านการบําบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายนํ้าสาธารณะต่อไป
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จํา นวนห้อ งส้ว มของคนงานช่ว งก่ อ สร้า ง มีเ พีย งพอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง
กําหนดสวัสดิการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2529 ทีก่ าํ หนดให้
ข้อ 1(3) สถานทีท่ าํ งานทีม่ ลี ูกจ้างไม่เกิน 80 คน ต้องจัดให้มหี อ้ งส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที่ และข้อ
1(4) สถานที่ทํางานที่ม ีลูก จ้างทํางานเกิน 80 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ม ีห้องส้วมเพิม่ ขึ้นอีกอย่างละ 1 ที่
สําหรับจํานวนลูกจ้างทุกๆ 50 คน เศษของ 50 คน ถ้าเกิน 25 คน ให้ถอื เป็ น 50 คน (โครงการมีคนงาน
100 คน ดังนัน้ ต้องจัดห้องส้วมไว้ไม่น้อยกว่า 3 ที)่

2.8.5 การระบายนํ้าและป้ องกันนํ้าท่วม
การระบายนํ้ าและป้องกันนํ้ าท่วมบริเวณพื้นทีก่ ่อสร้างโครงการ ในกรณีทเ่ี กิดฝนตกในช่วงการ
ก่อสร้าง ซึง่ อาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินภายในพืน้ ทีโ่ ครงการออกสู่บริเวณข้างเคียง โครงการ
จะจัดให้มรี างระบายนํ้าชัวคราว
่
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
เพื่อรวบรวมนํ้าเข้าสู่บ่อดักตะกอน นํ้าบางส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วง 1 ปริมาตร 152.75 ลูกบาศก์เมตร และ
นํ้ าอีกส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงนํ้ า 2 ปริมาตร 171.50 ลูกบาศก์เมตร สําหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย
และเศษขยะ และหน่ วงนํ้ าไว้ก่อนระบายออกสู่คลองปากบางต่อไป หลังจากนัน้ โครงการจะทยอยสร้าง
ระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมไว้สาํ หรับช่วงดําเนินการ รวมทัง้ การวางท่อระบายนํ้ า ทําให้การ
ระบายนํ้าออกจากพืน้ ทีโ่ ครงการมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย นอกจากนี้โครงการจัดให้มกี ารขุดลอกบ่อดัก
ขยะ/ดักตะกอน และบ่อหน่ วงนํ้ า เป็ นประจําทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การรองรับได้อย่างเพียงพอ ผังระบายนํ้าระยะก่อสร้าง แสดงดังรูปที่ 2-90
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2.8.6 การจัดการขยะมูลฝอย
ปริม าณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่ อสร้าง ส่วนใหญ่ เกิดจากคนงานก่ อสร้าง โดยขยะ
มูลฝอยในช่วงก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
1) ขยะจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
 ขยะมูลฝอยจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
ขยะมูลฝอยจากการก่อ สร้างส่วนใหญ่ เป็ นขยะมูลฝอยจากการปรับพื้นที่และงานก่ อสร้าง
ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้างจําพวกเศษไม้ เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษท่อ และเศษผ้า ทางโครงการจัด
การโดยเศษไม้และเศษผ้าขนาดใหญ่จะถูกรวบรวมเพื่อนําไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป เศษหินและเศษปูน
จะใช้ในการถมพืน้ ทีใ่ นโครงการ ส่วนเศษเหล็กและเศษท่อจะขายให้กบั คนรับซือ้ ของเก่า
 ขยะมูลฝอยจากกิ จกรรมของคนงาน
ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ผูร้ บั เหมาต้องจัดให้มถี ุง
ดํารองรับมูลฝอยวางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณก่อสร้าง และในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมมายังจุดพัก มูล
ฝอยรวมทีโ่ ครงการจัดไว้
คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คน คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 150
ลิตร/วัน (อัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน แต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างไม่ได้พกั ในโครงการ ดังนัน้ อัตรา
การเกิดขยะในช่วงเวลาทํางานคาดว่าประมาณ 1.5 ลิตร/คน/วัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดจากโครงการในระยะก่อสร้าง
อัตราการเกิดขยะ

=

1.5

ลิตร/คน/วัน

=

0.5

กิโลกรัม/คน/วัน

จํานวนผูค้ นงาน

=

100

คน

ปริมาณขยะจากคนงานก่อสร้าง

=

1.5 x 100

=

150

ลิตร/วัน

=

150

กิโลกรัม/วัน

=

150

ลิตร/วัน

4

ถัง
ลิตร/ถัง

หรือ

หรือ
รายการคํานวณความสามารถในการกักเก็บ
ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้
โครงการจัดให้มถี งั ขยะทัง้ หมด
ความจุของถังขยะในโครงการ

=

240

ความสามารถในการรองรับขยะ

=

(4 x 240) / 150

6

วัน

=
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ผูร้ บั เหมาจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 4 ถัง แยกเป็ นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทัวไป
่
ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 960 ลิตร ซึง่ สามารถ
รองรับขยะมูลฝอยได้สงู สุดประมาณ 6 วัน สําหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปิ ดมิดชิดป้องกันนํ้าฝนและ
การส่งกลิน่ โดยผูร้ บั เหมาโครงการจะขอความอนุ เคราะห์เทศบาลตําบลราไวย์ให้เข้ามาดําเนินการเก็บขน
ขยะไปกําจัดต่อไป
 ขยะอันตราย
ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ และกระป๋องสี เป็ นต้น
โครงการจะทําการรวบรวมแยกไว้ในส่วนสํานักงาน โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง ซึง่ เป็ นถุง
สําหรับใส่ขยะอันตราย และระบุขา้ งถังว่าเป็ น “ขยะอันตราย” เมือ่ มีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาล
นครภูเก็ตเพื่อนํ าไปกําจัดต่อไป ปจั จุบนั ทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตัง้ “โครงการขนส่งของเสียออก
จากเกาะภูเก็ต” เพือ่ ส่งไปกําจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมทีข่ น้ึ ทะเบียน
2) ขยะจากบ้านพักคนงาน
คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คน เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 300 ลิตร/วัน (อัตรา
การเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดจากบ้านพักคนงาน
อัตราการเกิดขยะ

=

3

ลิตร/คน/วัน

=

1

กิโลกรัม/คน/วัน

จํานวนคนงาน

=

100

คน

ปริมาณขยะจากส่วนบ้านพัก

=

3 x 100

=

300

ลิตร/วัน

=

100

กิโลกรัม/วัน

=

300

ลิตร/วัน

4

ถัง

240

ลิตร/ถัง

หรือ

หรือ
รายการคํานวณความสามารถในการกักเก็บ
ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้
โครงการจัดให้มถี งั ขยะทัง้ หมด
ความจุของถังขยะในโครงการ

=

ความสามารถในการรองรับขยะในโครงการ =
=

(4 x 240) / 300
3

วัน

่ ถัง
ผูร้ บั เหมาจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 4 ถัง ได้แก่ ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทัวไป
ขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 960 ลิตร ซึ่งสามารถ
รองรับขยะมูลฝอยได้นานประมาณ 3 วัน ถังขยะของโครงการจะมีฝาปิ ดมิดชิดป้องกันนํ้ าฝนและการส่ง
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กลิน่ โดยผูร้ บั เหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของหน่ วยงานท้องถิน่ เข้ามาดําเนินการ
เก็บขนมูลฝอยและนําไปกําจัดต่อไป

2.8.7 ไฟฟ้ า
้ าส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต เพื่อ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะดําเนินการขอใช้ไฟฟ้าชัวคราวจากการไฟฟ
่
ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึง่ ประกอบด้วย
- การใช้ไฟฟ้าสําหรับกิจกรรมการก่ อสร้าง ได้แก่ การต่ อเชื่อ ม สําหรับเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ และไฟฟ้าแสงสว่าง เป็ นต้น
- การใช้ไฟฟ้าสําหรับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็ นต้น

2.8.8 ระบบจราจรและคมนาคม
การขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่โครงการจะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขาหาดราไวย์ และถนนซอยรัว้ แฝด ซึง่ เป็ นเส้นทางหลักเข้าสู่โครงการ ซึง่ การขนส่งจะมีจาํ นวนเฉลีย่ สูงสุด
ประมาณวันละ 13 เทีย่ ว โครงการจะกําหนดเวลาของรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระบุเวลาการ
ขนส่งในช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลีย่ งการขนส่งในช่วงชัวโมง
่
เร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น.หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป
หากมีความจําเป็ นต้องมีการขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็ นต้น โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัย
อยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุ ญาตไปยังเทศบาลตําบลราไวย์ โดยจะจัดให้มแี สง
สว่างอย่างเพียงพอ สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดําเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน
สํา หรับ เส้น ทางการขนส่ ง วัส ดุ โ ครงการจะหลีก เลี่ย งการใช้เ ส้น ทางในเขตเมือ งที่ม ีส ภาพ
การจราจรคับคัง่ พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มที ส่ี าํ หรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุน่
ละอองและโคลนที่ติด มากับ ล้อ รถ และจัด คนงานไว้ค อยอํ า นวยความสะดวกในการจราจรเข้า -ออก
โครงการ

2.8.9 ระบบป้ องกันอัคคีภยั และความปลอดภัย
ระบบป้ อ งกัน อัค คีภ ัย และความปลอดภัย ในระหว่า งการก่ อ สร้า ง โครงการจะร่ว มกับ บริษัท
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง คอยควบคุมในการปฏิบตั ิงานของคนงานก่อสร้างให้มปี ระสิทธิภาพและลดการเกิด
อุบตั เิ หตุในการทํางาน รวมทัง้ เพื่อความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัยรอบโครงการ โครงการจึงได้จดั ให้ม ี
มาตรการ ดังนี้
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1. พืน้ ที่ก่อสร้าง/พืน้ ที่อนั ตราย
1.1 จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง
1.2 ติดตัง้ แนวรัว้ หรือทําการปิดกัน้ พืน้ ทีอ่ นั ตราย
1.3 ติดเครือ่ งหมายแจ้งเตือน “พืน้ ทีอ่ นั ตราย“
1.4 ห้ามพนักงาน หรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าพืน้ ทีอ่ นั ตราย
1.5 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แว่นตา
และถุงมือ เป็ นต้น
2. นัง่ ร้าน
2.1 จัดให้มคี า้ํ ยันยึดนังร้
่ านให้พอเพียง และแผ่นโลหะรองรับฐานนังร้
่ านอย่างเหมาะสม
2.2 ตรวจสอบนังร้
่ านก่อนการใช้งาน หรือทุกๆ สัปดาห์
2.3 ติดตัง้ เครื่องหมายนังร้
่ านทีผ่ ่านการตรวจสอบ ส่วนนังร้
่ านทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจสอบให้ตดิ
ป้ายสีแดงระบุ “ห้ามใช้งาน” ให้ชดั เจน และทําการแก้ไข
3. เครื่องมือในการก่อสร้าง
3.1 ต้องได้รบั การดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้
3.2 เครือ่ งมือทีช่ าํ รุดเสียหายห้ามนําไปใช้งาน
4. เครื่องจักรในการก่อสร้าง
4.1 ต้องได้รบั การดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้
4.2 เครือ่ งจักรทีช่ าํ รุดเสียหายห้ามใช้งาน
4.3 ทําการตรวจสอบสภาพเครือ่ งจักรก่อนการใช้งานทุกครัง้
5. เครนและโมบายเครน
5.1 ต้องมีใบรับรองตรวจสอบ จากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ก่อนการใช้งาน ต้องตรวจสอบ
เครือ่ งจักร บูมยก สายสลิงสําหรับยก และรอกตะขอตามหลักปฏิบตั งิ านอย่างปรอดภัย
5.2 ต้องไม่ปล่อยให้อุปกรณ์รบั นํ้าหนักหยุดค้าง ขณะผูป้ ฏิบตั งิ านอยูภ่ ายนอกห้องควบคุม
5.3 ต้องมีอุปกรณ์เตือนการโอเวอร์โหลดทีส่ ามารถตรวจสอบได้
ั ญาณเครน
5.4 ผูบ้ งั คับเครนต้องไม่เริม่ เคลื่อนไหวเครน จนกว่าจะมองเห็นพนักงานให้สญ
ประจําจุด
5.5 ผูบ้ งั คับเครนต้องปฏิบตั งิ านตามสัญญาณทีไ่ ด้รบั จากพนักงานให้สญ
ั ญาณเท่านัน้
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6. การป้ องกันอัคคีภยั
6.1 ต้องติดตัง้ ถังดับเพลิงให้เพียงพอในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง และติดตัง้ ถังดับเพลิงในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
6.2 ต้องให้คาํ แนะนํากับเจ้าหน้าทีท่ กุ คนถึงวิธกี ารใช้ถงั ดับเพลิงอย่างถูกต้อง
6.3 ต้องเคลื่อนย้ายวัสดุทเ่ี ป็ นเชือ้ เพลิงออกจากพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเชือ่ ม
6.4 ต้องเก็บวัตถุไวไฟไว้เป็ นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชดั เจน
6.5 ห้ามไม่ให้สบู บุหรีใ่ นพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ พร้อมทัง้ ให้มปี ้ าย
อนุญาตติดแสดงไว้
7. สารอันตรายในการก่อสร้าง
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ตารางที 3-25 สถิตปิ ริมาณขยะประจําปี พ.ศ.
ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาล
นครภูเก็ต ..........................................................................................................................3-90
ตารางที 3-26 แสดงจํานวนครัวเรือนผูใ้ ช้ไฟฟ้ าแยกตามรายอําเภอ .........................................................3-102
ตารางที 3-27 จํานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต .......................................................................................3-104
ตารางที 3-28 ข้อมูลจํานวนนักเรียน จํานวนครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต .3-106
ตารางที 3-29 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพืนทีจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2558 ..........................................3-108
ตารางที 3-30 ตารางจําแนกประเภทของแหล่งท่องเทียว .........................................................................3-109
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บริ ษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ ล วี

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้ า
ตารางที - จํานวนตัวอย่างทีสํารวจจริงและการสุม่ ในแต่ละกลุม่ ประชากรเป้ าหมาย การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนครังที 1 ......................................................................................................3-114
ตารางที 3-32 สรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุม่ ติดโครงการ จํานวน 2 ตัวอย่าง .............................3-123
ตารางที 3-33 ตารางสรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุม่ ประชาชนในระยะ 100 เมตร จํานวน 5 ตัวอย่าง ....
.......................................................................................................................................3-124
ตารางที - ตารางสรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุ่มสถานประกอบการในระยะ
เมตร จํานวน
ตัวอย่าง ...........................................................................................................................3-125
ตารางที 3-33 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะ 100 เมตร ..................................3-125
ตารางที - สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิงแวดล้อม ผูต้ อบแบบสอบถามใน
ระยะ 100 เมตร ...............................................................................................................3-128
ตารางที 3-35 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร ..............3-129
ตารางที - สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิงแวดล้อม ผูต้ อบแบบสอบถามใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร ...........................................................................................3-132
ตารางที 3-37 สรุปผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีได้รบั ในปั จจุบนั ของประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร ...
.......................................................................................................................................3-136
ตารางที 3-88 สรุปความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร .........................3-138
ตารางที 3-39 สรุปข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงทีกําลังก่อสร้างโครงการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร .......
.......................................................................................................................................3-139
ตารางที 3-40 สรุปข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงทีโครงการเปิดการดําเนินการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
.......................................................................................................................................3-140
ตารางที 3-41 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร..........3-141
ตารางที - สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิงแวดล้อม ผูต้ อบแบบสอบถามใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร ........................................................................................3-144
ตารางที 3-43 สรุปผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีได้รบั ในปั จจุบนั ของประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
.......................................................................................................................................3-148
ตารางที 3-44 สรุปความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร ......................3-150
ตารางที 3-45 สรุปข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงทีกําลังก่อสร้างโครงการในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร ....
.......................................................................................................................................3-152
ตารางที - สรุปข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงทีโครงการเปิ ดการดําเนินการในระยะมากกว่า - ,
เมตร................................................................................................................................3-152
ตารางที 3-47 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร .............3-154
ตารางที - สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิงแวดล้อม ของสถานประกอบการ
ในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร ...................................................................................3-155
ตารางที - สรุปผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีได้รบั ในปั จจุบนั ของสถานประกอบการในระยะมากกว่า
1,000 เมตร .....................................................................................................................3-158
ตารางที 3-50 สรุปความคิดเห็นของสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร .......................3-160
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้ า
ตารางที - สรุปข้อห่วงกังวลของสถานประกอบการช่วงทีกําลังก่อสร้างโครงการในระยะมากกว่า - ,
เมตร................................................................................................................................3-161
ตารางที - สรุปข้อห่วงกังวลของสถานประกอบการช่วงทีโครงการเปิ ดการดําเนินการในระยะมากกว่า
1,200 เมตร .....................................................................................................................3-162
ตารางที 3-53 สรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุ่มพืนทีอ่อนไหว จํานวน 2 ตัวอย่าง...........................3-163
ตารางที 3-54 สรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุ่มผูน้ ําชุมขนในเขตพืนทีโครงการ จํานวน 4 ตัวอย่าง 3-164
ตารางที 3-55 สรุปผลกระทบสิงแวดล้อมทีได้รบั ในปั จจุบนั ของกลุ่มตัวอย่างทัง 4 กลุม่ ตัวอย่างทีมีต่อโครงการ ..
.......................................................................................................................................3-166
ตารางที - สรุปข้อห่วงกังวลเกียวกับผลกระทบทีอาจจะเกิดจากโครงการของกลุม่ ตัวอย่างทัง กลุ่มตัวอย่าง
ทีมีต่อโครงการ ระยะรือถอนและการก่อสร้าง ....................................................................3-167
ตารางที - สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมของกลุ่มทีได้รบั ผลกระทบ
รอง ในระยะดําเนินการ ....................................................................................................3-169
ตารางที - สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างทัง กลุม่
ตัวอย่าง ในระยะรือถอน/ระยะก่อสร้าง ..............................................................................3-170
ตารางที - สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างทัง กลุม่
ตัวอย่าง ในระยะดําเนินการ..............................................................................................3-175
ตารางที 3-60 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการของกลุม่ ทีได้รบั ผลกระทบทีมีต่อโครงการ...
.......................................................................................................................................3-180
ตารางที 3-61 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครังที 2..............................................................................3-189
ตารางที - ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุม่ ประชากรเป้ าหมายในรัศมี , เมตร ทีมีต่อมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ ในระยะรือถอน/ระยะก่อสร้าง ............ 3-192
ตารางที - ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุม่ ประชากรเป้ าหมายในรัศมี , เมตร ทีมีต่อมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ ในระยะดําเนินการ ............................3-193
ตารางที 3-64 จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ ภาครัฐและเอกชน ปี งบประมาณ 2556 – 2558 ..................3-195
ตารางที 3-65 สถิตสิ าเหตุการป่ วย 21 กลุม่ โรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลราไวย์ ปี 2555-2559 ....
.......................................................................................................................................3-196
ตารางที 4-1 ระดับผลกระทบของการประเมินผลกระทบของโครงการ......................................................... 4-1
ตารางที 4-2 แสดงค่าสูงสุดและค่าเฉลียของ Mixing Height ในแต่ละเดือน ................................................. 4-8
ตารางที 4-3 Emission Factor อัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ........................ 4-10
ตารางที - ค่าความเข้มข้นของมลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้างและจากท่อไอเสียรถขนส่ง เปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน............................................................................................................................4-14
ตารางที 4-5 การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่ นจากพืนทีก่อสร้าง....................................................................4-17
ตารางที 4-6 ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ ..............................................................4-18
ตารางที 4-7 การจัดจําแนกกลุม่ อ่อนไหวต่อการได้รบั ผลกระทบ ................................................................. 4-19
ตารางที - การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ น ซึงทําให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญ ...............................................................................................................................4-20
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้ า
ตารางที 4-9 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่ น ................................ 4-21
ตารางที 4-10 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศ ....................................... 4-22
ตารางที 4-11 ความเสียงของผลกระทบจากการรือถอนสิงปลูกสร้างกรณีผลกระทบจากการตกสะสมฝุ่ น...... 4-22
ตารางที 4-12 ความเสียงของผลกระทบจากการเตรียมพืนทีกรณีผลกระทบจากการตกสะสมฝุ่ น ................. 4-22
ตารางที 4-13 ความเสียงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณีผลกระทบจากการตกสะสมฝุ่ น ....................... 4-22
ตารางที 4-14 ความเสียงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีผลกระทบจากการตกสะสมฝุ่ น ........ 4-23
ตารางที 4-15 ความเสียงของผลกระทบจากการรือถอนสิงปลูกสร้างกรณีผลกระทบต่อสุขภาพ ....................4-23
ตารางที 4-16 ความเสียงของผลกระทบจากการเตรียมพืนทีกรณีผลกระทบต่อสุขภาพ................................4-23
ตารางที 4-17 ความเสียงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณีผลกระทบต่อสุขภาพ ..................................... 4-23
ตารางที 4-18 ความเสียงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีผลกระทบต่อสุขภาพ ...................... 4-23
ตารางที 4-19 ความเสียงของผลกระทบจากการรือถอนสิงปลูกสร้างกรณีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ...............4-24
ตารางที 4-20 ความเสียงของผลกระทบจากการเตรียมพืนทีกรณีผลกระทบต่อระบบนิเวศ........................... 4-24
ตารางที 4-21 ความเสียงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ................................4-24
ตารางที 4-22 ความเสียงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ................. 4-24
ตารางที 4-23 สรุประดับความเสียงของฝุ่นละอองต่อการอ่อนไหวของพืนทีโดยรอบ .................................... 4-25
ตารางที - 4 ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง...................................................................................... 4-28
ตารางที - 5 ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างทีตําแหน่งรับเสียงใดๆ....................................................4-28
ตารางที 4-26 ตารางปรับค่าระดับเสียง ...................................................................................................... 4-33
ตารางที - ระดับเสียงรวมต่อพืนทีข้างเคียง ช่วงทําฐานราก และขึนโครงสร้างอาคาร งานตกแต่ง เมือติดตัง
กําแพงกันเสียงชัวคราว ....................................................................................................... 4-35
ตารางที 4-28 ระดับความสันสะเทือนทีเกิดขึนจากอุปกรณ์ทใช้
ี ในการก่อสร้างทีระยะ 25 ฟุต ....................... 4-40
ตารางที - 9 ความเร็วอนุภาคสูงสุดทีจุดรับคลืนสันสะเทือนใกล้เคียงพืนทีโครงการ ...................................4-41
ตารางที - มาตรฐานแรงสันสะเทือนของ DIN 4150 ............................................................................ 4-41
ตารางที 4-31 กําหนดมาตรฐานความสันสะเทือนเพือป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร ....................................... 4-42
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บทที่ 3

สภาพแวดล้อมปัจจุบนั
การศึกษาสภาพแวดล้อมปจั จุบนั บริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการ โดยมีหวั ข้อการศึกษาครอบคลุมตามแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล้อมมีเนื้อหาครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical
Resource) ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Resource) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์
(Human Use of Value) และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ (Quality of Life)
การศึกษาสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ของโครงการและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ประกอบไปด้วย
การรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ จากการสํารวจภาคสนาม ได้แก่ การสํารวจสภาพพืน้ ทีโ่ ครงการ การสํารวจ
แบบสอบถามทางเศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบสิง่ แวดล้อมปจั จุบนั ของชุมชน และทัศนคติของประชาชนต่อ
โครงการ เป็ นต้น และการรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานราชการและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่สํารวจรวบรวมได้ จะใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1

ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

3.1.1 ที่ตงั ้ และสภาพภูมิประเทศ
1) สภาพภูมิประเทศทัวไปของจั
่
งหวัดภูเก็ต
ภูเก็ตมีลกั ษณะเป็ นเกาะริมทวีป (Continental Island) เช่นเดียวกับเกาะทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดในประเทศ
ั่
ไทย คือ เป็ น เกาะที่ต ัง้ อยู่ต ามชายฝ งทะเลหรื
อ ไม่ ไ กลแผ่น ดิน มากนัก จึง มีล ัก ษณะทางธรณี วิท ยา
คล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ทอ่ี ยู่ใกล้เคียง มีหลักฐานทางธรณีวทิ ยาบ่งชีว้ ่าในอดีตเคยเป็ นผืนแผ่นเดียวกับ
จังหวัดพังงามาก่อน แต่ต่อมาถูกทะเลตัดขาดออกไปมีสภาพเป็ นเกาะดังปจั จุบนั
พื้นที่เกาะประกอบด้วยพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขาและที่ราบตํ่า ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่
ร้อยละ 70 เป็ นภูเขา ทีท่ อดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ ซึง่ เป็ นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มี
ยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสองสูง 529 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง อยู่ในตําบลปา่ ตอง
ั่
ภูเขาส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ทําให้ทร่ี าบชายฝงทะเลทางด้
านตะวันตกแคบ ทางทิศ
เหนื อ และด้า นตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น ที่ร าบสูง มีค ลองสายสัน้ ๆ ไหลลงไปที่ร าบทางตอนใต้แ ละ
ตะวันออก และมีพ้นื ที่ร้อยละ 30 เป็ นพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่ อยู่บริเวณตอนกลาง ตะวันออกและชายฝ งั ่
ตะวันตกของพืน้ ที่ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3-1 (สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต, 2556)
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ที่ตงั ้ โครงการ

รูปที่ 3-1 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า : สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต, 2556
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2) ลักษณะภูมิประเทศบริ เวณโครงการ
พื้นที่โครงการตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ อํา เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สภาพภูม ิ
ั ่ ปร่างค่อนข้างยาวลงมาทางใต้ จากวงเวียนห้าแยก
ประเทศของตําบลราไวย์ มีลกั ษณะเป็ นทีร่ าบชายฝงรู
ั่
คือแนวเขตแบ่งแยกตําบลมีถนนวิเศษเป็ นแนวยาวเรียบชายฝงทะเลอั
นดามัน จด สุดถนนหาดราไวย์
ั ่ ยบเนินเขาไปตําบลกะรน มี
จากนัน้ เป็ นถนนขึน้ แหลมพรหมเทพ และเข้าสู่ถนนรอบเกาะ และชายฝงเลี
สภาพทางกายภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นทีร่ าบลุ่มติดเนินเขาบางแห่งมีปา่ ไม้ หนองนํ้า มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
สําคัญ หลายแห่ง เช่น แหลมพรหมเทพ หาดราไวย์ แหลมกาน้อย แหลมกาใหญ่ หาดในหาน หาดยะนุ้ย
หาดอ่าวเสน
นอกจากนี้ตําบลราไวย์ยงั ประกอบด้วยพื้นทีท่ เ่ี ป็ นเกาะต่าง ๆ จํานวน 9 เกาะ คือ เกาะโหลน
เกาะเฮ เกาะรายาน้อย เกาะรายาใหญ่ เกาะบอน เกาะมัน เกาะแอว เกาะนอก และเกาะแก้ว
เทศบาลตําบลราไวย์ ตัง้ อยู่ในอําเภอเมืองภูเก็ตห่างจากที่ว่าอําเภอเมืองภูเก็ต 11 กิโลเมตร
ตําบลราไวย์ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 38 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 23,750 ไร่) เป็ นพืน้ ทีบ่ นเกาะภูเก็ตประมาณ
23 ตารางกิโลเมตร และเป็ นพืน้ ทีบ่ นเกาะต่าง ๆ อีก 9 เกาะ ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ตําบลราไวย์อยู่
ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ตมีอาณาเขตดังนี้ (แผนพัฒนาสีป่ ี เทศบาลตําบลราไวย์ พ.ศ. 2561-2564)
ทิ ศเหนื อ

ติดต่อกับ ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทิ ศใต้

ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

ทิ ศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวฉลองและทะเลอันดามัน
ทิ ศตะวันตก

ติดต่อกับ ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และทะเลอันดามัน

สําหรับอาณาเขตติดต่อของพืน้ ทีโ่ ครงการโดยรอบทัง้ 4 ทิศ มีดงั นี้
โซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง
ทิ ศเหนื อ

ติดกับ บ้านพักคนงานก่อสร้างบุคคลอื่น

ทิ ศใต้

ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร

ทิ ศตะวันออก ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร
ทิ ศตะวันตก

ติดกับ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และทีด่ นิ บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม)

โซนด้านทิศใต้ของคลองปากบาง
ทิ ศเหนื อ

ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร

ทิ ศใต้

ติดกับ ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง)

ทิ ศตะวันออก ติดกับ ราไวย์ บีช รีสอร์ท
ทิ ศตะวันตก

ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ
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3.1.2 สภาพทางธรณี วิทยา การเกิ ดแผ่นดิ นไหว และการเกิ ดสึนามิ
3.1.2.1 สภาพธรณี วิทยา
สภาพธรณี วิท ยาของเกาะภูเก็ต ประกอบด้วยชุด หิน 3 ชุด (กรมทรัพ ยากรธรณี , 2556) คือ
ธรณีวทิ ยาหินอัคนี ธรณีวทิ ยาของหินตะกอน และธรณีวทิ ยาของตะกอนร่วน โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อย
ละ 50 ของพืน้ ที่ ประกอบไปด้วย หินอัคนีชนิดหินแกรนิตเป็ นหลัก โดยหินทีม่ อี ายุเก่าแก่ทส่ี ดุ อยู่ในหิน
ตะกอน ยุคเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส (Permian-Carboniferous) โดยมีหนิ แกรนิตแทรกสลับอยู่ในหิน
โคลนเนื้อกรวด (pebbly mudstone) ซึ่งคาดว่าเป็ นแกรนิตทีแ่ ทรกตัวเข้ามาในช่วงยุคครีเทเชียส
(Cretaceous ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หินตะกอน และหินแปร (Sedimentary Rocks & Metamorphic Rocks) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
เป็ นหินตะกอนในช่วงยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (Carboniferous-ermian) ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1.1 กลุ่มหินตะกอนคาร์บอนิเฟอรัส (CP (horn,sch)) กลุ่มหินตะกอนชนิดนี้ในพืน้ ที่
เกาะภูเก็ต ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 10 ของจังหวัด ซึง่ พบบริเวณตามแนวเขาหินแกรนิต บริเวณ
ตอนกลางของเกาะภูเก็ต หินชุดนี้ ถูกแปรสภาพด้วยขบวนการ contact metamorphisms ซึง่ เป็ นการแปร
สภาพจากความร้อน และสารจากหินหนืดทีแ่ ทรกดันขึน้ มาสัมผัสกับหินท้องทีล่ กั ษณะโดยทัวไปของหิ
่
นชุด
นี้บริเวณแนวสัมผัสกับหินแกรนิต พบเป็ นหินชีสต์ (schist) หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels) และหินฟิ ลไลต์
(phyllite) ทีม่ สี ายแร่ควอตซ์ หรือสายเพกมาไทต์แทรกอยู่ทวไป
ั่
ชัน้ หินมีการแตกหักมากและมีหนิ โผล่
น้อย ไม่สามารถเรียงลําดับชัน้ ตะกอนได้
1.2 กลุ่มหินแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Group; CP) กลุ่มหินแก่งกระจาน ตัง้ โดย
Piyasin (1975) โดยยกฐานะขึน้ มาจากหมวดหินแก่งกระจานซึง่ เป็ นส่วนบนของกลุ่มหินตะนาวศรี ชัน้ หิน
ของกลุ่มหินแก่งกระจานบริเวณเกาะภูเก็ตทีพ่ บทัวไปมี
่
3 ประเภทซึง่ มีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันคือ หิน
โคลนปนกรวด หินทรายชัน้ บาง และหินโคลนชัน้ บาง โดยเฉพาะหิน 2 ประเภทหลังนัน้ เป็ นลักษณะเด่น
ของเกาะภูเก็ต
2. หินอัคนี (Igneous Rocks) บริเวณทีเ่ ป็ นภูเขาสูงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่พบเป็ นภูเขา
หินแกรนิต ซึง่ พบเป็ นบริเวณกว้าง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด เทือกเขาหินแกรนิต
ทีพ่ บ มีลกั ษณะการวางตัวอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ พบทางด้านตะวันตกและทางตอนกลางของเกาะภูเก็ต
ได้แก่ ควนนาคาเล เขาบางเหนียวดํา เขาพันธุรตั น์ ควนหว้า เขาใสแม้น เขาตูด เขาไม้เท้าสิบสอง ควน
ปากบาง เขารังนอก เขารังใน เขาโต๊ะแซะ เขากระบอก เขาพลุเรือน ควนคีรมี ะนูน ควนพรหมเทพ เกาะ
มะพร้าว นอกจากนี้ ทางตอนเหนือของเกาะ พบเทือกเขาหินแกรนิตบริเวณ เขาบางหลาม ควนต้นมะม่วง
แหลมหิน เขาคอเอน เขาบ้านบางคุก เขาไสครู เขาม่วง เขาตาเกลีย้ ง เขาพาราควนถํ้าตาอิน และเขาประ
ทิว (เขาพระแทว) โดยมีเทือกเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ สูงประมาณ 528 เมตร จากระดับนํ้าทะเล หน่ วยหินของหิน
อัคนี สามารถแบ่งประเภทออกเป็ นหน่วยหินแกรนิตตามลักษณะการเกิด และองค์ประกอบของแร่ ด้วยกัน
ทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่
2.1 หินแกรนิตเขาประทิว (Khao Prathiu granite, gr1) หินแกรนิตเขาประทิวพบใน
ระวางแผนทีอ่ ําเภอถลาง บริเวณ เกาะมะพร้าว เขาพระแทว อยู่ห่างจากตัวอําเภอถลางไปทางด้านทิศ
ตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร แผ่กระจายคลอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 25 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย
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หินไบโอไทต์-ฮอร์นเบลน แกรนิต สีเทาขาว ชมพูขาว นํ้าตาลขาว โดยทีม่ แี ร่สเี ข้ม (mafic minerals) เป็ น
พวก ไบโอไทต์ผลึกใหญ่ (megacrysts biotite) และฮอร์นเบลน (hornblende) เป็ นส่วนมาก เนื้อหินโดย
ส่วนใหญ่มขี นาดเม็ดแร่เท่า ๆ กัน แต่บางส่วนก็เป็ นเนื้อดอก พบในลักษณะการแทรกตัด (dykes) และ
สายแร่ (veins) ขนาด 2-20 เซนติเมตร วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ (NESW)
อายุของหินในชุดนี้อยูใ่ นช่วง 82 + 4 ล้านปี
2.2 หินแกรนิตหาดกะตะ (Kata Beach granite, gr2) หินแกรนิตหาดกะตะพบในระวาง
อําเภอถลาง และระวางจังหวัดภูเก็ต บริเวณ ควนคีรมี ะนูน ควนพรหมเทพ เขาตูด เขาใสแม้น แหลมแขก
เขาเก็ตหนี เขาตาเกลีย้ ง และนํ้าตกกระทู้ หินชุดนี้มคี วามคงทนต่อการผุพงั สูง จึงมักพบเป็ นลักษณะของ
เทือกเขาสูงชัน ประกอบด้วย หินไบโอไทต์-ควอตซ์แกรนิตเนื้อดอก (biotitequartz-porphyritic granite)
หินลูโคแกรนิต (leuco-granite) และหินไบโอไทต์ (biotite-granite) สีเทาขาว ชมพูขาว ขาว และนํ้าตาล
เทา ส่วนใหญ่พบเป็ นหินเนื้อดอก มีบางส่วนทีแ่ สดงเม็ดแร่ขนาดเท่า ๆ กัน อายุหนิ แกรนิตชุดนี้ประมาณ
98 + 7 ล้านปี
2.3 หินแกรนิตหาดในทอน (Naithon Beach granite, gr3) หินแกรนิตหาดในทอนพบ
ในพืน้ ทีร่ ะวางอําเภอถลาง บริเวณ ด้านตะวันตกของเขาใสครู เขาม่วง อ่าวเมืองทอนน้อย แหลมสนเขา
ปากบาง และแหลมตอ คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หินไบโอไทต์แกรนิต
(biotite granite) หินไบโอไทต์แกรนิตเนื้อดอก (biotite-porphyry granite) และหินไบโอไทต์-มัสโคไวต์
แกรนิต (biotite-muscovite-granite) สีเทาขาว-เทา ขนาด ปานกลางถึงหยาบ (medium-corse grained)
เนื้อเม็ด (granular texture) อายุของหินประมาณ 100 + 6 ล้านปี
2.4 หินแกรนิตเขาโต๊ะแซะ (Khao Tosae granite, gr4) หินแกรนิตชุดนี้มศี กั ยภาพการ
ให้แร่ดบี ุก อันเป็ นแหล่งแร่หลักของจังหวัดภูเก็ต พบในพืน้ ทีร่ ะวางอําเภอถลาง และระวางจังหวัดภูเก็ต
บริเวณ เขาโต๊ะแซะ เขาพันธุรตั น์ เขาคอเอน เขารังในและบ้านเขาบางคุก ประกอบด้วย หินไบโอไทต์
แกรนิต (biotite granite) หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต (biotite-muscovitegranite) และหินไบโอไทต์มัสโคไวต์แกรนิตเนื้อดอก (biotite-muscovite-porphyritic granite) หินส่วนใหญ่มสี เี ทาขาว นํ้าตาลขาว
และชมพูขาว ขนาด หยาบปานกลางจนถึงหยาบ (medium-corse grained) ส่วนใหญ่มขี นาดของผลึกแร่
ขนาดเท่า ๆ กัน แต่บางบริเวณอาจพบลักษณะเป็ นหินเนื้อดอก แร่หลักประกอบด้วย แร่ไมโครคลายน์
(microcline) ควอตซ์ (quartz) แพลจิโอเคลส (plagioclase) ไบโอไทต์ (biotite) และแร่คลอไรต์ (chlorite)
แร่รอง คือ มัสโคไวต์ (muscovite) โดยทีแ่ ร่พลอยได้ (secondary mineral) ได้แก่ แร่เซริไซต์ (sericite)
อายุของหิน ประมาณ 84 + 1 ล้านปี
2.5 หินแกรนิตเขารัง (Khao Rang granite, gr5) หินแกรนิตเขารัง เป็ นชนิดทีพ่ บได้
น้อยทีส่ ุดบนเกาะภูเก็ต พบทีเ่ ขารังนอก และเขาสะปํา อยู่บริเวณทางตอนเหนือของตัวเมืองภูเก็ต
ประกอบด้วย หินทัวร์มาลีน-มัสโคไวต์แกรนิต (tourmaline-muscovitegranite) และหินไบโอไทต์แกรนิต
(biotite granite) สีเทาขาว ขนาด ปานกลางถึงหยาบ (medium-coarsegrained) ผลึกแร่มขี นาดเท่า ๆ กัน
บางส่วนพบเป็ นหินเนื้อดอก หินชุดนี้เมื่อเทียบกับพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จะเหมือนกับหินแกรนิตชุดนกฮูก
องค์ประกอบโดยทัวไปจะเหมื
่
อนกับในชุดเขาโต๊ะแซะแกรนิต ต่างกันตรงจะพบทัวร์มาลีน (tourmaline)
มากในหินชุดนี้ อายุของหินประมาณ 78 + 4 ล้านปี
3. ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) การสํารวจตะกอนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตในครัง้ นี้ เป็ น
การรวบรวมจากข้อมูลเดิมทีม่ อี ยู่ เนื่องจากพืน้ ทีม่ กี ารใช้ประโยชน์จากพืน้ ดินเป็ นจํานวนมาก รวมทัง้ เคย
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มีการทําเหมืองดีบกุ มาก่อน อาจส่งผลทําให้ธรรมชาติ ทางธรณีวทิ ยาตะกอนเปลีย่ นไป เนื่องจากได้รบั ผล
จากกระทําโดยกิจกรรมของมนุ ษย์ การกําหนดขอบเขตชัน้ ตะกอนจึงเป็ นการอนุ มานจากข้อมูลทีม่ อี ยู่
อย่างจํากัด
การแบ่งชุดตะกอนนี้อาศัยข้อมูลเบือ้ งต้นจาก นิรนั ดร์ ชัยมณี และนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล (2536)
ซึง่ ใช้ขอ้ มูลหลุมเจาะ และหน้าตัดขุมเหมืองต่าง ๆ โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดล้อมของการ
สะสมตัว ของตะกอนออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ตะกอนทีส่ ะสมตัวบนแผ่นดิน และหน่ วยตะกอนทีส่ ะสมตัว
จากขบวนการทางทะเล สามารถแบ่งธรณีวทิ ยาควอเทอร์นารี แบ่งออกเป็ น 7 หน่วยตะกอน ดังนี้
3.1 ตะกอนหินผุอยู่กบั ที่ (Qr) ลักษณะภูมปิ ระเทศของหน่ วยตะกอนนี้ จะมีลกั ษณะสูง
ตํ่าเป็ นเนินลอนลาด และบริเวณตามไหล่เขา หรือเชิงเขาทีม่ คี วามลาดชันมาก วางตัวในแนวเหนือใต้
ขนานไปแนวเขาของเกาะภูเก็ต แผ่กระจายครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากสุด
หน่ วยตะกอนประกอบด้วยตะกอนเม็ดกรวดจําพวกควอตซ์ (quartz) การคัดขนาดไม่ดี
และเม็ดมีเหลีย่ ม และยังพบผลึกแร่เฟลด์สปาร์หรือแผ่นแร่ไมกาผุ ปะปนในเนื้อตะกอน ตะกอนลักษณะนี้
จะพบบริเวณใกล้เขาหินแกรนิต ส่วนในบริเวณทีเ่ ป็ นหินตะกอนพบว่าตะกอนในชุดนี้จะประกอบไปด้วย
ทรายแป้งปนดินเหนียวสีแดง หน่ วยตะกอนหินผุน้ี พบเป็ นชัน้ ตะกอนพืน้ ผิวใกล้บริเวณเชิงเขา หรือพบ
เป็ นตะกอนใต้ผวิ ดินทีถ่ กู ปิดทับด้วยตะกอนทะเล ในส่วนทีเ่ ป็ นชายทะเลในปจั จุบนั
3.2 ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ลักษณะภูมปิ ระเทศของหน่ วยตะกอนนี้คล้ายกับ
ตะกอนหินผุ แต่จะแยกกันด้วยลักษณะตะกอน เป็ นตะกอนทีเ่ กิดจากการสะสมตัวด้วยกระบวนการนํ้าไหล
ทีล่ าดชันและด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก มีการสะสมตัวไม่ไกลจากแหล่งกําเนิด ลักษณะตะกอนเป็ นพวก
ทรายขนาดหยาบปะปนกับดินเหนียวสีเทาอ่อนถึงขาว มักพบแร่ดบี กุ ในส่วนทีเ่ ป็ นชัน้ ทรายหยาบปนกรวด
ขนาดละเอียด
ั่
การกระจายตัว พบกระจายทัง้ 2 ฝงของเกาะภู
เก็ต รวมถึงพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารทําเหมืองดีบุก
ในอดีตอย่างกว้างขวาง ซึง่ เป็ นส่วนทีเ่ รียกว่า mine perturbation zone ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ลักษณะตามธรรมชาติของหน่ วยตะกอนได้ และปจั จุบนั ได้มกี ารพัฒนาใช้พน้ื ทีเ่ พื่อการก่อสร้างจํานวน
มาก
3.3 ตะกอนหลังหาด (Qtb) ลักษณะภูมสิ ณ
ั ฐานหน่วยตะกอนหลังหาดทรายมักเป็ นทีล่ ุ่ม
นํ้าขัง ทีม่ ที างนํ้าไหลออกสูท่ ะเลทางเดียว จากปลายด้านใดด้านหนึ่งของหาด ตะกอนทีพ่ บมีลกั ษณะคล้าย
ตะกอนหาดทราย ประกอบไปด้วยดินเหนียว ทรายแป้ง สีเทา-นํ้าตาล พบซากพืชและเปลือกหอยปะปน
เล็กน้อย มีชนั ้ ทรายร่วนขนาดปานกลางถึงหยาบ แทรกสลับในบางบริเวณ นอกจากนี้ในเนื้อตะกอนยังมี
จุดประ (mottle) ค่อนข้างสูง
3.4 ตะกอนทางนํ้าขึน้ ถึง (Qtf) ทีล่ ุ่มทางนํ้าขึน้ ถึงของเกาะภูเก็ต มีลกั ษณะยาวรีแคบ ๆ
แผ่กระจายบริเวณอ่าวฉลอง และพืน้ ทีท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอถลาง โดยมีทางนํ้าสายต่าง ๆ ไหล
ลงสูท่ ะเลทัง้ สองด้าน
หน่ วยตะกอนทีล่ ุ่มทางนํ้าขึน้ ถึง พบเป็ นแอ่งแคบ ๆ ทางตอนเหนือของพืน้ ที่ เนื้อ
ตะกอน ประกอบด้วยดินเหนียวเนื้อแน่ นสีเทาขาว มีซากพืชปะปนเล็กน้อย อาจพบชัน้ ทรายหยาบ และ/
หรือ กรวดขนาดละเอียด ทีม่ กี ารคัดขนาดดีและเม็ดถูกขัดเหลี่ยมแทรกสลับอยู่ตอนล่าง บ่งบอก
สภาพแวดล้อมว่าถูกพัดพา โดยทางนํ้ากวัดแกว่ง ไกลจากแหล่งหินต้นกําเนิด
3.5 ตะกอนปา่ ชายเลน (Qtm) หน่วยตะกอนดินเคลย์ปา่ ชายเลน เป็ นหน่วยตะกอนทีถ่ ดั
มาจากตะกอนหลังแนวปา่ ชายเลน ในช่วงระหว่างนํ้าขึน้ -นํ้าลง ส่วนบนของตะกอนหน่ วยนี้ เป็ นดินเหนียว
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-6

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

หรือดินทราย สีเทาดํา มีซากพืชปะปนมาก อาจพบชัน้ ทรายแทรกสลับ หรือชัน้ พีท เป็ นการสะสมตัวในที่
ลุ่มนํ้ าขัง มีความหนาไม่แน่ นอน อาจหนาได้ถงึ 0.5 เมตร ส่วนล่างสุดของหน่ วยตะกอนตะกอน
ประกอบด้วยทรายละเอียด ปนดินเหนียว สีเทาเขียว ซึง่ บ่งบอกการสะสมตัวใต้น้ําตลอดเวลา มีซากพืช
ั่
ซากสัตว์ปนเล็กน้อย ตะกอนส่วนนี้พบเฉพาะในส่วนทีใ่ กล้ชายฝงทะเลป
จั จุบนั เท่านัน้ และมีความหนาไม่
เกิน 2 เมตร
ั่
หน่ วยตะกอน พบแผ่กระจายทัวไปบริ
่
เวณชายฝงทะเลด้
านตะวันออก ตะกอนอยู่ถดั
ออกมาทางทะเล ในโซนระดับนํ้าขึน้ นํ้าลง และมีพรรณไม้ชายเลนขึน้ อยูห่ นาแน่น
3.6 ตะกอนหลังปา่ ชายเลน (Qmb) ตะกอนทะเลชุดนี้เป็ นส่วนทีอ่ ยู่ตดิ แผ่นดินมากสุด
นํ้าทะเลท่วมถึงได้เฉพาะช่วงนํ้าทะเลขึน้ สูงสุดเท่านัน้ ภูมสิ ณ
ั ฐานทีเ่ ด่นคือ พบมูลดินสูงประมาณ 50
เซนติเมตร ทีส่ ร้างโดยปูทะเลแผ่กระจายอยูท่ วไป
ั ่ เนื้อตะกอนประกอบด้วย ดินเหนียวปนทรายละเอียดถึง
หยาบ มีซากพืชปะปนเล็กน้อย ไม่พบโครงสร้างภายในของตะกอน เนื่องจากถูกรบกวนโดยสัตว์และพืช
ในบางบริเวณพบเศษหินในเนื้อตะกอน เนื่องจากตะกอนหน่ วยนี้อยู่ทางด้านบน รองรับด้วยตะกอนหน่ วย
Qr, Qc หรือหินแข็ง
3.7 ตะกอนสันหาด หรือตะกอนทรายชายหาด (Qb) ตะกอนสันหาดพบตามชายฝงั ่
ทะเลทัง้ สองด้านของเกาะภูเก็ตแต่มลี กั ษณะของตะกอนทีแ่ ตกต่างกันคือ ทางด้านตะวันออกตะกอนหาด
ทรายประกอบไปด้วย ทรายเนื้อละเอียดทีม่ ซี ากพืชปะปนในปริมาณสูง เนื่องจากสะสมตัวใกล้ปา่ โกงกาง
บริเวณปากแม่น้ํา ส่วนทางด้านตะวันตกตะกอนหาดทรายประกอบด้วยทรายขนาดปานกลางถึงหยาบมีแร่
หนักปะปนในปริมาณมาก
ตะกอนสันหาดทีส่ ะสมตัวทีภ่ ูเก็ต เป็ นตะกอนทีเ่ กิดจากภูเขาหินแกรนิตบนเกาะภูเก็ต
และไหลสะสมตัวตามทางนํ้าไหลออกสู่ทะเล และเกิดการพัดพารวมกับตะกอนจากทะเล มาสะสมตัว
บริเวณชายหาดตะกอนจึงมีความละเอียด สีขาวสะอาดตา และมีชายหาดทีท่ อดตัวเป็ นแนวยาว ชายหาด
ต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต เช่น ชายหาดปา่ ตอง ชายหาดกะรน ชายหาดบ้านไม้ขาว จึงเป็ นทีน่ ิยมจาก
นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ทัง้ นี้จากแผนทีธ่ รณีวทิ ยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี) พบว่า บริเวณพื้นทีโ่ ครงการเป็ น
ตะกอนเศษหินเชิงเขา :ทรายและดินเคลย์ สีเทาจาง การคัดขนาดไม่ดี พบแร่ดบี ุกสะสมตัวมาก ยุคควอ
เทอร์นารี แสดงดังรูปที่ 3-2
3.1.2.2 การเกิ ดแผ่นดิ นไหว
จากข้อมูลด้านแผ่นดินไหวของกรมอุตนิ ิยมวิทยา พบว่า แผ่นดินไหวทีส่ ง่ ผลต่อความสันสะเทื
่
อน
ในประเทศไทยเกิดจากแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหว 2 ลักษณะ ได้แก่ แหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวจากภายนอก
ประเทศ บริเวณประเทศสหภาพเมีย นม่า ร์ต อนใต้ข องสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทะเลอันดามัน และแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวภายในประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่
อยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ ทัง้ นี้ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในเขต 2ก แสดงดังรูปที่ 3-3
ซึง่ มีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คลั ลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงทีท่ าํ ให้ทุกคน
ตกใจ สิง่ ก่อสร้างทีอ่ อกแบบไม่ดปี รากฏความเสียหาย โดยเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกําหนดว่ามีความ
เสีย่ งในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิตแิ ผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปี
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N


ที่ตงั ้ โครงการ

ตะกอน หิ นชัน้ และหิ นแปร



สันหาด : ทราย ร่วน ปนกรวด ทรายขนาด 100-1,200 ไมครอน การคัดขนาดดี กรวดขนาด 2-5 มม. ; ยุคควอเทอร์นารี
ตะกอนหลังปา่ ชายเลน :ดินเคลย์ ปนทราย สีเทาถึงเทาเข้ม มีซากเล็กน้อย พบร่องรอยการรบกวนของสัตว์ในเนื้อดิน; ยุคควอเทอร์นารี
ตะกอนปา่ ชายเลน :ดินเคลย์ ปนพีต สีเทาเข้มถึงดํา ทรายเป็ นเล็นส์แทรก; ยุคควอเทอร์นารี
ตะกอนทางนํ้าขึน้ ถึง :ทรายและกรวด ขนาด 800-1,500 ไมครอน การคัดขนาดไม่ดี พบซากเปลือกหอย และซากพืชมาก; ยุคควอเทอร์นารี
ตะกอนหลังหาด :ดินเคลย์ และแป้งทราย สีเทาถึงสีน้ําตาล แทรกสบับด้วยทรายละเอียด มีจุดประมาก; ยุคควอเทอร์นารี
ตะกอนเศษหินเชิงเขา :ทรายและดินเคลย์ สีเทาจาง การคัดขนาดไม่ดี พบแร่ดบี ุกสะสมตัวมาก; ยุคควอเทอร์นารี
ตะกอนหินผุ :เศษหิน ทรายแป้ง และดินเคลย์ กรวดเป็ นเหลีย่ ม การคัดขนาดไม่ด;ี ยุคควอเทอร์นารี
หินโคลนเนื้อกรวด หินทรายเนื้อกรวด หินโคลน และหินทรายแสดงชัน้ บางๆ หินโคลนเนื้อซิลกิ า แสดงลักษณะโครงสร้างเกิดจากการเลื่อนหลุด
และรูหนอนซึง่ มีตะกอนอุดตัน; ยุคเพอร์เมียนถึงคารบอนิเฟอรัส
หินเนื้อฮอร์นเฟลส์ และหินชีสต์บริเวณแนวสัมพัสกับหินแกรนิต; ยุคเพอร์เมียนถึงคารบอนิเฟอรัส

หิ นอัคนี
หินแกรนิตประทิว : ไบโอไทต์-ฮอร์นเบลนด์ แกรนิต เม็ดหยาบปานกลางถึงหยาบ เนื้อสมํ่าเสมอถึงเนื้อดอก แร่เฟลด์สปาร์มสี ชี มพู มีแร่แอลลา
ไนต์และสฟีนเป็ นแร่รอง อายุ 82 + 4 ล้านปี; ยุคครีเทเชียส
หินแกรนิตกะตะ :ไบโอไทต์-ฮอร์นแบลนด์ แกรนิต เม็ดหยาบถึงหยาบมาก เนื้อดอก มีแร่สฟีน เป็ นแร่รอง อายุ 98 + 7 ล้านปี; ยุคครีเทเชียส
หินแกรนิตในทอน :มัสโคไวด์-ไบโอไทต์ แกรนิต เม็ดหยาบ เนื้อสมํ่าเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 100 + 6 ล้านปี; ยุคครีเทเชียส
หินแกรนิตโต๊ะแซะ :มัสโคไวด์-ไบโอไทต์ แกรนิต เม็ดละเอียดถึงหยาบปานกลาง เนื้อสมํ่าเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 84 + 1 ล้านปี; ยุคครีเทเชียส
หินแกรนิตเขารัง :ทัวร์มาลีน-มัสโคไวต์ แกรนิต เม็ดละเอียดถึงหยาบปานกลาง เนื้อสมํ่าเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 78 + 4 ล้านปี; ยุคครีเทเชียส

รูปที่ 3-2 แผนที่ธรณี วิทยาของจังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า : กรมทรัพยากรธรณี, 2547
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ที่ตงั ้ โครงการ

กองธรณีเทคนิค, มกราคม 2548

รูปที่ 3-3 แผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดิ นไหวของประเทศไทย
ทีม่ า : กรมทรัพยากรธรณี, 2548

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-9

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

ตารางที่ 3-1 สถิ ติแผ่นดิ นไหวที่รบั รู้ถึงความสันสะเทื
่
อนในจังหวัดภูเก็ต
วัน เดือน ปี

เวลาเกิ ด
(ประเทศไทย)

ละติ จดู (N) / ลองจิ จดู
(E)

8 พ.ย.2558

23.47 น.

6.79 (N) / 94.50 (E)

11 พ.ค. 2558

10.49 น.

9 พ.ค. 2558

บริ เวณ

3-10
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ขนาด

เหตุการณ์ / ความเสียหาย

หมูเ่ กาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย

6.2 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, อ.ตะกั ่วป่า จ.พังงา, อ.มือง จ.สุราษฎร์ธานี อ.
เมือง จ.กระบี่

7.88(N) / 98.53 (E)

บริเวณตอนใต้ของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

2.5 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นไหวทั ่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

18.15 น.

7.81(N) / 98.52(E)

บริเวณตอนใต้ของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

2.7 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นไหวทั ่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

8 พ.ค. 2558

12.14 น.

7.85(N) / 98.51(E)

บริเวณตอนใต้ของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

2.7 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นไหวทั ่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

7 พ.ค. 2558

00.30 น.

7.84(N) / 98.51(E)

บริเวณตอนใต้ของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

4.5 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นไหวทั ่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

6 พ.ค. 2558

12.25 น.

7.83(N) / 98.54(E)

บริเวณตอนใต้ของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

3.2 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นไหวทั ่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

6 พ.ค. 2558

04.18 น.

7.85(N) / 98.54(E)

บริเวณตอนใต้ของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

4.6 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นไหวทั ่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

25 มี.ค. 2558

05.32 น.

7.87(N) / 98.41(E)

3.8 ริกเตอร์

รูส้ กึ สันไหวบริ
่
เวณ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา

20 ก.พ. 2558

13.02 น.

7.87(N) / 98.57(E)

4.0 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นไหว เกาะยาวใหญ่ บนพืน้ อ.เกาะยาว จ.พังงา

16 เม.ย. 2555

16.44 น.

8.02(N) / 98.37(E)

ต.ศรีสนุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

4.3 ริกเตอร์

11 เม.ย. 2555

17.43 น.

0.77(N) / 92.45(E)

ั ่ านตะวันตก ตอนเหนือเกาะสุมาตรา
ชายฝงด้

8.2 ริกเตอร์

11 เม.ย. 2555

15.38 น.

2.43(N) / 93.11(E)

ั ่ านตะวันตก ตอนเหนือเกาะสุมาตรา
ชายฝงด้

8.6 ริกเตอร์

9 พ.ค. 2553

19.59 น.

3.59(N) / 96.04(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

7.5 ริกเตอร์

25 ก.พ. 2551

15.05 น.

2.70(N) / 95.90(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

7.5 ริกเตอร์

บริเ วณนอกชายฝ งั ทางทิศ ตะวัน ออกของ
จ.ภูเก็ต
อ่ า วพัง งา ทางทิ ศ ใต้ ข องเกาะยาวใหญ่
อ.เกาะยาว จ.พังงา

่
อนได้ทจ่ี งั หวัดภูเก็ต ส่งผลให้บา้ นเรือนประชาชนในพืน้ ทีต่ ําบล
รูส้ กึ สันสะเทื
ศรีสุนทรและตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง เสียหายเล็กน้อยกว่า 210 หลังคา
บางส่ว นภาคกลางและภาค
รู้สกึ สั ่นไหวได้เ กือบทุ กจัง หวัดในภาคใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงอาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
รู้สกึ สั ่นไหวได้เ กือบทุ กจัง หวัดในภาคใต้
บางส่ว นภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงอาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
รูส้ กึ สั ่นไหวได้บนอาคารสูงบางแห่งใน จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา, จังหวัด
สุราษฎร์ธานี,จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพฯ
รูส้ กึ สั ่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ต อาจเกิดสึนามิขนาดเล็ก
บริเวณใกล้ศนู ย์กลาง

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

ตารางที่ 3-1 สถิ ติแผ่นดิ นไหวที่รบั รู้ถึงความสันสะเทื
่
อนในจังหวัดภูเก็ต (ต่อ)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

วัน เดือน ปี

เวลาเกิ ด
(ประเทศไทย)

ละติ จดู (N) / ลองจิ จดู (E)

28 ธ.ค. 2550

12.24 น.

5.42(N) / 95.91(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

5.7 ริกเตอร์

รูส้ กึ สันสะเทื
่
อนได้บนอาคารสูงจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

27 เม.ย. 2550

15.03 น.

5.32(N) / 94.61(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

6.1 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นสะเทือนได้ทจ่ี งั หวัดภูเก็ต

19 พ.ย. 2548

21.10 น.

2.20(N) / 96.50(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

6.1 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นสะเทือนได้ท่ี จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

11 ต.ค. 2548

22.05 น.

5.78(N) / 98.33(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

6.2 ริกเตอร์

รูส้ กึ สั ่นสะเทือนได้ท่ี จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

7 ก.ย. 2548

06.22 น.

5.78(N) / 98.33(E)

เหนือเกาะสุมาตราอินโดนีเซีย

5 ริกเตอร์

รูส้ กึ ได้ทจ่ี งั หวัดพังงา และภูเก็ต

24 ก.ค. 2548

22.42 น.

7.9(N) / 92.1(E) ลึก 10 Km.

หมูเ่ กาะนิโคบาร์มหาสมุทรอินเดีย

7.2 ริกเตอร์

19 พ.ค. 2548

08.55 น.

2.0(N) / 97.0(E)

เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

6.8 ริกเตอร์

28 มี.ค. 2548

23.10 น.

2.0(N) / 97.0(E)

ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา

8.7 ริกเตอร์

16 ก.พ. 2548

15.19 น.

8.73(N) / 93.23(E)

9 ก.พ. 2548

20.28 น.

-

27 ธ.ค. 2547

16.39 น.

6.09(N) / 94.60(E)

26 ธ.ค. 2547

7.58 น.

ทีม่ า : สํานักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560

3.4(N) / 95.7(E)

บริ เวณ

ขนาด

เหตุการณ์ / ความเสียหาย

เบือ้ งต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่น สึนามิขนาดเล็กบริเวณใกล้จดุ ศูนย์กลางขอให้
ติดตามข่าวการประกาศแจ้งข่าวจากศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติอย่างใกล้ชดิ
มีความรูส้ กึ สั ่นสะเทือนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด สงขลา ภูเก็ต
พังงา และผูอ้ าศัยบนอาคารสูงกรุงเทพมหานคร
แผ่นดินไหวใกล้เกาะ NIAS ซึง่ อยู่ทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา มีผเู้ สียชีวติ
ประมาณ 2,000 คน รูส้ กึ สั ่นสะเทือนถึงจังหวัดภูเก็ต สงขลา และผูอ้ าศัยอยู่บน
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร

หมูเ่ กาะนิโคบาร์มหาสมุทรอินเดีย

5.8 Mb

รูส้ กึ ได้บนอาคารสูงในจังหวัดภูเก็ต

เกาะสุมาตรา ตอนบน

5.8 Mb

รูส้ กึ ได้ทอ่ี าํ เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทะเลอันดามัน

6.6 Ml

รูส้ กึ สันสะเทื
่
อนได้ทจ่ี งั หวัดภูเก็ต

เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

รูส้ กึ สั ่นไหวได้เกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ ภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือ
9.3 MW (รุนแรง
รวมถึงอาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร แผ่นดินไหวครัง้ นี้ทําให้เกิด
เป็ นอันดับ 2
ั่
คลื่นสึนามิบริเวณฝงทะเลอั
นดามัน ตัง้ แต่จงั หวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
ของโลก)
สตูล และตรัง มีผเู้ สียชีวติ กว่า 5,000 คน และสูญหายกว่า 3,000 คน

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ล่าสุด พบว่า ในปี 2555 เกิดแผ่นดินไหวทีม่ จี ุดศูนย์กลางอยู่ทอ่ี ําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรงทีส่ ดุ
4.3 ริกเตอร์ ตําแหน่ งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว แสดงดังรูปที่ 3-4 โดยสถิตแิ ผ่นดินไหวทีร่ บั รูถ้ งึ ความ
สันสะเทื
่
อนในจังหวัดภูเก็ต แสดงดังตารางที่ 3-1
จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทําให้เกิดการส่งถ่ายแรงสันสะเทื
่
อน และเป็ นตัวกระตุน้ ให้แขนง
ของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย เกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต
หลังจากนัน้ มีแผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ชอ็ ก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครัง้ รูส้ กึ ได้
ประมาณ 4 ครัง้ และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บา้ นเรือนประชาชนในพืน้ ทีบ่ า้ นลิพอนบางขาม หมู่ท่ี 2 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง เสียหายเล็กน้อยกว่า 200 หลังคาเรือน ตําบลป่าคลอก
อําเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็ นบ้านปูนก่ออิฐชัน้ เดียว ขณะทีเ่ ขือ่ นบางเหนียว
ดํา ซึง่ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ หมู่ท่ี 7 ตําบลศรีสนุ ทร จากการตรวจสอบไม่ได้รบั ความเสียหายแต่อย่างใด (สํานัก
ธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนทีแ่ สดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวใน
จังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 3-4) พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวระยะทางประมาณ
28.90 กิโลเมตร มีความรุนแรงระดับ V เมอร์คลั ลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงทีท่ าํ ให้
รูส้ กึ เกือบทุกคน ของในบ้านเริม่ แกว่งไกว
สําหรับเขตรอยเลื่อนทีม่ พี ลังของประเทศไทยมี 3 แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่
คือ กลุ่มรอยเลื่อนทีว่ างตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนทีว่ างตัวในแนว
ทิศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ -ตะวัน ออกเฉีย งใต้ และกลุ่ ม รอยเลื่อ นที่ว างตัวอยู่ในทิศ เหนื อ -ใต้ ซึ่ง บริเ วณ
โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนทีใ่ กล้ทส่ี ุด คือ รอยเลื่อน
คลองมะรุย่ ซึง่ เป็ นรอยเลื่อนทีว่ างตัวอยูใ่ นเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี กระบี่ และพังงาเป็ นระยะทางประมาณ
11 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม เขตรอยเลื่อนทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการเกิดแผ่นดินไหวและมีผลกระทบต่อประเทศ
ไทย ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนสะแกง และกลุ่มรอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทัง้ สองนี้มแี นวแยกต่อเนื่องมา
ทางตะวันตกของประเทศไทยไล่จากทางตอนบนลงมาตอนล่าง ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนเมย กลุ่มรอยเลื่อน
ศรีสวัสดิ ์ และกลุ่มรอยเลื่อนเจดียส์ ามองค์ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อยแม่ทา กลุ่ม
รอยเลื่อนเถิน กลุ่มรอยเลื่อนแม่จนั ซึง่ ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ และกลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ เป็ นต้น
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ที่ตงั ้ โครงการ

ที่ตงั ้ โครงการ

รูปที่ 3-4 แผนที่แสดงการประเมิ น ความรุนแรงแผ่นดิ นไหว ที่มีจดุ ศูนย์กลางบริ เวณตําบลศรีสนุ ทร
ทีม่ า : กรมทรัพยากรธรณี, 2556
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3.1.2.3 การเกิ ดสึนามิ
สึนามิ (Tsunami) เป็ นชื่อคลื่นชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย ชุดของคลื่นทีม่ คี วามยาวคลื่น
ค่อนข้างมาก และช่วงห่างระยะเวลาของแต่ละลูกคลื่นยาวนาน เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลใน
แนวดิง่ จมตัวลงตรงแนวรอยเลื่อน หรือการทีม่ วลของนํ้าถูกกระตุน้ หรือรบกวน โดยการแทนทีท่ างแนวดิง่
ของมวลวัตถุ สัมพันธ์กบั การเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม การระเบิด และการประทุของภูเขาไฟ หรือ
แม้กระทังการกระทบของอนุ
่
ภาคขนาดใหญ่ เช่น อุกกาบาต สามารถก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ ซึง่ คลื่นสึนามิ
ั่
สามารถทําลายชายฝงทะเลเป็
นสาเหตุให้เกิดความพินาศเสียหายต่อทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ซึง่ คลื่นสึนามิ
บางครัง้ สูงถึง 35 เมตร
มาตรการป้ องกันภัยจากสึนามิ
(1) ขณะทีอ่ ยูบ่ ริเวณชายฝงั ่ เมือ่ รูส้ กึ ว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับนํ้าทะเลลดลงมากผิดปกติ
(2) เมื่อ ได้ร ับ ฟ งั ประกาศจากทางการ เกี่ย วกับ การเกิด แผ่ น ดิน ไหวในทะเล ให้เ ตรีย มรับ
สถานการณ์ทอ่ี าจจะเกิดสึนามิตามมาได้
(3) ถ้าอยู่ในเรือซึง่ จอดอยู่ในท่าเรือ ให้รบี นําเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบข่าวว่าจะเกิดสึนามิ
พัดเข้าหา
(4) คลื่นสึนามิ อาจเกิดขึน้ ได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครัง้ เดียว เนื่องจากมีการแกว่ง
ไปมาของนํ้าทะเล ดังนัน้ ควรรอประกาศก่อนจึงสามารถลงไปชายหาดได้
(5) ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง
(6) หากมีบา้ นเรือนอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทําเขื่อน กําแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรงปะทะ
ของนํ้าทะเล ในบริเวณย่านทีม่ คี วามเสีย่ งภัยในเรือ่ งสึนามิ
(7) ควรหลีกเลีย่ งการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใกล้ชายฝงั ่ ในย่านทีม่ คี วามเสีย่ งภัยสูง
(8) วางแผนในการฝึ กซ้อมรับภัยจากสึนามิเป็ นประจําทุกปี เช่น กําหนดเส้นทางหนีภยั สึนามิ
สถานทีใ่ นการอพยพ และแหล่งสะสมนํ้าสะอาด เป็ นต้น
(9) จัดวางผังเมืองให้เหมาะสม บริเวณแหล่งทีอ่ าศัยควรมีระยะห่างจากชายฝงั ่
(10) ประชาสัมพันธ์และให้ความรูป้ ระชาชน ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยจากสึนามิและ
แผ่นดินไหว
(11) วางแผนล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ขน้ึ จริง ในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องกําหนดขัน้ ตอนในด้านการช่วยเหลือบรรเทาภัย ด้านสาธารณสุข การรือ้ ถอนและฟื้ นฟูสงิ่ ก่อสร้าง
เป็ นต้น
หลักการปฏิ บตั ิ
1. การกําหนดพืน้ ที่เสี่ยงภัย
ั่
พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยคลื่นยักษ์ (สึนามิ) ได้แก่ พืน้ ทีช่ ายฝงทะเลอั
นดามัน และเกาะต่างๆ ในตําบลราไวย์
ประกอบด้วยหมูบ่ า้ นต่างๆ รายละเอียดดังตารางที่ 3-2
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โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-2 พืน้ ที่เสี่ยงภัยสึนามิ บริ เวณตําบลราไวย์
หมู่บา้ น

พืน้ ที่เสี่ยงภัย
หาดในหาน,หาดอ่าวเสน

หมูท่ ี่ 1 บ้านในหาน
- จํานวนประชากร 1,357 คน
- นักท่องเทีย่ ว 500 คน
หมู่ที่ 2 บ้านราไวย์
- จํานวนประชากร 2,919 คน
- นักท่องเทีย่ ว 664 คน
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน
- จํานวนประชากร 364 คน
- นักท่องเทีย่ ว 300 คน
หมู่ที่ 5 บ้านบางคณฑี
- จํานวนประชากร 1,388 คน
- นักท่องเทีย่ ว 200 คน
หมู่ที่ 6 บ้านแหลมพรหมเทพ
- จํานวนประชากร 1,114 คน
- นักท่องเทีย่ ว 200 คน

หาดราไวย์,หาดแหลมกา

เกาะโหลน,เกาะราชาใหญ่,เกาะ
ราชาน้อย,เกาะแก้ว,เกาะบอน
เกาะเฮ
หาดมิตรภาพ

หาดยะนุ้ย,หาดปากบาง

ทีม่ า : แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555, เทศบาลตําบลราไวย์

จากแผนทีแ่ สดงการแบ่งพืน้ ทีแ่ ละเส้นทางหนีภยั สึนามิ พบว่า บริเวณพืน้ ทีข่ องโครงการสามารถ
หนีภยั สึนามิไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัยทีใ่ กล้ทส่ี ุดตัง้ อยู่บริเวณทีส่ งู เยือ้ งกับซอยทวีสมานอนุ สรณ์ แสดงดังรูปที่
3-5
2. การอพยพประชาชน หมายถึง การอพยพประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย สามารถหลบหนีไปอยู่
ในทีป่ ลอดภัยได้ทนั ต่อเหตุการณ์ การระงับความแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวติ
จากภัยพิบตั คิ ลื่นยักษ์ (สึนามิ) ทีเ่ กิดขึน้ ดําเนินการตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
เทศบาลตําบลราไวย์ ทําหน้าทีอ่ ํานวยการ ควบคุม ดําเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการอพยพ
ประชาชนตัง้ แต่ยามปกติ ได้แก่ จัดหากําลังเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ าน จัดทําแผนอพยพประชาชน
ในระดับ หมูบ่ า้ น ตําบล นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางพักผ่อน เรือประมงและเรือท่องเทีย่ ว ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยให้ม ี
ประสิท ธิภ าพ ซัก ซ้ อ มการปฏิบ ัติใ นการอพยพประชาชน เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติง านมีเ อกภาพและมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบตั ติ ามการสังการของกองอํ
่
านวยการป้องกันฝา่ ยพลเรือนชัน้ เหนือขึน้ ไป ดังนี้
 ปฏิบตั ติ ามแผนป้องกันภัยฝา่ ยพลเรือน พ.ศ.2548
 ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบสือ่ สาร ระบบสาธารณูปโภค และบุคลากรทีม่ คี วามรูใ้ น
ด้านแพทย์ วิศวกร ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
 กรณีพน้ื ทีใ่ นความรับผิดชอบมีลกั ษณะชุมชน สภาพอาคาร สิง่ ก่อสร้างหนาแน่น เมือ่ เกิดคลื่น
ยักษ์ (สึนามิ) ทําให้การปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่ วยกู้ภยั ทีไ่ ด้จดั ตัง้ ไว้ล่วงหน้าเกินขีดความสามารถ ให้กอง
อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรืออําเภอและเทศบาลตําบลราไวย์พจิ ารณาจัดตัง้ หน่ วยกู้ภยั เพิม่ ขัน้ ตาม
ความจําเป็ น โดยคํานึงถึงพืน้ ทีส่ ภาพชุมชน อาคาร สิง่ ก่อสร้าง จุดเสีย่ งภัย และความคล่องตัวรวดเร็วฉับ
ไวในการอพยพประชาชนเมือ่ เกิดภัยพิบตั ขิ น้ึ
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ที่ตงั ้ โครงการ

รูปที่ 3-5 แผนที่แสดงการแบ่งพืน้ ที่ และเส้นทางหนี ภยั สึนามิ
ทีม่ า : แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555, เทศบาลตําบลราไวย์
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-16

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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 ซักซ้อมภารกิจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่ วยกูภ้ ยั ในด้าน วิธกี ารปฏิบตั ิ การประสาน
การปฏิบตั ิ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับคลื่นยักษ์ (สึนามิ)
 ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ กี่ยวข้องกับภัยพิบตั คิ ลื่นยักษ์ (สึนามิ)
เพือ่ สร้างความตระหนักโดยการให้การศึกษาเกีย่ วกับภัยพิบตั คิ ลื่นยักษ์ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและให้
ความร่วมมือแก่ทางราชการ
 จัดตัง้ กําลัง อาสาสมัค รป้ อ งกันภัยฝ่า ยพลเรือ นหรือ กําลังอื่น ๆ และฝึ ก อบรมให้ทํา หน้ า ที่
ช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าทีใ่ นการอพยพประชาชน
 จัดเตรียม กํากับดูแล ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในด้านเครื่องอุปโภค บริโภค ทีพ่ กั อาศัยชัวคราว
่
และสวัสดิการอื่นๆ ให้ทวถึ
ั ่ ง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
 ดําเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย คุม้ ครองความปลอดภัย ป้องกันและระงับการแตกตื่น
เสียขวัญของประชาชนหลังเกิดภัยพิบตั คิ ลื่นยักษ์ (สึนามิ)
 สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้ชุมชนพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย สํารวจ จัดเตรียมจัดหาโดยวิธเี รียกร้อง
เกณฑ์ จ้าง หรือเช่าเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการอพยพประชาชน
 ศึกษา สํารวจสถานทีส่ าํ คัญ เส้นคมนาคม อุปกรณ์การขนส่ง เพื่อใช้ในการอพยพประชาชน
จากภัยพิบตั คิ ลื่นยักษ์ (สึนามิ)
 ประสานงานกองอํานวยการป้องกันภัยฝา่ ยพลเรือนจังหวัดภูเก็ตและกองอํานวยการป้องกัน
ภัยฝา่ ยพลเรือนอําเภอเมืองภูเก็ตหรือท้องถิน่ ทีใ่ กล้เคียงและหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
 ปฏิ บ ั ติ ต ามคํ า สั ง่ ของกองอํ า นวยการป้ องกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นอํ า เภอเมื อ งภู เ ก็ ต
กองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดภูเก็ต และกองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่ง
ราชอาณาจักร
การปฏิ บตั ิ
1. ระยะก่อนเกิ ดภัยพิ บตั ิ
ในระยะก่อนเกิดภัยพิบตั เิ ป็ นช่วงเวลาทีท่ ุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการเตรียมความพร้อม
(Preparedness) สร้างความตระหนัก (Awareness) และพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่รอบชุมชน หรือหมู่บา้ น
หรือในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายให้สามารถลดผลกระทบจากคลื่นยักษ์ (สึนามิ) ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ มีกจิ กรรม
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ดิ งั นี้
2. การเตรียมความพร้อม
เทศบาลตําบลราไวย์ตอ้ งเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
 สถานทีป่ ลอดภัยสําหรับการอพยพ และเส้นทางอพยพหลักและสํารอง
 ป้ายเตือนบอกเส้นทางอพยพไปสูส่ ถานทีป่ ลอดภัย
ั่
 หน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน หรือหน่ วยอพยพ ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น เครื่องปนไฟ
ไฟฉาย พลุสอ่ งสว่าง นกหวีด เสือ้ ชูชพี ฯลฯ
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ตารางที่ 3-3 สถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพและเส้นทางอพยพ
พืน้ ที่เสี่ยงภัย
หมูท่ ่ี 1 บ้านในหาน

หมูท่ ่ี 2 บ้านราไวย์
หมูท่ ่ี 3 บ้านเกาะโหลน
หมูท่ ่ี 5 บ้านบางคณฑี

หมูท่ ่ี 6 บ้านแหลมพรหมเทพ

สถานที่ปลอดภัย
1. โ ร ง แ ร ม เ ม ริ เ ดี ย น ภู เ ก็ ต
ยอร์ชคลับ
2. ภูเขาหลังโรงแรม
3. เขาแดง
1. ทีพ่ กั ริมทางสวนไผ่
2. ควนแหลมกา
1. ภูเขา
1. ทีพ่ กั ริมทางสวนไผ่
2. มัสยิดหมูท่ ่ี 4
3. ซ.สุขสันต์ 1,2
1. แหลมพรหมเทพ
2. เขาแดง

เส้นทางอพยพหลัก
ซอยนายะ

เส้นทางอพยพรอง
ถนนในหาน-ยะนุ้ย

ถนนวิเศษ

ถนนวิเศษ

ซอยพัฒนา, ซอยสุขสันต์
1,2

ถนนวิเศษ

ทีม่ า : แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555, เทศบาลตําบลราไวย์

จากแผนทีเ่ ส้นทางหนีภยั สึนามิหาดในหาน-หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต พบว่า บริเวณพื้นทีข่ อง
โครงการไม่ได้รบั ผลกระทบจากสึนามิ อย่างไรก็ตาม บริเวณจุดปลอดภัยที่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ
บริเวณทีส่ งู เยือ้ งกับซอยทวีสมานอนุ สรณ์ โดยมีระยะทางประมาณ 300 เมตร และสถานทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
คือ วัดสว่างอารมณ์ โดยมีระยะทางประมาณ 730 เมตร แผนทีเ่ ส้นทางหนีภยั สึนามิหาดในหาน-หาดรา
ไวย์ แสดงดังรูปที่ 3-6
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3.1.3 ทรัพยากรดิ นและการเกิ ดดิ นถล่ม
3.1.3.1 ทรัพยากรดิ น
สภาพดินพืน้ ทีเ่ กาะภูเก็ตเกิดจากการสลายตัวของหินกรวดและศิลาแลง หินดังกล่าวปกคลุมทัว่
ั ่ นเกิดจากการพัดพาและทับถมจากอิทธิพลของกระแสนํ้าและคลื่นลม ทางด้าน
พืน้ ทีเ่ ชิงเขาและชายฝงอั
ทิศตะวันตกและตอนกลางของเกาะเป็ นพืน้ ทีร่ าบตํ่ากว่าบริเวณอื่นๆ จึงถูกทับถมด้วยดินและตะกอนใหม่
ซึง่ เกิดจากการพัดพามาทับถมโดยกระแสนํ้า บริเวณชายหาดเกิดจากการทับถมโดยการกระทําของคลื่น
ลม ชายหาดมีสภาพเป็ นหาดทรายขาวสวยงาม ทางทิศตะวันออกเป็ นทีร่ าบลุ่มมีการทับถมของตะกอนดิน
ซึง่ จากแผนทีด่ นิ ตามลักษณะเด่นและข้อจํากัดดินจังหวัดภูเก็ต (คูม่ อื การจัดการดินจังหวัดภูเก็ตของสํานัก
สํารวจดินและวางแผนการใช้ทด่ี นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2550)
สําหรับพืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูบ่ ริเวณ m26 แสดงดังรูปที่ 3-7 ซึง่ มีลกั ษณะของดินเป็ นดินเหนียวลึก
ถึงลึกมาก ทีเ่ กิดจากตะกอนนํ้าหรือวัตถุตน้ กําเนิดดินทีส่ ลายตัวมาจากหินเนื้อละเอียด หรือหินเนื้อหยาบ
ทีม่ อี นุ ภาคดินเหนียวสูง พบในเขตทีม่ ฝี นตกชุก มีสภาพพื้นทีค่ ่อนข้างราบเรียบถึงเป็ นลูกคลื่นลอนชัน
เนื้อดินเป็ นพวกดินเหนียว หรือดินเหนียวทีค่ อ่ นข้างร่วนซุย มีโครงสร้างดี มีการระบายนํ้าดีถงึ ดีปานกลาง
ดิน บนมีส ีน้ํ า ตาล ดิน ล่ า งมีส ีน้ํ า ตาล สีเ หลือ งหรือ สีแ ดง ความอุ ด มสมบูร ณ์ ข องดิน ตามธรรมชาติต่ํ า
ปฏิกริ ยิ าดินเป็ นกรดจัดมากถึงเป็ นกรดปานกลาง
จากการเจาะทดสอบดิน บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการจํานวน 6 หลุม ได้แก่ BH-1 ถึง BH-6 ผลการเจาะ
ทดสอบ ดังนี้
หลุมเจาะ BH-1 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 10.53 เมตร ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับ
ความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับความลึก 0.00-1.95 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทาอ่อน ความ
เชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมาก ทีร่ ะดับความลึก 1.95-2.95 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนียว
ปนทรายแป้ง บางส่วนเป็ นทราย สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับอ่อน ทีร่ ะดับความลึก
2.95-4.00 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวม
มาก ทีร่ ะดับความลึก 4.00-10.53 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนียวปนทราย สีเทาอ่อน ความเชื่อมแน่ น
ของเม็ดดินอยูใ่ นระดับหลวมมากถึงแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-2 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 4.53 เมตร ทีร่ ะดับความลึก 0.00-4.53 เมตร
ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทาอ่อน ความเชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับหลวมมากถึงแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-3 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 13.53 เมตร ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับ
ความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับความลึก 0.00-8.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทาอ่อน ความ
เชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับหลวมมาก ทีร่ ะดับความลึก 8.50-11.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนียว
ปนทรายแป้ง สีค่อนข้างเทาปนเหลือง ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับความลึก
11.50-13.53 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายแป้ง สีค่อนข้างเทาปนเหลือง ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่
ในระดับแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-4 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 14.53 เมตร ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับ
ความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับความลึก 0.00-2.95 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทาอ่อน ความ
เชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับหลวมมาก ทีร่ ะดับความลึก 5.50-13.00 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนียว
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ปนทรายแป้ง สีค่อนข้างเทาปนเหลือง สีค่อนข้างเทาปนนํ้ าตาล ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับ
แข็งถึงแข็งมาก ทีร่ ะดับความลึก 13.00-14.53 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายแป้ง สีค่อนข้างเหลืองปน
เทา ความเชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-5 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 7.03 เมตร ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับ
ความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับความลึก 0.00-2.95 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทาอ่อน ความ
เชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับหลวมมาก ทีร่ ะดับความลึก 2.95-5.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนียว
ปนทรายแป้ง บางส่วนเป็ นทราย สีค่อนข้างเทาปนเหลือง ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับอ่อนถึง
แข็งมาก ทีร่ ะดับความลึก 5.50-7.03 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายแป้ง สีค่อนข้างเหลืองปนเทา ความ
เชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับแน่นมาก
หลุมเจาะ BH-6 เจาะสํารวจทีร่ ะดับความลึก 10.03 เมตร ซึง่ ดินมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละระดับ
ความลึก ดังต่อไปนี้ ทีร่ ะดับความลึก 0.00-5.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายหยาบ สีเทาอ่อน ความ
เชือ่ มแน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับหลวมมากถึงหลวม ทีร่ ะดับความลึก 5.50-7.00 เมตร ลักษณะดินเป็ นดิน
เหนียวปนทรายแป้ง บางส่วนเป็ นทราย สีค่อนข้างเทาปนเหลือง ความเชื่อมแน่ นของเม็ดดินอยู่ในระดับ
อ่อน ทีร่ ะดับความลึก 7.00-8.50 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินทรายแป้ง สีค่อนข้างเหลืองปนเทา ความเชื่อม
แน่นของเม็ดดินอยูใ่ นระดับแน่นมาก
ดังนัน้ ในการตอกเสาเข็ม จะต้อ งมีการควบคุม งาน โดยวิศวกรหรือนายช่างที่มคี วามชํานาญ
ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ของดิน เพื่อให้เป็ นทีแ่ น่ ใจได้ดําเนินการก่อสร้างฐานรากของอาคารได้ตามขนาด
และความลึกที่ถูกต้อง หากเป็ นฐานรากชนิ ดเสาเข็ม ตอก จะต้องตรวจสอบในขณะตอกเพื่อ ให้ปลาย
เสาเข็มหยังถึ
่ งระดับดินทีถ่ ูกต้องเหมาะสมและสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยได้ตามผลการคํานวณ
หากเสาเข็ม ได้กําหนดให้ป ลายหยังในชั
่ น้ ดินเหนี ยวแข็ง หรือ ชัน้ ทรายแน่ นแล้ว ควรตรวจสอบการับ
นํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยได้เบือ้ งต้นจากสูตรควบคุมการตอกเสาเข็ม (PILE DRIVING FORMULA) ใน
กรณีทไ่ี ม่ต้องการให้เกิดความสันสะเทื
่
อนต่อข้างเคียงมากนัก โดยมีอาคารข้างเคียงตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับ
สถานที่ก่อสร้างหรือพื้นที่แคบ ควรหลีกเลี่ยงเสาเข็มตอก ควรเปลี่ยนมาใช้เสาเข็มเจาะหล่อในที่แทน
(Bored Pile) ซึง่ สามารถทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มได้โดยวิธี Seismic Integrity Test
การตอกเสาเข็มและเสาเข็มเจาะสามารถตรวจสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข้มทีแ่ น่นอนได้
โดยทําการทดสอบวิธี Static Load Test หรือ Dynamic Load Test ตามมาตรฐาน
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รูปที่ 3-7 แผนที่ดินตามลักษณะเด่นและข้อจํากัดดิ น จังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ทด่ี นิ , กรมพัฒนาทีด่ นิ 2550
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3.1.3.2 การเกิ ดดิ นถล่ม
ดินถล่มเป็ นธรณีพบิ ตั ภิ ยั ทีเ่ กิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดิน และหิน ลงมาตามลาดเขา ด้วย
อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ดินถล่มทีพ่ บในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ
ดินถล่ม ดินไหล และหินร่วงหรือหินถล่ม ปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดดินถล่มมี 4 ประการ คือ
1. ลักษณะธรณีวทิ ยาเป็ นบริเวณทีม่ หี นิ ผุให้ชนั ้ ดินหนา โครงสร้างทางธรณีวทิ ยามีรอยเลื่อน รอย
แตก ตัดผ่านหิน เป็ นต้น
2. สภาพภูมปิ ระเทศเป็ นพืน้ ทีภ่ เู ขาสูงและมีความลาดชัน
3. ลักษณะสิง่ แวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ดี ินโดยไม่ถูกหลักวิชาการ ได้แก่
สร้างบ้านและทําสวนทําไร่รุก ลํ้าพื้นที่ลํานํ้ าและภูเขา การตัดถนนผ่านภูเขาสูง หรือสร้างสิง่ ก่ อสร้าง
ขวางทาง ระบายนํ้า เช่น ถนน สะพาน และท่อ เป็ นต้น
4. ปริมาณนํ้าฝนทีม่ ากจนชัน้ ดินอุม้ นํ้าไม่ไหว เกณฑ์ทวไปคื
ั ่ อนํ้าฝนมีปริมาณ 100 มิลลิเมตร ใน
รอบ 24 ชัวโมง
่ หรือมีปริมาณฝนสะสมที่ 300 มิลลิเมตร
จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทยมีพน้ื ทีท่ ม่ี โี อกาสเกิดดินถล่มและเสีย่ งภัย
ดินถล่มทัง้ สิน้ 51 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันตกและต่อเนื่องลงมาถึงภาคใต้ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2531 ถึง พ.ศ. 2554 มีการเกิดดินถล่มขนาดใหญ่มากกว่า 10 จังหวัด และสร้างความเสียหายต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ ของประชาชนในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
กรมทรัพยากรธรณี ตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั ข้างต้น
จึงได้ดาํ เนินการศึกษาและสํารวจ เพือ่ จัดทําแผนทีพ่ น้ื ทีท่ ม่ี โี อกาสเกิดดินถล่มและหมู่บา้ นเสีย่ งภัยดินถล่ม
จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ปจั จัยทางธรณีวทิ ยา สภาพภูมปิ ระเทศ และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ พบว่าพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ภัยดินถล่มของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ ดิ กับเขตภูเขาสูง ได้แก่ บ้านเรือนประชาชนและ
สิง่ ปลูกสร้างทีม่ กี ารก่อสร้างใกล้บริเวณไหล่เขา หรือมีการตัดหน้าดิน ปรับแต่งพืน้ ทีบ่ ริเวณเขตภูเขาสูง
เพื่อสร้างเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย ซึง่ ลักษณะการสร้างทีอ่ ยู่อาศัยประเภทตัดไหล่เขาเป็ นลักษณะทีพ่ บได้ทวไปใน
ั่
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่จงั หวัดภูเก็ตพบว่าประสบกับเหตุ การณ์ ดินไหล 3 ครัง้ นํ้ าป่าไหลหลาก 1 ครัง้ มี
ผูเ้ สียชีวติ รวม 5 คน
ความเสีย่ งต่อการเกิดดินถล่มมีเกณฑ์ 3 ระดับ ดังนี้
อันดับ 1 ดินมีโ อกาสถล่ม เมื่อ มีป ริม าณนํ้ าฝน 100 มิลลิเมตร ต่ อ วัน หน้ าดิน ขาดรากไม้ยึด
เหนี่ยว และความลาดเอียงของพืน้ ทีม่ ากกว่า 30 องศา
อันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณนํ้ าฝน 200 มิลลิเมตร ต่อวัน หน้าดินขาดรากไม้ยดึ
เหนี่ยว และความลาดเอียงของพืน้ ทีม่ ากกว่า 30 องศา
อันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณนํ้ าฝน 300 มิลลิเมตร ต่อวัน หน้าดินขาดรากไม้ยดึ
เหนี่ยว และความลาดเอียงของพืน้ ทีม่ ากกว่า 30 องศา
จากแผนทีแ่ สดงพืน้ ทีท่ ม่ี โี อกาสเกิดดินถล่ม จังหวัดภูเก็ต พบว่า บริเวณทีต่ งั ้ โครงการอยู่บนที่
ราบ ไม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดดินถล่มแต่อย่างใด ดังรูปที่ 3-8
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3.1.4 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ตตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้จงึ ได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทัง้ ปี กล่าวคือ
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
มกราคมได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนัน้ ตัง้ แต่เดือนกุ มภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายนจะได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จึงทําให้ฝนตกเกือบตลอดทัง้ ปี และอุณหภูม ิ
เปลีย่ นแปลงไม่มาก จากลักษณะภูมอิ ากาศสามารถแบ่งฤดูกาลในจังหวัดภูเก็ตออกเป็ น 2 ฤดู คือ
1) ฤดูฝน เริม่ ตัง้ แต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมเป็ นระยะเวลา 7-8 เดือน โดย
ช่วงแรกปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน เป็ นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงหลัง
เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเป็ นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ฤดูร้อน เริม่ ตัง้ แต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน เป็ นช่วงทีอ่ ุณหภูมเิ ริม่ สูงขึน้ และปริมาณ
นํ้าฝนลดลงอย่างเห็นได้ชดั เป็ นช่วงทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ รวมเป็ นระยะเวลา 4-5
เดือน
สภาพภูมอิ ากาศบริเวณทีต่ งั ้ โครงการและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ใช้อา้ งอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
โดยเป็ นข้อ มูลสถิติภูม ิอ ากาศของสถานี อุ ตุนิ ย มวิท ยาภูเก็ต ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2560
(ตารางที่ 3-2) ซึ่ งข้อ มู ล สภาพภู ม ิอ ากาศของพื้นที่โครงการเป็ นองค์ ป ระกอบสํ าคัญในการกํ า หนด
การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ ทัง้ ในด้านปริมาณ ทิศทาง และระยะทางการแพร่กระจายของ
สารมลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียง
สําหรับสถิตภิ ูมอิ ากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2560
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) ซึง่ เป็ นสถานีตรวจอากาศทีม่ พี น้ื ทีใ่ กล้เคียงกับพืน้ ทีโ่ ครงการมากทีส่ ดุ แสดงดัง
ตารางที่ 3-4 สามารถสรุปสภาพภูมอิ ากาศ ได้ดงั นี้
(1) อุณหภูม ิ
อุณหภูมเิ ฉลี่ยตลอดปี ทส่ี ถานีตรวจอากาศเท่ากับ 28.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมเิ ฉลี่ยตํ่าสุดใน
รอบปี ได้แก่ เดือนตุลาคม เท่ากับ 27.60 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมเิ ฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เดือนเมษายน
เท่ากับ 29.5 องศาเซลเซียส
(2) ความชืน้ สัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 76.50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตํ่าสุด
เท่ากับ 69 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ และความชืน้ สัมพัทธ์สงู สุดในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
เท่ากับ 82 เปอร์เซ็นต์ เท่ากันตามลําดับ
(3) การระเหยของนํ้า
การระเหยนํ้ าเฉลีย่ ตลอดปี เท่ากับ 1,464.20 มิลลิเมตร โดยมีการระเหยนํ้ าเฉลีย่ ตํ่าสุดในเดือน
กัน ยายน เท่ า กับ 96.90 มิล ลิเ มตร และมีก ารระเหยนํ้ า เฉลี่ย สูง สุด ในเดือ นมีน าคม เท่ า กับ 160.60
มิลลิเมตร
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รูปที่ 3-8 แผนที่แสดงพืน้ ที่ที่มีโอกาสเกิ ดดิ นถล่ม จังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า : กองธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล้อมและธรณีพบิ ตั ภิ ยั กรมทรัพยากรธรณี, 2553
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ตารางที่ 3-4 อุตนุ ิ ยมวิ ทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2531-2560) ของสถานี อตุ นุ ิ ยมวิ ทยาภูเก็ต
Jan
Pressure (Hectopascal)
Mean
Mean daily range
Ext. max.
Ext. min.
Temperature (Celsius)
Mean max.
Ext. max.
Mean min.
Ext. min.
Mean
Dew Point (Celsius)
Mean
Relative Humidity (%)
Mean
Mean max.
Mean min.
Ext. min.
Visibility (km.)
0700 L.S.T.
Cloudiness (0-10)
Mean
Wind (Knots)
Prevailing wind
Mean wind speed
Max. wind speed
Evaporation (mm.)
Mean-pan
Rainfall (mm.)
Mean
Mean rainy day
Daily maximum
Phenomena (Days)
Fog
Haze
Hail
Thunderstorm
Squall

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Year

1010.7 1010.5 1009.7 1008.9 1008.5 1008.5 1008.7 1009.1 1009.6 1009.7 1009.6 1010.4 1009.4
4
4.3
4.2
4
3.4
2.9
2.9
3
3.5
3.8
3.9
3.9
3.65
1017.3 1016.6 1017.6 1015.4 1013.3 1015.2 1014.2 1014.7 1015.8 1015.3 1015.4 1016.4 1017.6
1003.0 1004.0 1002.6 1003.3 1003.0 1003.7 1003.3 1 1003.7 1003.8 1003.5 1004.7 1002.6
32.9
36.3
24.9
21.5
28.2

33.8
36.7
25.2
21.2
28.9

34.2
37.8
25.8
20.7
29.3

34
37.8
26.1
21
29.5

33.1
37.9
26
21.5
29

32.6
36.1
25.7
21.9
28.7

32.2
34.9
25.5
20.5
28.3

32.1
36.4
25.5
22.3
28.2

31.7
35.7
25
22.5
27.7

31.7
35.9
24.9
21.9
27.6

31.9
35.1
25.1
21.3
27.8

32
34.9
24.9
21.6
27.8

32.7
37.9
25.4
20.5
28.4

22.2

22.2

23.2

24.3

24.7

24.4

24.1

24

24

24

23.6

22.7

23.6

71
85
55
35

69
83
51
29

71
86
54
29

75
89
58
30

79
91
63
42

79
91
64
39

79
91
65
46

79
90
65
40

82
93
66
46

82
93
66
47

79
91
64
42

75
87
60
41

76.5
89.2
60.8
29

9.5

9.4

9.3

9.5

9.5

9.6

9.4

9.4

9.3

9.3

9.4

9.4

9.4

4.4

4

4.7

5.6

6.6

6.9

7.2

7.2

7.5

7.2

6.3

5.4

6.1

NE
2.3
20

E
2.2
28

E
1.9
26

W
1.6
32

W
1.8
27

W
2.2
40

W
2.3
31

W
2.7
33

W
2.1
32

W
1.8
30

NE
1.8
23

NE
2.4
26

2.1
40

144.3 145.7 160.6 138.1 116.2 106.4 107.3 110.7
45.1
5.4
83.2

96.9

103.7 110.6 123.7 1464.2

26.8 88.6 137.9 242 229.4 246.7 303.8 358.9 336.3 177.8
3.8
7.8 12.4 18.5 18.2 19.5 19.8 21.9 22.8 15.9
102.3 111.9 145.7 158.8 126.8 104.9 177.2 152.8 180.7 141

0
5
0
1.3
0

0
5.4
0
0.9
0

0
7.5
0
4.1
0

0
4.8
0
7.4
0

0
0.7
0
6.4
0

0
0.5
0
3
0

0
0.7
0
3.3
0

0
0.9
0
2.5
0

0
0.8
0.1
2.3
0

0
1.7
0
4.6
0

0
2.6
0
4.6
0

79.1 2272.4
10.2 176.2
123 180.7
0
5.2
0
1.8
0

ทีม่ า : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

0
35.8
0.1
42.2
0

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

(4) ลม
ความเร็วลมเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 1.6-2.7 นอต ความเร็วลมสูงสุดเท่ากับ 40 นอต ในเดือนมิถุนายน ลม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลมที่พ ัด มาทางทิศ ตะวัน ตกระหว่ า งเดือ นเมษายนถึง เดือ นตุ ล าคม ส่ ว นระหว่ า งเดือ น
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็ นลมที่พดั มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
มีนาคม เป็ นลมทีพ่ ดั มาทางทิศตะวันออก
(5) ปริมาณนํ้าฝน
ปริมาณนํ้าฝนรวมของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก โดยปริมาณนํ้าฝนตลอดทัง้ ปี
มีค่าเท่ากับ 2,272.40 มิลลิเมตร มีจาํ นวนวันทีฝ่ นตกตลอดทัง้ ปี เฉลีย่ เท่ากับ 176.20 วัน ปริมาณนํ้าฝน
ตรวจวัดได้มากทีส่ ุดในเดือนตุลาคมมีค่า 180.70 มิลลิเมตร และเดือนทีม่ จี าํ นวนวันทีม่ ฝี นตกมากทีส่ ุดคือ
เดือนตุลาคมเฉลีย่ 22.80 วัน ส่วนเดือนมกราคมเป็ นเดือนทีม่ ฝี นตกน้อยทีส่ ดุ วัดได้ 83.20 มิลลิเมตร จํานวน
วันทีฝ่ นตกเฉลีย่ 5.40 วัน

3.1.5 คุณภาพอากาศและเสียง
3.1.5.1 คุณภาพอากาศ
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ทีบ่ ริเวณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (ลักษณะเป็ นชุมชนเมือง และมีปริมาณการจราจรหนาแน่ น)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 พบว่า สารมลพิษทางอากาศทัง้ หมด มีค่าตํ่ากว่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไปของคณะกรรมการสิ
่
ง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ตารางที่ 3-3)
สําหรับพืน้ ทีโ่ ครงการมีลกั ษณะเป็ นพืน้ ทีร่ าบ ตัง้ อยู่ห่างจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ (บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต) ประมาณ 14.40 กิโลเมตร (ตําแหน่ ง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-9)
แหล่งกําเนิดสารมลพิษทางอากาศทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
ซึง่ มีสภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด ห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ 165 เมตร จึงอาจกล่าวได้ว่าพืน้ ทีโ่ ครงการมี
สารมลพิษทางอากาศตํ่ากว่าบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (ตารางที่ 3-5) นันคื
่ อมีสารมลพิษ
ทางอากาศไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไปของคณะกรรมการสิ
่
ง่ แวดล้อมแห่งชาติ
สําหรับคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
(ตําแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังแสดงในรูปที่ 3-10) จากการศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และฝุ่นละอองรวม ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ภายในบริเวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการ โดยบริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด มอบหมายให้บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รี
เสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด เข้าทําการตรวจวัด พบว่า คุณภาพอากาศอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียด
ผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3-6
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ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริ เวณศูนย์บริ การสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
สารมลพิ ษทางอากาศ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์*
ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์*
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์*
ฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน**
ก๊าซโอโซน*

ค่าที่ตรวจวัดได้
พ.ศ. 2561
ก.ค.
มิ .ย.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ค่า
มาตรฐาน

ม.ค.
0-0.02

ก.พ.
0-0.01

มี.ค.
0-0.02

เม.ย.
0-0.03

พ.ค.
0-0.03

0-0.01

0-0.01

0-0.01

0-0.01

0-0.03

0-0.01

0-0.03

0.78 /1,/2

0-0.06

0-0.15

0-0.06

0-0.07

0-0.06

0-0.07

0-0.05

0-0.05

0-0.06

0-0.06

0-0.07

0-0.07

0.32 /1,/3,/4

0.231.37
0.0190.046
0-0.14

0.232.86
0.0270.059
0-0.12

0.341.15
0.0210.047
0-0.11

0.341.26
0.0270.052
0-0.09

0.231.60
0.0220.037
0-0.07

0.231.60
0.0240.048
0-0.09

0.232.06
0.0260.049
0-0.07

0.461.60
0.0240.047
0-0.06

0.231.72
0.0150.040
0-0.06

0.231.83
0.0180.036
0-0.07

0.46-1.60

0.34-2.64

34.2 /1

0.0290.051
0-0.12

0.0050.066
0-0.14

0.120 /1,/2
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หมายเหตุ : * ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซโอโซน คิดทีค่ า่ เฉลีย่ 1 ชั ่วโมง
** ฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน คิดทีค่ า่ เฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป
/2 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป
/3 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั ่วไป
- ไม่มกี ารตรวจวัด
ที่มา : ส่วนแผนงานสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, มกราคม 2562

0.20/1,/3

หน่ วย

มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ศูนย์บริ การสาธารณสุข
เทศบาลนครภูเก็ต

N


จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริ เวณพืน้ ที่โครงการ

รูปที่ 3-9 ตําแหน่ งตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริ เวณศูนย์บริ การสาธารณสุข เทศบาลนคร
ภูเก็ต และบริ เวณโครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, กุมภาพันธ์ 2562

รูปที่ 3-10 ตําแหน่ งการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริ เวณพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด, ธันวาคม 2561
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ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดมลพิ ษทางอากาศ บริ เวณพืน้ ที่โครงการ ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561
มลพิ ษ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)*
ฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10)**
ฝุน่ ละอองรวม (TSP)**

ผลการตรวจวัด
6-7/12/61
0.5
0.021
0.042

7-8/12/61
0.014
0.027

8-9/12/61
0.018
0.036

ค่าเฉลี่ย
-

ค่ามาตรฐาน

หน่ วย

ผลการวิ เคราะห์
เทียบกับมาตรฐาน

34.2 /1
0.120 /1,/2
0.330 /1,/2

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ : * ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คิดทีค่ า่ เฉลีย่ 1 ชัวโมง
่
** ฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน คิดทีค่ า่ เฉลีย่ 24 ชั ่วโมง
/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป
/2 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
- ไม่มกี ารตรวจวัด
ทีม่ า : บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด , ธันวาคม 2561

3-30
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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3.1.5.2 ระดับเสียง
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยกรมควบคุมมลพิษ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนคร
ภู เ ก็ต ในปี 2559 ระหว่ า งเดือ นมกราคม ถึง เดือ นธัน วาคม (สํา นั ก จัด การคุ ณ ภาพอากาศและเสีย ง
กรมควบคุมมลพิษ, 2561) พบว่า ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ ในเดือนกันยายน มีค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ
82.9 เดซิ เ บลเอ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนมี ค่ า ระดั บ เสี ย งตํ่ า สุ ด เท่ า กั บ 63.6 เดซิ เ บลเอ แสดงดั ง
ตารางที่ 3-7 ซึง่ มาตรฐานระดับเสียงทัวไปของคณะกรรมการสิ
่
ง่ แวดล้อมแห่งชาติ ทีก่ ําหนดค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ไม่เ กิน 70 เดซิเ บลเอ ส่ว นแหล่ ง กํ า เนิ ด เสีย งบริเ วณพื้น ที่โ ครงการ ได้แ ก่ เสีย งจาก
การจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ซึง่ มีสภาพการจราจรคล่องตัว ไม่
ติดขัด ห่างจากพื้นที่โครงการ 165 เมตร จึงอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่โครงการมีระดับเสียงน้ อยกว่าบริเวณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต
ตารางที่ 3-7 ข้อมูลระดับเสียงจากสถานี บริเวณเขตพืน้ ที่ศนู ย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2559
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
สรุปทัง้ ปี

่
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
สูงสุด

ตํา่ สุด

จํานวนวันที่ระดับเสียงเฉลี่ย
มากกว่า 70 เดซิ เบลเอ

66.5
80.8
66.1
65.7
64.0
64.3
65.4
66.0
82.9
75.5
63.6
64.3
82.90

59.7
60.1
60.5
60.8
60.5
60.8
60.2
59.9
60.2
59.7
59.5
60.6
59.50

0
10
0
0
0
0
0
0
10
6
0
0
2

จํานวนวัน
ตรวจวัด

30
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365

หมายเหตุ : 1. มาตรฐานระดับเสียงทัวไป
่ กําหนดค่าระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั ่วไป
2. ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี
ที่มา : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2561

สําหรับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 (ตําแหน่ งการ
ตรวจวัดเสียงแสดงดังรูปที่ 3-11) โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด มอบหมายให้
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด เข้าทําการตรวจวัด พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลีย่ 24
ชัวโมง
่ และค่าระดับเสียงสูงสุดมีคา่ ไม่เกินมาตรฐาน รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 3-8
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รูปที่ 3-11 ตําแหน่ งการตรวจวัดเสียงบริ เวณพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด, ธันวาคม 2561

ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดเสียงบริ เวณพืน้ ที่โครงการ
ผลการตรวจวัด

มลพิ ษ

1.เสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
(Leq 24 hr.)
2.เสียงสูงสุด (Lmax)
3.เสียงทีร่ อ้ ยละ 90
(L90 24 hr)

ค่า
มาตรฐาน

หน่ วย

ผลการ
ประเมิ น
เทียบกับ
มาตรฐาน

6-7/12/61

7-8/12/61

8-9/12/61

ค่าเฉลี่ย

58.9

57.2

55.5

57.2

70 /1

เดซิเบล (เอ)

ผ่าน

91.8

98.1

91.3

93.73

115 /1

เดซิเบล (เอ)

ผ่าน

52.6

52.0

51.9

52.16

-

-

-

หมายเหตุ /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั ่วไป
ทีม่ า : บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด, ธันวาคม 2561
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3.1.6 ทรัพยากรนํ้า
3.1.6.1 แหล่งนํ้าผิวดิ น
ั ่ นตก ประกอบด้วยลุ่มนํ้าเล็ก ๆ 24 ลุ่มนํ้ากระจายอยู่
จังหวัดภูเก็ตอยู่ในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าภาคใต้ฝงตะวั
ทัวไปจั
่ งหวัดภูเก็ต มีพน้ื ทีร่ บั นํ้ าฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณนํ้ าต่อหน่ วยพืน้ ทีเ่ ท่ากับ 17.92
ลิตร ต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งนํ้าผิวดินจะประกอบด้วยแหล่งนํ้าผิวดินตามธรรมชาติ คือ ลํานํ้าสาย
สัน้ ๆ จํานวน 188 สาย ไหลลงสูท่ ะเลด้านตะวันออกและ 63 สาย ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก
ประกอบด้วยคลองสายสําคัญ 9 สาย คือ ((แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวน
ใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560))
1) คลองบางใหญ่ ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกที่อ่าวภูเก็ตมีความ ยาวประมาณ 8,000
เมตร
2) คลองบางลา ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันตกทีอ่ ่าวปา่ ตอง
3) คลองบางโรง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวบางโรงมีความยาวประมาณ 4,800
เมตร
4) คลองท่าเรือ ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันออกทีอ่ ่าวท่าเรือ
5) คลองท่ามะพร้าว ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือทีอ่ ่าวมะพร้าวมีความยาว
ประมาณ 7,200 เมตร
6) คลองบ้านหยิด ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันออกทีค่ ลองท่านุ่ นช่องแคบปากพระมีความยาว
ประมาณ 7,750 เมตร
7) คลองพม่าหลง ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันตกทีอ่ ่าวทุง่ หนุ๋ง อําเภอถลาง
8) คลองกมลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวกมลามีความยาวประมาณ 3,750
เมตร
9) คลองโคกโตนด ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ทอ่ี ่าวฉลอง
ส่วนแหล่งนํ้ าผิวดินจากพื้นที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในเขตอําเภอถลาง ได้แก่
พรุเจ๊ะสัน พรุจกิ พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจดู พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็ นต้น มีพน้ื ทีโ่ ดยรวมประมาณ
570 ไร่ นอกจากนี้ในพืน้ ทีภ่ เู ก็ตยังมีแหล่งนํ้าผิวดินจากเหมืองร้าง ประกอบด้วย
- ในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต จํานวน 49 แห่ง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณ 667 ไร่ มีปริมาณนํ้า
เก็บกักประมาณ 12,022,500 ลูกบาศก์เมตร
- ในเขตอําเภอถลาง จํานวน 30 แห่ง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณ 850 ไร่ มีปริมาณนํ้าเก็บกัก
ประมาณ 25,989,450 ลูกบาศก์เมตร
- ในเขตอําเภอกะทู้ จํานวน 34 แห่ง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณ 635 ไร่ มีปริมาณนํ้าเก็บกัก
ประมาณ 11,181,250 ลูกบาศก์เมตร
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สําหรับในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ไม่มแี ม่น้าสายสําคัญ มีแต่ลํานํ้า หนอง บึง ได้แก่ ลํานํ้า ลําห้วย
7 สาย บึง หนองและอื่นๆ 6 แห่ง (แผนพัฒนาสีป่ ี เทศบาลตําบลราไวย์ พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับพื้นที่โครงการมีคลองปากบางไหลผ่านพื้นที่โครงการ โดยทิศทางการระบายนํ้ าฝนของ
โครงการจะระบายลงสู่คลองปากบางจากนัน้ ไหลออกสู่ทะเล (หาดราไวย์) เป็ นระยะทางประมาณ 1.00
กิโลเมตร โครงข่ายและทิศทางการไหลของนํ้าใกล้เคียงบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ แสดงดังรูปที่ 3-12
นอกจากนี้ทป่ี รึกษาได้ทาํ การเก็บตัวอย่างนํ้าจากคลองปากบางบริเวณทีผ่ า่ นพืน้ ทีโ่ ครงการ เพื่อทํา
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าโดยห้องปฏิบตั กิ ารเอกชน บริษทั เซาธเทิรน์ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า แสดงดังตารางที่ 3-9 และภาคผนวก ฎ ซึง่
คุณภาพนํ้าจากคลองปากบางทีผ่ า่ นบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ จัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3
ได้แก่ แหล่งนํ้ าทีไ่ ด้รบั นํ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็ นประโยชน์ เพื่อ (1) การอุปโภคและ
บริโ ภคโดยต้อ งผ่า นการฆ่า เชื้อ โรคตามปกติแ ละผ่า นกระบวนการปรับ ปรุง คุณ ภาพนํ้ า ทัวไปก่
่
อ น (2)
การเกษตร มีเพียงค่าบีโอดี ทีเ่ กินค่ามาตรฐาน
ตารางที่ 3-9 ผลการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนํ้าคลองปากบาง
ดัชนี ที่ตรวจวัด
ความเป็ นกรด-ด่าง
อุณหภูม ิ
สี
ไนเตรด-ไนโตรเจน
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
ออกซิเจนละลายนํ้า
บีโอดี
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคลั โคลิฟอร์ม
ลักษณะทางกายภาพ

หน่ วย

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน*

NTU
แพลทินมั -โคบอลด์
มิลลิกรัมต่อลิตร as NO3-N
มิลลิกรัมต่อลิตร as NH3-N
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

6.37
25.5
ธรรมชาติ
0.43
0.00
6.5
2.40

5.0-9.0
ธรรมชาติ
< 5.0
< 5.0
> 4.00
< 2.00

MPN ต่อ 100 มิลลิลติ ร
MPN ต่อ 100 มิลลิลติ ร

140
70
ขุน่ มีตะกอนสีเหลือง

< 20000
< 4000

-

-

หมายเหตุ : *
ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์ทก่ี ําหนดสูงสุด ของ มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งนํ้าทีไ่ ด้รบั นํ้าทิง้ จาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพือ่
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้ โรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั ่วไปก่อน
(2) การเกษตร
ในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่ง ชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพรบ. ส่ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้าผิวดิน ตีพมิ พ์ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 111 ตอนที่
16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
ที่มา : บริษทั เซาธเทิรน์ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด, พฤศจิกายน 2560
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3.1.6.2 แหล่งนํ้าใต้ดิน
แหล่งนํ้าบาดาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต คือ แหล่งนํ้าบาดาลในหินตะกอนกึง่ หินแปร
บริเวณตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง สามารถพัฒนานํ้าบาดาลได้ทร่ี ะดับความลึก 20-40 เมตร ปริมาณ
นํ้ าอยู่ในเกณฑ์ 10-30
ลูกบาศก์เมตรต่ อชัวโมง
่
รองลงไปได้แก่ แหล่งนํ้ าบาดาลในชัน้ ตะกอนร่วน
ประกอบด้วย แหล่งนํ้าบาดาลในชัน้ ตะกอนทรายชายหาด ทีส่ ามารถพัฒนาแหล่งนํ้าได้ทร่ี ะดับความลึก 2-4
เมตร ปริมาณนํ้า 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
ชัน้ ตะกอนนํ้าพาทีส่ ามารถพัฒนาแหล่งนํ้าได้ทค่ี วามลึก
ตัง้ แต่ 10-25 เมตร มีปริมาณนํ้าระหว่าง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
รวมทัง้ ตะกอนเศษหินเชิงเขาที่
สามารถพัฒนาแหล่งนํ้ าได้ทค่ี วามลึก 20-30 เมตร ปริมาณนํ้ า 5-15 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
คุณภาพนํ้ า
ั่
บาดาลส่วนใหญ่ เป็ นนํ้ าจืดคุณ ภาพดี แต่ ป ริมาณเหล็ก ค่อนข้างสูง บริเวณที่ติดกับชายฝงทะเลด้
านทิศ
ตะวันออกและด้านทิศเหนือของจังหวัด มีสภาพเป็ นป่าชายเลน พบว่าเป็ นพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้ าบาดาลเค็มทีเ่ กิด
จากการรุกลํ้าของนํ้าทะเล สําหรับแหล่งนํ้าบาดาลทีม่ ศี กั ยภาพตํ่า ได้แก่ แหล่งนํ้าบาดาลในหินแกรนิต ความ
ลึกของชัน้ นํ้ าบาดาลอยู่ในช่วง 25-35 เมตร ปริมาณนํ้ าส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
คุณภาพนํ้ าบาดาลเป็ นนํ้ าจืดคุณภาพดีแต่ปริมาณเหล็กสูง (ทีม่ า : แผนพัฒนา 4 ปี จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2558-2561)
ลักษณะอุทกธรณีวทิ ยาจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย นํ้ าใต้ผวิ ดิน และแหล่งนํ้ าบาดาลที่กกั เก็บอยู่
ภายใน ตะกอนหินร่วน และหินแข็ง ซึง่ สามารถแบ่งย่อยได้ดงั นี้
1) นํ้าใต้ผวิ ดิน (Sub-Surface Groundwater) แบ่งออกตามสภาพทางธรณีสณ
ั ฐานได้ 2 ลักษณะคือ
นํ้าใต้ดนิ บริเวณสันทราย ระดับความลึก 1-1.15 เมตร และนํ้าใต้ผวิ ดินบริเวณพืน้ ทีต่ อนในทีเ่ ป็ นทีร่ าบแคบๆ
ของหุบเขาและเนินเขา ระดับความลึก 3-4 เมตร แหล่งนํ้ าทัง้ สองลักษณะนี้พบกระจายอยู่ทวไปบริ
ั่
เวณ
ั่
ชายฝงทะเลด้
านตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ทีม่ กี ารนํามาใช้ประโยชน์ในรูปของบ่อนํ้าตืน้
และสระนํ้าซึม เป็ นต้น
2) แหล่งนํ้าบาดาลในตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) เป็ นนํ้าบาดาลทีถ่ ูกกักเก็บภายในช่องว่าง
ระหว่างเม็ดตะกอนทีย่ งั ไม่แข็งตัว และยังไม่มกี ารเชื่อมประสาน ได้แก่ ชัน้ นํ้าบาดาลในตะกอนชายหาด ชัน้
นํ้าบาดาลในตะกอนนํ้าพาและชัน้ นํ้าบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ก) ชัน้ หินให้น้ ําทรายชายหาด (Beach Sand Aquifers: Qbs) ประกอบด้วย ทรายละเอียด ถึง
ทรายหยาบ ทีส่ ะสมตัวตามแนวชายหาด เป็ นหินให้น้ํ าระดับตื้นทีส่ ําคัญ ลึกเฉลี่ย 2-5 เมตร พบบริเวณ
ชายหาดทุกอําเภอในจังหวัดภูเก็ต ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
บางบริเวณอาจให้
นํ้ามากกว่านี้ เช่น บริเวณตําบลไม้ขาว และตําบลสาคู อําเภอถลาง ให้ปริมาณนํ้าถึง 10-20 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชัวโมง
่
คุณภาพนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นบริเวณตําบล
ตลาดเหนือ อําเภอเมือง ตําบลปา่ ตอง อําเภอกะทู้ ทีน่ ้ําบาดาลมีคา่ TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ข) ชัน้ หินให้น้ ําตะกอนพัดพา (Floodplain Aquifers: Qfd) ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง
และดินเหนียว โดยนํ้าบาดาลจะกักเก็บอยู่ในช่องว่างเม็ดกรวดและทราย ทีส่ ะสมตัวอยู่ในทีร่ าบลุ่มนํ้าหลาก
พบเป็ นแนวยาวจากอําเภอเมืองไปทางทิศใต้จนจรดแหลมพรหมเทพ ตําบลตลาดเหนือ ตําบลวิชติ ตําบล
ฉลอง และตํ า บลราไวย์ ความลึก เฉลี่ย ประมาณ 15-30 เมตร ปริม าณนํ้ า ที่พ ฒ
ั นาได้ โดยทัวไป
่ 2-10
ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
แต่บางบริเวณในตัวอําเภอเมืองให้น้ํา 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
คุณภาพนํ้า
ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ดี (TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
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(ค) ชัน้ หินให้น้ ําตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers: Qcl) ประกอบด้วยกรวด ทราย ทราย
แป้ง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เป็ นชัน้ ตะกอนแบบชัน้ ตะกอนหนา ทีไ่ ม่มกี ารคัดขนาดของเม็ดตะกอน
พบบริเวณทีร่ าบเชิงเขา นํ้ าบาดาลกักเก็บในทีว่ ่างระหว่างเม็ดตะกอน ความลึกของชัน้ หินให้น้ํ าค่อนข้าง
แปรเปลีย่ นขึน้ กับลักษณะภูมปิ ระเทศ และความลาดชันของเชิงเขา พบตัง้ แต่ความลึก 15 เมตร จนถึงความ
ลึก 25 เมตร ปริมาณนํ้าเฉลีย่ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
คุณภาพนํ้าจืดชัน้ นํ้าบาดาลในตะกอนเศษหิน
เชิงเขาพบแผ่กระจายค่อนข้างมากในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พืน้ ทีร่ าบระหว่างภูเขาและทีร่ าบเชิงเขาทางตอน
เหนือของอําเภอถลาง ทีร่ าบระหว่างภูเขาบริเวณตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ ทีร่ าบเชิงเขาทีเ่ ป็ นรอยต่อระหว่าง
อําเภอกะทูก้ บั อําเภอเมือง ทีร่ าบเชิงเขาในอําเภอเมือง
(3) แหล่งนํ้าบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock) เป็ นแหล่งชัน้ หินให้น้ําทีน่ ้ําบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในชัน้
หินตะกอนกึง่ หินแปรและหินอัคนี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ก) ชัน้ หิน ให้น้ ํ าหิน ตะกอนกึง่ หิน แปร (Meta-sedimentary
Aquifers: PCms)
ประกอบด้วยหินทรายกึ่งควอร์ตไซด์ หินดินดานกึ่งฟิ ลไลต์ และหินดินดานกึ่งชนวน นํ้ าบาดาลกักเก็บอยู่
ภายในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน บริเวณหินผุ พบเป็ นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกอําเภอ ปริมาณนํ้าส่วน
ใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
ยกเว้นตอนกลางอําเภอถลาง มีปริมาณนํ้า 10-20 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชัวโมง
่ และมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่ นํ้าส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพดี ความลึกชัน้ นํ้าบาดาลประมาณ
25-35 เมตร
(ข) ชัน้ หินให้น้ ําหินอัคนี (Granitic Aquifers: Gr) ประกอบด้วยหินแกรนิตซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
พวกไบโอไทด์-ฮอร์นเบลนด์แกรนิต หินลูโคร-แกรนิต เพ็กมาไทด์ และควอตซ์ พบกระจายตัวอยู่ทวไป
ั่
บริเวณภูเขาสูงในจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพในการให้น้ําค่อนข้างตํ่า หรือในบางบริเวณไม่มศี กั ยภาพในการให้
นํ้าเลย นํ้าถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และในบริเวณหินผุ ปริมาณนํ้าทีไ่ ด้โดยทัวไปอยู
่
่ใน
เกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่ ยกเว้นบางบริเวณทีม่ รี อยแตกกว้างและต่อเนื่องกัน อาจได้น้ําอยู่
ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่ นํ้าทีไ่ ด้มคี ณ
ุ ภาพดี ความลึกถึงชัน้ หินให้น้ําประมาณ 25-35 เมตร
แหล่งนํ้าบาดาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต คือ แหล่งนํ้าบาดาลในหินตะกอนกึง่ หินแปร
บริเวณตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง สามารถพัฒนานํ้าบาดาลได้ทร่ี ะดับความลึก 20-40 เมตร ปริมาณ
นํ้ าอยู่ในเกณฑ์ 10-30
ลูกบาศก์เมตรต่ อชัวโมง
่
รองลงไปได้แก่ แหล่งนํ้ าบาดาลในชัน้ ตะกอนร่วน
ประกอบด้วย แหล่งนํ้าบาดาลในชัน้ ตะกอนทรายชายหาด ทีส่ ามารถพัฒนาแหล่งนํ้าได้ทร่ี ะดับความลึก 2-4
เมตร ปริมาณนํ้า 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
ชัน้ ตะกอนนํ้าพาทีส่ ามารถพัฒนาแหล่งนํ้าได้ทค่ี วามลึก
ตัง้ แต่ 10-25 เมตร มีปริมาณนํ้าระหว่าง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
รวมทัง้ ตะกอนเศษหินเชิงเขาที่
สามารถพัฒนาแหล่งนํ้ าได้ทค่ี วามลึก 20-30 เมตร ปริมาณนํ้ า 5-15 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
คุณภาพนํ้ า
ั่
บาดาลส่วนใหญ่ เป็ นนํ้ าจืดคุณ ภาพดี แต่ ป ริมาณเหล็ก ค่อนข้างสูง บริเวณที่ติดกับชายฝงทะเลด้
านทิศ
่
ตะวันออกและด้านทิศเหนือของจังหวัด มีสภาพเป็ นปาชายเลน พบว่าเป็ นพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้ าบาดาลเค็มทีเ่ กิด
จากการรุกลํ้าของนํ้าทะเล สําหรับแหล่งนํ้าบาดาลทีม่ ศี กั ยภาพตํ่า ได้แก่ แหล่งนํ้าบาดาลในหินแกรนิต ความ
่
ลึกของชัน้ นํ้ าบาดาลอยู่ในช่วง 25-35 เมตร ปริมาณนํ้ าส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
คุณภาพนํ้ าบาดาลเป็ นนํ้ าจืดคุณภาพดีแต่ปริมาณเหล็กสูง (ทีม่ า : แผนพัฒนา 4 ปี จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2558-2561) บริเวณทีต่ งั ้ โครงการตัง้ อยู่บนชัน้ หินให้น้ําตะกอนนํ้าพา แผนทีแ่ สดงศักยภาพแหล่งนํ้าบาดาล
ต้นทุน จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-13
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ที่ตงั ้ โครงการ



รูปที่ 3-13 แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งนํ้าบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า : กรมทรัพยากรธรณี, 2551
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3.1.6.3 คุณภาพนํ้าทะเลชายฝัง่
บริษทั ทีป่ รึกษาได้ตรวจคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงั ่ (หาดราไวย์) บริเวณด้านทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ
โดยบริษทั เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ผลตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้ าทะเลด้านทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า คุณภาพนํ้ าตามดัชนีทต่ี รวจวัดทัง้ หมดจัดอยู่ในแหล่ง
นํ้าประเภทที่ 4 คุณภาพนํ้าทะเลเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งนํ้าทะเลซึง่ มีประกาศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กําหนดให้เป็ นเขตเพือ่ การว่ายนํ้า หรือใช้ประโยชน์เพือ่ การนันทนาการทางนํ้า แสดงดังตารางที่
3-10 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ้าทะเลบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการแสดงในภาคผนวก ฎ
ตารางที่ 3-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลหาดราไวย์ ด้านทิ ศใต้ของพืน้ ที่โครงการ
ดัชนี คณ
ุ ภาพนํ้า
หน่ วย
ผลการตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน*
ความเป็ นกรด-ด่าง
7.88
7.0-8.5
ของแข็งทีล่ ะลายนํ้าทัง้ หมด
มิลลิกรัมต่อลิตร
11
A
ออกซิเจนละลาย
มิลลิกรัมต่อลิตร
7.80
ไม่น้อยกว่า 4.0
ไมโครกรัมต่อลิตร
ไม่มากกว่า 750
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
0.00
ไนเตรต-ไนโตรเจน
ไมโครกรัมต่อลิตร
2.73
ไม่มากกว่า 60
ไมโครกรั
ม
ต่
อ
ลิ
ต
ร
ไม่มากกว่า 15
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
0.00
ความเค็ม
ppt
24.7
B
โคลิฟอร์มทัง้ หมด
เอ็ม.พี.เอ็นต่อ 100 มล.
11.0
ไม่มากกว่า 1,000
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
เอ็ม.พี.เอ็นต่อ 100 มล.
7.8
ไม่มากกว่า 100
หมายเหตุ
STANDARD : ค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล ประเภท 4 คุณภาพนํ้าทะเลเพือ่ การนันทนาการ ได้แก่ แหล่งนํ้าทะเลซึง่ มีประกาศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กําหนดให้เป็ นเขตเพือ่ การว่ายนํ้า หรือใช้ประโยชน์เพือ่ การนันทนาการทางนํ้า
REFERENCE : ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ) เรือ่ งกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล ตีพมิ พ์ในราชกิจจานุ เบกษา
ฉบับประกาศทั ่วไป เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
A : พิจารณาจากการประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
B : เปลีย่ นแปลงได้ไม่เกินกว่า 10 % ของค่าตํ่าสุด
ทีม่ า: บริษทั เซาธเทิรน์ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด, มกราคม 2562
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ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพ

3.2.1 นิ เวศวิ ทยาทางบก
1) ทรัพยากรป่ าไม้
จังหวัดภูเก็ตมีพน้ื ทีป่ ่าทัง้ หมด 169.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 107,578 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
41.70 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด ซึง่ ปา่ ไม้ของจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็ น 4 แบบ ดังนี้
1.ป่ าชายหาด เป็ นป่าโปร่งผลัดใบ อยู่บริเวณทีน่ ้ํ าทะเลท่วมไม่ถงึ ป่าชายหาดเป็ นป่าทีถ่ ูกบุกรุก
ั่
เพื่อพัฒนาด้านทีพ่ กั การท่องเทีย่ วและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าชายฝงมากที
ส่ ุด ป่าชายหาดมีต้นไม้ทส่ี ําคัญ
ได้แก่ หูกวาง ตีนเป็ ดทะเล สนทะเล โพธิทะเล
์ หยีน้ํา และจิก เป็ นต้น
2.ป่ าพรุ เป็ นป่าทีอ่ ยู่ในเขตทีม่ นี ้ําท่วมตลอด ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของสันทรายกัน้ นํ้าทะเล
ไว้จนนํ้าแห้งลง ปจั จุบนั ปา่ พรุของจังหวัดภูเก็ตมีทงั ้ หมด 8 พรุ ดังนี้
- พรุยายรัต พรุเป็ ดนํ้า และพรุทบั เคย ปจั จุบนั พรุทงั ้ สามไม่มสี ภาพของพรุหลงเหลืออยู่ เดิมเป็ น
พรุทม่ี นี ้ํ าขัง ต่อมาพรุเป็ ดนํ้ า และพรุทบั เคยถูกทําลายเนื่องจากการสร้างสนามบิน ส่วนพรุยายรัต ตื้นเขิน
และแห้ง มีทางนํ้ าเล็กๆไหลผ่าน มีพรรณไม้เล็กน้อยอยู่เป็ นหย่อม ปจั จุบนั มีชาวบ้านอยู่ในบริเวณนี้และมี
ฟาร์มเพาะกุง้
- พรุท่งุ เตี ยน มีสภาพเป็ นพรุอยู่บริเวณข้างของพรุเดิม เพราะพืน้ ที่ ของพรุทุ่งเตียนส่วนใหญ่เป็ น
สระนํ้า ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 โดย ร.พ.ช. มีหย่อมของพันธ์ไม้พรุหลงเหลืออยู่
ด้านข้างของสระนํ้า ประมาณ 4-5 ไร่ ในฤดูฝนจะมีน้ําในฤดูแล้งนํ้าจะแห้ง ลักษณะปา่ พรุทบึ บางส่วนมีพุ่มไม้
และทุง่ หญ้า ด้านหน้าชายทะเลมีสวนมะพร้าว และสันทราย
- พรุไม้ขาว เป็ นพรุทม่ี สี ภาพค่อนข้างดี มีน้ําท่วมขังตลอดทัง้ ฤดูแล้งและฤดูฝน ขนาด 30-40 ไร่ มี
หนองนํ้าธรรมชาติ ปา่ พรุและทุง่ หญ้าบางส่วน ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพรุในการเก็บพืชพรรณ และจับปลา
ทางวัดไม้ขาวพยายามดูแลพรุผนื นี้ไว้โดยการทํารัว้ ในบริเวณใกล้เคียงมีฟาร์มเพาะฟกั ลูกกุง้ เป็ นจํานวนมาก
และมีการปล่อยนํ้าทะเลหรือมีการรัวไหลของนํ
่
้าทะเล ทําให้ตน้ ไม้ในพรุตายบางส่วน
- พรุจูด เป็ นพรุอยู่หลังโรงเรียนบ้านไม้ขาว เป็ นพรุท่มี สี ภาพสมบูรณ์ รองจากพรุจกิ แต่มพี ้นื ที่
มากกว่าพรุจกิ พื้นทีป่ ระมาณ 157 ไร่ สภาพพรุบางส่วนอยู่สภาพค่อนข้างดี มีหนองนํ้ าธรรมชาติ จูด กก
สภาพป่าทีด่ มี ปี ระมาณ 70 ไร่ สํานักงาน ร.พ.ช. ได้ดําเนินการขุดสระนํ้ าหลังโรงเรียน ขนาด 60*20*4.5
ลูกบาศก์เมตร ความจุ 5,400 ลูกบาศก์เมตร ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บพืช และจับปลา
- พรุยาว เดิมเป็ นพรุมเี นื้อทีป่ ระมาณ 41 ไร่เศษ ปจั จุบนั ได้ถกู ขุดลอกเปลีย่ นสภาพพรุเป็ นอ่างเก็บ
นํ้าขนาดใหญ่รปู ตัวแอล เพือ่ จะเป็ นแหล่งนํ้าดิบในการทําประปาหมู่บา้ น ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารใช้ประโยชน์และ
โรงประปายังไม่ได้ดาํ เนินการ
- พรุแหลมหยุด เป็ นพรุผนื เล็กๆ ประมาณ 10 ไร่ อยูต่ ดิ กับสระนํ้าพรุยาวโดยมีถนนกัน้ ระหว่างพรุ
ยาว และพรุแหลมหยุด ในฤดูแล้งเป็ นพรุทแ่ี ห้ง มีตน้ เสม็ดขึน้ มีพชื พรรณไม่มากหน้าฝนมีน้ําขังเป็ นหนอง มี
การบุกรุกโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสรอบๆ เดิมมีพน้ื ที่ 40-50 ไร่ ปจั จุบนั เหลือประมาณ 10 ไร่
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- พรุจิก เป็ นพรุทม่ี สี ภาพค่อนข้างดี ยังมีความสมบูรณ์ ของพรุมากทีส่ ดุ ขนาดประมาณ 77 ไร่ มี
หนองนํ้ าขนาดใหญ่มนี ้ํ าท่วมขัง มีหญ้าสูงและพืชนํ้าหลายชนิด มีความหลากหลายของพรรณพืชและพันธ์
สัตว์ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการจับสัตว์น้ําเพื่อบริโภค การเก็บพืช เช่น กก จูด บัว และพืชอื่นๆ มาใช้ ทาง
ตําบลมีโครงการเสนอให้ขุด ทําประตูระบายนํ้ า ออกสู่ทะเลเพื่อ ป้ อ งกันนํ้ าท่วมและขุด สระเพื่อ โครงการ
ชลประทานในการเก็บนํ้ า สําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร แต่โครงการถูกยับยัง้ ไว้เนื่องจากบริเวณ
โดยรอบมีผถู้ อื ครองและชาวบ้านอาศัยอยูบ่ างราย
- พรุเจ๊ะสัน เป็ นพรุทอ่ี ยู่เหนือสุดในจํานวนพรุทงั ้ หลายทีบ่ ้านไม้ขาวเดิมเป็ นพรุผนื ใหญ่มเี นื้อที่
มากกว่า 200 ไร่ พืน้ ทีโ่ ดยรอบเป็ นพืน้ ทีก่ รรมสิทธ์ของเจ้าของรายใหญ่ สํานักงาน ร.พ.ช. ได้ทาํ การขุดลอก
พรุเจ๊ะสันเกิดเป็ นสระนํ้ามีขนาดความจุ 669,130 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อ 28 มิ.ย.2537 ทําให้พน้ื ทีพ่ รุ
ลดขนาดลงเหลือพรุตรงกลางประมาณ 40–50 ไร่ เกิดพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะเกาะ ทีย่ งั มีพนั ธุไ์ ม้ของพรุ ปรากฏอยู่
ตรงกลางและบริเวณชายตลิง่
3.ป่ าบก เนื่องจากทีต่ งั ้ ของเกาะภูเก็ตอยูใ่ นเขตร้อนชืน้ มีฝนตกชุกเกือบทัง้ ปี สภาพปา่ ส่วนใหญ่จงึ
มีลกั ษณะเป็ นป่าดิบชืน้ (Tropical Rain Forest) ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีพน้ื ทีป่ ่าสงวนแห่งชาติประมาณ
141.176 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 88,235 ไร่ จํานวน 9 แห่ง และป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลน มี 7
แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้
ป่ าสงวนแห่งชาติ ที่เป็ นป่ าบก 9 ป่ า ได้แก่
1) ป่าเขารวก–เขาเมือง ตัง้ อยู่ทอ้ งทีต่ ําบลสาคู ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง มี
เนื้อที่ 7,175 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2507) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ มีปญั หา
การถือครองพืน้ ทีบ่ ริเวณเขาหินกรวย หมู่ 6 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง
2) ปา่ ควนเขาพระแทว ตัง้ อยูท่ อ้ งทีต่ าํ บลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสนุ ทร ตําบลปา่ คลอก อําเภอถลาง
เนื้อที่ 13,925 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 201 (พ.ศ.2507) ราษฎรได้เรียกร้องขอให้จงั หวัดออก
เอกสารสิทธิในบริ
์ เวณที่ได้ถือครอง ซึ่งอยู่ล้อมรอบป่าเขาพระแทวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้ทําการล้อมลวด
หนามตามแนวเขต
3) ป่าบางขนุ น ตัง้ อยู่ทอ้ งทีต่ ําบลสาคู ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง เนื้อที่ 5,000 ไร่ ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 217 (พ.ศ.2507)
4) ป่าเกาะโหลน ตัง้ อยู่ทอ้ งทีต่ ําบลราไวย์ อําเภอเมือง เนื้อที่ 1,537 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 357 (พ.ศ.2511)
5) ปา่ เทือกเขากมลา ตัง้ อยู่ทอ้ งทีต่ ําบลป่ตอง ตําบลกะทู้ ตําบลกมลา อําเภอกะทู้ ตําบลเชิงทะเล
ตํา บลศรีสุน ทร อํา เภอถลาง ตํา บลเกาะแก้ว ตํา บลรัษ ฎา อํา เภอเมือ ง เนื้ อ ที่ 29,600 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 401 (พ.ศ.2512) มีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกยางพาราบางส่วน สํานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ
ดําเนินการออก ส.ป.ก. จํานวนเนื้อที่ 21,480 ไร่
6) ป่าเทือกเขานาคเกิด ตัง้ อยู่ทอ้ งทีต่ ําบลป่าตอง ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ ตําบลวิชติ ตําบลฉลอง
ตําบลกะรน ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง เนื้อที่ 24,750 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 621 (พ.ศ.2516)
สํานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ ดําเนินการออก ส.ป.ก. จ้านวนเนื้อที่ 19,005.50 ไร่
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7) ป่าเขาโต๊ะแซะ ตัง้ อยู่ทอ้ งทีต่ ําบลรัษฏา อําเภอเมือง เนื้อที่ 550 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 608 (พ.ศ.2516)
8) ป่ า เขาสามเหลี่ย ม ตัง้ อยู่ ท้อ งที่ตํ า บลรัษ ฎา อํ า เภอเมือ ง เนื้ อ ที่ 1,254 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 849 (พ.ศ.2522) สภาพป จั จุบนั ราษฎรได้เข้าไปบุก รุก ปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่
หมดแล้ว มอบให้สาํ นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ ดําเนินการออก ส.ป.ก. จ้านวนเนื้อที่ 715 ไร่
9) ป่าเขาไม้พอก–ป่าไม้แก้ว ตัง้ อยู่ทอ้ งทีต่ ําบลไม้ขาว อําเภอถลาง เนื้อที่ 4,444 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 1097 ( พ.ศ. 2528 ) สภาพปจั จุบนั เป็ นสวนยางพาราเต็มพืน้ ทีก่ รมการทหารสือ่ สารขอ
ใช้ประโยชน์พน้ื ทีเ่ พือ่ ก่อสร้างสถานีโทรคมนาคม ภาคใต้เนื้อที่ 2-3-50 ไร่
4.ป่ าชายเลน ปา่ สงวนแห่งชาติ ทีเ่ ป็ นปา่ ชายเลน มี 7 ปา่ รวมทัง้ สิน้ 19,343 ไร่ ได้แก่
1) ปา่ เลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน ตัง้ อยูท่ อ้ งที่ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง มีเนื้อที่ 3,937.50 ไร่
สภาพปจั จุบนั ราษฎรได้เข้าไปบุกรุกก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยบริเวณ ซอยโหนทรายทอง บริเวณซอยกิง่ แก้วอุทศิ
2) ป่าเลนคลองเกาะผี ตัง้ อยู่ทอ้ งทีต่ ําบลวิชติ อําเภอเมือง มีเนื้อที่ 2,687.50 ไร่ ปจั จุบนั ได้มสี ่วน
ราชการได้ขอใช้ประโยชน์และมีราษฎรบุกรุกเข้าทําการปลูกสร้างเพือ่ อยูอ่ าศัย
3) ปา่ เลนคลองพารา ตัง้ อยูท่ อ้ งที่ ตําบลปา่ คลอก อําเภอถลาง มีเนื้อที่ 2,343.75 ไร่
4) ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ตัง้ อยู่ท้องที่ ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง มีเนื้อที่
1,750 ไร่
5) ป่าเลนคลองท่าเรือ ตัง้ อยู่ทอ้ งที่ ตําบลป่าคลอก ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง ตําบลเกาะแก้ว
อําเภอเมือง เนื้อที่ 3,181 ไร่
6) ป่าเลนคลองอู่ตะเภา ตัง้ อยู่ทอ้ งที่ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง มีเนื้อที่ 1,556.25 ไร่ เป็ นพืน้ ทีท่ ่ี
ผนวกเข้าเป็ นอุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ
7) ป่าเลนคลองบางโรง ตัง้ อยู่ทอ้ งที่ ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง เนื้อที่ 3,887 ไร่ มีปญั หาการบุก
รุกบางส่วน ราษฎรได้รว่ มกันดูแลจัดการปลูกปา่ และทํากิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ในพืน้ ทีบ่ างส่วน
พืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่มอบให้สาํ นักงานการปฏิ รปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
1.ปา่ เทือกเขากมลา
2.ปา่ เทือกเขานาคเกิด

เนื้อที่

21,480.00

ไร่

เนื้อที่

19,005.50

ไร่

3.ปา่ เขาสามเหลีย่ ม

เนื้อที่

715.00

ไร่

รวมเนื้ อที่

ไร่

41,200.50

มีอุทยานแห่งชาติ 1
มีเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ 1

แห่ง
แห่ง

คือ อุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ
คือ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาพระแทว

รวมเนื้อทีป่ า่ ไม้ในจังหวัดภูเก็ตทัง้ หมด 192,437.00 ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 3-10
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ตารางที่ 3-11 แสดงจํานวนพืน้ ที่ป่าไม้จงั หวัดภูเก็ต ปี 2557-2559
ประเภท
ปา่ ไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ปา่ สงวนแห่งชาติ
พืน้ ทีก่ ารปลูกปา่ ชุมชนและปา่ เศรษฐกิจ
อุทยานแห่งชาติ
รวมพืน้ ที่ป่าไม้ทงั ้ หมด

พ.ศ.2557
28,951.00
107,578.00
2,503.45
56,250.00
195,282.45

พืน้ ที่ป่า (ไร่)
พ.ศ.2558
28,951.00
107,578.00
2,503.45
56,250.00
195,282.45

พ.ศ.2559
28,951.00
107,578.00
2,503.45
56,250.00
195,282.45

ทีม่ า : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2559

เมื่อเปรียบเทียบพืน้ ทีป่ ่าต่อพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พบว่า พืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตรวมเกาะบริวาร จํานวน
356,271.25 ไร่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ คิดเป็ น 18.16 เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด พืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ คิดเป็ น 13.96
เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด พืน้ ทีป่ า่ ชายเลน คิดเป็ น 4.20 เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด พืน้ ทีป่ า่ ชุมชน คิด
เป็ น 0.12 เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด พืน้ ทีป่ ่าเศรษฐกิจ คิดเป็ น 0.09 เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัดภูเก็ต, 2556 อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี
พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560))
สําหรับพืน้ ทีบ่ ริเวณโครงการลักษณะเป็ นพืน้ ทีร่ าบ จากการสํารวจพรรณไม้บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
เมือ่ เดือนมกราคม 2562 โดยกําหนดขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาทัวพื
่ น้ ทีโ่ ครงการ ใช้วธิ กี ารเดินเป็ นแนวตารางโดย
ให้ครอบคลุมทัง้ พืน้ ทีโ่ ครงการ (การจัดการ สํารวจ ติดตามทรัพยากรทางบกและทางทะเล, 2553) และจด
บันทึกชนิดพรรณไม้ท่พี บ ทัง้ นี้จะใช้เป็ นขอบเขตในการศึกษาสัตว์บกและนกบริเวณพื้นที่โครงการด้วย
ขอบเขตการสํารวจในแต่ละครัง้ และทิศทางการเดินแบบเป็ นตาราง แสดงดังรูปที่ 3-14 จากผลการสํารวจ
พรรณไม้ทพ่ี บในพืน้ ทีโ่ ครงการพบพรรณไม้ ได้แก่ ต้นกระถินณรงค์ ทัง้ นี้ไม่พบพรรณไม้ทจ่ี ดั เป็ นพืชอนุรกั ษ์
ตามพระราชบัญญัติ พันธุ์พชื พ.ศ. 2518 รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ใน
ธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์ (endangered) มี
แนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถกู คุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชือ่ ชนิดพืชปา่ แนบท้าย
อนุสญ
ั ญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด
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สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
สถานีทท่ี าํ การสํารวจ
รัศมีทท่ี าํ การสํารวจ 30 เมตร
รูปที่ 3-14 สถานที่ทาํ การสํารวจพรรณไม้ในโครงการ
ทีม่ า : จากภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com และการสํารวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2562
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2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
จังหวัดภูเก็ต มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ตัง้ อยู่
บริเวณเทือกเขาพระแทวในท้องทีต่ ําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร ตําบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต มีพน้ื ที่
ประมาณ 22 ตารางกิโลเมตรหรือ 13,925 ไร่ สภาพพืน้ ทีเ่ ป็ นปา่ อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุไ์ ม้และสัตว์ปา่
จํานวนมากก่อตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการอนุ รกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ป่า ด้วยเหตุทส่ี ตั ว์ป่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่า
ของประเทศชนิ ด หนึ่ ง ที่อํา นวยประโยชน์ ท งั ้ ทางด้า นเศรษฐกิจ สังคม การพัก ผ่อ นหย่อ นใจ ทางด้า น
ชีววิทยา การรักษาความงาม ตลอดจนคุณค่าตามธรรมชาติ นอกจากนัน้ สัตว์ป่ายังเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
ทีเ่ พิม่ พูนงอกเงยได้ดว้ ยตัวของมันเองแต่จะต้องมีการลงทุนรักษาไว้ สัตว์ป่ายังช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมของ
มนุ ษย์ให้อยู่ภาวะสมดุล ในความหมายของการอนุ รกั ษ์สตั ว์ป่าก็คอื การรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้
ให้มใี ช้ได้ตลอดไป แต่การดําเนินงานดังกล่าวจะต้องมีศาสตร์และศิลปะของการนํ าหลักวิชาการต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องมาใช้กบั การจัดการสัตว์ป่าด้วย การดําเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาพระแทว ได้เริม่ จากการ
เข้าไปรักษาพื้นที่ป่าเขาพระแทว อันเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้รอดพ้นจากการถูกทําลาย การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้เกิดความรูแ้ ละความเข้าใจตลอดจนเกิดความรักและความหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ นับเป็ นจุดเริม่ ต้นของการทีจ่ ะช่วยให้สตั ว์ ปา่ มีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทป่ี ลอดภัย
สามารถดํา รงอยู่เ พื่อ แพร่ข ยายพัน ธุ์ไ ด้ใ นอนาคต การดํา เนิ น งานของเขตห้า มล่ า สัต ว์ป่า เขาพระแทว
นอกจากการอนุ รกั ษ์สตั ว์ป่า ยังเป็ นการป้องกันรักษาป่ามิให้ถูกทําลาย รักษาแหล่งต้นนํ้ าลําธาร รักษา
สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นแหล่งทัศนาจร และส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวด้วย (ที่มา :
แผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต)
สําหรับสิง่ มีชวี ติ บนบกทีพ่ บบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและบริเวณโดยรอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการมีน้อย
มาก เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีการพัฒนาเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยทําให้ไม่พบสิง่ มีชวี ติ ประเภทสัตว์ปา่ ทีม่ คี ุณค่า
แก่การอนุ รกั ษ์หรือสัตว์ป่าทีห่ ายาก สัตว์บกทีพ่ บก็เป็ นชนิดทีพ่ บได้ทวไปในพื
ั่
้นทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย
โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibians) สัตว์เลือ้ ยคลาน (Reptiles) นก (Birds)
และแมลง (Insects) โดยกําหนดขอบเขตพื้นทีศ่ กึ ษาทัวพื
่ ้นทีโ่ ครงการและบริเวณโดยรอบ ทําการสํารวจ
ชนิดพันธุ์ของ สัตว์สะเทินนํ้ าสะเทินบก (Amphibians) สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) และแมลง (Insects) ใช้
วิธกี ารเดินเป็ นแนวตารางโดยให้ครอบคลุมทัง้ พืน้ ทีโ่ ครงการ (การจัดการ สํารวจ ติดตามทรัพยากรทางบก
และทางทะเล, 2553) ขอบเขตการสํารวจในแต่ละครัง้ และทิศทางการเดินแบบเป็ นตาราง แสดงดังรูปที่
3-15
การสํารวจชนิดพันธุข์ อง นก (Birds) บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ใช้วธิ กี ารสํารวจแบบ Interval Point
Count โดยกําหนดจุดให้กระจายสมํ่าเสมอในพืน้ ทีส่ าํ รวจ สํารวจบริเวณรอบๆ เป็ นการพบเห็นโดยตรงหรือ
เสียงร้องของนก และใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที/จุด (การจัดการ สํารวจ ติดตามทรัพยากรทางบกและทาง
ทะเล, 2553)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

N


พืน้ ที่โครงการ
เส้นการเดิ นสํารวจแบบตาราง
จุดสํารวจนก

จุดสิ้ นสุด
จุดเริ่ มต้น

จุดสิ้ นสุด

จุดเริ่ มต้น

รูปที่ 3-15 ขอบเขตการสํารวจในแต่ละครัง้ และทิ ศทางการเดิ นแบบเป็ นตาราง
ทีม่ า : จากภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com และการสํารวจภาคสนาม,กุมภาพันธ์ 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

การบันทึกข้อมูล จะบันทึกชนิดพันธุ์ของสัตว์ทพ่ี บ ตลอดแนวตารางการเดินสํารวจ รายละเอียด
สัตว์บกทีพ่ บบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ แสดงดังตารางที่ 3-12 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3-12 รายชื่อสัตว์บริ เวณโครงการ
ลําดับ
ชื่อสามัญ
สัตว์สะเทิ นนํ้าสะเทิ นบก
1
คางคกบ้าน
2
อึง่ อ่างบ้าน
3
ปาดบ้าน
สัตว์เลือ้ ยคลาน
1
กิง้ ก่า
2
จิง้ เหลนบ้าน
3
กิง้ กือ
นก
1
นกกระจิบ
2
นกเอีย้ งสาริกา
แมลง
1
มด
2
ตักแตน
๊
3
แมลงปอบ้าน

ชื่อวิ ทยาศาสตร์

วงศ์

Duttaphrynus melanostictus
Kaloula pulchra
Polypedates leucomystax

BUFONIDAE
MICROHYLIDAE
RHACOPHORIDAE

Calotes versicolor
Eutropis multifasciata
Desmoxytes purpurosea

AGAMIDAE
SCINCIDAE
PARADOXOSOMATIDAE

Orthotomus sutorius
Acridotheres tristis

CISTICOLIDAE
STURNIDAE

Formicidae
Caelifere
Crocothemis sp.

FORMICIDAE
ACRICIDEA
LIBELLULIDAE

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มกราคม 2562

สัตว์บกทีพ่ บทัง้ หมดไม่จดั เป็ นสัตว์ปา่ สงวน สัตว์ปา่ คุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ
(Extinct in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (Critically endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้ม
สูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่า แนบท้าย
อนุสญ
ั ญา ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ทัง้ นี้เนื่องจากสัตว์ดงั กล่าวทีพ่ บเป็ นชนิดทีม่ กี ารแพร่กระจาย
ทัวไปตามพื
่
น้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย
3) ป่ าชายหาด
ั่
ป่าชายหาดหรือสังคมพืชป่าชายหาด พบตามชายฝงทะเลที
เ่ ป็ นหาดทรายพืชพรรณไม้ เป็ นแนว
่
ั่
แคบ ๆ หรือกระจัดกระจายเป็ นหย่อม ๆ เป็ นปาทีป่ กคลุมอยู่บริเวณชายฝงทะเลที
ด่ นิ เป็ นดินทรายนํ้าทะเล
ั่
ท่วมไม่ถงึ หรือบริเวณหาดทรายเก่าทีย่ กตัวสูงขึน้ หรือบริเวณทีห่ นิ ชิดฝงทะเล
ดินค่อนข้างเค็มและทีส่ าํ คัญ
คือมีไอเค็ม (salt spray) จากทะเลพัดเข้าถึง พรรณพืชส่วนใหญ่ของป่าชนิดนี้เป็ นพืชทนเค็ม(halophytes)
และลําต้นคดงอด้วยแรงลม ส่วนสังคมพืชบนหน้าผา (cliff community) ทีอ่ ยู่รมิ ทะเลมักเป็ นพืชทีท่ นความ
แห้งแล้ง (xerophytes) ไม่ถอื เป็ นสังคมพืชป่าชายหาดแม้ว่ามีพชื ทนเค็มปรากฏปะปนอยู่บา้ ง (Barbour,
1970) ด้วยเหตุน้ีปา่ ชายหาดจึงจํากัดอยู่เฉพาะบริเวณหาดทรายตัง้ แต่แนวต้นไม้ซง่ึ คลื่นพัดขึน้ มาท่วมไม่ถงึ
ลึกเข้าไปจนหมดอิทธิพลของไอเค็มจากทะเล
จากการสํารวจภาคสนามของบริษทั ทีป่ รึกษาบริเวณชายหาดราไวย์ดา้ นทิศใต้ของพื้นทีโ่ ครงการ
ห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ 200 เมตร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในการสํารวจจะใช้วธิ เี ดินสํารวจตลอด
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-48

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

หาด เป็ นระยะทางประมาณ 500 เมตร หลังจากนัน้ จดบันทึกข้อมูลชนิดพันธุต์ น้ ไม้ทพ่ี บ รูปแนวสํารวจป่า
ชายหาดกะรนแสดงดังรูปที่ 3-16 พรรณไม้ทพ่ี บบริเวณหาดราไวย์ดา้ นทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการได้แก่ ต้นสน
ทะเล ต้น หูก วาง ต้น เตยทะเล และผัก บุ้งทะเล รายละเอีย ดแสดงดังตารางที่ 3-13 พรรณไม้บ ริเ วณ
ชายหาดราไวย์ดา้ นทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ แสดงดังรูปที่ 3-17
การบันทึกข้อมูล จะบันทึกชนิดพันธุ์ของสัตว์ทพ่ี บ ตลอดแนวตารางการเดินสํารวจ รายละเอียด
สัตว์บกทีพ่ บบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ แสดงดังตารางที่ 3-14 ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจรัศมี 1,000 เมตร
แนวสํารวจปา่ ชายหาดระยะทางประมาณ 500 เมตร

รูปที่ 3-16 แนวสํารวจป่ าชายหาดบริ เวณหาดราไวย์
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, มกราคม 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-13 รายชื่อพรรณไม้บริ เวณชายหาดราไวย์ด้านทิ ศใต้ของพืน้ ที่โครงการ
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อสามัญ
ต้นสนทะเล
ต้นหูกวาง
ต้นเตยทะเล
ผักบุง้ ทะเล

ชื่อวิ ทยาศาสตร์
Casuarina equisetifolia
Terminalia catappa
Pandanus odoratissimus
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br.

วงศ์
CASUARINACEAE
COMBRETACEAE
PANDANACEAE
CONVOLVULACEAE

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2562

รูปที่ 3-17 ป่ าชายหาดราไวย์ และพรรณไม้บริ เวณหาดราไวย์ ด้านทิ ศใต้ของพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-14 รายชื่อสัตว์บกบริ เวณชายหาดราไวย์ด้านทิ ศใต้ของพืน้ ที่โครงการ
ลําดับ
ชื่อสามัญ
สัตว์สะเทิ นนํ้าสะเทิ นบก
1
คางคกบ้าน
สัตว์เลือ้ ยคลาน
1
กิง้ ก่า
นก
1
นกกระจอกบ้าน
2
นกกระจิบ
แมลง
1
แมลงปอบ้าน

ชื่อวิ ทยาศาสตร์

วงศ์

Bufo melanostictus (Schneider,1799) BUFONIDAE
Calotes versicolor

AGAMIDAE

Passer flaveolus
Orthotomus sutorius

PASSERIDAE
CISTICOLIDAE

Crocothemis Sp.

LIBELLULIDAE

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มกราคม 2562

จังหวัดภูเก็ต มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ตัง้ อยู่
บริเวณเทือกเขาพระแทวในท้องทีต่ ําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร ตําบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต มีพน้ื ที่
ประมาณ 22 ตารางกิโลเมตรหรือ 13,925 ไร่ สภาพพืน้ ทีเ่ ป็ นปา่ อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุไ์ ม้และสัตว์ปา่
จํานวนมากก่อตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการอนุ รกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ป่า ด้วยเหตุทส่ี ตั ว์ป่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่า
ของประเทศชนิ ด หนึ่ ง ที่อํา นวยประโยชน์ ท งั ้ ทางด้า นเศรษฐกิจ สังคม การพัก ผ่อ นหย่อ นใจ ทางด้า น
ชีววิทยา การรักษาความงาม ตลอดจนคุณค่าตามธรรมชาติ นอกจากนัน้ สัตว์ป่ายังเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
ทีเ่ พิม่ พูนงอกเงยได้ดว้ ยตัวของมันเองแต่จะต้องมีการลงทุนรักษาไว้ สัตว์ป่ายังช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมของ
มนุ ษย์ให้อยู่ภาวะสมดุล ในความหมายของการอนุ รกั ษ์สตั ว์ป่าก็คอื การรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้
ให้มใี ช้ได้ตลอดไป แต่การดําเนินงานดังกล่าวจะต้องมีศาสตร์และศิลปะของการนํ าหลักวิชาการต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องมาใช้กบั การจัดการสัตว์ป่าด้วย การดําเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาพระแทว ได้เริม่ จากการ
เข้าไปรักษาพื้นที่ป่าเขาพระแทว อันเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้รอดพ้นจากการถูกทําลาย การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้เกิดความรูแ้ ละความเข้าใจตลอดจนเกิดความรักและความหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ นับเป็ นจุดเริม่ ต้นของการทีจ่ ะช่วยให้สตั ว์ ปา่ มีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทป่ี ลอดภัย
สามารถดํา รงอยู่เ พื่อ แพร่ข ยายพัน ธุ์ไ ด้ใ นอนาคต การดํา เนิ น งานของเขตห้า มล่ า สัต ว์ป่า เขาพระแทว
นอกจากการอนุ รกั ษ์สตั ว์ป่า ยังเป็ นการป้องกันรักษาป่ามิให้ถูกทําลาย รักษาแหล่งต้นนํ้ าลําธาร รักษา
สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นแหล่งทัศนาจร และส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ย วด้ว ย (ที่ม า : แผนปฏิบ ัติก ารเพื่อ การจัด การคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มในระดับ จัง หวัด ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต)
สัต ว์บ กที่พ บทัง้ หมดไม่ จ ดั เป็ น สัต ว์ป่า สงวน สัต ว์ป่า คุ้ม ครอง ตามพระราชบัญ ญัติส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ใน
ธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์ (endangered) มี
แนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ปา่ แนบ
ท้ายอนุ สญ
ั ญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทย ทัง้ นี้เนื่องจากสัตว์ดงั กล่าวทีพ่ บเป็ นชนิดทีม่ กี าร
แพร่กระจายทัวไปตามพื
่
น้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย
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3.2.2 นิ เวศวิ ทยาทะเล
พืน้ ทีโ่ ครงการด้านทิศใต้อยูใ่ กล้กบั หาดราไวย์ สภาพหาดราไวย์ แสดงดังรูปที่ 3-18

รูปที่ 3-18 สภาพหาดราไวย์ด้านทิ ศใต้ของพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2562

1) ทรัพยากรปะการัง
ั ่ ่ห ลากหลายรูป แบบ เพราะได้ร บั อิท ธิพ ลจาก
เนื่ อ งจากกลุ่ ม เกาะภู เ ก็ต มีส ภาพพื้น ที่ช ายฝ งที
สิง่ แวดล้อมแตกต่างกันไป ทัง้ นี้อทิ ธิพลของคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปริมาณตะกอนบนพืน้ ทะเล
รวมถึงในมวลนํ้ าทะเล เป็ นป จั จัยสิง่ แวดล้อ มที่สําคัญ ที่ควบคุม พัฒนาการของแนวปะการัง ทําให้แนว
ปะการังในแต่ละพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะโดดเด่นแตกต่างกันไป ในทีน่ ้ีจงึ จําแนกลักษณะแนวปะการังออกเป็ น 5 กลุ่ม
ดังนี้
ั ่ นออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตและเกาะต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ใกล้เคียง เป็ นบริเวณทีอ่ ยู่
1) แนวปะการังฝงตะวั
ในกําบังจากคลื่นลมมรสุมเฉียงใต้มตี ะกอนสะสมมาก พบป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลหลายจุดบริเวณที่
ปะการังนํ้ าตื้นก่อตัวได้ ได้แก่ บริเวณเขาสามแหลม แหลมยาง อ่าวหมาน อ่าวมะขาม แหลมพันวา อ่าว
ฉลอง และหาดราไวย์ เกาะทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ได้แก่ เกาะสิเหร่ เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะมาลี เกาะรัง
เกาะละวะ เกาะเฮ (ทีอ่ ยูท่ างด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต) เกาะตะเภาใหญ เกาะตะเภาน้อยและ
เกาะโหลน พืน้ ทะเลบริเวณนี้มปี ริมาณตะกอนสะสมอยูม่ าก ทําให้ทะเลค่อนข้างขุน่ เมือ่ นํ้าลงเต็มทีจ่ ะปรากฏ
ให้เห็นส่วนของโซนพืน้ ทีร่ าบโผล่พน้ นํ้าเป็ นแนวกว้าง ส่วนของโซนไหลและโซนลาดชันค่อนข้างแคบ กว้าง
ไม่เกิน 5 เมตร และสิน้ สุดทีค่ วามลึกไม่เกิน 3 เมตร หรือ 5 เมตร

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-52

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ั ่ นตกตอนล่างของเกาะภูเก็ต และเกาะทีอ่ ยู่ใกล้เคียงทางตอนใต้ ได้แก่
2) แนวปะการังทางฝงตะวั
อ่าวในหาน อ่าวกะตะ อ่าวกะรน เกาะแก้ว เกาะบอน เกาะเฮ เกาะแอว และเกาะไม้ท่อน บริเวณเหล่านี้ม ี
ั ่ น โขดหิน และมีห าดทรายแทรกอยู่เ ป็ น ระยะๆ แนวปะการัง ได้ร บั อิท ธิพ ลจากคลื่น ลมมรสุม
ชายฝ งเป็
ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าในกลุ่มแรก พืน้ ทีใ่ นส่วนของเกาะภูเก็ตทีอ่ ยูใ่ นทีบ่ งั คับลมมีอยูจ่ าํ กัด แนวปะการัง
ั ่ นตกตอนบน โดยทัวไป
จึงสามารถพัฒนาเป็ นแนวปะการังขนาดใหญ่เหมือนอย่างในบริเวณอ่าวทางฝงตะวั
่
พืน้ ทีท่ ะเลเป็ นทรายหยาบแต่ในบางจุด เช่น ทางตอนเหนือของเกาะเฮ เกาะบอน และเกาะแอว เป็ นพืน้ ที่
ั ่ นออกของเกาะภูเก็ตแนวปะการังในเขตนี้ก่อตัวในระดับ
ได้รบั ตะกอนทีม่ าตามกระแสนํ้าทีไ่ หลมาจากฝงตะวั
ความลึกไม่เกิน 10 เมตร บริเวณโซนพืน้ ราบมักไม่โผล่พน้ื นํ้า
ั ่ นตกตอนบนของเกาะภูเก็ต ได้แก่ อ่าวปา่ ตอง อ่าวกมลา อ่าวบางเทา
3) แนวปะการังทางฝงตะวั
และหาดในยาง โดยทัวไปบริ
่
เวณอ่าวเหล่านี้ เป็ นทีก่ ําบังคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ดกี ว่าบริเวณหาด
ต่าง ๆ ทีถ่ ดั ลงมาทางตอนล่าง แนวปะการังสามารถก่อตัวเป็ นพืน้ ทีก่ ว้างกว่า 10 เมตร เล็กน้อย พืน้ ทีใ่ น
เขตพืน้ ทีเ่ ป็ นทรายขนาดปานกลางจนถึงหยาบ
4) แนวปะการังใกล้เขตทะเลลึกเกาะราชา เป็ นกลุ่มทีจ่ ดั แยกออกมาเนื่องจากเกาะอยู่ห่างออกมา
จากแผ่นดินใหญ่ และอยู่ใกล้เขตสันของไหล่ทวีป โดยทัวไปแนวปะการั
่
งในบริเวณเกาะนี้จะก่อตัวได้ลกึ กว่า
กลุ่มทัง้ สามดังทีก่ ล่าวข้างต้น
5) กลุ่มปะการังทีข่ น้ึ อยูต่ ามบริเวณทีร่ บั แรงปะทะจากคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะเช่นนี้
ั ่ เ่ ป็ นแนวโขดหินทางฝงตะวั
ั ่ นตกของเกาะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ปะการังไม่
มักพบปะปนอยู่ตามชายฝงที
สามารถก่ อ ตัว เป็ น แนวปะการัง ในพื้น ที่เ ช่ น นี้ ไ ด้ แต่ จ ะมีล ัก ษณะเป็ น กลุ่ ม ประชาคมปะการัง (Coral
community) ทีข่ น้ึ อยู่บนหิน (ทีม่ า : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบ
ปี พ.ศ. 2560))
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการอยู่ใกล้เคียงแนวปะการังอ่าวราไวย์ เนื้อทีข่ นาด 603 ไร่ ประมาณ 200 เมตร
แสดงดังรูปที่ 3-19 (ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,ั ่ เข้าถึงข้อมูลเมือ่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
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ที่ตงั ้ โครงการ

สัญลักษณ์
แหล่งปะการัง

รูปที่ 3-19 แผนที่แสดงแนวปะการังบริ เวณหาดราไวย์ด้านทิ ศใต้ของพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,ั ่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
(ระบบออนไลน์ http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/ เข้าถึงข้อมูลเมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

2) ทรัพยากรหญ้าทะเล
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งหญ้าทะเลประมาณ 4,500 ไร่ พบหญ้าทะเล 11 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล
หญ้าชะเงาเต่า หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าเงาและหญ้าอําพัน หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้า
กุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาใบฟนั เลื่อย หญ้าชะเงาใบมนและหญ้าต้นหอมทะเล แหล่งหญ้าทะเลพบทีท่ ่าฉัตร
ไชย บ้านคลองหยิด บ้านคอเอน บ้านบางดุก-แหลมทราย เกาะนาคาใหญ่ บ้านปา่ คลอก-บางโรง อ่าวภูเก็ต
เกาะตะเภาใหญ่ อ่าวตังเข็น อ่าวฉลอง หาดในยาง และเกาะโหลน–อ่าวยน โดยมีพน้ื ทีแ่ หล่งหญ้าทะเล
กว้างทีส่ ดุ อยู่บริเวณบ้านปา่ คลอก (ตัง้ แต่ปากคลองบางโรงลงมาถึงแหลมยามู) ซึง่ พบกระจายตัง้ แต่ระยะ
ั่
200 – 1,300 เมตร จากชายฝงทะเล
หญ้าทะเลพบ 9 ชนิด การศึกษาและประเมินสถานภาพหญ้าทะเล ใน
ปี พ.ศ. 2550 ด้วยวิธกี ารศึกษาแบบ Line transect และ Sport check พบว่า พืน้ ทีแ่ หล่งหญ้าทะเลทีอ่ ่าว
ปา่ คลอก มีขนาดพืน้ ที่ 1,925 ไร่ ซึง่ มีความสมบูรณ์ดี บริเวณอ่าวปา่ คลอกนี้ เคยพบร่องรอยการกินหญ้า
ทะเลของพะยูนด้วย แหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่อกี แห่งของจังหวัดภูเก็ตอยู่ทเ่ี กาะโหลน–อ่าวยน มีพน้ื ที่
ประมาณ 1,500 ไร่ สภาพทัวไปของแหล่
่
งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต มีความสมบูรณ์และบางแหล่งมีสภาพ
ตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามแหล่งหญ้าทะเลที่มสี ภาพเสื่อมโทรมพบที่อ่าวภูเก็ตและอ่าวฉลอง (ที่มา :
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)) แสดงดังตารางที่
3-15
ตารางที่ 3-15 ทรัพยากรหญ้าทะเล จังหวัดภูเก็ต
ประเภท/
ชนิ ด

หญ้า
ทะเล

แหล่งที่พบ

พืน้ ที่
(ตร.กม.)

พืน้ ที่
(ไร่)

สภาพความอุดมสมบูรณ์

หมายเหตุ

ท่าฉัตรชัย

0.23

146

สมบูรณ์ปานกลาง

-

บ้านคลองหยิด

0.01

8.76

สมบูรณ์เล็กน้อยธรรมชาติ

-

บ้านคอเอน

0.08

48

สมบูรณ์เล็กน้อยธรรมชาติ

-

บ้านบางดุก-แหมลมทราย

0.06

40

สมบูรณ์เล็กน้อยธรรมชาติ

-

เกาะนาคาใหญ่
บ้านปา่ คลอก-บางโรง

0.02

9.50

สมบูรณ์ดี

-

3.05

1,905

สมบูรณ์ปานกลาง

-

อ่าวภูเก็ต

0.88

551.10

สมบูรณ์เล็กน้อยธรรมชาติ

-

เกาะตะเภาใหญ่

0.29

182.94

สมบูรณ์ปานกลาง

-

อ่าวตังเข็น

0.09

54.26

สมบูรณ์ปานกลาง

-

อ่าวฉลอง

0.10

60.39

สมบูรณ์เล็กน้อยธรรมชาติ

-

หาดในยาง

0.02

13.05

สมบูรณ์ปานกลาง

-

เกาะโหลน-อ่าวยนต์

2.40

1,500

สมบูรณ์ปานกลาง

-

7.23

4,519

-

-

รวมทรัพยากรหญ้าทะเล

ทีม่ า : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ. 2561-2664

ั ่ พบแหล่งหญ้าทะเลบริเวณ
สําหรับแหล่งหญ้าทะเลจากฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไม่
ใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,ั ่ ข้อมูลเมือ่ มกราคม 2562)
3) ทรัพยากรป่ าชายหาดและสัตว์ทะเลบริ เวณหาดราไวย์ด้านทิ ศใต้ของพืน้ ที่โครงการ
3.1) ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
หาดราไวย์ตงั ้ อยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีลกั ษณะเป็ นหาดทรายหยาบ ผสมกับเศษ
เปลือกหอยและซากปะการัง จากการสังเกตุสขี องนํ้ าทะเลในวันที่สํารวจ พบว่านํ้ าทะเลมีสคี ่อนข่างขุ่น
เนื่องจากมีตะกอนในมวลนํ้ าค่อนข้างสูง และบริเวณทีเ่ ป็ นสถานีสาํ รวจพบว่า มีเรือนํ าเทีย่ วขนาดเล็ก และ
เรือประมงขนาดเล็ก จอดอยูบ่ ริเวณหาดราไวย์จาํ นวนมาก
จากการสํารวจภาคสนามของบริษทั ทีป่ รึกษาบริเวณหาดราไวย์ ซึง่ อยู่ดา้ นทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยกําหนดจุดสํารวจขนานกับแนวชายฝงั ่ บริเวณหาดราไวย์ ตําบลราไวย์
ั่
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 2 สถานี (S.1-S.2) โดยทําการสํารวจระยะห่างจากชายฝงประมาณ
200
เมตร ได้แก่ สถานีสาํ รวจที่ 1 และสถานีสาํ รวจที่ 2 (S.1 และ S.2 ) บริเวณทีท่ าํ การสํารวจพบว่าพืน้ ทีส่ ว่ น
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ใหญ่ปกคลุมด้วย โขดหิน ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเลกระจายอยู่อย่างไม่หนาแน่ น ตําแหน่ งสถานี
สํารวจแสดงดังรูปที่ 3-20
การสํารวจภาพรวมของปะการังบริเวณพืน้ ทีใ่ ช้วธิ ี Line Intercept Transect (English, et al.,
1994) (รูปที่ 3-21) สํารวจภาพรวมของปะการังบริเวณพืน้ ทีท่ าํ การศึกษาเพื่อเลือกจุดทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การศึกษาในแต่ละบริเวณด้วยการดํานํ้าแบบดําผิวนํ้า จากนัน้ ทําการวางแนวสํารวจสําหรับเก็บข้อมูล ซึง่ การ
ั่
วางแนวทําโดยวิธกี ารสุ่มสํารวจด้วยการวางสายเทปวัดความยาว 100 เมตร ขนานชายฝงไปบนแนว
ปะการัง โดยผูส้ าํ รวจใช้วธิ ดี าํ นํ้าแบบดําผิวนํ้าเพื่อบันทึกข้อมูลของปะการัง (ชนิดและร้อยละการครอบคลุม
พืน้ ทีผ่ วิ ) รวมทัง้ สํารวจชนิดและความหลากหลายของประชากรปลาและสัตว์ทะเลไม่มกี ระดูกสันหลังใน
บริเวณดังกล่าวด้วย

สัญลักษณ์
สถานีสาํ รวจ
แนวสํารวจสัตว์น้ําระยะทางประมาณ 100 เมตร

รูปที่ 3-20 พืน้ ที่ศึกษา บริ เวณหาดราไวย์ ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า: ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, มกราคม 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

รูปที่ 3-21 การสํารวจภาพรวมของปะการังบริ เวณพืน้ ที่ใช้วิธี Line Intercept Transect
จากการสํารวจ พบว่า พืน้ ทีต่ ําแหน่ งสถานีสาํ รวจ S.1 และสถานีสาํ รวจ S.2 พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ถูก
ครอบคลุมด้วยหินมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเล ร้อยละการครอบคลุมพื้นผิว
บริเวณสถานีสาํ รวจ S.1 และสถานีสาํ รวจ S.2 แสดงดังรูปที่ 3-22
สถานีสาํ รวจ S.1 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ าํ รวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ พืช พบ สาหร่ายสีน้ําตาล
และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลานกขุนทอง ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด
สถานีสาํ รวจ S.2 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ าํ รวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ พืช พบ เห็ดหูหนูทะเล
และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด และปะการังช่องเหลีย่ ม

รูปที่ 3-22 ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ผิวบริ เวณสถานี สาํ รวจ S.1 และสถานี สาํ รวจ S.2
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-16 รายชื่อสิ่ งมีชีวิตที่พบบริ เวณหาดราไวย์
ลําดับ
ชื่อสามัญ
สัตว์กลุ่มปลา
1
ปลาสลิดทะเล
2
ปลาสลิดทะเล
3
ปลานกขุนทอง
สัตว์กลุ่มปะการัง
1
ปะการังโขด
2
ปะการังช่องเหลีย่ ม
พืช
1
สาหร่ายสีน้ําตาล
เห็ดหูหนูทะเล
2
หญ้าชะเงาใบมน

ชื่อวิ ทยาศาสตร์

วงศ์

Dischistodus perspicillatus
Pomacentrus tripunctatus
Halichoeres biocellatus

POMACENTRIDAE
POMACENTRIDAE
LABRIDAE

Porites spp.
Favites sp.

PORITIDAE
FAVIIDAE

Sargassum sp.
Padinagymnospora
Cymodocea rotundata

SARGASSACEAE
DICTYOTACEAE
POTAMOGETANECEAE

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มกราคม 2562

ปะการังโขด

ปลาสลิดทะเล

ปะการังช่องเหลีย่ ม

ปลาสลิดทะเล

รูปที่ 3-23 สิ่ งมีชีวิตที่สาํ รวจพบบริ เวณสถานี สาํ รวจ S.1 และสถานี สาํ รวจ S.2
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มกราคม 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ปลานกขุนทอง

เห็ดหูหนูทะเล

สาหร่ายสีน้ําตาล

หญ้าชะเงาใบมน

รูปที่ 3-23 สิ่ งมีชีวิตที่สาํ รวจพบบริ เวณสถานี สาํ รวจ S.1 และสถานี สาํ รวจ S.2 (ต่อ)
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มกราคม 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

3.3

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์

3.3.1 การใช้ที่ดิน
3.3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
จากการตรวจสอบการใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ของโครงการ พบว่ า โครงการตัง้ อยู่ ใ นพื้น ที่ต าม
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง พ.ศ.2518 ซึ่ง ได้กํา หนดที่ดิน บริเ วณโครงการเป็ น ที่ ดิ น
ประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) บริ เวณหมายเลข 1.54 และที่ ดิ นประเภทที่ อยู่อาศัย
หนาแน่ นปานกลาง (สีส้ม) บริ เวณหมายเลข 2.41 (รูปที่ 3-24)
ข้อ 6 การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามทีไ่ ด้จาํ แนกประเภทและ
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
(1) ทีด่ นิ ในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.37/1 ทีด่ นิ ในบริเวณหมายเลข 1.38 ถึงหมายเลข
1.47/1 และทีด่ นิ ในบริเวณหมายเลข 1.48 ถึงหมายเลข 1.55 ทีก่ ําหนดไว้เป็ นสีเหลืองให้เป็ นทีด่ นิ ประเภทที่
อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย
ข้อ 7 ที่ ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลือง) มีขอ้ กําหนดในสาระสําคัญ คือ ให้ใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการอยู่อาศัย การท่องเทีย่ ว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็ น
ส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงทีด่ นิ ทีย่ ่นื ขอ
อนุญาต ทีด่ นิ ประเภทนี้หา้ มใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าํ หนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานทีป่ ระกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ
รําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็ นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังนํ้ ามันและสถานทีเ่ ก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะทีส่ าม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิง เพือ่ การจําหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานทีบ่ รรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง
(4) เลีย้ งม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ปา่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ เพือ่ การค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
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N





รูปที่ 3-24 ที่ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558
ทีม่ า : ปรับปรุงจากกระทรวงมหาดไทย, 2558
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(7) กําจัดมูลฝอย
ทีด่ นิ ประเภทนี้ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ทีด่ นิ ประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อการสงวนและคุ้มครอง ดูแล
รักษา หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นนํ้ า ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ
สําหรับที่ดนิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง (สีสม้ ) บริเวณหมายเลข 2.41 มีขอ้ กําหนดใน
สาระสําคัญ คือ ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการอยู่อาศัย การท่องเทีย่ ว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็ นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
แปลงทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขออนุญาต
ทีด่ นิ ประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าํ หนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานทีป่ ระกอบกิจการ โดยโรงงานไม่
ก่ อ เหตุ รํา คาญตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการสาธารณสุข หรือ ไม่เ ป็ น มลพิษ ต่ อ ชุม ชนหรือ สิ่ง แวดล้อ มตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังนํ้ ามันและสถานทีเ่ ก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะทีส่ าม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิง เพือ่ การจําหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานทีบ่ รรจุก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง
(4) เลีย้ งม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ปา่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ เพือ่ การค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฏหมายว่าด้วยเรือ่ งสุสานและฌาปนสถาน
(6) โรงฆ่าสัตว์
(7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(8) กําจัดมูลฝอย
(9) ซือ้ ขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดนิ ประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี ินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รัก ษา หรือ บํารุง ป่า ไม้ สัตว์ป่า ต้น นํ้ า ลํา ธาร และทรัพ ยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ตามมติคณะรัฐ มนตรีและ
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ
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3.3.1.2 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามข้อกําหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม
จากการตรวจสอบทีต่ งั ้ โครงการเบือ้ งต้นตามข้อกําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่ในพืน้ ทีบ่ ริ เวณที่ 2 และ
บริ เวณที่ 3 ตามแผนทีแ่ นบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (รูปที่ 3-25) มีมาตรการ
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ดังนี้
ข้อ 4 ให้จาํ แนกพืน้ ทีต่ ามข้อ 3 เป็ น 9 บริเวณ ตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริ เวณที่ 2 ได้แก่ พืน้ ทีใ่ นบริเวณทีว่ ดั จากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ 150 เมตร
เว้นแต่พน้ื ทีบ่ ริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริ เวณที่ 3 ได้แก่ พืน้ ทีท่ ก่ี ําหนดให้เป็ นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพืน้ ทีใ่ นบริเวณที่
วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พน้ื ทีบ่ ริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และ
บริเวณที่ 7
ข้ อ 5 ในพื้น ที่ต ามข้อ 4 ห้า มก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ เปลี่ย นการใช้อ าคารใดๆ ให้เ ป็ น อาคาร
ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานจําพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิดจําพวก
และข้อกําหนดเพิม่ เติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตทีด่ นิ ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ตอ้ งไม่เป็ นโรงงานจําพวกที่ 2 และ
จําพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดทีก่ าํ หนดในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานทีจ่ าํ เป็ นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิม
ทัง้ นี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือ
แก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด
(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วยระบบบําบัดและการจัดการของเสีย
ตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนดบนพืน้ ทีเ่ ดิม หรือพืน้ ทีใ่ หม่ทม่ี ไิ ด้ขดั กับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต
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N


ที่ตงั ้ โครงการ




รูปที่ 3-25 ที่ตงั ้ โครงการตามเขตพืน้ ที่ค้มุ ครองสิ่ งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า : ปรับปรุงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560
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(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จาํ เป็ นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานทีม่ อี ยู่เดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิมโดยต้องมี
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมาย
กําหนด
(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีทส่ี สุ านเดิมนัน้ ได้ใช้ประโยชน์เต็มพืน้ ทีแ่ ล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานบนพืน้ ที่
ั่
ใหม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝงทะเลไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งนํ้า
สาธารณะหรือบ่อนํ้าเพือ่ การบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร
(5) คลังนํ้ามันและสถานทีเ่ ก็บรักษานํ้ามันลักษณะทีส่ าม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามัน
เชือ้ เพลิง เพือ่ จําหน่าย
(6) คลังก๊าชปิโตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าชปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานทีบ่ รรจุก๊าช
ปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าชปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง
(7) อาคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง
ข้อ 7 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(3) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 ให้ทาํ ได้เฉพาะอาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องมี
(ก) ทีว่ ่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุ ญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดีย่ ว บ้าน
แฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ทีว่ า่ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(4) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 3 ให้ทาํ ได้เฉพาะอาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ทีว่ ่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุ ญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดีย่ ว บ้าน
แฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ทีว่ า่ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5
บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทไ่ี ม่มกี ารปรับระดับพืน้ ดินหรือมีการปรับระดับพืน้ ดินตํ่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่
ก่อสร้าง ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง
(2) กรณีทม่ี กี ารปรับระดับพืน้ ดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณีทม่ี หี อ้ งใต้ดนิ ซึง่ ค่าระดับเป็ นลบ ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนน
สาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี
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(4) กรณีทพ่ี น้ื ดินเป็ นเชิงลาด ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ ของอาคารหลังนัน้
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่งขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ งู สุดของอาคาร สําหรับ
ั้
อาคารทรงจัวหรื
่ อปนหยาให้
วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
ข้อ 11 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 ห้ามกระทําการ หรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การทําเหมืองแร่
(2) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอนั ตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้นแต่ในบริเวณทีก่ ําหนดให้เป็ น
ทีด่ นิ ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผัง
เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) การถม ปรับพืน้ ที่ หรือปิ ดกัน้ ซึง่ ทําให้แหล่งนํ้าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งนํ้าในขุมเหมือง
ตืน้ เขิน หรือเปลีย่ นทิศทาง หรือทําให้น้ําในแหล่งนํ้านัน้ ไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ
(4) การกระทําใดๆ ทีเ่ ป็ นการเปลีย่ นสภาพธรรมชาติของพืน้ ทีพ่ รุ และปา่ ชายเลน เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) การดําเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจยั
ทางวิชาการ การคุม้ ครอง การฟื้ นฟู การเพาะพันธุพ์ ชื และสัตว์น้ํา โดยต้องได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
(ข) การดําเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนที่
ได้รบั การผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ และได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยต้อง
ได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพือ่ นําไปประกอบการขออนุญาต ทัง้ นี้ให้แนบรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็น
จากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(5) การขุดลอกร่องนํ้า เว้นแต่เป็ นการบํารุงรักษาทางนํ้า หรือการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ
(6) การปลูกสร้างสิง่ ล่วงลํ้าลํานํ้า เว้นแต่
(ก) กรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย
(ข) กระชังเลีย้ งสัตว์น้ําหรือปะการังเทียมทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) การปล่อยทิง้ มลพิษลงสูแ่ หล่งนํ้าหรือทะเล เว้นแต่เป็ นกรณีทไ่ี ด้ผา่ นการบําบัดตามมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนดแล้ว
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่
(ก) เป็ นการกระทําของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจยั
ทางวิชาการ การคุม้ ครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลีย้ ง หรือกิจการสวนสัตว์ซง่ึ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
(ข) เป็ นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ์การเพาะเลี้ยงหรือ
กิจการสวนสัตว์สาธารณะซึง่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณ
ดังต่อไปนี้
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(ก) บริเวณทีม่ คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ข) พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร
(ค) พืน้ ทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนําไปประกอบการขอ
อนุ ญาต ทัง้ นี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
ั่
(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของ
แม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งนํ้าสาธารณะ
(จ) บริเวณทีม่ โี ครงสร้างทางธรณีวทิ ยาทีส่ าํ คัญหายาก และแหล่งทีม่ ซี ากดึกดําบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(10) การกระทําใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางธรณีสณ
ั ฐานทางด้านกายภาพ
ชีวภาพหรือชีวกายภาพ ในพืน้ ทีส่ นั ทราย สันดอน หน้าผา ปากนํ้า เว้นแต่การกระทําของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพือ่ ป้องกันการกัดเซาะชายฝงั ่ หรือเพือ่ ความปลอดภัยในการเดินเรือ
(11) การกระทําใด ๆ ทีเ่ ป็ นการทําลายหินดานทัง้ ทีอ่ ยู่ใต้พน้ื ดิน ระดับพืน้ ดิน หรือโผล่พน้ ดินเว้น
แต่เป็ นการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐทีม่ คี วามจําเป็ นเพื่อให้
บริการสาธารณะและไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
ข้อ 12 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 การติดตัง้ ป้ายหรือการก่อสร้างสิง่ ใด ๆ ทีส่ ร้างขึน้ สําหรับเพื่อติดตัง้ ป้าย
ต้องได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วแต่กรณีซง่ึ การอนุ ญาตให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทําได้ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือพืน้ ทีท่ ม่ี คี วาม
ลาดชันไม่เกินร้อยละ 35
(2) ไม่มลี กั ษณะบดบังทัศนวิสยั หรือทัศนียภาพและต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด
(3) ในกรณีทก่ี ระทําในพืน้ ทีข่ องเอกชน ให้มรี ะยะห่างจากทีด่ นิ โดยรอบในแนวราบบนพืน้ ดินและใน
อากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิง่
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3.3.1.3 ที่ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
จากการตรวจสอบพืน้ ทีต่ ามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ.2522 (รูป ที่ 3-26) พบว่า พื้น ที่โ ครงการอยู่ใ น บริ เ วณที่ 2 และบริ เ วณที่ 3 ตาม
ั่
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โยมีระยะห่างจากแนวชายฝงทะเลประมาณ
197-335 เมตร มีขอ้ กําหนดดังนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
บริ เวณที่ 2 หมายความว่า พื้นทีใ่ นบริเวณทีว่ ดั จากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านทีอ่ ยู่บนแผ่นดิน
ออกไปอีกเป็ นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
บริ เวณที่ 3 หมายความว่า พืน้ ทีใ่ นบริเวณทีว่ ดั จากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็ นระยะ 300
เมตร ตลอดแนว
ทัง้ นี้ ตามแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ให้กําหนดพื้นทีใ่ นท้องทีต่ ําบลไม้ขาว ตําบลสาคู ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา
ตําบลปา่ ตอง อําเภอกะทู้ และตําบลกะรน ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนว
เขตตามแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงนี้ เป็ นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บคุ คลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารทีม่ คี วามสูงเกิน 12 เมตร
ตารางเมตร

(2) โรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานทีม่ พี ้นื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันเกิน 100
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่ การเล่นมหรสพ
(4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ตารางเมตร

(5) อาคารเลีย้ งสัตว์ทุกชนิดทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังเกิน 10

(1) อาคารขนาดใหญ่ทม่ี พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(2) ตลาดทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 300 ตารางเมตร หรือ
ตลาดทีม่ รี ะยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร
(3) สถานทีบ่ รรจุก๊าซ สถานทีเ่ ก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(4) สถานทีบ่ รรจุก๊าซ สถานทีเ่ ก็บก๊าซ และสถานบีบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(5) สถานพยาบาลทีม่ เี ตียงสําหรับผูป้ ว่ ยค้างคืนเกิน 5 เตียง
(6) ศาสนสถานและสถานศึกษา
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N


ที่ตงั ้ โครงการ




รูปที่ 3-26 ที่ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ทีม่ า : ปรับปรุงจากแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532)
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(7) ป้ายหรือสิง่ ที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตัง้ ป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ท่มี ี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร
(8) อาคารทีส่ ร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็ นส่วนใหญ่ เว้นแต่ อาคารประเภทบ้าน
เดีย่ วชัน้ เดียวทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(9) เพิงหรือแผงลอย
(10) อาคารทีม่ ที ว่ี ่างในทีด่ นิ และทีก่ ่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทีด่ นิ ทีข่ ออนุ ญาต
ก่อสร้างอาคารนัน้
(11) ห้องแถวหรือตึกแถว
(12) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(13) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารทีม่ ี ลักษณะในทํานองเดียวกัน
ทีใ่ ช้เป็ นทีเ่ ก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิง่ ของเพือ่ ประโยชน์ ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(14) โรงกําจัดมูลฝอย
ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บคุ คลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทีม่ พี ้นื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลัง
เดียวกันเกิน100 ตารางเมตร และ (5) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกัน หรือ
หลายหลังเกิน 10 ตารางเมตร
(2) อาคารตาม (ข) (18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารทีม่ ลี กั ษณะ
ในทํ า นองเดีย วกัน ที่ใ ช้เ ป็ น ที่เ ก็ บ พัก หรือ ขนถ่ า ยสิน ค้ า หรือ สิ่ง ของเพื่อ ประโยชน์ ท างการค้ า หรือ
อุตสาหกรรมทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มที ่วี ่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้ อยกว่าร้อยละ 30 ของเนื้อที่ดินที่ข อ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนัน้
ข้อ 3 ภายในบริเวณพืน้ ทีท่ ก่ี าํ หนดตาม ข้อ 2 ห้ามมิให้บคุ คลใดดัดแปลง หรือ เปลีย่ นการใช้อาคาร
ใด ๆ ให้เป็ นอาคารชนิดหรือประเภททีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามทีก่ าํ หนดตาม ข้อ 2
ข้อ 4 อาคารทีม่ อี ยู่แล้วในพืน้ ทีท่ ก่ี ําหนดตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้
ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือ เปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ น
อาคารชนิดหรือประเภททีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามที่ กําหนดตาม ข้อ 2
ข้อ 5 อาคารทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุ ม อาคารหรื อ ที่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญาตตามกฎหมายเฉพาะว่ า ด้ ว ยกิ จ การนั ้น ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในท้องทีบ่ างส่วนในตําบลไม้ขาว ตําบลสาคู ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา ตําบลปา่ ตอง
อําเภอกะทู้ และตําบลกะรน ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531
ใช้บ ัง คับ และยัง ก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ เปลี่ย นการใช้ไ ม่ แ ล้ว เสร็จ ให้ไ ด้ร ับ ยกเว้น ไม่ ต้อ งปฏิบ ัติต าม
กฎกระทรวง แต่จะขอเปลีย่ นแปลงการอนุญาตให้เป็ นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
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3.3.1.4 สภาพการใช้ที่ดินโดยรอบพืน้ ที่โครงการในปัจจุบนั
จากการสํารวจสภาพการใช้ทด่ี นิ ปจั จุบนั บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษารัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
บริษทั ทีป่ รึกษาได้ดาํ เนินการแปลภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com (เข้าถึงข้อมูล
เมื่อวันที่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) ประกอบกับแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ จังหวัดภูเก็ต มาตราส่วน 1: 50,000 ชุด
L7018 เพื่อหาขอบเขตการใช้ทด่ี นิ และหน่ วยการใช้ทด่ี นิ ซึง่ ได้นํามาจัดทําแผนทีฐ่ าน (Base Map) สําหรับ
การนํ าไปตรวจสอบภาคสนามเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ในปจั จุบนั จากข้อมูล
พบว่า บริเวณโดยรอบเป็ นพืน้ ทีร่ กร้าง/ไม้พมุ่ มากทีส่ ดุ คิดเป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 29.79 ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา รองลงมา
เป็ นพื้นทีท่ ะเล คิดเป็ นร้อยละ 29.37 พื้นทีอ่ ยู่อาศัย คิดเป็ นร้อยละ 11.74 พื้นทีโ่ ล่ง คิดเป็ นร้อยละ 10.85
และพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ทีเ่ หลือเป็ นพืน้ ทีถ่ นน พืน้ ทีป่ า่ ไม้ พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม พืน้ ที่
หาด พืน้ ทีร่ าชการ ศาสนา พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์น้ํา พืน้ ทีโ่ ครงการ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้า คิด
เป็ นพื้นที่ร้อยละ 3.48, 3.18, 2.56, 2.14, 1.09, 0.27, 0.24 และ 0.20 ตามลําดับ การใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน
บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังตารางที่ 3-17 และรูปที่ 3-27
สําหรับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ จากการสํารวจภาคสนาม (กุมภาพันธ์, 2562)
พบว่า พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ใช้ประโยชน์เป็ นพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม และพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย โดยการ
ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโครงการแสดงดังรูปที่ 3-28
นอกจากนี้ จากการสํารวจพืน้ ทีโ่ ครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า มีพน้ื ทีอ่ ่อนไหวและหน่ วยงาน
ราชการใกล้เคียงโครงการจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลราไวย์ ศาลเจ้ากิว๋ อ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) วัด
สว่างอารมณ์และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ แสดงดังรูปที่ 3-29
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ตารางที่ 3-17 การใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทต่างๆ ในรัศมี 1 กิ โลเมตร รอบที่ตงั ้ โครงการในปัจจุบนั
พืน้ ที่
(ตารางเมตร)

พืน้ ที่
(ตารางกิ โลเมตร)

ร้อยละ

1. พืน้ ทีร่ กร้าง/ไม้พมุ่

935,743.38

0.94

29.79

2. พืน้ ทีท่ ะเล

922,773.06

0.92

29.37

3. พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย

368,904.19

0.37

11.74

4. พืน้ ทีโ่ ล่ง

340,764.80

0.34

10.85

5. พืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว

148,028.07

0.15

4.78

6. พืน้ ทีถ่ นน

109,238.40

0.11

3.48

7. พืน้ ทีป่ า่ ไม้

99,939.73

0.10

3.18

8. พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม

80,543.50

0.08

2.56

9. พืน้ ทีห่ าด

67,207.32

0.07

2.14

10. พืน้ ทีร่ าชการ ศาสนา

34,344.20

0.03

1.09

11. พืน้ ทีโ่ ครงการ

8,503.6

0.01

0.27

12. พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม

7,581.99

0.01

0.24

13. พืน้ ทีแ่ หล่งนํ้า

6,216.00

0.01

0.20

3,141,592.65

3.142

100.0

การใช้ประโยชน์ ที่ดิน

รวม

ทีม่ า : 1) จากภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com (เข้าถึงข้อมูล เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) ประกอบ
กับแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018
การสํารวจภาคสนามโดยบริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด, มกราคม 2562
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รูปที่ 3-27 สภาพการใช้ที่ดินบริ เวณพืน้ ที่โครงการในรัศมี 1 กิ โลเมตร
ทีม่ า : 1) จากภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com (เข้าถึงข้อมูล เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกอบกับแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ จังหวัดภูเก็ต มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018
2) การสํารวจภาคสนามโดยบริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด, กุมภาพันธ์ 2562
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N


บ้านอยู่อาศัย

บ้านอยู่อาศัย

พืน้ ที่โล่ง

บ้านอยู่อาศัย
บ้านอยู่อาศัย

พืน้ ที่ไม้พ่มุ /
รกร้าง

บ้านอยู่อาศัย

พืน้ ที่ราชการ ศาสนา
บ้านอยู่อาศัย

พืน้ ที่บริ การ
ท่องเที่ยว

บ้านอยู่อาศัย พืน้ ที่ราชการ ศาสนา

บ้านอยู่อาศัย

พืน้ ที่ไม้พ่มุ /
รกร้าง

บ้านอยู่อาศัย

บ้านอยู่อาศัย

พืน้ ที่บริ การ
ท่องเที่ยว
พืน้ ที่บริ การ
ท่องเที่ยว

พืน้ ที่โล่ง
บ้านอยู่อาศัย

พืน้ ที่บริ การ
ท่องเที่ยว

พืน้ ที่พาณิ ชยกรรม
พืน้ ที่พาณิ ชยกรรม
พืน้ ที่บริ การ
ท่องเที่ยว

พืน้ ที่ราชการ ศาสนา

บ้านอยู่อาศัย

พืน้ ที่บริ การ
ท่องเที่ยว

ทะเล

สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจในระยะ 1,000 เมตร

รูปที่ 3-28 การใช้ประโยชน์ ที่ดินของพืน้ ที่ใกล้เคียงโครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com และการสํารวจภาคสนาม, มกราคม 2562
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N


4
3
2

1

สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจในระยะ 1,000 เมตร

1

เทศบาลตําบลราไวย์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 280 เมตร

2
3

ศาลเจ้ากิว๋ อ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 560 เมตร

4

วัดสว่างอารมณ์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 830 เมตร

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 650 เมตร

รูปที่ 3-29 แผนที่แสดงพืน้ ที่อ่อนไหวและหน่ วยงานราชการ บริ เวณใกล้เคียงโครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, กุมภาพันธ์ 2562
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3.3.2 การคมนาคม
1) เส้นทางคมนาคม
จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางคมนาคม 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ ดังนี้
(ก) การคมนาคมทางบก
การคมนาคมทางบกของจังหวัดภูเก็ตมีทางหลวงหมายเลข 402 เป็ นเส้นทางหลัก และมีทางหลวง
จังหวัดรอบเกาะ รวมทัง้ เส้นทางอื่นๆ ทีแ่ ยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังชุมชน สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ และชายหาดต่างๆ สําหรับการคมนาคมขนส่งของเทศบาลตําบลราไวย์ มีถนนสายหลัก 3 สาย ดังนี้
1) ถนนวิเศษ ทางหลวงหมายเลข 4024 จากวงเวียนห้าแยกฉลอง – หาดราไวย์
2) ถนนรอบเกาะ ทางหลวงหมายเลข 4233 จากหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลราไวย์ ผ่าน แหลม
พรหมเทพ – จุดชมวิวหาด 3 อ่าว
3) ถนนใสยวน จากสามแยกใสยวนถนนวิเศษ – หาดในหานการคมนาคมภายในตําบลมีถนน ทีม่ ี
มาตรฐาน จํานวน 119 สาย เป็ นถนนแอสฟลั ท์ตกิ คอนกรีต และถนนคอนกรีต ติดต่อระหว่างหมูบ่ า้ น
(ข) การคมนาคมทางนํ้า
จังหวัดภูเก็ต มีท่าเรือนํ้ าลึก จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือนํ้ าลึกภูเก็ต บริเวณอ่าวมะขาม ตําบล
วิชติ ใช้เป็ นท่าเรือเพือ่ การขนส่งสินค้าและเพือ่ การท่องเทีย่ ว และมีจาํ นวนท่าเทียบเรือในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
ทัง้ สิน้ 38 แห่ง ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้


ท่าเทียบเรือในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
1. ท่าเทียบเรือเพือ่ รับขนถ่ายสินค้าสาธารณะทัวไป
่ จํานวน 3 แห่ง
2. ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือสําราญ/กีฬา จํานวน 14 แห่ง
3. ท่าเทียบเรือของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 แห่ง
4. ท่าเทียบเรือประมง จํานวน 11 แห่ง
5. ท่าเทียบเรือใช้ในกิจการของโรงแรม ร้านอาหาร จํานวน 5 แห่ง



ข้อมูลมารีน่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต

จัง หวัด ภู เ ก็ต ยัง มีท่ า จอดเรือ ของเอกชน (MARINA)
จํ า นวน 4 แห่ ง ตัง้ อยู่ ท างฝ งั ่
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ซึง่ ป็ นทําเลทีส่ ามารถเดินทางไปท่องเทีย่ วเกาะต่าง ๆ ในอ่าวพังงา และเกาะ
ต่าง ๆ ในจังหวัดกระบีไ่ ด้อย่างสะดวก ซึง่ ผูท้ ม่ี าใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ
1.โบ๊ท ลากูน มารีน่า (The boat lagoon marina) ทีอ่ ยู่ 22/1 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตําบล
เกาะแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จํานวนทีจ่ อดเรือในนํ้า 173 ลํา จํานวนทีจ่ อดเรือบนบก 135 ลํา
ความยาวเรือสูงสุดทีส่ ามารถเข้าเทียบท่า 80 ฟุต อัตราการกินนํ้าลึกสูงสุดทีส่ ามารถเข้ามาเทียบได้ 2-2.5
เมตร
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2. รอยัล ภูเก็ต มารีน่า (Royal Phuket marina) ทีอ่ ยู่ 68 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลเกาะแก้ว
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จํานวนทีจ่ อดเรือในนํ้า 76 ลํา จํานวนทีจ่ อดเรือบนบก 35 ลํา ความยาว
เรือสูงสุดทีส่ ามารถเข้าเทียบท่า 37 เมตร อัตราการกินนํ้าลึกสูงสุดทีส่ ามารถเข้ามาเทียบได้ 3 เมตร
3. ยอร์ชเฮเว่น (The yacht haven marina) ทีอ่ ยู่ 141/2 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลไม้ขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 จํานวนทีจ่ อดเรือในนํ้า 300 ลํา ความยาวเรือสูงสุดทีส่ ามารถเข้าเทียบท่า
80 เมตร อัตราการกินนํ้าลึกสูงสุดทีส่ ามารถเข้ามาเทียบได้ 2.5-8.0 เมตร
4. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า (Ao Po Grand Marina) ทีอ่ ยู่ 113/1 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลปา่
คลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 จํานวนทีจ่ อดเรือในนํ้า 300 ลํา จํานวนทีจ่ อดเรือบนบก 100 ลํา
ความยาวเรือสูงสุดทีส่ ามารถเข้าเทียบท่า 80 เมตร อัตราการกินนํ้าลึกสูงสุดทีส่ ามารถเข้ามาเทียบได้ 10 เมตร
ทีม่ า : สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 5 สาขาภูเก็ต ณ พ.ศ. 2556
(ค) การคมนาคมทางอากาศ
การคมนาคมทางอากาศ มีท่ า อากาศยานภู เ ก็ต ซึ่ง มีบ ทบาทสํา คัญ ในการขนส่ ง สิน ค้า และ
ผูโ้ ดยสาร เชื่อมโยงทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง ซึง่ สามารถรองรับเทีย่ วบินได้ 20 เทีย่ ว/
ชัวโมง
่
รองรับผูโ้ ดยสารได้มากกว่า 12.5 ล้านคน โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจาํ นวนเทีย่ วบินทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศ จํานวน 82,000 เทีย่ วบิน เฉลีย่ วันละ 224 เทีย่ ว มีจํานวนผูโ้ ดยสารเข้า–ออก จํานวน
12,538,042 คน (ทีม่ า : การท่าอากาศยานภูเก็ต ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
2) การเข้าถึงพืน้ ที่โครงการ
การจราจรเข้าสูโ่ ครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ 3 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 จากห้าแยกฉลองมุง่ สูต่ าํ บลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอน
ตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วขวาจากนัน้ ตรงไปประมาณ 900 เมตร แล้วเลีย้ ว
ขวาเข้าสูถ่ นนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสูซ่ อยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ ่ี
โครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
เส้นทางที่ 2 จากห้าแยกฉลองมุง่ สูต่ าํ บลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอน
ตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วขวาจากนัน้ ตรงไปประมาณ 700 เมตร เลีย้ วขวา
เข้าสู่ซอยรัว้ แฝดตรงไป 170 เมตร เจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายจากนัน้ ตรงไปประมาณ 150 เมตร พื้นที่
โครงการตัง้ อยูด่ า้ นขวามือ
เส้นทางที่ 3 จากเทศบาลตําบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขาหาดราไวย์ ประมาณ 200 เมตร เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสู่
ซอยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
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3) สภาพการจราจรบริ เวณโครงการ
สภาพปจั จุบนั ของถนนเข้าสู่พ้นื ทีโ่ ครงการ คือ ซอยรัว้ แฝด ปจั จุบนั มีความกว้างของเขตทาง 5
เมตร และผิว การจราจรกว้าง 4 เมตร ทัง้ นี้ โครงการได้ย กที่ดินบางส่ว นให้เป็ นถนนสาธารณะและขอ
อนุ ญาตดําเนินการปรับปรุงถนนให้มคี วามกว้าง 6 เมตร (แสดงดังภาคผนวก ง) อย่างไรก็ตาม ถนนหน้า
โครงการบริเ วณซอยรัว้ แฝดมีก ารจราจรที่เ บาบางมาก ดัง นัน้ บริษัทที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาปริมาณ
การจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ โดยสภาพผิวทางจราจรเป็ น
ถนนลาดยางแอสฟลั ท์ ออกแบบให้รถวิง่ สวนทาง ไป-กลับ 2 ช่องทางจราจร ถนนกว้าง 13 เมตร (ผิว
จราจรกว้าง 9.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 4.00 เมตร) สภาพปจั จุบนั ของถนนด้านหน้าโครงการ แสดงดังรูปที่
3-30
บริษทั ทีป่ รึกษาได้ทาํ การศึกษาปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอน
ตีนเขา-หาดราไวย์ วันหยุด คือ วันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม 2561 และวันธรรมดา คือ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม
2561 ในช่วงเวลา 07.00-19.00 น. โดยจําแนกประเภทยานพาหนะออกเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
- รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ
- รถจักรยานยนต์และรถสามล้อเครือ่ ง
- รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลและรถแท็กซี่
- รถยนต์โดยสาร 4 ล้อ/รถตู/้ รถเมล์เล็ก
- รถยนต์โดยสาร 6 ล้อ
- รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ
- รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ
- รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ หรือรถพ่วง
ผลการตรวจนับปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
แสดงดังตารางที่ 3-18 และจากข้อมูลดังกล่าวนํ ามาปรับปริมาณการจราจร (คัน/ชัวโมง)
่
ให้เป็ นหน่ วย
เดียวกับรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล (Passenger Car Unit, PCU) โดยการคูณด้วย Passenger Car
Equivalents Factor (PCE Factor) โดยที่
- รถจักรยาน
=
0.25 PCU
- รถจักรยานยนต์และรถสามล้อเครือ่ ง
=
0.30 PCU
- รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลและรถแท็กซี่
=
1.00 PCU
- รถยนต์โดยสาร 4 ล้อ/รถตู/้ รถเมล์เล็ก
=
1.00 PCU
- รถยนต์โดยสาร 6 ล้อ
=
1.50 PCU
- รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ
=
1.00 PCU
- รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ
=
1.50 PCU
- รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ หรือรถพ่วง
=
1.70 PCU
ปริมาณการจราจรทีต่ รวจนับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ทงั ้ 2
วัน เมือ่ แปลงให้เป็ นหน่วย PCU แสดงดังตารางที่ 3-19
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

N


พืน้ ที่โครงการ

4
3

2

1

2

1

สภาพปัจจุบนั ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข
4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
3

สภาพปัจจุบนั ถนนภาระจํายอม
4

สภาพปัจจุบนั ซอยรัว้ แฝด
รูปที่ 3-30 สภาพปัจจุบนั ของถนนบริ เวณพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

ตารางที่ 3-17 ปริ มาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
วันอาทิ ตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
ประเภทรถ

3-80

1. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ
2. รถจักรยานยนต์ และสามล้อเครือ่ ง
3.รถยนต์นั ่ง
4.รถโดยสาร 4 ล้อ
5.รถยนต์โดยสารตัง้ แต่ 6 ล้อขึน้ ไป
6.รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ
7.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
8.รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ และรถพ่วง
รวม
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ประเภทรถ

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

1. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ
2. รถจักรยานยนต์ และสามล้อเครือ่ ง
3.รถยนต์นั ่ง
4.รถโดยสาร 4 ล้อ
5.รถยนต์โดยสารตัง้ แต่ 6 ล้อขึน้ ไป
6.รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ
7.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
8.รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ และรถพ่วง
รวม

07.0008.00 น.

08.0109.00 น.

09.0110.00 น.

10.0111.00 น.

4
193
142
26
4
18
4
6
397

2
249
177
41
14
37
10
4
534

3
278
234
35
9
26
7
4
596

0
331
186
62
12
47
5
10
653

07.0108.00 น.

08.0109.00 น.

09.0110.00 น.

10.0111.00 น.

3
281
175
37
7
38
5
9
555

5
334
226
68
11
52
8
2
706

1
357
311
54
6
123
22
7
881

1
266
239
39
14
86
6
13
664

หมายเหตุ : ผลการสํารวจปริมาณจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ โดยคนแจงนับ
ทีม่ า: การสํารวจภาคสนามโดย บริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด, ธันวาคม 2561

ปริ มาณรถ (คัน/ชัวโมง)
่
11.0112.0113.0112.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

1
256
220
52
22
62
12
3
628

2
194
241
33
17
28
6
8
529

0
233
175
41
16
39
9
5
518

ปริ มาณรถ (คัน/ชัวโมง)
่
11.0112.0113.0112.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

0
212
184
73
17
74
15
8
583

3
248
162
58
8
65
7
5
556

2
185
251
62
11
42
12
16
581

14.0115.00 น.

15.0116.00 น.

16.0117.00 น.

17.0118.00 น.

18.0119.00

0
261
158
38
8
31
14
7
517

1
225
244
67
10
54
6
12
619

0
149
187
44
26
23
11
14
454

3
176
261
57
19
34
8
5
563

3
248
223
37
23
36
3
7
580

14.0115.00 น.

15.0116.00 น.

16.0117.00 น.

17.0118.00 น.

18.0119.00

0
142
222
47
17
75
8
7
518

4
228
170
35
13
32
14
12
508

0
323
242
51
21
69
18
9
733

2
437
214
73
25
48
15
10
824

1
336
258
54
18
51
7
4
729
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ตารางที่ 3-19 ปริ มาณจราจรในหน่ วย PCU/ชัวโมงบนทางหลวงแผ่
่
นดิ นหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
วันอาทิ ตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
เวลา (PCU/ชม.)
11.0112.0113.0112.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

3-81

ประเภทรถ

PCE
Factor

07.0008.00 น.

08.0109.00 น.

09.0110.00 น.

10.0111.00 น.

1. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ
2. รถจักรยานยนต์ และสามล้อเครือ่ ง
3.รถยนต์นั ่ง
4.รถโดยสาร 4 ล้อ
5.รถยนต์โดยสารตัง้ แต่ 6 ล้อขึน้ ไป
6.รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ
7.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
8.รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ และรถพ่วง
รวม
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

0.25
0.30
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.70

1
58
142
26
6
18
6
10

1
75
177
41
21
37
15
7

1
83
234
35
14
26
11
7

0
99
186
62
18
47
8
17

0
77
220
52
33
62
18
5

1
58
241
33
26
28
9
14

267

373

410

437

467

409

ประเภทรถ

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

1. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ
2. รถจักรยานยนต์ และสามล้อเครือ่ ง
3.รถยนต์นั ่ง
4.รถโดยสาร 4 ล้อ
5.รถยนต์โดยสารตัง้ แต่ 6 ล้อขึน้ ไป
6.รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ
7.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
8.รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ และรถพ่วง
รวม

PCE
Factor
0.25
0.30
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.70

07.0008.00 น.

08.0109.00 น.

09.0110.00 น.

10.0111.00 น.

1
84
175
37
11
38
8
15
368

1
100
226
68
17
52
12
3
479

0
107
311
54
9
123
33
12
649

0
80
239
39
21
86
9
22
496

หมายเหตุ : ผลการสํารวจปริมาณจราจรบนทางสาธารณประโยชน์ โดยคนแจงนับ
ทีม่ า: การสํารวจภาคสนามโดย บริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด, ธันวาคม 2561

14.0115.00 น.

15.0116.00 น.

16.0117.00 น.

17.0118.00 น.

18.0119.00

0
70
175
41
24
39
14
9

0
78
158
38
12
31
21
12

0
68
244
67
15
54
9
20

0
45
187
44
39
23
17
24

1
53
261
57
29
34
12
9

1
74
223
37
35
36
5
12

371

350

477

378

455

422

14.0115.00 น.

15.0116.00 น.

16.0117.00 น.

17.0118.00 น.

18.0119.00

0
43
222
47
26
75
12
12
436

1
68
170
35
20
32
21
20
367

0
97
242
51
32
69
27
15
533

1
131
214
73
38
48
23
17
544

0
101
258
54
27
51
11
7
508

เวลา (PCU/ชม.)
11.0112.0113.0112.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

0
64
184
73
26
74
23
14
456

1
74
162
58
12
65
11
9
391

1
56
251
62
17
42
18
27
473

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

เมื่อนํามาพิจารณาถึงความหนาแน่ นของปริมาณการจราจร โดยใช้ขอ้ กําหนดของกองวิศวกรรม
สํานักผังเมือง ทีไ่ ด้ออกแบบให้ถนนสายย่อยขนาด 2 ช่องทางจราจร ความกว้างผิวจราจร 9.00 เมตร
สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ 1,500 PCU/ชัวโมง
่
แสดงดังตารางที่ 3-20 เป็ นหน่ วยนับของ
ยานพาหนะ เมื่อเทียบกับรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล, (Passenger Car) จากการสํารวจปริมาณรถเข้าออก
ช่วงเวลาเร่งด่วน เมือ่ แปลงให้เป็ นหน่วย PCU โดยอ้างอิงข้อมูลในตารางที่ 3-18 จะเห็นว่า
ตารางที่ 3-20 ความสามารถของช่องจราจรสําหรับการเดิ นรถสองทิ ศทาง
ลักษณะ
จํานวนช่องจราจร
ความกว้างช่องจราจร (เมตร)
ความกว้างผิวจราจร (เมตร)
ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ถนนสายย่อย

2
3.00
6.00
1200
800
300500

2
3.25
6.50
1350
1000
450600

2
3.50
7.00
1500
1200
600750

3
3.00
9.00
2000
1600
9001100

ปริ มาณการจราจร (PCU/ชม.)
3
4
4
3.50 3.00 3.25
10.50 12.00 13.00
2200 4000 4400
1800
2400 2700
1100- 1600- 18001300 1800 2000

4
3.50
14.00
6000
4800
3000
20002400

6
3.00
18.00
6000
4000
26003400

6
3.25
19.50
6600
4500
30004000

ทีม่ า : การออกแบบและวางผังถนนในเมือง, กองวิศวกรรม สํานักผังเมือง

ตารางที่ 3-21 ค่าการจราจรติ ดขัด
ระดับการ
ค่าดัชนี
บริ การ การจราจรติ ดขัด

สภาพการจราจร

A

0.00-0.60

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

B

0.61-0.70

การจราจรยังคงคล่องตัว มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยงั ไม่มกี ารหยุดจอด

C

0.71-0.80

การจราจรยังคงเคลื่อ นตัวได้ แต่ การเปลี่ย นช่อ งทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ข บั ขี่
ยานพาหนะเริม่ มีความเครียดขณะขับขี่

D

0.81-0.90

การจราจรเคลือ่ นตัวได้ชา้ ลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง

E

0.91-1.00

เกิดความล่าช้าบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลีย่ ลดลง อย่างมีนยั สําคัญ

F

มากกว่า 1.00

ขับขีด่ ว้ ยความเร็วตํ่ามาก เนื่องจากการติดขัดทีจ่ ุดตัด มีการติดขัดเป็ นขบวนยาว

ทีม่ า: Transportation Research Board, 1994

ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ จะเห็นว่าใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนในวันหยุดคือ วันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลาเร่งด่วนทีส่ ุดจากการประเมิน คือ
ช่วงบ่าย (15.01-16.00 น.) มีค่าเท่ากับ 477 PCU/ชัวโมง
่
สําหรับวันธรรมดา คือ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม
2561 ช่วงเวลาเร่งด่วนทีส่ ุดจากการประเมิน คือ ช่วงบ่าย (09.01-10.00 น.) เท่ากับ 649 PCU/ชัวโมง
่
แสดงดังตารางที่ 3-22
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

6
3.50
21.00
9000
7200
5000
32004400

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-22 ปริ มาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4024 ตอนตี นเขา-หาดราไวย์
ในช่วงเวลาเร่งด่วนและอัตราส่วนระหว่างปริ มาณการจราจร (V) ต่อความสามารถในการรองรับ
ปริ มาณการจราจรได้สงู สุด (C)
ปริ มาณการจราจร
วัน

ช่วงเวลา

(PCU/ชม.)

อัตราส่วนปริ มาณ
การจราจร
(V/C Ratio)

วันอาทิ ตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

07.00-08.00
08.01-09.00
09.01-10.00
10.01-11.00
11.01-12.00
12.01-13.00
13.01-14.00
14.01-15.00
15.01-16.00
16.01-17.00
17.01-18.00
18.01-19.00
07.00-08.00
08.01-09.00
09.01-10.00
10.01-11.00
11.01-12.00
12.01-13.00
13.01-14.00
14.01-15.00
15.01-16.00
16.01-17.00
17.01-18.00
18.01-19.00

267
373
410
437
467
409
371
350
477
378
455
422
368
479
649
496
456
391
473
436
367
533
544
508

0.178
0.249
0.273
0.291
0.311
0.273
0.247
0.233
0.318
0.252
0.303
0.281
0.246
0.320
0.433
0.331
0.304
0.261
0.315
0.291
0.245
0.355
0.362
0.339

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2561

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจราจรค่าการจราจรติดขัด แสดงดังตารางที่ 3-18
จะเห็นได้ว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ในวันหยุด คือ วันอาทิตย์ท่ี 2
ธันวาคม 2561 สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ส่วนวันอังคารที่ 4
ธัน วาคม 2561 สภาพการจราจรคล่ อ งตัว ไม่ ติด ขัด การหยุ ด จอดที่ท างแยกมีน้ อ ย เช่ น กัน สภาพ
การจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ณ ช่วงเวลาต่ างๆ แสดงดัง
ตารางที่ 3-23
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3-83

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-23 แสดงสภาพการจราจรบนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ณ
ช่วงเวลาต่างๆ
วันอาทิ ตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
เวลา
ค่า V/C Ratio
0.178
07.01-08.00
0.249
08.01-09.00
0.273
09.01-10.00
0.291
10.01-11.00
0.311
11.01-12.00
0.273
12.01-13.00
0.247
13.01-14.00
0.233
14.01-15.00
0.318
15.01-16.00
0.252
16.01-17.00
0.303
17.01-18.00
0.281
18.01-19.00
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา
ค่า V/C Ratio
0.246
07.01-08.00
0.320
08.01-09.00
0.433
09.01-10.00
0.331
10.01-11.00
0.304
11.01-12.00
0.261
12.01-13.00
0.315
13.01-14.00
0.291
14.01-15.00
0.245
15.01-16.00
0.355
16.01-17.00
0.362
17.01-18.00
0.339
18.01-19.00
หมายเหตุ

สภาพการจราจร*
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
สภาพการจราจร*
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

* เทียบกับเกณฑ์ของ Transportation Research Board
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3.3.3 การใช้นํ้า
การบริการการประปาในจังหวัดภูเก็ต มีดงั นี้
จังหวัดภูเก็ต มีการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าและสามารถใช้เก็บนํ้าแล้ว จํานวน 2 แห่ง ปริมาณความจุรวม 17.4
ล้านลูกบาศก์เมตร และอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 1 แห่ง ปริมาณความจุ 5.74 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้สาํ หรับการอุปโภคและบริโภค ในส่วนของการทําการเกษตรจะใช้น้ําจากบ่อ
นํ้าตืน้ ดังตารางที่ 3-24
ตารางที่ 3-24 แสดงโครงการชลประทานและปริ มาณความจุของอ่างเก็บนํ้าจังหวัดภูเก็ต
ที่

ชื่อโครงการชลประทาน

1
2
3

โครงการชลประทานบางวาด
โครงการชลประทานบางเหนียวดํา
โครงการชลประทานคลองกะทะ

ปี พ.ศ.
ที่สร้าง
2526
2551
2556

สถานที่ตงั ้
ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้
ตําบลศรีสนุ ทร อําเภอถลาง
ตําบลฉลอง อําเภอเมือง

ปริ มาณความจุ
(ลบ.ม.)
10.2
7.2
5.74

หมายเหตุ

อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง

ทีม่ า : รายงานสรุปสถานการณ์น้ําและการให้ความช่วยเหลือ ณ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการชลประทานภูเก็ต สํานักงาน
ชลประทานที่ 15, พฤษภาคม 2561

สําหรับการบริการการประปาในจังหวัดภูเก็ต มีดงั นี้
1) โครงการชลประทานภูเก็ต ได้สรุปข้อมูลการผลิตนํ้าประปาของการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
พ.ศ. 2555
1.การประปาเทศบาลนครภูเก็ตผลิ ตนํ้าประปาจากแหล่งนํ้าดิ บใน
ขุมเหมืองร้าง 9 แห่ง ของเอกชนและของเทศบาล
1.1 ขุมนํ้าเทศบาล
1.2 ขุมนํ้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9
1.3 ขุมนํ้าหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1.4 ขุมนํ้าซอยพะเนียง
1.5 ขุมนํ้าแฝด
1.6 ขุมนํ้าริมถนนวิชติ สงคราม
1.7 ขุมนํ้าบริษทั อนุ ภาษวิวธิ การ จํากัด อําเภอกะทู้
1.8 ขุมนํ้านายคณิต ยงสกุล
1.9 ขุมนํ้าบริษทั อนุ ภาษวิวธิ การ จํากัด ถนนเจ้าฟ้า
รวมปริ มาณนํ้าดิ บทัง้ สิ้ น
2.เทศบาลนครภูเก็ต มีโรงผลิ ตนํ้าประปา จํานวน 3 แห่ง
2.1 ระบบการผลิตขุมนํ้าเทศบาล
2.2 ระบบการผลิตขุมนํ้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9
2.3 ระบบการผลิตถนนดํารง
รวมอัตรากําลังการผลิ ตนํ้าทัง้ สิ้ น

ความจุ
(ลูกบาศก์เมตร)
334,000
100,000
127,000
72,000
732,900
222,000
2,000,000
73,000
1,000,000
4,660,900
กําลังการผลิ ต
(ลบ.ม./วัน)
1,680
3,600
20,880
26,160

หมายเหตุ
ของเทศบาลนครภูเก็ต
ของเทศบาลนครภูเก็ต
ของ บ.โอ่ยเซีย้ ง จํากัด
ของ บ.โอ่ยเซีย้ ง จํากัด
ของ บ.เข้งหงวน จํากัด
ของนายบันลือ ตันติวทิ

หมายเหตุ

ทีม่ า : โครงการชลประทานภูเก็ต ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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2) การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาภูเก็ต
1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ระบบผลิ ตที่ใช้งานจริ ง (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

1.1 สถานีผลิตนํ้าสํานักงานการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต

36,000

1.2 สถานีผลิตนํ้าบ้านบางโจ

12,000

กําลังผลิตใช้งานรวม

48,000

2. เอกชน มีสถานี ผลิ ตนํ้า จํานวน 3 แห่ง

ระบบผลิ ตที่ใช้งานตามสัญญา
(ลูกบาศก์เมตรต่อวันวัน)

2.1 สถานีผลิตนํ้ากะทู้

13,000

2.2 สถานีผลิตนํ้าเข้งหงวน

3,000

2.3 สถานีผลิตนํ้า RO กะรน

12,000

กําลังผลิตทีใ่ ช้งานตามสัญญา

28,000

กําลังผลิ ตที่ใช้งานรวมทัง้ หมด

76,000

และทําสัญญาซือ้ นํ้าประปาเพิม่ ทีส่ ถานีผลิตนํ้าเจ้าฟ้า

มีระบบผลิตทีใ่ ช้งานตามสัญญา
3,000 ลบ.ม./วัน

ทีม่ า : โครงการชลประทานภูเก็ต ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การประปาส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต ให้บริการนํ้าประปาในเขต อําเภอกะทู้ และอําเภอเมือง รวม
5 ตํ า บล 3 เทศบาลตํ า บล และจํา หน่ า ยนํ้ า ประปาให้ก ับ การประปาเทศบาลนครภู เ ก็ต สัด ส่ว นการ
ให้บริการนํ้าประปา เมือ่ เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรทีไ่ ด้ในพืน้ ทีพ่ บว่า มีสดั ส่วนทีน่ ้อยในหลายพืน้ ที่
เนื่องจากกําลังการผลิตนํ้าประปาไม่เพียงพอ
ปจั จุบนั ความต้องการใช้น้ําประปาของจังหวัดภูเก็ต มากกว่ากําลังผลิตทีม่ อี ยู่จริงของการประปา
ส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต รวมกับกําลังผลิตของบริษทั ฯ และกําลังผลิตของเทศบาลรวมกันแล้วก็ตาม ก็ยงั
สามารถให้บริการนํ้าประปาได้ในสัดส่วนตํ่ากว่า 50% ของประชากร
แผนและงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ปี 2555
 บริเวณอ่างเก็บนํ้าคลองกะทะ ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 12,000 ลบ.ม./วัน (500 ลบ.ม./ชม.)
 สถานีผลิตนํ้าสํานักงานการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาภูเก็ต ซึง่ มีระบบผลิตเดิมขนาด 36,000
ลบ.ม./วัน จะเพิม่ กําลังการผลิตอีก 500 ลบ.ม./ชม. เป็ น 48,000 ลบ.ม./วัน
 สถานีผลิตนํ้าบ้านบางโจซึง่ มีระบบผลิตเดิมขนาด 12,000 ลบ.ม./วัน (500 ลบ.ม./ชม.) จะเพิม่ กําลัง
การผลิตอีก 300 ลบ.ม./ชม. เป็ น 19,200 ลบ.ม./วัน พร้อมจัดหาทีด่ นิ เพิม่ เพื่อก่อสร้างระบบ
ผลิตอีก 19,200 ลบ.ม./วัน
สรุปแผนและงบประมาณ การประปาส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต จะสามารถผลิตนํ้าประปาได้วนั ละ
48,000 ลบ.ม. และสามารถผลิตเพิม่ จากเดิมอีก 31,200 ลบ.ม./วัน โดยรวมแล้วจะให้บริการนํ้าประปาได้
ประมาณวัน ละ 79,200 ลบ.ม./วัน รวมกับ ของที่เ อกชนที่ผ ลิต ตามสัญ ญาวัน ละ 31,000 ลบ.ม. หาก
ก่อสร้างตามแผน และงบประมาณ การประปาส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต ปี 2555 แล้วเสร็จ ดังนัน้ นํ้ าที่
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จ่ายออกจากระบบของการประปาส่วนภูมภิ าครวมวันละ 110,200 ลบ.ม. (ทีม่ า : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ 28 ต.ค. 2559)
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาภูเก็ต มีจาํ นวนผูใ้ ช้น้ํา 61,395 ราย
กําลังผลิตทีใ่ ช้งาน 100,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณนํ้าผลิต 3,286,415 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ปริมาณ
นํ้าผลิตจ่าย 2,962,859 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และปริมาณนํ้ าจําหน่ าย 2,130,112 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
(การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาภูเก็ต, กรกฎาคม 2561)
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ ทัง้ หมด
จะซือ้ นํ้าบรรจุขวด/ถังเป็ นนํ้าดื่ม และส่วนใหญ่ใช้น้ําประปาจากประปาส่วนภูมภิ าคสาขาภูเก็ต เป็ นแหล่ง
นํ้าใช้หลัก รองลงมาใช้น้ําบ่อ สําหรับโครงการใช้น้ําจากการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต และใช้น้ําซื้อ
จากรถบรรทุกนํ้าเอกชนเป็ นแหล่งนํ้าสํารอง

3.3.4 การระบายนํ้า
ั ่ นตก ประกอบด้วยลุ่มนํ้าเล็กๆ 24 ลุ่มนํ้ากระจายอยู่
จังหวัดภูเก็ตอยู่ในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าภาคใต้ฝงตะวั
ทัวไป
่ โดยจังหวัดภูเก็ตมีพน้ื ทีร่ บั นํ้ าฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณนํ้ าต่อหน่ วยพืน้ ทีเ่ ท่ากับ
17.92 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร มีลาํ นํ้าธรรมชาติสายสัน้ ๆ รวม 188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศ
ตะวันออก และ 63 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก โดยมีระบบทางนํ้าแบบขนนก
(Dendritic Pattern) คือ ประกอบด้วยคลองสายสําคัญทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นเส้นทางการระบายนํ้ าฝนตาม
ธรรมชาติจากภูเขาไหลออกสู่ทะเลในฤดูฝน และเป็ นแหล่งรองรับนํ้ าเสีย/นํ้ าทิง้ ทีป่ ล่อยจากแหล่งกําเนิด
ประเภทต่างๆ ((แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560))
1) คลองบางใหญ่ ไหลลงสูท่ ะเลด้านตะวันออกทีอ่ ่าวภูเก็ตมีความ ยาวประมาณ 8,000 เมตร
2) คลองบางลา ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันตกทีอ่ ่าวปา่ ตอง
3) คลองบางโรง ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันออกทีอ่ ่าวบางโรงมีความยาวประมาณ 4,800 เมตร
4) คลองท่าเรือ ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันออกทีอ่ ่าวท่าเรือ
5) คลองท่า มะพร้า ว ไหลลงสู่ท ะเลด้า นทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ที่อ่ า วมะพร้า วมีค วามยาว
ประมาณ 7,200 เมตร
6) คลองบ้านหยิด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่คลองท่านุ่ นช่องแคบปากพระมีความยาว
ประมาณ 7,750 เมตร
7) คลองพม่าหลง ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันตกทีอ่ ่าวทุง่ หนุ๋ง อําเภอถลาง
8) คลองกมลา ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันตกทีอ่ ่าวกมลามีความยาวประมาณ 3,750 เมตร
9) คลองโคกโตนด ไหลลงสูท่ ะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ทอ่ี ่าวฉลอง
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การระบายนํ้ าในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ ประกอบด้วยการระบายนํ้ าตามธรรมชาติและการ
ระบายนํ้าทีส่ ร้างขึน้ การระบายนํ้าตามธรรมชาติประกอบด้วยคลองรับนํ้าย่อย และคลองรับนํ้าหลัก 1 สาย
คือ คลองบางราไวย์ ส่วนการระบายนํ้ าทีส่ ร้างขึน้ นัน้ ได้แก่ คูระบายนํ้ าข้างถนนสายต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลราไวย์ ดังนัน้ โครงการทีพ่ กั อาศัย โรงแรม หรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศทีม่ ใี นเขตเทศบาล
ตําบลราไวย์ ทางเทศบาลตําบลราไวย์จะแนะนําให้โครงการนํานํ้าทิง้ กลับมาใช้ประโยชน์หรือหากปล่อยลง
ทางระบายนํ้าสาธารณะ จะต้องมีการบําบัดให้ได้มาตรฐานนํ้าทิง้ ทีท่ างราชการกําหนด ส่วนนํ้าฝนสามารถ
ระบายลงสูแ่ หล่งนํ้าสาธารณะหรือรางระบายนํ้าสาธารณะทีม่ ใี นบางบริเวณได้

3.3.5 การจัดการนํ้าเสีย
ปจั จุบนั เทศบาลตําบลราไวย์ ยังไม่มรี ะบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียรวม บ้านเรือน
ของประชาชนทีม่ อี ยู่แต่เดิม ซึง่ ไม่ได้ตดิ ตัง้ ระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป จะบําบัดนํ้าเสียขัน้ ต้นจากส้วมบ่อ
เกรอะ บ่อซึม แต่น้ํ าเสียจากห้องนํ้ าและห้องครัวอาจไม่ได้รบั การบําบัด ส่วนบ้านเรือนของประชาชนที่
ปลูกสร้างขึน้ ในระยะหลัง มักติดตัง้ ระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป ส่วนอาคารอื่นๆ เช่น อาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารชุด โรงแรม เป็ นต้น ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ต้องติดตัง้ ระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อบําบัดนํ้าเสียที่
เกิดขึน้ ให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด ก่อนปล่อยระบายลงแหล่งรับนํ้า ทัง้ นี้อาจนํานํ้า
เสียทีผ่ า่ นการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น รดนํ้าต้นไม้ ล้างถนน เป็ นต้น

3.3.6 การจัดการมูลฝอย
พื้นที่โครงการอยู่ในเขตการให้บริการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลราไวย์ โดยเทศบาลมี
รถยนต์ท่ใี ช้ในการจัดเก็บขยะทัง้ สิ้น 8 คัน แยกเป็ น รถบรรทุกขยะแบบเปิ ดข้างเทท้าย จํานวน 1 คัน
รถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย จํานวน 6 คัน และรถบรรทุกแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จํานวน 1 คัน ปจั จุบนั
เทศบาลตําบลราไวย์มปี ริมาณขยะทีต่ อ้ งกําจัดประมาณ 35 ตัน/วัน โดยรวบรวมไปกําจัดยังเทศบาลนคร
ภูเก็ต
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยส่งกําจัดทีศ่ นู ย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
รวม 1,237.58 ตัน หรือ 732.97 ตันต่อวัน มีอตั ราการเพิม่ ของขยะมูลฝอยเฉลีย่ ร้อยละ 7.2 ต่อปี (ข้อมูล
ย้อนหลัง 6 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2554-2559)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่อตั ราเพิม่ ของขยะมูลฝอยเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 5
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตําบลกะรน

ได้แก่

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีอ่ ตั ราเพิม่ ของขยะมูลฝอยเฉลีย่ ร้อยละ 5-10 ได้แก่ เทศบาล
เมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตําบลเชิงทะเล เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี เทศบาลตําบลวิชติ
เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลฉลอง องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา องค์การบริหารส่วนตําบลเชิง
ทะเล
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อ ตั ราเพิ่ม ของขยะมูลฝอยเฉลี่ย มากกว่าร้อ ยละ 10 ได้แ ก่
เทศบาลตําบลราไวย์ เทศบาลตําบลศรีสุนทร องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว องค์การบริหารส่วน
ตําบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนตําบลป่าคลอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3-25
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การรวบรวมขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ต ดําเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด
ภูเก็ตทัง้ 19 แห่ง และบริษทั เอกชนทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขนส่งไปกําจัด
ณ ศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โดยมีรถขนส่งขยะมูลฝอยมากกว่า 250 เทีย่ วต่อวัน โดยมีรปู แบบ
การให้บริการ 3 ลักษณะดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินการรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเอง จํานวน 13 แห่ง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตําบลกะรน
เทศบาลตําบลวิชติ เทศบาลตําบลราไวย์ เทศบาลตําบลเชิงทะเล เทศบาลตําบลป่าคลอก เทศบาลตําบล
ศรีสนุ ทร องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา และองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว และองค์การบริหารส่วน
ตําบลไม้ขาว
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ า้ งเอกชนดําเนินการรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย จํานวน 5
แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลฉลอง องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกมลา และองค์การบริหารส่วนตําบลสาคู
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย โดยดําเนินการเองและ
จ้างเอกชนบางส่วน คือ เทศบาลนครภูเก็ต
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตัง้ อยู่ท่ี ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตําบลวิชติ อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ได้รบั อนุ ญาตตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กําหนดบริเวณพืน้ ทีใ่ ห้ส่วนราชการหรือองค์กร
ของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตปา่ สงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 284/2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ให้ใช้
ทีด่ นิ ปา่ สงวนแห่งชาติปา่ เลนคลองเกาะผี บริเวณทีป่ า่ ชายเลนเสือ่ มโทรม เนื้อทีร่ วม 291-2-70 ไร่ ได้แบ่ง
พืน้ ทีเ่ พื่อการจัดการขยะมูลฝอยและบําบัดนํ้าเสีย ประกอบด้วย (1) พืน้ ทีก่ ําจัดขยะแบบบ่อฝงั กลบขยะ
จํานวน 120 ไร่ พร้อมระบบบําบัดนํ้าเสียจากบ่อฝงั กลบ จํานวน 14 ไร่ (2) พืน้ ทีก่ ําจัดขยะแบบเตาเผา
จํานวน 46 ไร่ (3) พืน้ ทีร่ ะบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน จํานวน 33 ไร่ (4) พืน้ ทีฉ่ นวนและสาธารณูปโภค
่ (2) ขยะ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รองรับการจัดการขยะ ได้แก่ (1) ขยะมูลฝอยทัวไป
อันตรายชุมชน (3) ขยะติดเชือ้ จากโรงพยาบาล
(1) ขยะมูลฝอยทัวไป
่
ศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยทัวไป
่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และเอกชนที่เ ข้า มาใช้บ ริก ารกํา จัด ขยะ โดยเรีย กเก็บค่า ธรรมเนี ย มกําจัด ขยะ 520 บาทต่ อ ตัน โดย
ดําเนินการกําจัดขยะแบบผสมผสานระหว่างวิธกี ารฝงั กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบเตาเผา (Incineration)
ั่
- บ่อฝงั กลบ ออกแบบให้เป็ นบ่อฝงกลบ
5 บ่อ พืน้ ทีฝ่ งั กลบ 120 ไร่ โดยปี 2536-2538
ก่อสร้างบ่อที่ 1-3 และปี 2538-2553 ก่อสร้างบ่อที่ 4-5 ปริมาตรรวมทัง้ สิน้ 1,435,780 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณขยะรวมทัง้ สิน้ 988,348 ตัน และมีการป้องกันนํ้าชะขยะจากบ่อฝงั กลบขยะมูลฝอย โดยปูพน้ื บ่อ
ป้องกันการซึมชะขยะด้วยดินเหนียว 0.3 เมตร และปูทบั ด้วยแผ่น HDPE วางท่อรวบรวมนํ้าชะขยะมูล
ฝอยส่งเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียปจั จุบนั ใช้พน้ื ทีฝ่ งั กลบเต็มทุกบ่อ
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ตารางที่ 3-25 สถิ ติปริ มาณขยะประจําปี พ.ศ. 2556-2560 ณ ศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
โดยเทศบาลนครภูเก็ต
ลําดับ

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

ปี งบประมาณ

หน่ วยงาน

ทน.ภูเก็ต
ทม.ปา่ ตอง
ทม.กะทู้
ทต.กะรน
ทต.เชิงทะเล
ทต.เทพกระษัตรี
ทต.วิชติ
ทต.รัษฎา
ทต.ราไวย์
ทต.ฉลอง
ทต.ศรีสนุ ทร
อบจ.ภูเก็ต
อบต.กมลา
อบต.เกาะแก้ว
อบต.เชิงทะเล
อบต.เทพ
กระษัตรี
อบต.ไม้ขาว
ทต.ปา่ คลอก
อบต.สาคู*
เอกชน
ขยะสาธารณะ
รวม

ปริ มาณ
ขยะเฉลี่ย

เปรียบ
เทียบ

อัตราการ
เพิ่ มต่อปี

ปี 2560

ปี 59/ปี 60

(ปี 53-58)

(ตัน/วัน)

(+/-) %

(+/-) %

2556

2557

2558

2559

2560

44,749.1
41,398.8
13,399.4
12,418.5
2,685.7
2,662.1
19,981.0
20,668.4
10,906.4
12,024.2
8,306.7
463.1
3,141.6
4,153.3
4,652.9

46,802.8
43,144.9
14,143.5
15,035.8
2,837.7
2,825.3
21,530.8
21,861.5
11,626.5
12,794.8
9,598.5
701.5
3,250.6
4,325.1
5,361.6

47,522.1
45,883.3
15,338.5
15,403.5
3,068.8
2,892.5
24,054.0
22,516.8
12,250.8
13,968.7
10,253.8
879.3
3,540.4
4,458.2
5,574.0

48,776.96
47,811.56
16,215.01
17,515.51
3,080.88
3,092.83
25,736.30
25,411.24
13,413.02
15,051.37
11,640.11
1,130.99
3,811.63
4,908.21
5,815.38

49,872.7
50,967.4
17,608.6
19,106.2
3,472.3
3,147.2
28,065.2
26,611.3
15,000.3
16,074.6
12,481.1
1,530.7
4,193.6
5,135.3
6,775.2

136.6
139.6
48.2
52.3
9.5
8.6
76.9
72.9
41.1
44.0
34.2
4.2
11.5
14.1
18.6

2.7
6.9
8.5
9.
12.6
2.1
9.0
4.5
12.0
6.9
7.0
36.0
10.1
4.4
16.6

3.36
5.65
6.32
4.56
4.58
4.99
6.64
6.14
7.92
7.56
11.15
18.65
6.73
5.45
5.56

3,967.9

4,218.9

4,466.3

4,454.18

4,741.8

13.0

5.9

8.14

3,688.93
3,706.96
488.44
11,284.00
1,237.58
267,033.51

3,873.6
4,334.8
4,072.9
34,848.6
1,711.6
313625.0

10.6
11.9
11.2
95.5
4.7
-

5.4
16.8
654.6
5.3
40.9

6.46
9.88
1.33
4.21

731.60

859.25

-

2,763.6
2,539.3
529.7
29,462.7
545.4
241,419.8

เฉลี่ย ตัน/วัน

661.4

2,697.9
3,439.0
3,067.1
4,192.8
0.0
0.0
26,341.5 31,040.3
995.3
1,147.1
253,161.5 271,890.1
693.6

744.9

หมายเหตุ : * เฉพาะ อบต.สาคู ตัง้ แต่ปี 2555 จ้างเอกชนดําเนินการ ไม่ได้สง่ กําจัด ณ ศูนย์กาํ จัดขยะจังหวัดภูเก็ต
CARGR (Compound Average Growth Rate) เป็ นการหาค่าอัตราเติบโตแบบทบต้นโดยเฉลีย่ ต่อปี
มีสตู รเป็ น = [(จํานวน ณ ปีสดุ ท้าย / จํานวน ณ ปี แรก) ยกกําลัง (1/จํานวนปี ทผ่ี า่ นไป) -1] x 100%
ที่มา : เทศบาลนครภูเก็ต,2560
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

- ระบบกําจัดขยะโดยวิธกี ารเผา (Incineration) โรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดที่ 1 (เตา A)
เทศบาลนครภูเก็ต ได้รบั งบประมาณแผ่นดินปี 2538 จํานวน 788 ล้านบาท (ไม่รวมค่าทีด่ นิ ) ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและเริม่ เดินระบบเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 โรงเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ชุดที่
ั่
1 ประกอบด้วย อาคารเตาเผาขยะ อาคารประกอบต่างๆ ระบบฝงกลบขี
เ้ ถ้าเบา และโครงสร้างพืน้ ฐาน สิง่
อํานวยความสะดวกสําหรับโรงงาน ภายในอาคารประกอบด้วย เตาเผา 1 ชุด ประเภทตะกรับ (ออกแบบ
ไว้ให้สามารถติดตัง้ ได้อกี 1 ชุด) โดยเทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy Industry ซึง่ ใช้เตาเผาของ Martin
มีความสามารถในการเผาขยะมูลฝอย 250 ตันต่อวัน เผาไหม้ต่อเนื่อง 24 ชัวโมง
่
ออกแบบให้ทาํ งานได้
้
เป็ นเวลาอย่างน้อย 7,000 ชัวโมงต่
่
อปี ระบบไฟฟากังหันไอนํ้ามีกําลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ แบบแรงดัน
ย้อนกลับ ซึง่ เพียงพอสําหรับใช้ในโรงงาน และมีไฟฟ้าส่วนเกินทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ใน
กรณีเตาเผาปิ ดซ่อมบํารุงรักษาระบบ สถานทีเ่ ก็บขยะรองรับปริมาณขยะสะสมได้ 3,000 ตัน ระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศเป็ นระบบแห้งพร้อมเครื่องกรองฝุน่ ชนิดถุง (Bag Fill) ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบ
ควบคุมกลิน่ และระบบควบคุมเสียง ซึง่ เพียงพอทีจ่ ะทําให้มลพิษต่างๆ ลดลงอยูใ่ นระดับไม่มผี ลกระทบต่อ
สภาวะแวดล้อม เนื่องจากเตาเผาได้ถูกใช้งานอย่างหนักเป็ นเวลา 13 ปี ปจั จุบนั หยุดดําเนินการตัง้ แต่
พฤษภาคม 2555 ปิดรอการซ่อมแซมในปีงบประมาณ 2559
- ระบบกําจัดขยะโดยวิธกี ารเผา (Incineration) โรงเตาเผาขยะภูเก็ต ชุดที่ 2 (เตา B และเตา
C) เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้สมั ปทาน บริษทั พีเจที เทคโนโลยี จํากัด ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรง
เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อพฤษภาคม 2555 เป็ นเตาเผา
แบบตะกรับ (Stoker Incineration) ลูกสูบสามชัน้ มีใบมีดตรงกลาง จํานวน 2 เตา กําลังการเผา 350 ตัน/
วัน/เตา สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ของจังหวัดภูเก็ต 700 ตัน/วัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้
12 เมกะวัตต์ ซึง่ เพียงพอสําหรับใช้ในโรงงาน และมีไฟฟ้าส่วนเกินสามารถส่งขายให้กบั การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค ในกรณีเตาเผาปิ ดซ่อมบํารุงรักษาระบบ สถานทีเ่ ก็บขยะรับรองปริมาณสะสมได้ 10,000 ตัน
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็ นระบบแห้งพร้อมเครื่องกรองฝุน่ ชนิดถุง (Bag Fillter) ระบบบําบัดนํ้า
เสีย ระบบควบคุ ม กลิ่น และควบคุ ม เสีย ง ซึ่ง เพีย งพอที่จ ะให้ม ลพิษ ต่ า งๆ ลดลงอยู่ใ นระดับ ที่ไ ม่ ม ี
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
(2) ขยะอันตรายจากชุมชน
ศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต มีอาคารกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนทีร่ วบรวมและ
ขนส่งมาจากแหล่งกําเนิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเปิ ดรวบรวม ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน เพื่อรอขนส่ง
ของเสีย อัน ตรายไปกํ า จัด โดยผู้ร ับ บริก ารกํ า จัด ของเสีย อัน ตรายที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรือ่ ง กําหนดประเภท ราคา
และหลักเกณฑ์การนําส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดการของเสียอันตราย
ประเภทถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพท์ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ จากสถานประกอบการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดการของเสียอันตราย ในอัตราเหมาจ่าย กิโลกรัมละ 22
บาท ทุก ประเภท โดยล่ า สุด ปี 2557 หลอดไฟทุก ประเภทและถ่ า นไฟฉายที่ส่ง กํา จัด จํา นวน 2,451
กิโลกรัม
ปี 2557-2558 เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธเิ พื่อสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และเอกชนจัดทํา
โครงการขยะอันตรายสร้างชาติ (Battery 2 Scholarship) โดยรณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียอันตราย
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เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น ออกจากขยะชุมชนทัวไป
่ แล้วนําไปมอบให้โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวบรวมไว้แลกเป็ นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เพื่อให้
เทศบาลนครภูเก็ตรวบรวมและนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี โดยของเสียอันตรายประเภทถ่านไฟฉายบรรจุใน
ขวดนํ้าพลาสติกขนาด 6 ลิตร จํานวน 10 แกลลอน แลกทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุนๆ ละ 2,000 บาท

รูปที่ 3-31 ตัวอย่างจุดทิ้ งขยะอันตรายจากชุมชน

รูปที่ 3-32 ขัน้ ตอนดําเนิ นการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
(3) ขยะติดเชือ้ จากโรงพยาบาล
เทศบาลนครภูเ ก็ต ได้ให้บ ริก ารเก็บ รวบรวมขนส่ง ขยะติด เชื้อ แก่ ส ถานบริห ารสาธารณสุข
จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลปา่ ตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาล อบจ.
ภูเ ก็ต โรงพยาบาลกรุง เทพภูเ ก็ต โรงพยาบาลสิริโ รจน์ โรงพยาบาลมิช ชันภู
่ เ ก็ต โรงพยาบาลดีบุ ก
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ในปี งบประมาณ 2558 มีปริมาณขยะติดเชือ้ ที่
กําจัด จํานวน 411,372 กิโลกรัม การกําจัดขยะติดเชือ้ จากสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต โรง
เตาเผาขยะติดเชือ้ ขนาดกําจัดขยะติดเชือ้ ได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม/ชัวโมง
่
ใช้เชือ้ เพลิงชนิดแก๊ส LPG
และระบบบําบัดอากาศแบบแห้งโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะติดเชื้อ กิโลกรัมละ 12-15
บาท
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ความก้าวหน้ าในการดําเนิ นโครงการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง และแหล่งกําเนิดขนาดใหญ่ประเภทชุมชน โรงเรียน โรงแรม
หลายแห่ง ในจัง หวัด ภูเ ก็ต มีโ ครงการสนับ สนุ น กิจ กรรม ลด คัด แยก และนํ า ขยะมูล ฝอยกลับ มาใช้
ประโยชน์ใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี 2546 อาทิ ถนนปลอดถัง รับบริจาควัสดุรไี ซเคิล ขยะแลกไข่
ธนาคารขยะรีไซเคิล การนําไปเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ไบโอดีเซล ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอย่างยังยื
่ น ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลวิชติ ศูนย์
การเรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมและพลังงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทัง้ การคัดแยกโดยพนักงานท้ายรถ
และผูค้ ยุ้ เขีย่ ขยะในสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัดภูเก็ตมีกจิ กรรมลงนามข้อตกลงร่วมมือคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะอินทรียท์ แ่ี หล่งกําเนิด ณ
ศูนย์การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ต อย่างยังยื
่ น ภายใต้โครงการภูเก็ตเมืองลด
คาร์บอน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยทีถ่ กู นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 77,582 ตัน

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลวชิ ระภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลวชิ ระภูเก็ต

รูปที่ 3-33 ตัวอย่างการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่
ศูน ย์ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ดั การขยะอย่า งยังยื
่ น (Phuket
management technology transfer center)

sustainable

waste

เป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนนํ าขยะอินทรียไ์ ปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ มีสถานีถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย การแยกและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ การหมักปุ๋ย
ถังหมักแก๊ส ถังหมักขยะอินทรียค์ รัวเรือน หมูหลุม ไส้เดือนกินขยะ ไบโอดีเซล โรงเผาขยะผลิตไฟฟ้า โรง
บําบัดนํ้าเสีย ซึง่ เป็ นการลดขยะของเสีย และประชาชนทีส่ นใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดปี ปจั จุบนั
ในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต มีศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะไม่น้อยกว่า 10 แห่ง กระจายอยู่ทงั ้ พื้นที่ และมี
เครือข่ายจัดการขยะโดยมูลนิธเิ พือ่ สิง่ แวดล้อมภูเก็ต ประชาคมพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมภูเก็ต โดยได้รบั อุดหนุ น
งบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพือ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสูศ่ นู ย์เรียนรูเ้ พิม่ ขึน้
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ผลสําเร็จของการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตเกิดจากความรุนแรง ร่วมใจ ของเครือข่ายภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคมอย่างดียงิ่ ทําให้มผี มู้ าศึกษาดูงานปีละหลายหมืน่ คน และรัฐบาลได้ใช้เป็ นรูปแบบ
การจัดการขยะของประเทศในปจั จุบนั
ผลการดําเนิ นการภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจดั การขยะอย่างยังยื
่ น
(Phuket sustainable waste management technology transfer center)
1.ถังหมักปุ๋ยอิ นทรียแ์ บบใช้อากาศ

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-34 ถังหมักปุ๋ยอิ นทรียแ์ บบใช้อากาศ
แนวทางการกําจัดขยะอินทรีย์โดยวิธใี ช้ถงั หมักปุ๋ยอินทรีย์แบบใช้อากาศ สามารถนํ าไปใช้กบั
ครัวเรือน สถานประกอบการทีม่ เี ศษขยะเหลือใช้ โดยไม่มกี ลิน่ และผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม เทศบาล
นครภูเก็ตร่วมกับมูลนิธเิ พื่อสิง่ แวดล้อมภูเก็ต ได้คดิ ค้นต้นแบบถังหมักปุ๋ยอินทรียแ์ บบใช้อากาศ เพื่อช่วย
ลดปริมาณขยะอินทรียอ์ ย่างยังยื
่ น
2.ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-35 โรงเลีย้ งไส้เดือนดิ นเครื่องแยกปุ๋ยไส้เดือน
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) หมายถึง เศษซากอินทรียว์ ตั ถุต่างๆ รวมทัง้ ดินและ
จุลนิ ทรีย์ท่ไี ส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลาย อินทรียวัตถุเหล่านัน้ ภายในลําไส้ของ
ไส้เดือนดิน แล้วจึงขับถ่ายเป็ นมูลออกมาทางรูทวาร ซึง่ มูลทีไ่ ด้จะมีลกั ษณะเป็ นเม็ดสีดาํ มีธาตุอาหารพืช
อยูใ่ นรูปทีพ่ ชื สามารถนําไปใช้ได้ในปริมาณทีส่ งู และมีจลุ นิ ทรียจ์ าํ นวนมาก ซึง่ ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก
โดยใช้ไส้เดือนดินขยะอินทรียท์ ไ่ี ส้เดือนดินกิน เข้าไป และผ่านการย่อยสลายในลําไส้แล้วขับถ่ายออกมา
มูลไส้เดือนดินทีไ่ ด้เรียกว่า “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน”
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3. นํ้าหมักชีวภาพ

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

รูปที่ 3-36 โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ
นํ้าหมักชีวภาพ หรือ EM (Effective Microorganisms) คือ สารละลายทีไ่ ด้จากการย่อยสลายเศษ
วัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์ โดยการหมักในสภาพไร้อากาศ ประโยชน์น้ําหมักชีวภาพ เช่น
ใช้เป็ นหัวเชือ้ ในการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ ใช้ในการกําจัดนํ้าเสียและการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา ใช้ทาํ ความสะอาด
พืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ ใช้บาํ บัดกลิน่ เหม็นต่างๆ เช่น ห้องส้วม กองขยะ ท่อระบายนํ้า และใช้แทนปุ๋ยเคมี
4. ปุ๋ยหมักใบไทร

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

รูปที่ 3-37 โรงปุ๋ยหมักใบไทร
5. นํ้าหมักชีวภาพ และนํ้ายาชีวภาพ

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

ศูนย์การเรียนรู้โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิ ตี้

ศูนย์การเรียนรู้โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิ ตี้

รูปที่ 3-38 ถังนํ้าหมักชีวภาพ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

นํ้าหมักชีวภาพ หรือ EM (Effective Microorganisms) คือ สารละลายทีไ่ ด้จากการย่อยสลาย
เศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์ โดยการหมักในสภาพไร้อากาศ ประโยชน์น้ําหมักชีวภาพ
เช่น ใช้เป็ นหัวเชือ้ ในการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ ใช้ในการกําจัดนํ้าเสียและการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา ใช้ทําความ
สะอาดพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ ใช้บาํ บัดกลิน่ เหม็นต่างๆ เช่น ห้องส้วม กองขยะ ท่อระบายนํ้า และใช้แทนปุ๋ยเคมี
6. บ่อเลีย้ งปลากิ นพืช

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-39 การเลีย้ งปลากิ นพืชด้วยบ่อปูนซีเมนต์
7. หมูหลุม

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-40 การเลีย้ งหมูหลุม
การเลีย้ งสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) เน้นการใช้วสั ดุทม่ี อี ยูต่ ามธรรมชาติและในท้องถิน่ เป็ น
หลัก หาง่าย ราคาถูก และสามารถนําวัสดุทเ่ี หลือใช้ต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อกี ทําให้ช่วยลด
ต้นทุนการเลีย้ งสุกรได้ค่อนข้างมาก อีกทัง้ เป็ นการพึง่ พาอาศัยเกื้อหนุ นซึง่ กันและกันระหว่างพืชกับสัตว์
กล่าวคือ เมือ่ มีการปลูกพืชเกษตรกรสามารถใช้พชื หรือเศษพืชผัก และผลไม้ต่าง ๆ กลับมาทําเป็ นอาหาร
หมักเลีย้ งหมูหลุมได้ ในทํานองเดียวกันพืชก็สามารถใช้ประโยชน์จากหมูหลุมได้เช่นกัน โดยการใช้วสั ดุท่ี
อยู่ในหลุมซึ่งถูกย่อยสลายและหมักโดยจุลนิ ทรีย์กลุ่มทีใ่ ห้ประโยชน์ กลายเป็ นปุ๋ยหมักอย่างดีนําไปใช้
ปรับปรุงบํารุงดิน และเป็ นอาหารของพืชได้ ช่วยทําให้การผลิตทัง้ พืชและสุกรมีตน้ ทุนการผลิตลดน้อยลง
การเลีย้ งหมูหลุมจะไม่มปี ญั หาเรือ่ งกลิน่ เหม็นของมูลสุกร นํ้าเสีย และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
8. เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-41 เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

เครือ่ งย่อยปุ๋ยพืชสด ช่วยในการหันย่
่ อยวัสดุทางการเกษตร กิง่ ไม้ ใบไม้ เพื่อนํามาใช้เป็ นปุ๋ย
พืชสด อีกทัง้ ช่วยลดปญั หาทางด้ายมลภาวะสิง่ แวดล้อม ทีเ่ กิดจากการเผา และสามารถเข้ากระบวนผลิต
ก๊าซชีวภาพ
9. เครื่องผลิ ตก๊าซชีวภาพ (biogas)

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-42 เครื่องผลิ ตก๊าซชีวภาพ (biogas)
พืชสดทีผ่ า่ นกระบวนการย่อยเรียบร้อยแล้วนําไปผ่านกระบวนการกรองเก็บเพื่อให้เปลีย่ นสภาพ
เป็ นพืชหมัก สําหรับพืชทีถ่ ูกหมักแล้วจะนํามาผ่านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยจะผ่านบ่อหมักกรด
เพื่อให้สารอินทรียข์ นาดใหญ่เปลีย่ นเป็ นสารอินทรียข์ นาดเล็กทีล่ ะลายนํ้าและเปลีย่ นเป็ นกรดอินทรีย์ ซึง่
เป็ นสารตัง้ ต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพต่อไป หลังจากนัน้ จะนําผลิตภัณฑ์จากบ่อหมักกรดไปใส่ในถังหมัก
มีเทน ซึง่ ในถังนี้กรดอินทรียจ์ ะถูกจุลนิ ทรียใ์ ช้เป็ นสารอาหารเพือ่ ทําการผลิตก๊าซชีวภาพต่อไป
10. ผลิ ตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

รูปที่ 3-43 บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

11. ผลิ ตไบโอดีเซล

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลวชิ ระภูเก็ต

รูปที่ 3-44 การผลิ ตไบโอดีเซล
12. การเผาถ่าน

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

รูปที่ 3-45 หลุมเผาถ่าน และเครื่องอัดถ่านเป็ นแท่ง
13. ธนาคารขยะ

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลวชิ ระภูเก็ต

รูปที่ 3-46 สถานที่จดั ตัง้ ธนาคารขยะ
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ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลวิ ชิต

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-47 การปลูกพืชภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจดั การขยะอย่างยังยื
่ น
โดยนําปุ๋ยอิ นทรียจ์ ากขยะอิ นทรียท์ ี่ผลิ ตได้มาใช้ประโยชน์
ทัง้ นี้ โครงการตัง้ อยู่ในความรับผิดชอบด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลราไวย์ ซึง่
จากหนังสือตอบรับการเก็บขนขยะมูลฝอยให้โครงการนัน้ ทางเทศบาลตําบลราไวย์สามารถดําเนินการ
เก็บขนมูลฝอยให้แก่โครงการได้ (หนังสือการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย แสดงในภาคผนวก ง) โดย
โรงจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลราไวย์มรี ะยะห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ประมาณ 300 เมตร
ผังแสดงเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยจากจุดจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลราไวย์มาถึงพืน้ ที่
โครงการ แสดงดังรูปที่ 3-48
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จุดจอดรถเก็บขนขยะของ
เทศบาลตําบลราไวย์

รูปที่ 3-48 ผังแสดงเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยจากจุดจอดรถเก็บขนขยะของเทศบาลตําบลราไวย์มายังพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3.3.7 การใช้ไฟฟ้ า
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดภูเก็ต เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตทัง้ หมด และจังหวัดพังงาบางส่วน รวม 4 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง อําเภอกะทู้ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีสาํ นักงาน
การไฟฟ้าเพือ่ ให้การบริการกระจายครอบคลุมในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบจํานวน 4 แห่ง คือ
1) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบ อําเภอเมือง อําเภอกะทู้ (บางส่วน) จังหวัด
ภูเก็ต
2) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอําเภอถลาง รับผิดชอบ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคปา่ ตอง รับผิดชอบอําเภอกะทู้ (ตําบลป่าตอง) อําเภอเมือง (ตําบล
ราไวย์) จังหวัดภูเก็ต
4) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอําเภอเกาะยาว รับผิดชอบ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ปจั จุบนั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จ่ายไฟระบบ 115 เควี ผ่านระบบสายส่ง
115 เควี จํานวน 2 วงจร และจ่ายไฟระบบ 115 เควี ผ่านระบบสายส่ง 230 เควี จํานวน 2 วงจร ให้
จังหวัดภูเก็ต โดยมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1 และ 2 ของ กฟผ. เป็ นตัวปรับแรงดันจาก 115 เควี เป็ น 33
เควี แล้วจ่ายผ่านระบบจําหน่ ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดภูเก็ต ให้ผใู้ ช้ไฟ โดยมีสถานีไฟฟ้าย่อย
4 สถานีคอื
1) สถานี ไ ฟฟ้ า ภูเ ก็ต 1 รับ กระแสไฟฟ้ า จากสถานี ไ ฟฟ้ า แรงสูง ภูเ ก็ต 1 ของ กฟผ. มีพ้ืน ที่
ให้บริการครอบคลุมตัวเมืองภูเก็ตทัง้ หมด และเขตปา่ ตองบางส่วน
2) สถานี ไ ฟฟ้ า ภูเ ก็ต 2 รับ กระแสไฟฟ้ า จากสถานี ไ ฟฟ้ า แรงสูง ภูเ ก็ต 2 ของ กฟผ. มีพ้ืน ที่
ให้บริการครอบคลุมเขตปา่ ตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดราไวย์ และแหลมพันวา
3) สถานีไฟฟ้าถลาง รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 2 ของ กฟผ มีพน้ื ทีใ่ ห้บริการ
ครอบคลุมอําเภอถลางทัง้ หมด และเกาะยาว
4) สถานีไฟฟ้าปา่ ตอง ทีม่ รี ะบบสายส่ง 115 เควี จ่ายกระแสไฟฟ้าในกับเทศบาลตําบลกะรนและ
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง
้า
ั่
สําหรับพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นเกาะกลางทะเลจะใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเครือ่ งปนไฟฟ
ดีเซล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดภูเก็ตมีจาํ นวนครัวเรือนทัง้ หมด 166,307 ครัวเรือนโดย
ครัวเรือนทีม่ ไี ฟฟ้าใช้จาํ นวน 163,781 ครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ 99.5 และครัวเรือนทีไ่ ม่มไี ฟฟ้าใช้จาํ นวน
731 ครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 (ทีม่ า : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2557-2560) ดังตารางที่ 3-26
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ตารางที่ 3-26 แสดงจํานวนครัวเรือนผูใ้ ช้ไฟฟ้ าแยกตามรายอําเภอ
การไฟฟ้ า
กฟภ จ.ภูเก็ต
กฟอ. ปา่ ตอง
กฟภ. อําเภอถลาง
รวม

ตําบล
ทัง้ หมด
8
3
6
17

มีไฟฟ้ าแล้ว
8
3
6
17

หลังคาเรือน
ทัง้ หมด
มีไฟฟ้ าแล้ว
103,426
101,210
47,908
47,908
14,973
14,973
166,307
163,781

ทีม่ า : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564), ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
หมายเหตุ : การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556
: ส่วนทีข่ าดหายไปเป็ นครัวเรือนทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้ สาเหตุเนื่องจากบ้านอาศัยอยู่ในพืน้ ทีห่ ่วงห้ามทางราชการหรือ
พืน้ ทีข่ องเอกชน

สําหรับราษฎรในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ เป็ นชุมชนในเขตพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค จึงมีไฟฟ้าใช้อย่างทัวถึ
่ ง ทัง้ หมด 6 หมู่บา้ น คือ หมู่ท่ี 1,2,4,5,6,7 ยกเว้นหมู่ท่ี 3 เป็ นหมู่บา้ นทีม่ ี
พืน้ ทีเ่ ป็ นเกาะทัง้ หมดใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและโซล่าเซล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564, เทศบาล
ตําบลราไวย์)

3.3.8 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่เ กิด ขึ้น ในเขตเทศบาลตํ า บลราไวย์ อยู่ภ ายใต้ค วาม
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลราไวย์ ปจั จุบนั มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ลอด 24 ชัวโมง
่
โดยมีเจ้าหน้าที่
ทัง้ หมด 36 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564, เทศบาลตําบลราไวย์) โดยเทศบาลตําบลราไวย์ม ี
เครื่องมือเครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ รถดับเพลิง จํานวน 1 คัน, รถบรรทุกนํ้า
6 ล้อ จํานวน 1 คัน, รถบรรทุกนํ้า 10 ล้อ จํานวน 1 คัน, รถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 คัน
สําหรับกรณีทเ่ี กิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานีดบั เพลิงของ
เทศบาลตํ า บลราไวย์ โดยมีร ะยะทางห่ า งจากพื้น ที่โ ครงการ ประมาณ 300 เมตร ใช้เ วลาเดิน ทาง
ประมาณ 1 นาที จะถึงพื้นทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ) เส้นทางจาก
สถานีดบั เพลิงของเทศบาลตําบลราไวย์ไปถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ แสดงดังรูปที่ 3-49
กรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ ยังมีห น่ วยงานใกล้เคียงที่ให้ความช่วยเหลือในด้านงานป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ เทศบาลตําบลฉลอง
การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่เ กิด ขึ้น ในเขตเทศบาลตํ า บลฉลอง อยู่ภ ายใต้ค วาม
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลฉลอง ซึ่งอยู่ห่างพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 10.00 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ) โดยเทศบาล
ตําบลฉลองจะมีรถยนต์ดบั เพลิง จํานวน 1 คัน จุน้ําได้ 5 ลูกบาศก์เมตร รถยนต์บรรทุกนํ้าเอนกประสงค์
จํานวน 2 คัน จุน้ําได้ 12 ลูกบาศก์เมตร รถกระเช้า จํานวน 2 คัน และรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1 คัน
โดยมีเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานดับเพลิง จํานวน 11 คน และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝา่ ย
พลเรือน จํานวน 243 คน
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จุดจอดรถดับเพลิ ง
เทศบาลตําบลราไวย์

รูปที่ 3-49 เส้นทางจากสถานี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลราไวย์ไปถึงพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

3.4

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

คุณค่าคุณภาพชีวิต

3.4.1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ
1) สภาพสังคม
(1) จํานวนประชากรและครัวเรือน
ประชากรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 มีจาํ นวน 402,017 คน เป็ นชาย 190,219 คน หญิง
211,798 คน จํานวนครัวเรือนทัง้ หมด 247,471 ครัวเรือน ดังตารางที่ 3-27
ตารางที่ 3-27 จํานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล
จังหวัดภูเก็ต
อําเภอเมืองภูเก็ต
ตําบลเกาะแก้ว
อําเภอกะทู้
ตําบลกมลา
อําเภอถลาง
ตําบลเทพกระษัตรี
ตําบลเชิงทะเล
ตําบลไม้ขาว
ตําบลสาคู
เทศบาลตําบลป่ าคลอก
เทศบาลตําบลวิ ชิต
เทศบาลตําบลราไวย์
เทศบาลตําบลรัษฎา
เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี
เทศบาลตําบลเชิ งทะเล
เทศบาลเมืองกะทู้
เทศบาลตําบลกะรน
เทศบาลเมืองป่ าตอง
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลตําบลศรีสนุ ทร
เทศบาลตําบลฉลอง

จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
247,471
10,483
10,483
5,738
5,738
30,947
8,684
9,860
6,950
5,453
8,307
33,031
16,319
28,861
4,377
3,225
20,280
7,783
15,799
26,249
18,753
17,319

ชาย
(คน)
190,219
6,994
6,994
3,318
3,318
22,443
7,089
5,637
6,538
3,179
8,007
23,461
8,571
22,228
4,158
3,097
13,628
3,847
10,203
36,684
11,713
11,867

หญิ ง
(คน)
211,798
7,639
7,639
3,640
3,640
23,200
7,396
5,918
6,628
3,258
8,434
26,363
9,621
25,146
4,292
3,833
15,767
4,321
10,694
42,578
12,769
13,501

รวม
(คน)
402,017
14,633
14,633
6,958
6,958
45,643
14,485
11,555
13,166
6,437
16,441
49,824
18,192
47,374
8,450
6,930
29,395
8,168
20,897
79,262
24,482
25,368

ทีม่ า : ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรือ่ ง จํานวนราษฎรทัวราชอาณาจั
่
กร แยกเป็ นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2560 สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ในเขตพื้นทีอ่ ําเภอเมืองภูเก็ต ประกอบด้วย ตําบลเกาะแก้ว เทศบาลตําบลฉลอง เทศบาล
ตําบลวิชติ เทศบาลตําบลราไวย์ เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลกะรน และเทศบาลนครภูเก็ต มี
จํานวนประชากรรวมทัง้ สิน้ 13,984 คน เป็ นชาย 6,719 คน เป็ นหญิง 7,265 คน มีจาํ นวนครัวเรือนทัง้ สิน้
10,145 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทงั ้ สิน้ 18,192 คน แยกเป็ น ชาย
8,571 คน หญิง 9,621 คน จํานวนครัวเรือน 16,319 ครัวเรือน (สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2560)
(2) ศาสนาและสถานทีป่ ระกอบศาสนกิจ
จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนศาสนิกชน ทีน่ ับถือศาสนาพุทธมากทีส่ ุด คือ มีจํานวน 245,418 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.65 ศาสนาคริสต์ 3,488
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.98 และ อีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอ่นื ๆ (สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดภูเก็ต, ธันวาคม 2557)
สําหรับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ
60 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็ นร้อยละ 37 ทีเ่ หลือนับถือศาสนาอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 3 สําหรับ
สถานทีป่ ระกอบศาสนกิจในเขตเทศบาลราไวย์ มีวดั 1 แห่ง คือ วัดสว่างอารมณ์ สํานักสงฆ์ 3 แห่ง คือ
สํานักสงฆ์ในหาน สํานักสงฆ์แหลมพรหมเทพ สํานักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร และมัสยิด 4 แห่ง คือ มัสยิด
ดารุ้ลอิสลาม มัสยิดนู รุดดีนียะห์ มัสยิดเอ้าว้าลุ้ลฮีดายะห์ มัสยิดนู รูลอีบาดะห์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2561-2564, เทศบาลตําบลราไวย์)
(3) วัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู่ แต่เนื่องจากการเป็ นเมือง
ท่องเทีย่ วทําให้สภาพทางสังคมเปลีย่ นไปเป็ นสังคมเมือง โดยบางส่วนเป็ นสังคมแบบตะวันตก โดยเฉพาะ
บริเวณทีเ่ ป็ นแหล่งบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ด้านประเพณีทอ้ งถิน่ ที่
สําคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวนั สงกรานต์ ปะเพณีวนั เข้าพรรษา และประเพณีทําบุญตัก
บาตรวันขึน้ ปีใหม่ เป็ นต้น
สําหรับประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ทีส่ าํ คัญในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ ได้แก่ ประเพณีถอื ศีล
กินผัก ประเพณีสวดกลางบ้าน ประเพณีลอโบ้ง สืบสานขนมไทยกาละแมราไวย์ วันสงกรานต์ งาน
ประเพณีลอยกระทง งานเปิ ดฤดูกาล ท่องเทีย่ วส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25612564, เทศบาลตําบลราไวย์)
(4) การศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานสถานศึกษาของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน รวมทัง้ การจัดการศึกษาสถานศึกษา
สังกัดอื่น ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ หมดในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
1. การศึกษาในระบบ จํานวน 99 แห่ง จําแนกได้ ดังนี้
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (สพป.) จํานวน 49 แห่ง
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (สพม.14) จํานวน 7 แห่ง
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

- โรงเรียนในสังกัดเอกชน จํานวน 29 แห่ง
- โรงเรียนสังกัด อปท. จํานวน 15 แห่ง (สังกัดเทศบาล 10 แห่ง อบจ. 5 แห่ง)
- โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 แห่ง
2. การศึกษานอกระบบ จํานวน 122 แห่ง จําแนกได้ดงั นี้
- ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวติ จํานวน 1 แห่ง
- ประเภทวิชาชีพ จํานวน 78 แห่ง
- ประเภทศิลปะ ดนตรีและกีฬา จํานวน 11 แห่ง
- ประเภทกวดวิชา จํานวน 31 แห่ง
- ประเภทสอนศาสนา จํานวน 1 แห่ง
3. การศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 21 ครอบครัว นักเรียนจํานวน 29 ราย
จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับและประเภทการศึกษา แสดงดังตารางที่ 3-28
ตารางที่ 3-28 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับและประเภทการศึกษา ปี การศึกษา 2557
จํานวนนักเรียน

จํานวนนักเรียน

จํานวนนักเรียนของ

สถานศึกษาเอกชน

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษา อปท.

ก่อนประถมศึกษา

5,397

2,961

2,407

ประถมศึกษา

8,938

12,640

11,143

มัธยมศึกษาตอนต้น

2,824

8,533

3,259

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,973

5,349

596

ระดับการศึกษา

ทีม่ า : สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ พ.ศ. 2557, แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2557-2560)

ในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต มีสถานศึกษาตามระดับและประเภทการศึกษา ดังนี้ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานประถมศึกษา จํานวน 21 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการเอกชน จํานวน 9
โรงเรียน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ จํานวน 3 โรงเรียน นักเรียนก่อนประถมศึกษา จํานวน 6,726 คน
นักเรียนประถมศึกษา จํานวน 21,991 คน นักเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 17,116 คน
สํ า หรับ สถานศึก ษาในเขตเทศบาลตํ า บลราไวย์ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ปี พ.ศ 2561-2564)
รายละเอียดแสดงดังนี้
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
1. โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัด อบจ.ภูเก็ต
2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สังกัด สพฐ.
3. โรงเรียนบ้านเกาะโหลน สังกัด สพฐ.
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
1. โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัด อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 3 แห่ง
1. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านบางคณฑี หมูท่ ่ี 4
2. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านใสยวน หมูท่ ่ี 7
3. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมูท่ ่ี 2
(5) กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ เป็ นเมืองท่องเทีย่ วพื้นทีส่ ่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ เพื่อธุรกิจการ
ท่องเทีย่ ว จึงค่อนข้างจะมีพน้ื ทีเ่ พื่อการกีฬาและนันทนาการน้อย ส่วนสถานทีพ่ กั ผ่อนมีชายหาดราไวย์
เป็ นหลัก โดยมีขอ้ มูลด้านกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะ จํานวน 3 แห่ง สวนสาธารณะหนอง
นํ้าในหาน สวนสาธารณะหาดปากบาง สวนสาธารณะแหลมพรหมเทพ (แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ 25612564)
2) สภาพเศรษฐกิ จ
(1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สภาวะเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดภูเก็ตผูกขาดกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
ภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการท่องเทีย่ ว และหากเหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเป็ นไปอย่างสงบ
ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดในทางทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากนักท่องเทีย่ วจะมีความมันใจถึ
่ งความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ณ ปี พ.ศ. 2557 จังหวัด
ภูเก็ตมีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี (Gross Provincial product : GPP) เท่ากับ
137,901 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.25 ของ GRP และร้อยละ 1.05 ของ GDP และมีมลู ค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัด (GPP per capita) 258,817 บาท ต่อคนต่อปี สูงเป็ นอันดับ 1 ของภาคใต้และเป็ นอันดับ 10 ของ
ประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 4,792 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.48 และนอกภาคเกษตร
133,108 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 96.52
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร คิดเป็ นร้อยละ 36.14 สาขาการขนส่ง คิดเป็ นร้อยละ 25.97 สาขาขายส่ง ขายปลีก คิดเป็ น
ร้อยละ 6.16 สาขาตัวกลางทางการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 5.94 และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็ นร้อย
ละ 4.75 และอื่นๆ ตามลําดับ
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 เมื่อพิจารณาด้านรายได้
และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า ในปี 2558 ครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ตมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 31,500
บาท และค่าใช้จ่ายในปี 2558 เฉลีย่ เดือนละ 27,435 บาท ซึง่ ทัง้ รายได้และค่าใช้จ่ายของจังหวัดสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ของภาคใต้และประเทศ (สํานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2559 อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2564))
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ในเขตตําบลราไวย์ ลักษณะการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น
การประมง การโรงแรม รับจ้าง งานบริการท่องเทีย่ ว เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับโรงแรม/
บังกะโล/รีสอร์ท จํานวน 132 แห่ง ร้านค้าทัวไป
่ จํานวน 55 แห่ง ร้านอาหารขนาดใหญ่ จํานวน 83 แห่ง
ั ๊ ้ ามัน
การนวดแผนโบราณ/สปา จํานวน 53 แห่ง บริษทั ทัวร์และธุรกิจนํ าเทีย่ ว จํานวน 21 แห่ง และปมนํ
จํานวน 2 แห่ง
(2) การอุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต มีโรงงานที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2559 จํานวนทัง้ สิ้น 471 โรงงาน เงินลงทุนรวม 9,975.59 ล้านบาท และจํานวนคนงานรวม 7,497 คน
โดยจําแนกออกเป็ นจําพวกโรงงานตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 รายละเอียดดังตารางที่ 3-29
ตารางที่ 3-29 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2558
อําเภอ

จํานวนโรงงาน (แห่ง)

คนงาน (คน)

เงิ นทุน (ล้านบาท)

อําเภอเมืองภูเก็ต
อําเภอถลาง
อําเภอกะทู้
รวม

341
103
27
471

5,798.09
3,572.29
605.21
9,975.59

4,633
2,578
286
7,497

ทีม่ า : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 อ้างถึงในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2564)

ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ ไม่มโี รงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี
พ.ศ 2561-2564)
(3) การท่องเทีย่ ว
จัง หวัด ภู เ ก็ต เป็ น ศู น ย์ก ลางการท่ อ งเที่ย วทางทะเลที่ม ีช่ือ เสีย งในระดับ โลก มีแ หล่ ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรมการท่องเทีย่ วมากมายหลายประเภท ทัง้ บนเกาะภูเก็ตซึง่ มีจุดขายหลัก คือชายหาด
และกิจกรรมการท่องเทีย่ วต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬาทางนํ้า และการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง สามารถจําแนกแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเทีย่ วได้ แสดงดังตารางที่ 3-30
ธุร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมการท่อ งเที่ย วในเขตอํา เภอเมือ ง ได้เแก่ โรงแรม
ร้านอาหาร บริษทั นําเทีย่ ว ร้านค้าขายของทีร่ ะลึก เป็ นต้น
แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญในเขตอําเภอเมือง ได้แก่
- เขารัง
- อาคารแบบสถาปตั ยกรรมแบบซิโน-โปรตุกสี
- หมูบ่ า้ นชาวเล
- อ่าวฉลอง
- หาดราไวย์
- แหลมพรหมเทพ
- อ่าวเสน
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- สะพานหิน
- เกาะสิเหร่
- วัดฉลอง
- หาดแหลมกาใหญ่
- เกาะแก้ว
- หาดในหาน
- อ่าวกะตะและอ่าวกะรน
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- สถานแสดงพันธุส์ ตั ว์น้ํา
- พระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคคีรี

- อควาเรียมภูเก็ต
- ฟาร์มชนะเจริญ เป็ นต้น

ตารางที่ 3-30 ตารางจําแนกประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภท (ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว)
เชิงนิเวศ
ศิลปะวิทยาการ
ประวัตศิ าสตร์
ธรรมชาติ
ธรรมชาติประเภทถํ้า
ธรรมชาติประเภทเกาะ
ธรรมชาติประเภทแก่ง
เชิงเกษตร
เพือ่ นันทนาการ
วัฒนธรรม
นํ้าพุรอ้ นธรรมชาติ
ชายหาด
นํ้าตก
อื่นๆ
รวม

จํานวน (แหล่ง)
3
18
6
7
32
3
14
4
19
4
110

ทีม่ า : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558-2561 (จากสํานักการพัฒนาท่องเทีย่ ว พ.ศ.2556)

แหล่งท่องเทีย่ วในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ มีแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ ในส่วนของธรรมชาติเช่น
แหลมพรหมเทพ หาดราไวย์ แหลมกาใหญ่ หาดในหาน หาดยะนุ้ย หาดอ่าวเสน และเกาะต่าง ๆ อีก 9
เกาะ คือ เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะรายาใหญ่ เกาะรายาน้อย เกาะบอน เกาะแอว เกาะมัน และเกาะแก้ว
น้อย และสถานทีท่ ม่ี นุษย์สร้าง เช่น พิพธิ ภัณฑ์หอยภูเก็ต (แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ 2561-2564)
(4) การพาณิชยกรรมและการบริการ
สําหรับการประกอบธุรกิจการค้าในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ ปี 2559 มีโรงแรม จํานวน 21
แห่ง บังกะโล, รีสอร์ท 102 แห่ง อาพาร์ทเมนท์ / แมนชัน่ 39 แห่ง บริษทั ทัวร์และธุรกิจนาเทีย่ ว 31 แห่ง
ร้านอาหารขนาดใหญ่ 96 แห่ง ร้านอาหารขนาดเล็ก (ตามสัง)่ 79 แห่ง บาร์ 96 แห่ง ร้านนวด /สปา 86
แห่ง มินิมาร์ท 33 แห่ง ร้านขายของชา 69 แห่ง ร้านซักรีด 21 แห่ง ร้านเสริมสวย 50 แห่ง ร้านขายยา 24
ั ๊ ามัน 2 แห่ง คลีนิก
่ 117 แห่ง ปมน้
แห่ง อู่ซ่อมรถ 7 แห่ง ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 18 แห่ง ร้านค้าทัวไป
เอกชน 13 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง (ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตําบล
ราไวย์)
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3.4.2 ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
โครงการได้จดั ให้มกี ารดําเนินการตามกระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน 2 ครัง้ โดย
การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 1 เป็ นการให้ขอ้ มูลกับประชาชน และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เกี่ยวกับโครงการทีจ่ ะเกิดขึน้ และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ทางบวกและทางลบ สํารวจเมื่อวันที่ 16-26
ธันวาคม 2561 ซึง่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสํารวจ คือ แบบสอบถามครัง้ ที่ 1 (ภาคผนวก จ-1) ทีอ่ อกแบบโดย
อาศัยแนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการประเภททีพ่ กั อาศัย
บริการชุมชน และสถานทีพ่ กั ตากอากาศ มาเป็ นกรอบในการออกแบบสอบถาม โดยกลุ่มประชาชน
เป้าหมายของการสํารวจความคิดเห็น ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนทีอ่ ยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ซึง่
คาดว่าอาจจะได้รบั ผลกระทบต่างๆ จากโครงการ ทัง้ ในระยะรือ้ ถอน/ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ
ประกอบด้วย กลุ่มพืน้ ทีอ่ ่อนไหวและหน่ วยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร กลุ่มผูน้ ําชุมขนในเขตพืน้ ที่
โครงการ กลุ่มติดโครงการ กลุ่มประชาชนและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร กลุ่มประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร กลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร และกลุ่มผูป้ ระกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
สํา หรับการรับ ฟ งั ความคิด เห็น ของประชาชนครัง้ ที่ 2 มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ นํ า เสนอมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ
ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการให้ประชาชนได้รบั ทราบ พร้อมทัง้ รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ นํ ามาประกอบการจัดทํารายงานให้ม ีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด
้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทําการ
เพื่อให้ประชาชนมีความมันใจในรายงานและมาตรการป
่
สํา รวจเมื่อ วัน ที่ 12-19 มกราคม 2562 ซึ่ง เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการสํ า รวจ คือ แบบสอบถามครัง้ ที่ 2
(ภาคผนวก จ-1) โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมระยะรือ้ ถอน/ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ โดยกําหนดขนาดตัวอย่างและการสุม่ ตัวอย่าง
โดยทําการสํารวจกลุ่มพื้นทีอ่ ่อนไหวและหน่ วยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร กลุ่มผูน้ ํ าชุมขนในเขต
พืน้ ทีโ่ ครงการ กลุ่มติดโครงการ กลุ่มประชาชนและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร กลุ่มประชาชน
ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร กลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร และกลุ่มผูป้ ระกอบการ
ในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
ทัง้ นี้ สามารถสรุ ป ความคิด เห็น ของประชาชนต่ อ โครงการ โดยเริ่ม จากการประชาสัม พัน ธ์
โครงการ การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ได้ดงั นี้
3.4.2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการทีอ่ ยู่โดยรอบโครงการในระยะ 1,000 เมตร ได้ดําเนินการระหว่าง
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 โดยการจัดทําแผ่นพับแสดงรายละเอียดโครงการ (ภาคผนวก จ-1) นําไป
แจกให้กบั กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและหน่ วยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร กลุ่มผู้นําชุมขนในเขตพื้นที่
โครงการ กลุ่มติดโครงการ กลุ่มประชาชนและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร กลุ่มประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร กลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร และกลุ่มผูป้ ระกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร ได้รบั ทราบถึงรายละเอียดและข้อมูลเบือ้ งต้นของโครงการ ซึง่ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์จะมีรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ ทีต่ งั ้ โครงการ ระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ รายละเอียดโครงการ รูปแบบของอาคาร สถานภาพโครงการ วิธกี ารดําเนินโครงการ
และรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัย
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3.4.2.2 การรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 1
1) ประชาชนเป้ าหมาย
การกํา หนดประชาชนเป้ า หมายดํา เนิ น การโดยการนับ จํา นวนครัว เรือ น พื้น ที่อ่ อ นไหวและ
หน่ วยงานราชการ และสถานประกอบการ ที่อยู่โดยรอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร โดยการนับจาก
Google Map ร่วมกับการสํารวจจริงภาคสนาม เมือ่ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งกลุ่มประชาชน
เป้าหมาย ดังนี้
1) กลุ่มพืน้ ทีห่ ลัก ซึง่ คาดว่าเป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการดําเนินโครงการมากทีส่ ุด จะให้
ค่านํ้าหนักในการสํารวจมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 100 ของประชาชนเป้าหมาย) ซึง่ ประกอบด้วย
1.1) กลุ่มติดโครงการ มีจาํ นวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ Rawai Beach Resort และโกดังบ้านพัก
คนงาน เจ้าของทีด่ นิ บ้านเลขที่ 88
1.2) กลุ่มประชาชนในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ บ้านเลขที่ 88/81, The
Title เฟส 3, The Title เฟส 1,2 (สํานักงานนิตบิ ุคล The Title เฟส 1,2, บ้านเลขที่ 499/16 (ผูพ้ กั อาศัย
ห้องชุด The Title เฟส 2) และบ้านเลขที่ 499/237 (ผูพ้ กั อาศัยห้องชุด The Title เฟส 2))
1.3) กลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจาํ นวน 6 ตัวอย่าง ได้แก่ ไทย แปซิฟิก,
แปซิฟิก อควา คัลเจอร์ ฟาร์ม, บริษทั นนทศักดิ ์ มารีน จํากัด, Rawai Vip Villa, Gold Gremesis
และโครงการราไวย์ วิลล่าส์
2) กลุ่มพืน้ ทีร่ อง ประกอบด้วย
2.1) ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นระยะมากกว่า 100-500 เมตร
2.2) ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
2.3) กลุ่มสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
3) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และหน่ วยงานราชการ ทีอ่ ยู่ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 4 ตัวอย่าง
ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ศาลาเจ้ากิว๋ อ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) และ เทศบาลตําบลรา
ไวย์
4) กลุ่ ม ผู้นํ า ชุ ม ชนในเขตพื้น ที่โ ครงการ มีจํ า นวน 4 ตัว อย่ า ง ได้ แ ก่ กํ า นั น ตํ า บลราไวย์
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6 ตําบลราไวย์ ประธานชุมชนไทยใหม่ และผูช้ ว่ ยประธานชุมชนไทยใหม่
2) การกําหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
กํ า หนดขนาดตัว อย่ า งของกลุ่ ม พื้น ที่อ่ อ นไหวและหน่ ว ยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร
กลุ่มผูน้ ําชุมขนในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ และกลุ่มประชาชนและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จะทํา
การสํารวจร้อยละ 100 ของประชาชนเป้าหมาย
สําหรับกลุ่มประชาชน จะกําหนดตัวอย่างครัวเรือนรวมทัง้ หมด โดยใช้สตู รของเครซีแ่ ละมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒ ิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้
n
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=
=
=
=

จํานวนตัวอย่างรวมทัง้ หมด
จํานวนประชาชนเป้าหมายทัง้ หมด (1,100 ครัวเรือน)
ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)
2

ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชือ่ มัน่ 95%
2
( =3.841)
p
=
สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชาชน (ถ้าไม่ทราบให้
กําหนด p = 0.5)
จํานวนตัวอย่างรวมทัง้ หมด (n) =
3.841 x 1,100 x 0.5 x (1-0.5)
(0.05)2 x (1,100-1) + 3.841 x 0.5 x (1-0.5)
=
1,056.27
3.70
=
285
ดังนัน้ จํานวนตัวอย่างครัวเรือน รวมทัง้ หมด เท่ากับ 285 ตัวอย่าง และได้ทําการสํารวจจริง
จํานวน 285 ตัวอย่าง (ตารางที่ 3-36) ซึ่งเป็ นจํานวนทีม่ คี วามเหมาะสมในเชิงสถิตแิ ละเป็ นตัวแทนทีด่ ี
รวมทัง้ ให้ความเชือ่ ถือในระดับทีย่ อมรับได้
การกํ า หนดขนาดตัว อย่ า งและการสุ่ม ตัว อย่ า งจะพิจ ารณาตามตามระดับ ความเข้ม ข้น ของ
ผลกระทบทีไ่ ด้รบั และระยะห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ออกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1.กลุ่มพืน้ ทีห่ ลัก ซึง่ คาดว่าเป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการดําเนินโครงการมากทีส่ ดุ จะให้ค่า
นํ้ าหนักในการสํารวจมากที่สุด (ร้อยละ 100 ของประชาชนเป้าหมาย) โดยเลือกใช้วธิ กี ารสุ่มแบบ
1
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ ประกอบด้วย
1.1) กลุ่มติดโครงการ มีจํานวน 2 ตัวอย่าง ซึ่งบริษทั ทีป่ รึกษาสํารวจได้จริงทัง้ หมด จํานวน 2
ตัวอย่าง ได้แก่ Rawai Beach Resort และโกดังบ้านพักคนงาน เจ้าของทีด่ นิ บ้านเลขที่ 88

1

การสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) หมายถึง เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผูว้ จิ ยั เอง ลักษณะของกลุ่มทีเ่ ลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้
ความชํานาญและประสบการณ์ในเรือ่ งนัน้ ๆ ของผูท้ าํ วิจยั
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-112

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

1.2) กลุ่มประชาชนในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งบริษทั ที่ปรึกษาสํารวจได้จริง
ทัง้ หมด จํานวน 5 ตัวอย่าง เนื่องจาก The Title เฟส 2 มีผพู้ กั อาศัยได้แสดงความคิดเห็นมาด้วยในคราว
นี้ จํานวน 2 ชุด ได้แก่ บ้านเลขที่ 499/16 (ผูพ้ กั อาศัยห้องชุด The Title เฟส 2) และบ้านเลขที่ 499/237
(ผูพ้ กั อาศัยห้องชุด The Title เฟส 2))
1.3) กลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจาํ นวน 6 ตัวอย่าง ซึง่ บริษทั ทีป่ รึกษาสํารวจได้
จริงทัง้ หมด จํานวน 6 ตัวอย่าง
2

2.กลุ่มพืน้ ทีร่ อง เลือกใช้วธิ กี ารสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) แม้ว่าจะ
เลือ กใช้วิธีก ารสุ่ม แบบตามความสะดวก แต่ บ ริษัท ที่ป รึก ษาได้พิจ ารณาเลือ กตํา แหน่ ง ตัว อย่า งของ
ประชาชนให้มกี ารกระจายของกลุ่มตัวอย่างทัวถึ
่ งในรัศมีของกลุ่มผลกระทบรอง โดยคํานึงถึงปจั จัยของ
การได้รบั ผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ อยู่ในแนวเส้นทางเข้าสู่โครงการ ทิศทางลม
พัดผ่าน และมีความหนาแน่นของจํานวนครัวเรือน สําหรับพืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นของโครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิล้ วี มีการกระจายของประชาชนกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรอง ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ดา้ นทิศเหนือและ
ทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ กลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรอง ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร บริษทั ทีป่ รึกษาทําการสํารวจจริงได้ จํานวน
75 ตัวอย่าง
2.2 กลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร บริษทั ทีป่ รึกษาทําการสํารวจได้ จํานวน
210 ตัวอย่าง
2.3 กลุ่มสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร บริษทั ทีป่ รึกษาทําการสํารวจได้
จํานวน 19 ตัวอย่าง
3.กลุ่มพื้นที่อ่อ นไหว และหน่ วยงานราชการ ที่อยู่ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 4 ตัวอย่าง
ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ศาลาเจ้ากิว๋ อ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) และเทศบาลตําบลรา
ไวย์ ซึ่งบริษทั ทีป่ รึกษาสํารวจได้จริง จํานวน 2 ตัวอย่างได้แก่ วัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดสว่าง
อารมณ์ สําหรับศาลาเจ้ากิว๋ อ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) และ เทศบาลตําบลราไวย์ ปจั จุบนั ยังไม่ได้ตอบ
แบบสอบถามกลับมาแต่อย่างใด
4. กลุ่มผูน้ ํ าชุมชนในเขตพื้นทีโ่ ครงการ ทีอ่ ยู่ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่
กํานันตําบลราไวย์ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6 ตําบลราไวย์ ประธานชุมชนไทยใหม่ และผูช้ ่วยประธานชุมชนไทย
ใหม่
จํานวนตัวอย่างทีท่ าํ การสํารวจจริงและการสุม่ ในแต่ละกลุ่มประชาชน ครัง้ ที่ 1 แสดงดังตารางที่
3-31

2

การสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) หมายถึง ซึง่ หมายถึง การเลือกแบบไม่มกี ฎเกณฑ์ อาศัยความ

สะดวกของผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็ นใครก็ได้ทใ่ี ห้ความร่วมมือกับผูว้ จิ ยั ในการให้ขอ้ มูลบางอย่าง (ทีม่ า : ศิรลิ กั ษณ์
สุวรรณวงศ์. (2538). ทฤษฎีและเทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์)
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ตารางที่ 3-31 จํานวนตัวอย่างที่สาํ รวจจริ งและการสุ่มในแต่ละกลุ่มประชาชนเป้ าหมาย การรับฟั ง
ความคิ ดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 1
กลุ่มประชาชนเป้ าหมาย

จํานวนตัวอย่าง

1.กลุม่ พืน้ ทีห่ ลัก
- กลุม่ ติดโครงการ

2

- กลุม่ ประชาชนในระยะ 100 เมตร

5

- กลุม่ สถานประกอบการในระยะ 100 เมตร

6

2.กลุม่ พืน้ ทีร่ อง
- กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร

75

- กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร

210

- กลุม่ สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร

19

3.กลุม่ พืน้ ทีอ่ อ่ นไหวและหน่วยงานราชการ ทีอ่ ยูใ่ นระยะ 1,000 เมตร

2

4.กลุม่ ผูน้ ําชุมชนในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ

4
รวม

323

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2562

การประชาสัมพันธ์และการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี ่อโครงการ แสดงดังรูปที่ 3-50
ตํา แหน่ ง การสํา รวจความคิด เห็น ของกลุ่ ม ประชาชนเป้ า หมายทัง้ 4 กลุ่ ม ที่ม ีต่ อ โครงการ แสดงดัง
รูปที่ 3-51 ถึงรูปที่ 3-56
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

บ้านเลขที่ 3/9
คุณยงยุทธ์ ผลภิญโญ

บ้านเลขที่ 57/53
คุณศิรลิ กั ษณ์

Navatara Phuket Resort
คุณมนัสวี ลภปกร

เจ้าของโกดัง และบ้านเลขที่ 88
คุณสุรพงษ์ ทองงาม

ประธานชุมชนไทยใหม่
คุณหงีม ดํารงเกษตร

บ้านเลขที่ 79/18
คุณชุตมิ า สังฆภัณฑ์

รูปที่ 3-50 การประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 1
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2561
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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N


พืน้ ทีโ่ ครงการ

1

ตําแหน่ งสํารวจกลุ่มพืน้ ที่ติดโครงการ

3-116

2

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 3-51 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็น ครัง้ ที่ 1 ของกลุ่มติ ดโครงการ
ทีม่ า: ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, ธันวาคม 2561

สัญลักษณ์

1

โกดังบ้านพักคนงาน เจ้าของทีด่ นิ บ้านเลขที่ 88

2

Rawai Beach Resort
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N


สัญลักษณ์

1

พืน้ ทีโ่ ครงการ

2

พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
ตําแหน่ งสํารวจกลุ่มประชากรในระยะ 100 เมตร

5
4
3

1

บ้านเลขที่ 88/1

2
3

The Title เฟส1 และ2
The Title เฟส 3

ตําแหน่ งสํารวจกลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร

3-117

6
1

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

2
3
รูปที่ 3-52 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 1 ของกลุ่มประชากรและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2561

1

โครงการราไวย์ วิลลาส์

2

Rawai Vip Villas

3
4
5
6

Gold Gremesis Villa
ไทยแปซิฟิก
แปซิฟิก อควา คัลเจอร์ ฟาร์ม
บริษทั นนท์ศกั ดิ ์ นารีน จํากัด

N


สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
ตําแหน่งสํารวจประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน 75 ตัวอย่าง

รูปที่ 3-53 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 1 ของกลุ่มประชากรในระยะ มากว่า 100-500 เมตร
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2561
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N


สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นกลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน 210 ชุด

รูปที่ 3-54 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็น ครัง้ ที่ 1 ของกลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, ธันวาคม 2561

3-119

N


สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ

1
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นของสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร

2

พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นของสถานประกอบการในระยะมากกว่า
100-1,000 เมตร

5
6
3

7
4
11

8
9
12

16

14
13 15

17

16
18

19

10

ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นกลุม่ สถานประกอบการในระยะมากกว่า
100-1,000 เมตร จํานวน 19 แห่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ไนหาน บีช คอนโดมิเนียม
วีว่ี บังกะโล รีสอร์ท
Rawai Grand Residence
ซาวาร่า รีสอร์ท
Poolaccess at rawai Hotel
Monaburi Boulique Resort
โลตัส เอ็กเพลส
บจก. ราไวย์ ปาร์ค
ภูเก็ต ซี รีสอร์ท
Thai Palace Resort
ราไวย์บชี สตูดโิ อ
ห้องพักรายวัน
สาวิตรี ฟาร์ม
บริษทั พีพเี ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ชลลดา ฟาร์ม
Ya-nui Resort
ภูเก็ต ฟิต
Navatara Phuket Resort
The Green Hill Residence

รูปที่ 3-55 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็น ครัง้ ที่ 1 ของกลุ่มสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, ธันวาคม 2561

3-120

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

N


4
3
2

1

สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจในระยะ 1,000 เมตร

1

เทศบาลตําบลราไวย์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 280 เมตร

2
3

ศาลเจ้ากิว๋ อ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 560 เมตร

4

วัดสว่างอารมณ์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 830 เมตร

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 650 เมตร

รูปที่ 3-56 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 1 ของกลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว และหน่ วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, ธันวาคม 2561
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3) ผลการสํารวจความคิ ดเห็น
3.1) ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหลักจากการก่อสร้าง และดําเนินการ
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มติดโครงการ จํานวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ Rawai Beach Resort และโกดังบ้านพัก
คนงาน เจ้าของทีด่ นิ บ้านเลขที่ 88
2) กลุ่มประชาชนในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งบริษทั ทีป่ รึกษาสํารวจได้จริง
ทัง้ หมด
3) กลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจาํ นวน 6 ตัวอย่าง ซึง่ บริษทั ทีป่ รึกษาสํารวจ
ได้จริงทัง้ หมด จํานวน 6 ตัวอย่าง
บริษทั ทีป่ รึกษาได้เข้าไปรับฟงั ความคิดเห็นทุกแห่ง สามารถสรุปความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลของ
กลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหลักจากโครงการดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-32 ถึงตารางที่ 3-34
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-32 สรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มติ ดโครงการ จํานวน 2 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ
1. Rawai Beach Resort

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น
ชือ่ -นามสกุล : คุณ แสงทอง มีสงิ ค์
ผูใ้ ห้ความเห็น : เจ้าของ
เพศ : อายุ : ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3-123

2. โกดังเก็บของและบ้านพัก ชือ่ -นามสกุล : คุณ สุรพงษ์ ทองงาม
คนงาน ไม่มบี า้ นเลขที่
ผูใ้ ห้ความเห็น : เจ้าของ
เพศ : ชาย
อายุ : 67 ปี
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2561

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
ข้อห่วงกังวล
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
ที่ได้รบั ในปัจจุบนั
ป จั จุ บ ั น ไม่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบใดใด ระยะก่อสร้าง :
- ให้ ทํ า ตามมาตรการสิ่ง แวดล้ อ ม
ทางด้านสิง่ แวดล้อม
ไ ม่ ใ ห้ ก ร ะ ท บ กั บ ผู้ พั ก อ า ศั ย
- ฝุ่นละอองฟุ้ งกระจายรบกวนแขกพัก
ใกล้เ คีย ง ไม่ ทํ า ให้ผู้อ ยู่ ใ กล้เ คีย ง
อาศัย
ได้รบั ความเดือดร้อน
- เสียงดังรบกวนแขกพักอาศัย
- เศษวัสดุก่อสร้างตกหล่น
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
- นํ้าใช้ไม่เพียงพอ
ระยะก่อสร้าง :
- ไฟตกดับ
ระยะดําเนิ นการ :
-

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-33 ตารางสรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มประชาชนในระยะ 100 เมตร จํานวน 5 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ
1. บ้านเลขที่ 88/1

2. The Title เฟส1 และ2

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น

3-124

ชือ่ -นามสกุล : คุณ วนิดา ลิม้ เฉลิม
ผูใ้ ห้ความเห็น : เจ้าของ
เพศ : หญิง
อายุ : -51-60 ปี
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา
ชือ่ -นามสกุล : คุณ อนิรุทธ์ อินทโชติ
ผูใ้ ห้ความเห็น : นิตบิ ุคคล The Title เฟส1
และ2
เพศ : ชาย
อายุ : 20-30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

3. บ้านเลขที่ 499/161 ผูพ้ กั ชือ่ -นามสกุล : คุณ เรือ่ งศักดิ ์ กีรติประเสริฐ
อาศัยใน The Title เฟส1 ผูใ้ ห้ความเห็น : เจ้าของ
และ2
เพศ : ชาย
อายุ : 41-50 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโทหรือสูงกว่า
4. บ้านเลขที่ 499/237 ผูพ้ กั ชือ่ -นามสกุล : คุณ SERGEY
อาศัยใน The Title เฟส1 ผูใ้ ห้ความเห็น : เจ้าของ
และ2
เพศ : ชาย
อายุ : 51-60 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโทหรือสูงกว่า

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
ข้อห่วงกังวล
ที่ได้รบั ในปัจจุบนั
ป จั จุ บ ั น ไม่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบใดใด ระยะก่อสร้าง :
ทางด้านสิง่ แวดล้อม
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
- ฝุ่ น จากการก่ อ สร้ า ง การจราจร
และโรงแรม
- เสียงจากการจราจร
- นํ้าเสียจากโรงแรม
- การจราจรติดขัดจากการก่อสร้าง
ทางลอด
- เขม่าควันจากท่อไอเสียรถยนต์
- ฝุ่ น จ า ก ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
การจราจร
- การจราจรติดขัดจากปริมาณรถ

ระยะก่อสร้าง :
-ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล

ระยะก่อสร้าง :
-การจราจรของรถก่อสร้าง
- เสียงดัง
- ฝุน่
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ั
- ป จ จุ บ ัน ไม่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบใดใด ระยะก่อสร้าง :
ทางด้านสิง่ แวดล้อม
- เสียงดัง
- ฝุน่
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
-

-

-

-
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ตารางที่ 3-33 ตารางสรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มประชาชนในระยะ 100 เมตร จํานวน 5 ตัวอย่าง (ต่อ)
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ
5. The Title เฟส3

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น
ชือ่ -นามสกุล : ระบุเป็ นลายเซนต์
ผูใ้ ห้ความเห็น : นิตบิ ุคคล The Title เฟส3
เพศ : ชาย
อายุ : 20-30 ปี
ระดับการศึกษา : อาชีวะ/อนุ ปริญญา

-

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
ที่ได้รบั ในปัจจุบนั
่ฝุนจากการก่อสร้าง การจราจร
เสียงจากผับ บาร์
นํ้าเสียจากโรงแรม
การจราจรติดขัดจากการก่อสร้าง
ทางลอด และทําถนน
เขม่าควันจากท่อไอเสียรถยนต์

ข้อห่วงกังวล
ระยะก่อสร้าง :
-ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
-

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2561

ตารางที่ 3-34 ตารางสรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จํานวน 6 ตัวอย่าง
3-125

กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ
1. ไทย แปซิฟิก

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ชือ่ -นามสกุล : คุณ อนันต์ มีงาม
ผูใ้ ห้ความเห็น : ผูด้ แู ล
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ระดับการศึกษา : ไม่ได้ระบุ
2. แปซิฟิ ก อควา คัล เจอร์ ชือ่ -นามสกุล : คุณ สวัสดิ ์ ยืนนาน
ฟาร์ม
ผูใ้ ห้ความเห็น : ผูด้ แู ล
เพศ : ชาย
อายุ : 50 ปี
ระดับการศึกษา : อาชีวะ/อนุ ปริญญา

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
ข้อห่วงกังวล
ที่ได้รบั ในปัจจุบนั
ป จั จุ บ ั น ไม่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบใดใด ระยะก่อสร้าง :
ทางด้านสิง่ แวดล้อม
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ป จั จุ บ ั น ไม่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบใดใด ระยะก่อสร้าง :
ทางด้านสิง่ แวดล้อม
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
-

-
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ตารางที่ 3-34 ตารางสรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จํานวน 6 ตัวอย่าง (ต่อ)

3-126
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
ข้อห่วงกังวล
ที่ได้รบั ในปัจจุบนั
ป จั จุ บ ั น ไม่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบใดใด ระยะก่อสร้าง :
3. บริษัท นนทศัก ดิ ์ มารีน ชือ่ -นามสกุล : คุณ สุรพล เข็มคํา
จํากัด
ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น : ผู้ ช่ ว ยบริ ห ารจั ด การ ทางด้านสิง่ แวดล้อม
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
(ผูด้ แู ล)
ระยะดําเนิ นการ :
เพศ : ชาย
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
อายุ : 55 ปี
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา
- ฝุน่ จากการการจราจร
4. Rawai Vip Villas
ชือ่ -นามสกุล : คุณพัชชา อิม่ เยาวรัตน์
ระยะก่อสร้าง :
ผู้ให้ความเห็น : พนักงานต้อนรับ (ได้ร บั - การจราจรติดขัด
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
มอบหมายจากเจ้าของ)
ระยะดําเนิ นการ :
เพศ : หญิง
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
อายุ : 31 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- ฝุน่ จากการก่อสร้าง การจราจร
5. โครงการ ราไวย์ วิลล่าส์ ชือ่ -นามสกุล : คุณ สรพรรณ รูฟฟิเยร์
ระยะก่อสร้าง :
ผูใ้ ห้ความเห็น : กรรมการ
- เสียงจากการก่อสร้างต่างๆ
- เสียงดังรบกวน
เพศ : หญิง
- นํ้ า เสีย จากการปล่ อ ยนํ้ า เสีย จาก - ความเป็ นส่วนตัว
อายุ : 47 ปี
ชุมชนใกล้เคียง และคลองปากบาง - ความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สนิ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เ นื่ อ ง จ า ก มี ข ย ะ ใ น ค ล อ ง เ ป็ น ระยะดําเนิ นการ :
จํานวนมาก
- ความเป็ นส่วนตัว
- เขม่ า ควัน จากท่ อ ไอเสีย รถยนต์
และการเผาขยะของชุมชน
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
-

-

-
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ตารางที่ 3-34 ตารางสรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จํานวน 6 ตัวอย่าง (ต่อ)
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ
6. Gold Grenesis Villa

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น
ชือ่ -นามสกุล : ไม่ประสงค์ออกนาม
ผูใ้ ห้ความเห็น : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
อายุ : 38 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

-

3-127
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2561

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
ที่ได้รบั ในปัจจุบนั
เสียงจากการจราจร
นํ้ า เสีย จากกลิ่น เหม็น จากคลอง
หลังโครงการ
ก า ร จ ร า จ ร ติ ด ขั ด จ า ก
ห้างสรรพสินค้า
เขม่ า ควัน จากท่ อ ไอเสีย รถยนต์
และการเผาขยะของชุมชน

ข้อห่วงกังวล

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม

ระยะก่อสร้าง :
- เสียงดังรบกวนจากการตอกเสาเข็ม
และจากการทํางาน
- นํ้าเสียและระบบระบายนํ้า
- ขยะและเศษวัสดุก่อสร้าง
- ความสันสะเทื
่
อนจากการตอกเสาเข็ม
และการก่อสร้างทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
ร้าวของตึกและอาคารทีอ่ ยูใ่ กล้
- การคมนาคมขนส่งทีม่ รี ถใหญ่เข้าออก
ในซอย
ระยะดําเนิ นการ :
- สภาพการจราจรคับคังจากผู
่
พ้ กั อาศัย
- สภาพสิ่ง แวดล้ อ มที่จ ะมีผ ลกระทบ
จากการอยูอ่ าศัย
- ขยะมูลฝอย

-

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3.2) ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรองจากการก่อสร้างและดําเนินการ
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มประชาชนที่อยู่ใกล้โครงการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
1. ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
ลักษณะของข้อมูลทัวไปที
่
่สําคัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน อาชีพหลัก และรายได้ แสดงดังตารางที่ 3-35
จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ใกล้โครงการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร มี 75 ตัวอย่าง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 64 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 36 ส่วนใหญ่มอี ายุ
ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 48 รองลงมามีอายุในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 25.33 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 37.33 รองลงมาจบการศึกษาระดับอาชีวะ/อนุ ป ริญญาตรี ร้อยละ 26.67 ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.67นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5.33 ส่วนใหญ่อาศัย
อยูใ่ นชุมชน 1-5 ปี ร้อยละ 32 รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชน 6-10 ปี ร้อยละ 30.67 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เจ้าของกิจการส่วนตัว ร้อยละ 34.67 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษทั /ลูกจ้าง ร้อยละ 32 ส่วนใหญ่
มีรายได้ 10,000-15,000, รายได้ 15,000-20,000 และ25,001 บาท/เดือน ร้อยละ 22.67 เท่ากัน
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3-128

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-35 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด

1.1

1.2

1.3

1.4

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
ตัง้ แต่ 61 ปี ขึน้ ไป
รวม
การศึกษา
ไม่ได้ศกึ ษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะ/อนุ ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
รวม
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
ไม่ระบุ
รวม
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27
48
75

36
64
100.00

10
36
19
6
4
75

13.33
48.00
25.33
8.00
5.33
100.00

0
16
28
20
9
2
75

0.00
21.33
37.33
26.67
12.00
2.67
100.00

71
4
0
0
75

94.67
5.33
0.00
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-35 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
(ต่อ)
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
1.5

1.6

1.7

ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 20 ปี
21 - 30 ปี
ตัง้ แต่ 31 ปี ขึน้ ไป
รวม
อาชีพหลัก
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ว่างงาน/กําลังหางานอยู่
กําลังศึกษาอยู่
รับจ้างทัวไปรายวั
่
น
เจ้าของกิจการส่วนตัว
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
วิชาชีพอิสระ
พนักงานบริษทั /ลูกจ้าง
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
เกษียณ
อื่นๆ
รวม
รายได้เฉลีย่ รวมต่อเดือน
5,000 บาทหรือตํ่ากว่า
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
ตัง้ แต่ 25,001 บาทขึน้ ไป
รวม
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24
23
17
6
5
75

32.00
30.67
22.67
8.00
6.67
100.00

0
0
0
22
26
0
1
24
2
0
0
75

0.00
0.00
0.00
29.33
34.67
0.00
1.33
32.00
2.67
0.00
0.00
100.00

0
8
17
17
16
17
75

0.00
10.67
22.67
22.67
21.33
22.67
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

2. ผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ในระยะมากกว่า
100-500 เมตร
ลักษณะของข้อมูลทัวไปที
่
ส่ ําคัญ ได้แก่ แหล่งนํ้ าดื่มหลัก แหล่งนํ้ าใช้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ วิธกี าร
กําจัดขยะ วิธกี ารกําจัดสิง่ ปฏิกูล วิธกี ารระบายนํ้าฝน การบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วม การบําบัดนํ้าเสียจาก
การอาบนํ้า และซักผ้า การบําบัดนํ้าเสียจากห้องครัว และข้อมูลด้านสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 3-36
จากการสัม ภาษณ์ ป ระชาชนที่อ ยู่ใ กล้โ ครงการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร พบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามทัง้ หมดซื้อนํ้ าขวด/นํ้ าบรรจุถงั เป็ นแหล่งนํ้ าดื่ม การใช้น้ํ าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
นํ้าประปา เป็ นแหล่งนํ้าใช้หลัก ร้อยละ 78.67 รองลงมาใช้น้ําบ่อ เป็ นแหล่งนํ้าใช้หลัก ร้อยละ 21.33 ผูต้ อบ
แบบสอบถามทัง้ หมดใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การกําจัดขยะมูลฝอยทัง้ หมดให้เทศบาลตําบลรา
ไวย์เข้ามาทําการเก็บขนขยะมูลฝอยและรับไปกําจัด ส่วนการจัดการกับสิง่ ปฏิกูลผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้เทศบาลตําบลราไวย์เข้ามาทําการสูบไปกําจัด ร้อยละ 93.33 การระบายนํ้าฝนผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ปล่อยลงคู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ ร้อยละ 85.33 และปล่อยซึมลงดิน ร้อยละ 14.67 โดยนํ้า
เสียจากห้องส้วมส่วนใหญ่ใช้บ่อเกรอะกักเก็บ เมื่อเต็มแจ้งให้เทศบาลตําบลราไวย์มาสูบไปกําจัด ร้อยละ
89.33 รองลงมาใช้บอ่ ซึม ร้อยละ 8 สําหรับนํ้าเสียจากการอาบนํ้า ซักล้าง และห้องครัว ส่วนใหญ่ปล่อยลงคู
/ราง /ท่อระบายนํ้ าสาธารณะ ร้อยละ 97.33 ในรอบปี ทผ่ี ่านมาผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเจ็บป่วย
ร้อยละ 64 ไม่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 36 ทีเ่ คยเจ็บป่วยส่วนใหญ่โรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ ร้อยละ 83.02
สําหรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ร้อยละ 53.33 รองลงมา
ซือ้ ยามารับประทานเอง ร้อยละ 29.33 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คดิ ว่าการให้บริการด้านสาธารณะสุข
เพียงพอ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-36 สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ผูต้ อบ
แบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
2 ข้อมูลสาธารณูปโภค อนามัยและสิ่ งแวดล้อม
2.1 แหล่งนํ้าดืม่ หลัก
นํ้าฝน
นํ้าซือ้
นํ้าประปา
นํ้าบ่อ
นํ้าบาดาล
อื่นๆ
รวม
2.2 แหล่งนํ้าใช้
นํ้าฝน
นํ้าซือ้
นํ้าประปา
นํ้าบ่อ
นํ้าบาดาล
นํ้าจากเขา
รวม
2.3 กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อื่นๆ
รวม
2.4 วิธกี ารกําจัดขยะ
เผา
ฝงั
เก็บขนโดยเทศบาลตําบลราไวย์
รวม
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0
75
0
0
0
0
75

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0
0
59
16
0
0
75

0.00
0.00
78.67
21.33
0.00
0.00
100.00

75
0
75

100.00
0.00
100.00

0
0
75
75

0.00
0.00
100.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-36 สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ผู้ตอบ
แบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
2.5

2.6

2.7

2.8

วิธกี ารกําจัดสิง่ ปฏิกลู
จ้างเอกชนสูบไปกําจัด
เทศบาลตําบลราไวย์รบั สูบไปกําจัด
รวม
วิธกี ารระบายนํ้าฝน
ปล่อยซึมลงดิน
ปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาติบนบก
ปล่อยลงสูท่ ะเล
ปล่อยลงสูค่ ู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
อื่นๆ
รวม
การบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วม
ใช้บอ่ ซึม
ใช้บอ่ เกรอะกักเก็บ เมือ่ เต็มเทศบาลตําบลราไวย์มาสูบ
บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
การบําบัดนํ้าเสียจากการอาบนํ้า และซักผ้า
ปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาติบนบก
ปล่อยลงสูท่ ะเล
ปล่อยลงคู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
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5
70
75

6.67
93.33
100.00

11
0
0
64
0
75

14.67
0.00
0.00
85.33
0.00
100.00

6
67
2
0
75

8.00
89.33
2.67
0.00
100.00

0
0
73
2
0
75

0.00
0.00
97.33
2.67
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-36 สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ผู้ตอบ
แบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

การบําบัดนํ้าเสียจากห้องครัว
ปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาติบนบก
0
ปล่อยลงสูท่ ะเล
0
ปล่อยลงคู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
73
บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป
2
อื่นๆ
0
รวม
75
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา/ปจั จุบนั ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บปว่ ย หรือไม่
ไม่เคย
27
เคย
48
รวม
75
ส่วนใหญ่เจ็บปว่ ยด้วยโรคอะไรมากทีส่ ดุ
โรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ
44
โรคเกีย่ วกับระบบทางเดินอาหาร
2
โรคเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อ
1
โรคผิวหนังและภูมแิ พ้
1
โรคเกีย่ วกับระบบเลือดลมต่างๆ
0
ั
โรคเกีย่ วกับหู/ตา/ฟน/กระดูก
3
โรคทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ
2
อื่นๆ
0
รวม
53
เมือ่ เจ็บปว่ ยท่านไปรับบริการการรักษาพยาบาลจากแหล่งใดมากทีส่ ดุ
ซือ้ ยารับประทานเอง
22
ไปสถานีอนามัย
1
ไปคลินิก
12
ไปโรงพยาบาล
40
อื่นๆ
0
รวม
75
ท่านคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ เพียงพอหรือไม่
เพียงพอ
68
ไม่เพียงพอ
2
ไม่ทราบ
5
รวม
75
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0.00
0.00
97.33
2.67
0.00
100.00
36.00
64.00
100.00
83.02
3.77
1.89
1.89
0.00
5.66
3.77
0.00
100.00
29.33
1.33
16.00
53.33
0.00
100.00
90.67
2.67
6.67
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3. ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
ในการศึกษาด้านผลกระทบทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั ของกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
โดยแบ่งเป็ นผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง นํ้ าเสีย การจราจร เขม่า/ควัน โดยแสดงผลการสํารวจดังนี้
แสดงดังตารางที่ 3-37
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่ได้รบั ผลกระทบด้านฝุน่ ละออง ร้อยละ 80 ได้รบั ผลกระทบด้านฝุน่ ละออง ร้อยละ 20 โดยสาเหตุท่ี
สําคัญเกิดจากฝุน่ ทีม่ าจากการจราจรและการก่อสร้างต่างๆ ซึง่ ช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ตลอดปี
ซึ่งระดับผลกระทบด้านฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบกับปี ท่ผี ่านมาเห็นว่าระดับ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีระดับมากขึน้
ผลกระทบด้านเสียง จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ได้รบั
ผลกระทบด้านเสียง ร้อยละ 84 ได้รบั ผลกระทบ ร้อยละ 16 โดยสาเหตุทส่ี าํ คัญเกิดจากการจราจรทางบก
ซึง่ ช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ตลอดวัน ซึง่ ระดับผลกระทบด้านเสียงอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมาเห็นว่าระดับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีระดับมากขึน้
ผลกระทบด้านนํ้าเสีย จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั ผลกระทบ
ด้านนํ้าเสียร้อยละ 88 ได้รบั ผลกระทบด้านนํ้าเสีย ร้อยละ 12 และพบว่าสาเหตุสาํ คัญเกิดจากการปล่อยนํ้า
เสียจากชุมชนและโรงแรม โดยได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุดตลอดปี ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า
ผลกระทบด้า นนํ้ า เสีย อยู่ใ นระดับ มาก มีค วามเห็น ว่ า ผลกระทบที่เ กิด ขึ้น มีค วามรุ น แรงมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
ผลกระทบด้า นการจราจร จากการสัม ภาษณ์ ผู้ท่ีอ ยู่ใ กล้โ ครงการ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการจราจร ร้อยละ 97.33 ได้รบั ผลกระทบด้านการจราจร ร้อยละ 2.67 พบว่าสาเหตุเกิดจาก
การสัญจรไปมาโรงแรมและตลาดนัด โดยได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ในช่วงเวลาเย็น ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความเห็นว่าผลกระทบด้านการจราจรอยู่ในระดับมาก มีความเห็นว่าผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีความรุนแรงมาก
ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน การสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
ไม่ได้รบั ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน ร้อยละ 97.33 ได้รบั ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน ร้อยละ 6.67 พบว่าสาเหตุ
เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุดตลอดปี ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า
ผลกระทบด้านการจราจรอยู่ในระดับมาก มีความเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-37 สรุปผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อมที่ ได้รบั ในปั จจุบนั ของประชาชนในระยะมากกว่า
100-500 เมตร
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
3
3.1

3.2

3.3

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั
ฝุน่
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การจราจร
การก่อสร้างต่างๆ
โรงแรม
โรงงาน
รวม
เสียง
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การจราจรทางบก
การจราจรทางอากาศ
โรงแรม
การก่อสร้างต่างๆ
อื่นๆ
รวม
นํ้าเสีย
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน
โรงแรม
อื่นๆ
รวม
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15
60
75

20.00
80.00
100.00

6
9
0
0
15

40.00
60.00
0.00
0.00
100.00

12
63
75

16.00
84.00
100.00

10
0
0
2
0
12

83.33
0.00
0.00
16.67
0.00
100.00

9
66
75

12.00
88.00
100.00

9
66
0
75

12.00
88.00
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-37 สรุปผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั ของประชาชนในระยะมากกว่า
100-500 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
3.4

3.5

3.6

กลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร

การจราจรติดขัด
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม
ตลาดนัด
รวม
เขม่า/ควัน
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
โรงแรม
ไอเสียจากรถยนต์
การเผาขยะชุมชน
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบอื่นๆ
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

2
73
75

2.67
97.33
100.00

0
1
1
2

0.00
50.00
50.00
100.00

5
70
75

6.67
93.33
100.00

0
5
0
0
5

0.00
100.00
0.00
0000
100.00

2
73
75

2.67
97.33
100.00

2
2

100.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

4. ความคิ ดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
ประชาชนทัง้ หมดที่อยู่ใกล้โครงการในระยะมากกว่า 100-500 เมตร ทราบว่าจะมีการก่อสร้าง
โครงการ อาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี ส่วนใหญ่ทราบจากแผ่นพับ ร้อยละ 88.00 รองลงมาอาศัยอยู่ใกล้เคียง
พืน้ ทีโ่ ครงการ ร้อยละ 8.00 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลดีกบั ชุมชน
โดยเห็นว่า เศรษฐกิจ ดีข้นึ ร้อ ยละ 71.95 รองลงมาสร้า งงานให้ก บั ประชาชนในท้อ งถิ่น ร้อ ยละ 24.39
สํา หรับ ผลเสีย ที่จ ะเกิด ขึ้น จากการก่ อ สร้า งโครงการมากที่สุด คือ ทํา ให้เ กิด ฝุ่น ละออง ร้อ ยละ 44.90
รองลงมาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 22.45 สําหรับทัศนคติในภาพรวมของทีม่ ตี ่อโครงการเห็นส่วนใหญ่ว่า
ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ ร้อยละ 60.00 รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 21.33 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ ร้อยละ 54.67 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 45.33 แสดง
ดังตารางที่ 3-38
ตารางที่ 3-38 สรุปความคิ ดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
รายละเอียด
4
4.1

4.2

4.3

4.4

กลุ่มประชาชนใน ระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

ความคิ ดเห็น
ทราบหรือไม่วา่ จะมีการก่อสร้าง
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ถ้าทราบ ทราบจากทีไ่ หน
แผ่นพับ
เพือ่ นบ้าน
สือ่ สารมวลชน
อาศัยอยูใ่ กล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ
รวม
ผลดีของการมีโครงการ*
เศรษฐกิจดีขน้ึ
สร้างงานให้กบั ประชาชนในท้องถิน่
การสาธารณูปโภค/อุปโภคดีขน้ึ
อื่นๆ
รวม
ผลเสียของการมีโครงการ*
ฝุน่ ละออง
เสียงดังรบกวน
การอพยพย้ายถิน่
ปญั หานํ้าเน่าเสียเพิม่ ขึน้
การจราจรติดขัด
รบกวนการสือ่ สารโทรคมนาคม
อื่นๆ
รวม
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75
0
75

100.00
0.00
100.00

66
1
2
6
75

88.00
1.33
2.67
8.00
100.00

59
20
3
0
82

71.95
24.39
3.66
0.00
100.00

44
22
1
17
14
0
0
98

44.90
22.45
1.02
17.35
14.29
0.00
0.00
100.00
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-38 สรุปความคิ ดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 100-500 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
4.5

4.6

ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อโครงการ
ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ
ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก
พอๆ กัน
ไม่แน่ใจ
ไม่ทราบ/ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม

45
1
1
12
16
75

60.00
1.33
1.33
16.00
21.33
100.00

41
0
34
75

54.67
0.00
45.33
100.00

หมายเหตุ * : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

5. ข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่กาํ ลังก่อสร้างโครงการ
ผลการสํา รวจความคิด เห็น ต่ อ ข้อ ห่ว งกัง วลของประชาชนช่ว งที่กํา ลัง ก่ อ สร้า งโครงการ พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มขี อ้ กังวล ร้อยละ 74.67 มีขอ้ ห่วงกังวล ร้อยละ 25.33 โดยมีขอ้ กังวลอุบตั เิ หตุ จาก
รถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วยความเร็ว, ฝุน่ ละออง, เสียงดังรบกวน, การจราจรติดขัด, ถนนชํารุด และเศษวัสดุ
ก่อสร้างหล่นลงบนถนนมีขอ้ ห่วงกังวลอยูใ่ นระดับมาก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-39
ตารางที่ 3-39 สรุปข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่ กาํ ลังก่อสร้างโครงการในระยะมากกว่า 100500 เมตร
กลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน
ร้อยละ
ข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่กาํ ลังก่อสร้างโครงการ
มีขอ้ กังวล
19
25.33
ไม่มขี อ้ กังวล
56
74.67
รวม
75
100.00
อุบตั เิ หตุ จากรถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วยความเร็ว
2
10.52
ฝุน่ ละออง
11
57.89
เสียงดังและแรงสันสะเทื
่
อน
6
31.57
จราจรติดขัด
3
15.78
ถนนชํารุด
1
5.26
เศษวัสดุก่อสร้าง
1
5.26
รายละเอียด

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

หมายเหตุ : ข้อห่วงกังวลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

6. ข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่โครงการเปิ ดดําเนิ นการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงทีโ่ ครงการเปิ ดการดําเนินการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มขี อ้ กังวล ร้อยละ 73.33 มีขอ้ ห่วงกังวล ร้อยละ 26.67 โดยมีขอ้ ห่วงกังวลเกีย่ วกับ
การจราจรติดขัด, นํ้ าใช้ไม่เพียงพอ, การจัดการนํ้ าเสีย, ไฟฟ้าดับบ่อย, การจัดการขยะ, ที่จอดรถ และ
อุบตั เิ หตุ จากรถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วยความเร็วมีขอ้ ห่วงกังวลอยูใ่ นระดับมาก รายละเอียดแสดงดังตาราง
ที่ 3-40
ตารางที่ 3-40 สรุปข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่โครงการเปิ ดดําเนิ นการในระยะมากกว่า 100500 เมตร
รายละเอียด

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

กลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร

จํานวน
ข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่โครงการเปิ ดดําเนิ นการ
มีขอ้ กังวล
20
ไม่มขี อ้ กังวล
55
รวม
75
การจราจรติดขัด
3
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ
1
การจัดการขยะ
4
การระบายนํ้าเสีย
12
ไฟฟ้าดับบ่อย
1
ทีจ่ อดรถ
1
อุบตั เิ หตุจากรถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วย
2
ความเร็ว

ร้อยละ
26.67
73.33
100.00
15.00
5.00
20.00
60.00
5.00
5.00
10.00

หมายเหตุ : ข้อห่วงกังวลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

2) กลุ่มประชาชนที่อยู่ใกล้โครงการในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของประชาชนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
ลักษณะของข้อมูลทัวไปที
่ ส่ าํ คัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน
อาชีพหลัก และรายได้ แสดงดังตารางที่ 3-41
จากการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยู่ใกล้โครงการในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร มี 210 ตัวอย่าง
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 51.90 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 48.10 ส่วนใหญ่มอี ายุ
ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 30.95 รองลงมามีอายุในช่วง 20-30 ปี ร้อยละ 26.67 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 28.57 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 27.14 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 82.38 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 17.62 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน 1120 ปี ร้อยละ 32.38 รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชน 1-5 ปี ร้อยละ 27.62 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเจ้าของ
กิจการส่วนตัว ร้อยละ 31.43 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษทั /ลูกจ้าง ร้อยละ 30.95 ส่วนใหญ่ม ี
รายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 25.24 รองลงมามีรายได้ 25,001 บาท/เดือนขึน้ ไป ร้อยละ 19.52
ตารางที่ 3-41 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
กลุม่ ประชาชนใน
รัศมี 500-1,000 เมตร

รายละเอียด
1
1.1

1.2

1.3

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
ตัง้ แต่ 61 ปี ขึน้ ไป
รวม
การศึกษา
ไม่ได้ศกึ ษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะ/อนุ ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

101
109
210

48.10
51.90
100.00

56
65
40
33
16
210

26.67
30.95
19.05
15.71
7.62
100.00

3
43
60
47
57
0
210

1.43
20.48
28.57
22.38
27.14
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-41 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
(ต่อ)
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
1.4

1.5

1.6

1.7

ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
อื่นๆ
รวม
ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 20 ปี
21 - 30 ปี
ตัง้ แต่ 31 ปี ขึน้ ไป
รวม
อาชีพหลัก
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ว่างงาน/กําลังหางานอยู่
กําลังศึกษาอยู่
รับจ้างทัวไปรายวั
่
น
เจ้าของกิจการส่วนตัว
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
วิชาชีพอิสระ
พนักงานบริษทั /ลูกจ้าง
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
เกษียณ
อื่นๆ
รวม
รายได้เฉลีย่ รวมต่อเดือน
5,000 บาทหรือตํ่ากว่า
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
ตัง้ แต่ 25,001 บาทขึน้ ไป
รวม
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173
37
0
0
210

82.38
17.62
0.00
0.00
100.00

58
54
68
18
12
210

27.62
25.71
32.38
8.57
5.71
100.00

13
2
0
55
66
0
2
65
5
2
0
210

6.19
0.95
0.00
26.19
31.43
0.00
0.95
30.95
2.38
0.95
0.00
100.00

13
53
40
34
29
41
210

6.19
25.24
19.05
16.19
13.81
19.52
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

2. ผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ของประชาชนที่
อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
ลักษณะของข้อมูลทัวไปที
่
ส่ ําคัญ ได้แก่ แหล่งนํ้ าดื่มหลัก แหล่งนํ้ าใช้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ วิธกี าร
กําจัดขยะ วิธกี ารกําจัดสิง่ ปฏิกูล วิธกี ารระบายนํ้าฝน การบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วม การบําบัดนํ้าเสียจาก
การอาบนํ้า และซักผ้า การบําบัดนํ้าเสียจากห้องครัว และข้อมูลด้านสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 3-42
จากการสัมภาษณ์ ประชาชนที่อยู่ใกล้โครงการในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ หมดซื้อนํ้ าขวด/นํ้ าบรรจุถงั เป็ นแหล่งนํ้ าดื่ม การใช้น้ํ าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
นํ้าประปา เป็ นแหล่งนํ้าใช้หลัก ร้อยละ 50.95 รองลงมาใช้น้ําบ่อ เป็ นแหล่งนํ้าใช้หลัก ร้อยละ 45.71 ผูต้ อบ
แบบสอบถามทัง้ หมดใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การกําจัดขยะมูลฝอยทัง้ หมดให้เทศบาลตําบลรา
ไวย์เข้ามาทําการเก็บขนขยะมูลฝอยและรับไปกําจัด ส่วนการจัดการกับสิง่ ปฏิกูลผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้เทศบาลตําบลราไวย์เข้ามาทําการสูบไปกําจัด ร้อยละ 99.05 การระบายนํ้าฝนผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ปล่อยลงคู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ ร้อยละ 98.10 และปล่อยซึมลงดิน ร้อยละ 1.90 โดยนํ้ า
เสียจากห้องส้วมส่วนใหญ่ใช้บ่อเกรอะกักเก็บ เมื่อเต็มแจ้งให้เทศบาลตําบลราไวย์มาสูบไปกําจัด ร้อยละ
94.76 บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป ร้อ ยละ 5.24 สําหรับนํ้ าเสียจากการอาบนํ้ า ซัก ล้าง และห้องครัว
ทัง้ หมดปล่ อ ยลงคู /ราง /ท่อ ระบายนํ้ า สาธารณะ ในรอบปี ท่ีผ่า นมาผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ คย
เจ็บป่วย ร้อยละ 80.95 ไม่เคยเจ็บปว่ ย ร้อยละ 19.05 ทีเ่ คยเจ็บป่วยส่วนใหญ่โรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ
ร้อยละ 46.29 รองลงมาเป็ นโรคเกีย่ วกับระบบทางเดินอาหาร ร้อยละ 17.90 สําหรับการรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บปว่ ยส่วนใหญ่จะไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ร้อยละ 58.57 รองลงมาซื้อยามารับประทานเอง ร้อยละ
26.67 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คดิ ว่าการให้บริการด้านสาธารณะสุขเพียงพอ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-42 สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ผูต้ อบ
แบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
2
2.1

2.2

2.3

2.4

ข้อมูลสาธารณูปโภค อนามัยและสิ่ งแวดล้อม
แหล่งนํ้าดืม่ หลัก
นํ้าฝน
นํ้าซือ้
นํ้าประปา
นํ้าบ่อ
นํ้าบาดาล
อื่นๆ
รวม
แหล่งนํ้าใช้
นํ้าฝน
นํ้าซือ้
นํ้าประปา
นํ้าบ่อ
นํ้าบาดาล
นํ้าจากเขา
รวม
กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อื่นๆ
รวม
วิธกี ารกําจัดขยะ
เผา
ฝงั
เก็บขนโดยเทศบาลตําบลราไวย์
รวม
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0
210
0
0
0
0
210

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0
3
107
96
4
0
210

0.00
1.43
50.95
48.71
1.90
0.00
100.00

210
0
210

100.00
0.00
100.00

0
0
210
210

0.00
0.00
210.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-42 สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ผู้ตอบ
แบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
2.5

2.6

2.7

2.8

วิธกี ารกําจัดสิง่ ปฏิกลู
จ้างเอกชนสูบไปกําจัด
กําจัดโดยหน่วยงานท้องถิน่ รับสูบไปกําจัด
รวม
วิธกี ารระบายนํ้าฝน
ปล่อยซึมลงดิน
ปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาติบนบก
ปล่อยลงสูท่ ะเล
ปล่อยลงสูค่ ู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
อื่นๆ
รวม
การบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วม
ใช้บอ่ ซึม
ใช้บอ่ เกรอะกักเก็บ เมือ่ เต็มเทศบาลตําบลราไวย์
สูบไปกําจัด
บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
การบําบัดนํ้าเสียจากการอาบนํ้า และซักผ้า
ปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาติบนบก
ปล่อยลงสูท่ ะเล
ปล่อยลงคู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
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2
208
210

0.95
99.05
100.00

4
0
0
206
0
210

1.90
0.00
0.00
98.10
0.00
100.00

0

0.00

199

94.76

11
0
210

5.24
0.00
100.00

0
0
210
0
0
210

0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-42 สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ผู้ตอบ
แบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

การบําบัดนํ้าเสียจากห้องครัว
ปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาติบนบก
0
ปล่อยลงสูท่ ะเล
0
ปล่อยลงคู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
210
บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป
0
อื่นๆ
0
รวม
210
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา/ปจั จุบนั ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บปว่ ย หรือไม่
ไม่เคย
40
เคย
170
รวม
210
ส่วนใหญ่เจ็บปว่ ยด้วยโรคอะไรมากทีส่ ดุ
โรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ
106
โรคเกีย่ วกับระบบทางเดินอาหาร
41
โรคเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อ
10
โรคผิวหนังและภูมแิ พ้
8
โรคเกีย่ วกับระบบเลือดลมต่างๆ
23
โรคเกีย่ วกับหู/ตา/ฟนั /กระดูก
36
โรคทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ
5
อื่นๆ
0
รวม
229
เมือ่ เจ็บปว่ ยท่านไปรับบริการการรักษาพยาบาลจากแหล่งใดมากทีส่ ดุ
ซือ้ ยารับประทานเอง
56
ไปสถานีอนามัย
0
ไปคลินิก
31
ไปโรงพยาบาล
123
อื่นๆ
0
รวม
210
ท่านคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ เพียงพอหรือไม่
เพียงพอ
203
ไม่เพียงพอ
0
ไม่ทราบ
7
รวม
210
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0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
19.05
80.95
100.00
46.26
17.90
4.37
3.49
10.04
15.72
2.18
0.00
100.00
26.67
0.00
14.76
58.57
0.00
100.00
96.67
0.00
3.33
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3. ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั ของประชาชนที่อยูใ่ นระยะมากกว่า 5001,000 เมตร
ในการศึกษาด้านผลกระทบทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั ของกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
โดยแบ่งเป็ นผลกระทบด้านฝุน่ ละออง เสียง นํ้าเสีย การจราจร เขม่า/ควัน และด้านอื่นๆ โดยแสดงผลการ
สํารวจดังนี้ แสดงดังตารางที่ 3-43
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่ได้รบั ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ร้อยละ 89.95 ได้รบั ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ร้อยละ 10.00 โดย
สาเหตุทส่ี าํ คัญเกิดจากฝุน่ ทีม่ าจากการจราจรและการก่อสร้างต่างๆ ซึง่ ช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ
ตลอดปี ซึง่ ระดับผลกระทบด้านฝุน่ ละอองอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาเห็นว่าระดับ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีระดับมากขึน้
ผลกระทบด้านเสียง จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ได้รบั
ผลกระทบด้านเสียง ร้อยละ 95.24 ได้รบั ผลกระทบ ร้อยละ 4.76 โดยสาเหตุทส่ี าํ คัญเกิดจากการจราจรทาง
บก ซึง่ ช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ตลอดวัน ซึง่ ระดับผลกระทบด้านเสียงอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมาเห็นว่าระดับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีระดับมากขึน้
ผลกระทบด้านนํ้าเสีย จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั ผลกระทบ
ด้านนํ้ าเสียร้อยละ 92.38 ได้รบั ผลกระทบด้านนํ้ าเสีย ร้อยละ 7.62 และพบว่าสาเหตุสําคัญเกิดจากการ
ปล่อยนํ้ าเสียจากชุมชน โดยได้รบั ผลกระทบมากที่สุดตลอดปี
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า
ผลกระทบด้า นนํ้ า เสีย อยู่ใ นระดับ มาก มีค วามเห็น ว่ า ผลกระทบที่เ กิด ขึ้น มีค วามรุ น แรงมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
ผลกระทบด้า นการจราจร จากการสัม ภาษณ์ ผู้ท่ีอ ยู่ใ กล้โ ครงการ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการจราจร ร้อยละ 94.76 ได้รบั ผลกระทบด้านการจราจร ร้อยละ 5.24 พบว่าสาเหตุเกิดจาก
การสัญจรไปมาทัวไปห้
่
างสรรพสินค้าและโรงแรม โดยได้รบั ผลกระทบมากที่สุดในช่วงเวลาเย็น ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความเห็นว่าผลกระทบด้านการจราจรอยู่ในระดับน้อย มีความเห็นว่าผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มี
ความรุนแรงมากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน การสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
ไม่ได้รบั ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน ร้อยละ 97.24 ได้รบั ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน ร้อยละ 2.86 พบว่าสาเหตุ
เกิดจากไอเสียรถยนต์ โดยได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ตลอดปี ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าผลกระทบ
ด้านการจราจรอยูใ่ นระดับมาก มีความเห็นว่าผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีความรุนแรงมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีทผ่ี า่ นมา
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-43 สรุปผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อมที่ ได้รบั ในปั จจุบนั ของประชาชนในระยะมากกว่า
500-1,000 เมตร
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
3
3.1

3.2

3.3

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั
ฝุน่
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การจราจร
การก่อสร้างต่างๆ
โรงแรม
อื่นๆ
รวม
เสียง
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การจราจรทางบก
การจราจรทางอากาศ
โรงแรม
การก่อสร้างต่างๆ
อื่นๆ
รวม
นํ้าเสีย
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน
โรงแรม
โรงงานใกล้เคียง
รวม
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21
189
210

10
90
100.00

15
6
0
0
21

71.43
28.57
0.00
0.00
100.00

10
200
210

4.76
95.24
100.00

7
0
0
3
0
10

70.00
0.00
0.00
30.00
0.00
100.00

16
194
210

7.62
92.38
100.00

16
0
0
16

100.00
0.00
0.00
0.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-43 สรุปผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั ของประชาชนในระยะมากกว่า
500-1,000 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
3.4

3.5

3.6

การจราจรติดขัด
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม
ตลาดนัด
รวม
เขม่า/ควัน
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
โรงแรม
ไอเสียจากรถยนต์
การเผาขยะชุมชน
รวม
ผลกระทบอื่นๆ
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ
ไฟตก ไฟดับ
ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
รวม
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11
199
210

5.24
94.76
100.00

5
3
3
11

45.45
27.27
27.27
100.00

6
204
210

2.86
97.14
100.00

0
6
0
6

0.00
100.00
0.00
0.00

0
210
210

0.00
100.00
100.00

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

4. ความคิ ดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
ประชาชนทัง้ หมดทีอ่ ยู่ใกล้โครงการในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร ทราบว่าจะมีการก่อสร้าง
โครงการ อาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี ส่วนใหญ่ทราบจากแผ่นพับ ร้อยละ 81.34 และทราบจากสื่อมวลชน
ร้อยละ 18.57 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลดีกบั ชุมชนโดยเห็นว่า
เศรษฐกิจดีขน้ึ ร้อยละ 63.18รองลงมาสร้างงานให้กบั ประชาชนในท้องถิน่ ร้อยละ 20.58 สําหรับผลเสียทีจ่ ะ
เกิดขึน้ จากการก่อสร้างโครงการมากทีส่ ดุ คือทําให้เกิดฝุน่ ละออง ร้อยละ 50.87 รองลงมาการจราจรติดขัด
ร้อยละ 25.26 สําหรับทัศนคติในภาพรวมของทีม่ ตี ่อโครงการเห็นส่วนใหญ่ว่าผลกระทบด้านบวกมากกว่า
ด้านลบ ร้อยละ 79.05 รองลงมาไม่แน่ ใจ ร้อยละ 13.81 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับ
โครงการ ร้อยละ 79.52 รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 18.10 แสดงดังตารางที่ 3-44
ตารางที่ 3-44 สรุปความคิ ดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
4
4.1

4.2

4.3

ความคิ ดเห็น
ทราบหรือไม่วา่ จะมีการก่อสร้าง
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ถ้าทราบ ทราบจากทีไ่ หน
แผ่นพับ
เพือ่ นบ้าน
สือ่ สารมวลชน
อาศัยอยูใ่ กล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ
รวม
ผลดีของการมีโครงการ*
เศรษฐกิจดีขน้ึ
สร้างงานให้กบั ประชาชนในท้องถิน่
การสาธารณูปโภค/อุปโภคดีขน้ึ
อื่นๆ
รวม
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210
0
210

100.00
0.00
100.00

171
0
39
0
210

81.43
0.00
18.57
0.00
100.00

175
57
45
0
277

63.18
20.58
16.25
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-44 สรุปความคิ ดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
4.4

4.5

4.6

กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

ผลเสียของการมีโครงการ*
ฝุน่ ละออง
เสียงดังรบกวน
การอพยพย้ายถิน่
ปญั หานํ้าเน่าเสียเพิม่ ขึน้
การจราจรติดขัด
รบกวนการสือ่ สารโทรคมนาคม
อื่นๆ
รวม
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อโครงการ
ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ
ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก
พอๆกัน
ไม่แน่ใจ
ไม่ทราบ/ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม

147
52
2
15
73
0
0
289

50.87
17.99
0.69
5.19
25.26
0.00
0.00
100.00

166
0
2
29
13
210

79.05
0.00
0.95
13.81
6.19
100.00

167
5
38
210

79.52
2.38
18.10
100.00

หมายเหตุ * : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

5. ข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่กาํ ลังก่อสร้างโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่กําลังก่อสร้างโครงการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มขี อ้ กังวล ร้อยละ 81.34 มีขอ้ ห่วงกังวล ร้อยละ 18.57 โดยมีขอ้ กังวล ฝุ่นละออง,
เสียงดังรบกวน, การจราจรติดขัด และถนนชํารุดมีข้อห่วงกังวลอยู่ในระดับมาก รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3-45
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-45 สรุปข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่กาํ ลังก่อสร้างโครงการในระยะมากกว่า 5001,000 เมตร
กลุม่ ประชาชนในระยะ 100 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
5

5.1
5.2
5.3
5.4

ข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่กาํ ลังก่อสร้างโครงการ
มีขอ้ กังวล
ไม่มขี อ้ กังวล
รวม
ฝุน่ ละออง
เสียงดังรบกวน/สันสะเทื
่
อน
การจราจรติดขัด
ถนนชํารุด

39
171
210
21
11
10
5

81.43
18.57
100.00
53.84
28.20
25.64
12.82

หมายเหตุ : ข้อห่วงกังวลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

6. ข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่โครงการเปิ ดดําเนิ นการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงทีโ่ ครงการเปิ ดการดําเนินการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มขี อ้ กังวล ร้อยละ 79.52 มีขอ้ ห่วงกังวล ร้อยละ 20.48 โดยมีขอ้ ห่วงกังวลเกีย่ วกับ
การจราจรติดขัด, นํ้ าใช้ไม่เพียงพอ, การจัดการนํ้ าเสีย, การจัดการขยะ, ไฟฟ้าดับบ่อย, ชุมชนแออัด, ที่
จอดรถ และอุบตั เิ หตุ จากรถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วยความเร็วมีขอ้ ห่วงกังวลอยู่ในระดับมาก รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3-46
ตารางที่ 3-46 สรุปข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่โครงการเปิ ดการดําเนิ นการในระยะมากกว่า
500-1,000 เมตร

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

กลุม่ ประชาชนใน
ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
รายละเอียด
จํานวน
ร้อยละ
ข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่โครงการเปิ ดดําเนิ นการ
มีขอ้ กังวล
43
79.52
ไม่มขี อ้ กังวล
167
20.48
รวม
210
100.00
การจราจรติดขัด
14
32.55
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ
2
4.65
การจัดการขยะ
3
6.97
การจัดการนํ้าสีย
15
34.88
ชุมชนแออัด
1
2.32
ไฟฟ้าดับบ่อย
14
32.56
ทีจ่ อดรถ
2
4.65
อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ร ถ วิ่ ง เ ข้ า อ อ ก ด้ ว ย
6
ความเร็ว
13.95

หมายเหตุ : ข้อห่วงกังวลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3) กลุ่มผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ กล้โครงการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ระกอบการที่อยู่ใกล้โครงการในระยะมากกว่า 1001,000 เมตร
จากการสัม ภาษณ์ ผู้ป ระกอบการที่อ ยู่ใ กล้โ ครงการในระยะมากกว่ า 100-1,000 เมตร มี 19
ตัวอย่าง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Navatara Phuket Resort จํานวนห้องพัก 37 ห้อง จํานวนพนักงาน 24 คน
ภูเก็ต ฟิต จํานวนห้องพัก 52 ห้อง จํานวนพนักงาน 100 คน
ไนหาน บีช คอนโดมิเนียม จํานวนห้องพัก 85 ห้อง จํานวนพนักงาน 25 คน
วีว่ี บังกะโล รีสอร์ท จํานวนห้องพัก 9 ห้อง จํานวนพนักงาน 7 คน
ซาวาร่า รีสอร์ท จํานวนห้องพัก 4 ห้อง จํานวนพนักงาน 2 คน
ภูเก็ต ซี รีสอร์ท จํานวนห้องพัก 69 ห้อง จํานวนพนักงาน 28 คน
Thai Palace Resort จํานวนห้องพัก 58 ห้อง จํานวนพนักงาน 10 คน
ราไวย์ บีช สตูดโิ อ จํานวนห้องพัก 10 ห้อง จํานวนพนักงาน 2 คน
ห้องพักรายวัน จํานวนห้องพัก 4 ห้อง จํานวนพนักงาน 1 คน
Yanui Resort จํานวนห้องพัก 24 ห้อง จํานวนพนักงาน 15 คน
Monaburi Bouligue Resort จํานวนห้องพัก 12 ห้อง จํานวนพนักงาน 7 คน
Poolaccess 89 @ rawai Hotel จํานวนห้องพัก 27 ห้อง จํานวนพนักงาน 7 คน
The Green Hill Residence จํานวนห้องพัก 9 ห้อง
Rawai Grand House จํานวนห้องพัก 24 ห้อง จํานวนพนักงาน 14 คน
ชลลดา ฟาร์ม จํานวนพนักงาน 6 คน
สาวิตรี ฟาร์ม
บริษทั พีพเี ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จํานวนพนักงาน 4 คน
บจก. ราไวย์ ปาร์ค จํานวนพนักงาน 60 คน
โลตัส เอ็กเพลส จํานวนพนักงาน 10 คน

ลักษณะของข้อมูลทัวไปที
่ ส่ าํ คัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน
อาชีพหลัก และรายได้ แสดงดังตารางที่ 3-47
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ กล้โครงการ มี 19 ตัวอย่าง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มจี ํานวนห้องพักจํานวน 1-20 ห้อง จํานวน 6 ราย รองลงมามีจํานวนห้องพักจํานวน 21-40 ห้อง
จํา นวน 4 ราย และส่วนใหญ่ ม ีจํา นวนพนัก งาน จํา นวน 1-20 คน จํานวน 9 ราย เป็ น บริษัท/ห้า งร้า น
จํานวน 5 ราย
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-47 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
รายละเอียด
1.1

กลุ่มผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร

กรณีโรงแรม/อพาร์ทเม้นต์
จํานวนห้องพัก
จํานวน 1-20 ห้อง
จํานวน 21-40 ห้อง
จํานวน 41-60 ห้อง
จํานวน 61-80 ห้อง
จํานวน 81-100 ห้อง
จํานวนมากกว่า 101 ห้อง
ไม่ระบุ
รวม
จํานวนพนักงาน
จํานวน 1-20 คน
จํานวน 21-40 คน
จํานวน 41-60 คน
จํานวน 61-80 คน
จํานวน 81-100 คน
จํานวนมากกว่า 101 คน
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

6
4
2
1
1
0
0
14

42.86
28.57
14.29
7.14
7.14
0.00
0.00
100.00

9
3
0
0
1
0
1
14

64.29
21.43
0.00
0.00
7.14
0.00
7.14
100.00

2. ผลการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ลักษณะของข้อมูลทัวไปที
่
ส่ ําคัญ ได้แก่ แหล่งนํ้ าดื่มหลัก แหล่งนํ้ าใช้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ วิธกี าร
กําจัดขยะ วิธกี ารกําจัดสิง่ ปฏิกูล วิธกี ารระบายนํ้าฝน การบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วม การบําบัดนํ้าเสียจาก
การอาบนํ้า และซักผ้า การบําบัดนํ้าเสียจากห้องครัว และข้อมูลด้านสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 3-48
จากการสัม ภาษณ์ ผู้ป ระกอบการที่อ ยู่ใกล้โ ครงการในระยะมากกว่า 101-1,000 เมตร ผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ หมดใช้น้ําซือ้ บรรจุขวด/บรรจุถงั เป็ นแหล่งนํ้าดื่มหลัก ส่วนใหญ่ใช้น้ําประปา เป็ นแหล่งนํ้า
ใช้หลัก จํานวน 14 ราย รองลงมาใช้น้ํ าบ่อ เป็ นแหล่งนํ้ าใช้หลัก จํานวน 3 ราย ทัง้ หมดใช้ไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และทัง้ หมดกําจัดขยะมูลฝอยโดยให้เทศบาลตําบลราไวย์เข้ามาทําการเก็บขนไปกําจัด
ส่วนการจัดการกับสิง่ ปฏิกูลทัง้ หมดให้เทศบาลตําบลราไวย์สบู ไปกําจัด การระบายนํ้าฝน ทัง้ หมดจะปล่อย
ลงสู่ค/ู ราง/ท่อระบายนํ้าสาธารณะ โดยนํ้าเสียจากห้องส้วมทัง้ หมดใช้บ่อเกรอะกักเก็บ เมื่อเต็มให้เทศบาล
ตําบลราไวย์มาสูบไปกําจัด
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-48 สรุปผลการศึ กษาข้อมูล ด้ านสาธารณู ปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
กลุม่ ผูป้ ระกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ข้อมูลสาธารณูปโภค อนามัยและสิ่ งแวดล้อม
แหล่งนํ้าดืม่ หลัก
นํ้าฝน
นํ้าซือ้
นํ้าประปา
นํ้าบ่อ
นํ้าบาดาล
อื่นๆ
รวม
แหล่งนํ้าใช้
นํ้าฝน
นํ้าซือ้
นํ้าประปา
นํ้าบ่อ
นํ้าบาดาล
อื่นๆ
รวม
กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต
อื่นๆ
รวม
วิธกี ารกําจัดขยะ
เผา
ฝงั
เก็บขนโดยเทศบาลตําบลราไวย์
รวม
วิธกี ารกําจัดสิง่ ปฏิกลู
จ้างเอกชนสูบไปกําจัด
เทศบาลตําบลราไวย์รบั สูบไปกําจัด
รวม
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0
19
0
0
0
0
19

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0
1
14
3
1
0
19

0.00
5.26
73.68
15.79
5.26
0.00
100.00

19
0
19

100.00
0.00
100.00

0
0
19
19

0.00
0.00
100.00
100.00

0
19
19

0.00
100.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-48 สรุปผลการศึ กษาข้อมูล ด้ านสาธารณู ปโภค สุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ผูป้ ระกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
2.6

2.7

วิธกี ารระบายนํ้าฝน
ปล่อยซึมลงดิน
ปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาติบนบก
ปล่อยลงสูท่ ะเล
ปล่อยลงสูค่ ู /ราง /ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
อื่นๆ
รวม
การบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วม
ใช้บอ่ ซึม
ใช้บ่อเกรอะกักเก็บ เมือ่ เต็มแจ้งให้เทศบาลตําบลรา
ไวย์สบู ไปกําจัด
บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ ระบบบําบัดแบบเติมอากาศ
รวม
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0
0
0
19
0
19

0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00

0

0.00

19

100.00

0
0
19

0.00
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3. ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั
ในการศึกษาด้านผลกระทบทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั ของผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
โดยแบ่งเป็ นผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง นํ้ าเสีย การจราจร เขม่า/ควัน โดยแสดงผลการสํารวจดังนี้
แสดงดังตารางที่ 3-49
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่ได้รบั ผลกระทบด้านฝุน่ ละออง จํานวน 17 ราย ได้รบั ผลกระทบด้านฝุน่ ละออง จํานวน 1 ราย โดย
สาเหตุท่สี ําคัญเกิดจากฝุ่นที่มาจากการจราจร ซึ่งช่วงเวลาที่ได้รบั ผลกระทบมากที่สุดฤดูแล้ง ซึ่งระดับ
ผลกระทบด้านฝุน่ ละอองอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาเห็นว่าระดับผลกระทบที่
เกิดขึน้ มีระดับมากขึน้
ผลกระทบด้านเสียง จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ได้รบั
ผลกระทบด้า นเสีย ง จํา นวน 188 ราย ได้ร ับ ผลกระทบ จํา นวน 1 ราย โดยสาเหตุ ท่ีสํา คัญ เกิด จาก
การจราจรทางบก ซึง่ ช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ กลางวัน ซึง่ ระดับผลกระทบด้านเสียงอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมาเห็นว่าระดับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีระดับมากขึน้
ผลกระทบด้านนํ้าเสีย จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั ผลกระทบ
ด้านนํ้าเสียจํานวน 18 ราย ได้รบั ผลกระทบด้านนํ้าเสีย จํานวน 1 ราย และพบว่าสาเหตุสาํ คัญเกิดจากการ
ปล่อยนํ้ าเสียจากชุมชน โดยได้รบั ผลกระทบมากที่สุดตลอดปี
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า
ผลกระทบด้านนํ้ าเสียอยู่ในระดับปานกลาง มีความเห็นว่าผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีความรุนแรงมากขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
ผลกระทบด้า นการจราจร จากการสัม ภาษณ์ ผู้ท่ีอ ยู่ใ กล้โ ครงการ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการจราจร จํานวน 17 ราย ได้รบั ผลกระทบด้านการจราจร จํานวน 2 ราย พบว่าสาเหตุเกิด
จากการก่อสร้างต่างๆ โดยได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุดในช่วงเวลาเย็น ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า
ผลกระทบด้านการจราจรอยู่ในระดับมาก มีความเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน จากการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้โครงการพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่ได้รบั ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน จํานวน 18 ราย ได้รบั ผลกระทบ จํานวน 1 ราย โดยสาเหตุทส่ี าํ คัญ
เกิดจากท่อไอเสียจากรถยนต์ โดยได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุดตลอดปี ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า
ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน อยูใ่ นระดับมาก และมีระดับรุนแรงมากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-49 สรุปผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั ของผู้ประกอบการในระยะมากกว่า
100-1,000 เมตร
กลุม่ ผูป้ ระกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
3
3.1

3.2

3.3

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั
ฝุน่
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การจราจร
การก่อสร้างต่างๆ
โรงแรม
อื่นๆ
รวม
เสียง
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การจราจรทางบก
การจราจรทางอากาศ
โรงแรม
ร้านอาหารและบาร์
รวม
นํ้าเสีย
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
การปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน
โรงแรม
เทศบาล
รวม
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1
18
19

5.26
94.74
100.00

1
0
0
0
1

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

1
18
19

5.26
94.74
100.00

1
0
0
0
1

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

1
18
19

5.26
94.74
100.00

1
0
0
1

100.00
0.00
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-49 สรุปผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั ของผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า
100-1,000 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ผูป้ ระกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

รายละเอียด
3.4

3.5

3.6

การจราจรติดขัด
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
ห้างสรรพสินค้า
การก่อสร้างต่างๆ
โรงแรม
รวม
เขม่า/ควัน
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
โรงแรม
ไอเสียจากรถยนต์
การเผาขยะชุมชน
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบอื่นๆ
มี
ไม่ม ี
รวม
แหล่งทีม่ า
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ
อื่นๆ
รวม
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2
17
19

10.53
89.47
100.00

0
1
1
2

0.00
50.00
50.00
100.00

1
18
19

5.26
94.74
100.00

0
1
0
0
1

0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

1
18
19

5.26
94.74
100.00

1
0
1

100.00
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

4. ความคิ ดเห็นที่มีต่อโครงการของผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยู่ใกล้โครงการส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้าง โครงการ อาคารชุด เด็อะ ไท
เทิล้ วี จํานวน 16 ราย ไม่ทราบ จํานวน 3 ราย ทัง้ หมดทราบมาจากแผ่นพับ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า
การก่อสร้างโครงการจะส่งผลดีกบั ชุมชนโดยเห็นว่าทําให้สร้างงานให้ชุมชน และเศรษฐกิจดีขน้ึ สําหรับ
ผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการก่อสร้างโครงการคือทําให้เกิดปญั หาฝุน่ ละออง และจราจรติดขัด สําหรับทัศนคติ
ในภาพรวมของผูป้ ระกอบการทีม่ ตี ่อโครงการผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่คดิ ว่าผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้าน
ลบ จํานวน 13 ราย รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น จํานวน 3 ราย ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับโครงการ จํานวน 10 ราย รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ จํานวน 9 ราย แสดงดังตารางที่
3-50
ตารางที่ 3-50 สรุปความคิ ดเห็นของผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
รายละเอียด
4
4.1

4.2

4.3

4.4

กลุ่มผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

ความคิ ดเห็น
ทราบหรือไม่วา่ จะมีการก่อสร้าง
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ถ้าทราบ ทราบจากทีไ่ หน
แผ่นพับ
เพือ่ นบ้าน
สือ่ สารมวลชน
อาศัยอยูใ่ กล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ
รวม
ผลดีของการมีโครงการ*
เศรษฐกิจดีขน้ึ
สร้างงานให้กบั ประชาชนในท้องถิน่
การสาธารณูปโภค/อุปโภคดีขน้ึ
อื่นๆ
รวม
ผลเสียของการมีโครงการ*
ฝุน่ ละออง
เสียงดังรบกวน
การอพยพย้ายถิน่
ปญั หานํ้าเน่าเสียเพิม่ ขึน้
การจราจรติดขัด
รบกวนการสือ่ สารโทรคมนาคม
อื่นๆ (ไม่ม)ี
รวม
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16
3
19

84.21
15.79
100.00

15
1
0
0
16

93.75
6.25
0.00
0.00
100.00

14
7
1
0
22

63.64
31.82
4.55
0.00
100.00

9
3
0
2
5
0
0
19

47.37
15.76
0.00
10.53
26.32
0.00
0.00
100.00

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-50 สรุปความคิ ดเห็นของผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
4.5

4.6

กลุม่ ผูป้ ระกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ

ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อโครงการ
ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ
ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก
พอๆกัน
ไม่แน่ใจ
ไม่ทราบ/ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม

13
0
1
2
3
19

68.42
0.00
5.26
10.53
15.79
100.00

10
0
9
19

52.63
0.00
47.37
100.00

หมายเหตุ * : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

5. ข้อห่วงกังวลของสถานประกอบการช่วงที่กาํ ลังก่อสร้างโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงที่กําลังก่อสร้างโครงการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มขี อ้ กังวล จํานวน 14 ราย มีข้อห่วงกังวล จํานวน 5 ราย โดยมีขอ้ กังวลเสียงดัง
รบกวนจากรถบรรทุก/ก่อสร้าง, การจราจรติดขัด และความปลอดภัยมีขอ้ ห่วงกังวลอยู่ในระดับมาก แสดง
ดังตารางที่ 3-51
ตารางที่ 3-51 สรุปข้อห่วงกังวลของผู้ประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร ช่วงที่กาํ ลัง
ก่อสร้างโครงการ

5

5.1
5.2
5.3

กลุม่ ผูป้ ระกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
รายละเอียด
จํานวน
ร้อยละ
ข้อห่วงกังวลของสถานประกอบการช่วงที่กาํ ลังก่อสร้างโครงการ
มีขอ้ กังวล
5
26.32
ไม่มขี อ้ กังวล
14
73.68
รวม
19
100.00
เสียงดังรบกวนจากรถบรรทุกก่อสร้าง
4
100.00
ความปลอดภัย
1
100.00
การจราจรติดขัด
3
100.00

หมายเหตุ : ข้อห่วงกังวลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

6. ข้อห่วงกังวลของสถานประกอบการช่วงที่โครงการเปิ ดดําเนิ นการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อข้อห่วงกังวลของประชาชนช่วงทีโ่ ครงการเปิ ดการดําเนินการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มขี อ้ กังวล จํานวน 17 ราย มีขอ้ ห่วงกังวล จํานวน 2 ราย โดยมีขอ้ ห่วงกังวลเกีย่ วกับ
การจราจรติดขัด, นํ้าไม่พอใช้ และความเป็ นส่วนตัวมีขอ้ ห่วงกังวลอยูใ่ นระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-52
ตารางที่ 3-52 สรุปข้อห่ ว งกังวลของผู้ประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000
โครงการเปิ ดดําเนิ นการ

เมตร ช่ วงที่

กลุ่มผูป้ ระกอบการใน ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
จํานวน
ร้อยละ
ข้อห่วงกังวลของสถานประกอบการช่วงที่โครงการเปิ ดดําเนิ นการ
มีขอ้ กังวล
2
11.11
ไม่มขี อ้ กังวล
17
89.47
รวม
19
100.00
การจราจรติดขัด
1
100.00
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ
1
100.00
ความเป็ นส่วนตัว
1
100.00
รายละเอียด

6

6.1
6.2
6.3

หมายเหตุ : ข้อห่วงกังวลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

3.3) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และหน่ วยงานราชการ ทีอ่ ยู่ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 4 ตัวอย่าง
ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ศาลเจ้ากิว๋ อ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) และ เทศบาลตําบลรา
ไวย์ ซึ่งบริษทั ทีป่ รึกษาสํารวจได้จริง จํานวน 2 ตัวอย่างได้แก่ วัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดสว่าง
อารมณ์ สําหรับศาลเจ้ากิว๋ อ๋ องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) และ เทศบาลตําบลราไวย์ ปจั จุบนั ยังไม่ได้ตอบ
แบบสอบถามกลับมาแต่อย่างใด
3.4) กลุ่ ม ผู้นํ า ชุ ม ขนในเขตพื้น ที่โ ครงการ มีจํา นวน 4 ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ กํ า นั น ตํ า บลราไวย์
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6 ตําบลราไวย์ ประธานชุมชนไทยใหม่ และผูช้ ว่ ยประธานชุมชนไทยใหม่
ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายทัง้ 4 กลุม่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-53 ถึง
ตารางที่ 3-54
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-53 สรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว จํานวน 2 ตัวอย่าง

3-163

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั
ข้อห่วงกังวล
ในปัจจุบนั
ป จั จุ บ ั น ไม่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบใดใด ระยะก่อสร้าง :
ผูใ้ ห้ความเห็น : คุณสุภาพ บุญสุข
1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
- ระยะห่ า งจากโครงการ ประมาณ 650 ตําแหน่ ง : ครู คศ.1 (ตําแหน่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทางด้านสิง่ แวดล้อม
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
จากผูม้ อี าํ นาจสูงสุด)
เมตร
ระยะดําเนิ นการ :
เพศ : หญิง
- จํานวนนักเรียน 904 คน
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
อายุ : 37 ปี
- จํานวนครู 40 คน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- จํานวนเจ้าหน้าที่ 5 คน
- จํานวนนักการ/ภารโรง 1 คน
ป จั จุ บ ัน ได้ ร ับ ผลกระทบทางด้ า น ระยะก่อสร้าง :
ผูใ้ ห้ความเห็น : นายสุนทร มณีศรี
2. วัดสว่างอารมณ์
- ระยะห่ า งจากโครงการ ประมาณ 830 ตําแหน่ ง : ไวยาวัจกร (ตําแหน่ งที่ได้รบั สิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้
- เสียงดัง
- การปล่อยนํ้าเสีย
มอบหมายจากผูม้ อี าํ นาจสูงสุด)
เมตร
ระยะดําเนิ นการ :
- เสียงดัง
เพศ : ชาย
- จํานวนพระ 9 รูป
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
อายุ : 53 ปี
ระดับการศึกษา : อาชีวะ/อนุ ปริญา
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2561

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
-

-

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-54 สรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มผูน้ ําชุมชนในเขตพืน้ ที่โครงการ จํานวน 4 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ
1. กํานันตําบลราไวย์

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น
ผูใ้ ห้ความเห็น : คุณกมลชัย ขวดแก้ว
ตําแหน่ง : กํานันตําบลราไวย์
เพศ : ชาย
อายุ : 58 ปี
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่
ได้รบั ในปัจจุบนั
ป จั จุ บ ัน ได้ร ับ ผลกระทบทางด้า น
สิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้
- นํ้าเสีย
- นํ้าท่วมขัง
- ขยะตกค้าง (แคมป์คนงาน และ
นักท่องเทีย่ ว)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ข้อห่วงกังวล

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม

ระยะก่อสร้าง :
- วัสดุ หิน ดิน ทราย ตกหล่นบน
ถนน
- แคมป์คนงานก่อสร้างทิง้ ขยะ
ระยะดําเนิ นการ :
- นํ้าเสีย
- ขยะ

- ควรทํ า เรื่อ งการคัด แยกขยะ
เป็ นตัวอย่างชุ มชน ส่วนที่ทํา
ปุ๋ยได้ควรแยกทําปุ๋ยใส่ตน้ ไม้
- เครื่อ งจักรทํา งาน รถบรรทุ ก
ดิ น หิ น ท ร า ย เ ข้ า อ อ ก
โครงการ เศษ ทราย ดิน หิน
ตกหล่ น ควรมีพ นั ก งานคอย
ล้างไม่กระทบชาวบ้าน
- ควรมีบ่ อ ดัก ไขมัน บ่ อ บํ า บัด
นํ้ าเสีย ตามทีร่ ะบุในมาตรการ
ป้องกัน
- ดูแลคนงานในแคมป์ไม่ให้ท้งิ
ขยะไม่เป็ นที่
- เว้น แนวสลํ า รางสาธารณะมี
ทางเข้าออกได้ เพื่อให้รถของ
หน่ วยงานรัฐเข้าไปปรับ ปรุ ง /
เวลามีเหตุการณ์ จําเป็ นที่ต้อง
ดูแลคลอง
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ตารางที่ 3-54 สรุปข้อมูลแบบสอบถามเชิ งลึกของกลุ่มผูน้ ําชุมชนในเขตพืน้ ที่โครงการ จํานวน 4 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ

รายละเอียดผูใ้ ห้ความเห็น
ผูใ้ ห้ความเห็น : คุณพะเยาว์ เพ็งแจ่ม
ตําแหน่ง : ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6 ตําบลราไวย์
เพศ : หญิง
อายุ : 44 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโทหรือสูงกว่า

3. ประธานชุมชนไทยใหม่*

ผูใ้ ห้ความเห็น : คุณหงีม ดํารงเกษตร
ตําแหน่ง : ประธานชุมชนไทยใหม่
เพศ : ชาย
อายุ : 73 ปี
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา

4. ผูช้ ว่ ยประธานชุมชนไทยใหม่*

ผูใ้ ห้ความเห็น : คุณนิรนั ดร์ หยังปาน
ตําแหน่ง : ผูช้ ว่ ยประธานชุมชนไทยใหม่
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา
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2. ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6 ตําบลราไวย์

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * เป็ นตัวแทนของประชาชนชุมชนไทยใหม่
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2561

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่
ข้อห่วงกังวล
ได้รบั ในปัจจุบนั
ป จั จุ บ ัน ได้ร ับ ผลกระทบทางด้า น ระยะก่อสร้าง :
สิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้
- ขยะมูลฝอยเพิม่ มากขึน้ เป็ น
- นํ้าเสีย
พาหะนําโรค ทําให้เกิดโรคละ
- ขยะมูลฝอย
บาด
- การคมนาคม
- ด้านนํ้าเสีย ขณะนี้น้ําในคู คลอง
ดํา มีกลิน่ เน่าเหม็น
- ด้านการส่งเสียงดังในยามวิกาล
ระยะดําเนิ นการ :
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ป จั จุ บ ัน ได้ร ับ ผลกระทบทางด้า น ระยะก่อสร้าง :
สิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้
ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
- นํ้าเสีย
ระยะดําเนิ นการ :
- นํ้าเสีย
ป จั จุ บ ัน ได้ร ับ ผลกระทบทางด้า น ระยะก่อสร้าง :
สิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้
- เสียงดัง
- นํ้าเสีย
- รถบรรทุกเข้าออกขวางทาง
จราจร
ระยะดําเนิ นการ :
- ขยะเพิม่ ขึน้
- นํ้าเสีย

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
- ขอให้โ ครงการทํา ตามแผนที่
ท่ า น กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น
แบบสอบถามทุกข้อจะไม่เกิด
ผลกระทบใดๆเลย

- ดูแลบําบัด นํ้ าเสีย ไม่ปล่อ ยลง
ทะเล

- ดูแลเข้มงวดบําบัดนํ้าเสีย
- จัดการขยะดูแลสิง่ แวดล้อม

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

สรุปผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั ทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่ม แสดง
ดังตารางที่ 3-55 สรุปข้อห่วงกังวลเกีย่ วกับผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดจากโครงการ ระยะรือ้ ถอน/ก่อสร้างและ
ระยะดําเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 3-56 ถึงตารางที่ 3-57 ทัง้ นี้โครงการได้นําข้อห่วงกังวลของของ
กลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่ม มาประกอบการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความคิดเห็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จาการดําเนินโครงการ ดังตารางที่
3-58 และตารางที่ 3-59
ตารางที่ 3-55 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
โครงการ
สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั
(จํานวนตัวอย่าง)

กลุ่มตัวอย่าง
1.กลุม่ พืน้ ที่หลัก
1.1 กลุม่ ติดโครงการ (2 ตัวอย่าง)
1.2 กลุม่ ประชาชนในระยะ 100 เมตร (5 ตัวอย่าง)

1.3 กลุม่ ผูป้ ระกอบการในระยะ 100 เมตร (6 ตัวอย่าง)

2.กลุม่ พืน้ ที่รอง
2.1 กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
(78 ตัวอย่าง)
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-

นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (1 ตัวอย่าง)
ไฟตกดับ (1 ตัวอย่าง)
ฝุน่ จากการจราจร (3 ตัวอย่าง)
ฝุน่ จากการก่อสร้าง (2 ตัวอย่าง)
ฝุน่ จากโรงแรม (1 ตัวอย่าง)
เสียงจากการจราจรทางบก (1 ตัวอย่าง)
เสียงจากผับ บาร์ (1 ตัวอย่าง)
นํ้าเสียจากโรงแรม (2 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัดจากการทําถนน ทางลอด (2 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัดจากจํานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ (1 ตัวอย่าง)
เขม่า/ควันจากไอเสียรถยนต์ (2 ตัวอย่าง)
ฝุน่ จากการจราจร (2 ตัวอย่าง)
เสียงจากการจราจรทางบก (3 ตัวอย่าง)
นํ้าเสียจากการปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน (1 ตัวอย่าง)
นํ้าเสียจากคลอง (1 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัดจากห้างสรรพสินค้า (1 ตัวอย่าง)
เขม่า/ควันจากไอเสียรถยนต์ (2 ตัวอย่าง)
อันตรายจากรถ (1 ตัวอย่าง)

-

ฝุน่ จากการจราจร (8 ตัวอย่าง)
ฝุน่ จากการก่อสร้าง (9 ตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวนจากการจราจรทางบก (10 ตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง (3 ตัวอย่าง)
นํ้าเสียจากการปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน (7 ตัวอย่าง)
นํ้าเสียจากโรงแรม (2 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัดจากห้างสรรพสินค้า, ตลาด และโรงแรม (1 ตัวอย่าง)
เขม่า/ควันจากไอเสียรถยนต์ (6 ตัวอย่าง)
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (2 ตัวอย่าง)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-55 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
โครงการ (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง
2.3 กลุม่ ผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร (19 ตัวอย่าง)
3. กลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว ทีอ่ ยูใ่ นระยะ 1,000 เมตร
(2 ตัวอย่าง)
4. กลุ่มผูน้ ําชุมชนในเขตพืน้ ที่โครงการ
(4 ตัวอย่าง)
2.2 กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
(210 ตัวอย่าง)

สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รบั ในปัจจุบนั
(จํานวนตัวอย่าง)
่ฝุนละอองจากการจราจร (15 ตัวอย่าง)
ฝุน่ ละอองจากการก่อสร้างต่างๆ (6 ตัวอย่าง)
เสียงดังจากการจราจรทางบก (7 ตัวอย่าง)
เสียงดังจากการก่อสร้าง (3 ตัวอย่าง)
นํ้าเสียจากการปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน (16 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัดจากห้างสรรพสินค้า (5 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัดจากตลาด และโรงแรม (3 ตัวอย่าง)
เขม่า/ควันจากไอเสียรถยนต์ (6 ตัวอย่าง)
ฝุน่ จากการจราจร (1 ตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวนจากการจราจรทางบก (1 ตัวอย่าง)
นํ้าเสียจากการปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน (1 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัดจากการก่อสร้างต่างๆ และโรงแรม (1 ตัวอย่าง)
เขม่า/ควันจากไอเสียรถยนต์ (1 ตัวอย่าง)
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (1 ตัวอย่าง)
การปล่อยนํ้าเสีย (1 ตัวอย่าง)
เสียงดัง (1 ตัวอย่าง)
นํ้าเสีย (4 ตัวอย่าง)
นํ้าท่วมขัง (1 ตัวอย่าง)
ขยะมูลฝอย, ขยะตกค้าง (2 ตัวอย่าง)
การคมนาคม (1 ตัวอย่าง)

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2561

ตารางที่ 3-56 สรุปข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดจากโครงการของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อโครงการ ระยะก่อสร้าง
สรุปข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้าง
(จํานวนตัวอย่าง)

กลุ่มตัวอย่าง
1.กลุม่ พืน้ ที่หลัก
1.1 กลุม่ ติดโครงการ (2 ตัวอย่าง)

1.2 กลุม่ ประชาชนในระยะ 100 เมตร (5 ตัวอย่าง)
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ฝุน่ ละอองฟุ้งกระจาย (1 ตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวน (1 ตัวอย่าง)
เศษวัสดุก่อสร้างตกหล่น (1 ตัวอย่าง)
การจราจรของรถก่อสร้าง (1 ตัวอย่าง)
ฝุน่ ละออง (2 ตัวอย่าง)
เสียงดัง (2 ตัวอย่าง)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-56 สรุปข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิ ดจากโครงการของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อโครงการ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง
1.3 กลุม่ ผูป้ ระกอบการในระยะ 100 เมตร (6 ตัวอย่าง)

-

2.กลุม่ พืน้ ที่รอง
2.1 กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
(78 ตัวอย่าง)

2.2 กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
(210 ตัวอย่าง)

2.3 กลุม่ ผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000
เมตร (19 ตัวอย่าง)
3. กลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว ทีอ่ ยูใ่ นระยะ 1,000 เมตร
(2 ตัวอย่าง)
4. กลุ่มผูน้ ําชุมชนในเขตพืน้ ที่โครงการ
(4 ตัวอย่าง)

-

สรุปข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้าง
(จํานวนตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวน (1 ตัวอย่าง)
ความเป็ นส่วนตัว (1 ตัวอย่าง)
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ (1 ตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวนจากการตอกเสาเข็มและจากการทํางาน (1 ตัวอย่าง)
ความสันสะเทื
่
อนจากการตอกเสาเข็ม และการก่อสร้างมีผลกระทบ
ต่อการร้าวของตึกและอาคารทีอ่ ยูใ่ กล้ (1 ตัวอย่าง)
นํ้าเสีย และการระบายนํ้าทิง้ (1 ตัวอย่าง)
ขยะและเศษวัสดุก่อสร้าง (1 ตัวอย่าง)
การคมนาคมขนส่ ง ที่ม ีร ถขนาดใหญ่ เ ข้ า ออกซอยอยู่ ต ลอด (1
ตัวอย่าง)
อุบตั เิ หตุ จากรถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วยความเร็ว (2 ตัวอย่าง)
ฝุน่ ละออง (12 ตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวน/สันสะเทื
่
อน (7 ตัวอย่าง)
จราจรติดขัด (4 ตัวอย่าง)
ถนนชํารุด (1 ตัวอย่าง)
เศษวัสดุก่อสร้าง (1 ตัวอย่าง)
ฝุน่ ละออง (21 ตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวน/สันสะเทื
่
อน (11 ตัวอย่าง)
จราจรติดขัด (5 ตัวอย่าง)
ถนนชํารุด (5 ตัวอย่าง)
เสียงดังรบกวนจากรถบรรทุก/ก่อสร้าง (4 ตัวอย่าง)
ความปลอดภัย (1 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัด (3 ตัวอย่าง)
ฝุน่ ละอองจากการก่อสร้าง (2 ตัวอย่าง)
การจราจรหนาแน่น (1 ตัวอย่าง)
เสียงดัง (1 ตัวอย่าง)
เสียงดัง (1 ตัวอย่าง)
ส่งเสียงดังในยามวิกาล (1 ตัวอย่าง)
นํ้าเสีย ปจั จุบนั นํ้าในคูคลอง ดํา มีกลิน่ เหม็น (1 ตัวอย่าง)
เศษวัสดุ หิน ดิน ทราย ตกหล่นบนถนน (1 ตัวอย่าง)
แคมป์คนงานก่อสร้างทิง้ ขยะ (1 ตัวอย่าง)
ขยะเพิม่ มากขึน้ เป็ นพาหะนําโรค (1 ตัวอย่าง)
รถบรรทุกเข้า-ออกขวางทางจราจร (1 ตัวอย่าง)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-57 สรุปข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิ ดจากโครงการของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อโครงการ ระยะดําเนิ นการ
สรุปข้อห่วงกังวลในระยะดําเนิ นการ
(จํานวนตัวอย่าง)

กลุ่มตัวอย่าง
1.กลุม่ พืน้ ที่หลัก
1.1 กลุม่ ติดโครงการ (2 ตัวอย่าง)
1.2 กลุม่ ประชาชนในระยะ 100 เมตร (5 ตัวอย่าง)
1.3 กลุม่ ผูป้ ระกอบการในระยะ 100 เมตร (6 ตัวอย่าง)

2.กลุม่ พืน้ ที่รอง
2.1 กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
(78 ตัวอย่าง)

2.2 กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
(210 ตัวอย่าง)

2.3 กลุม่ ผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
(19 ตัวอย่าง)
3. กลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว ทีอ่ ยูใ่ นระยะ 1,200 เมตร
(2 ตัวอย่าง)
4. กลุ่มผูน้ ําชุมชนในเขตพืน้ ที่โครงการ
(4 ตัวอย่าง)

-

ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
ประชาชนเพิม่ มากขึน้ (1 ตัวอย่าง)
สภาพการจราจรคับคังจากผู
่
พ้ กั อาศัย(1 ตัวอย่าง)
สภาพสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะมีผลกระทบจากการอยูอ่ าศัย (1 ตัวอย่าง)
ขยะมูลฝอย (1 ตัวอย่าง)
ความเป็ นส่วนตัว (1 ตัวอย่าง)

-

การจราจรติดขัด (3 ตัวอย่าง)
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (1 ตัวอย่าง)
การจัดการขยะ (4 ตัวอย่าง)
การระบายนํ้าเสีย (12 ตัวอย่าง)
ไฟฟ้าดับบ่อย (1 ตัวอย่าง)
ทีจ่ อดรถ (1 ตัวอย่าง)
อุบตั เิ หตุจากรถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วยความเร็ว (2 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัด (14 ตัวอย่าง)
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (2 ตัวอย่าง)
การจัดการขยะ (3 ตัวอย่าง)
การระบายนํ้าเสีย (15 ตัวอย่าง)
ชุมชนแออัด (1 ตัวอย่าง)
ไฟฟ้าดับบ่อย (1 ตัวอย่าง)
ทีจ่ อดรถ (1 ตัวอย่าง)
อุบตั เิ หตุจากรถทุกวิง่ เข้า-ออกด้วยความเร็ว (6 ตัวอย่าง)
การจราจรติดขัด (1 ตัวอย่าง)
นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (1 ตัวอย่าง)
ความเป็ นส่วนตัว (1 ตัวอย่าง)
นํ้าใช้ (1 ตัวอย่าง)
การจัดการนํ้าเสีย (1 ตัวอย่าง)
ขยะ, ขยะเพิม่ มากขึน้ (2 ตัวอย่าง)
นํ้าเสีย (3 ตัวอย่าง)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-58 สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะก่อสร้าง
ข้อห่วงกังวล
-

-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ฝุน่ ละออง
ฝุน่ ละอองฟุ้งกระจาย
ฝุน่ ละอองจากการก่อสร้าง

(1) จัดให้มรี วั ้ ทึบกันบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและใช้ผา้ ใบก่อสร้าง (mesh sheet) ในการ
คลุมตัวอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุสงิ่ ก่อสร้างตกลงมา รวมถึงป้องกันการ
กระจายของฝุ่นละอองทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียงโครงการและผูท้ ส่ี ญ
ั จร
ผ่านไปมา
(2) กําหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างจัดทําโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปนู ซีเมนต์ทม่ี ดิ ชิด มีหลังคา
คลุมทุกด้าน เพือ่ ป้องกันฝุน่ ฟุ้งกระจาย
(3) จัดทําปล่องสําหรับทิง้ วัสดุ จากชัน้ บนลงมาชัน้ ล่าง
(4) ฉีดพรมนํ้ าในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึง
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครัง้
(5) ทําความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครัง้ เช่น จัดให้ล้างล้อ เพื่อให้ดนิ
หลุดจากล้อให้หมด เป็ นต้น
(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ
หากมีปญั หาต้องรีบแก้ไข เพือ่ ลดเขม่าหรือควันทีจ่ ะเกิดขึน้
(7) จัด ให้ม ีพ นั ก งานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ต กหล่ น บริเ วณปากทางเข้า -ออก
โครงการ และพื้นทีข่ า้ งเคียงโดยรอบ โดยในกรณีทม่ี เี ศษดินเปี ยกตกหล่นต้องทํา
ความสะอาดโดยใช้น้ําฉีด และกวาดพืน้ ให้สะอาดโดยทันที
(8) ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องจัดให้มผี า้ ใบปิ ดคลุมกระบะรถทีข่ นส่งวัสดุก่อสร้างให้มดิ ชิด
ตลอดเส้นทางการขนส่ง เพือ่ ป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุทบ่ี รรทุก
(9) จํากัดความเร็วของยานพาหนะทีใ่ ช้ขนส่งวัสดุเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการ โดยเฉพาะในเขต
ชุมชนและในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง ให้มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
โดยติดป้าย
หลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์
โทรศัพท์) ” พร้อมทัง้ เบอร์โทรศัพท์สาํ หรับแจ้ง
(10) ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(11) หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียง หรือ
พื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีท่ที งั ้ 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกัน
ไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปญั หาจากการพัฒนาโครงการ
เพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ผูก้ ่อให้เกิดผลกระทบ
(บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่ วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)
(1) จัดให้มรี วั ้ เมทัลชีททึบชัวคราว
่
ความสูง 2.40 เมตร กัน้ บริเวณโดยรอบแนวเขต
เสียงดังรบกวน
เสียงดังรบกวนจากการตอก
ทีด่ นิ ของโครงการ ช่วงงานฐานราก
เสาเข็มและจากการทํางาน
(2) โครงการจัดให้มกี ําแพงกันเสียงชัวคราวชนิ
่
ดเคลื่อนย้ายได้เป็ นเมทัลชีท ทีม่ ตี วั ดูด
เสียงดังรบกวนจากรถบรรทุก/
ซับชนิดโพลีเอสเทอร์ หนา 50 มิลลิเมตร ด้านทิศตะวันตก ความสูง 3.0 เมตร ทิศ
ก่อสร้าง
เหนือ และทิศตะวันออก ความสูง 2.4 เมตร ช่วงงานขึน้ โครงสร้าง
ส่งเสียงดังในยามวิกาล
(3) ให้ก่อสร้างทําเฉพาะในช่วงเวลา เวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ หากมี
การก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะเลือกกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่
การเทคอนกรีต โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วัน และขออนุ ญาตไปยังเทศบาลตําบลราไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ
สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดําเนินการการก่อสร้าง

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-170

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-58 สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะก่อสร้าง
ข้อห่วงกังวล

- สันสะเทื
่
อน
- ความสันสะเทื
่
อนจากการตอก
เสาเข็ม และการก่อสร้างมี
ผลกระทบต่อการร้าวของตึก
และอาคารทีอ่ ยูใ่ กล้
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(4) เลือกใช้วสั ดุทป่ี ระกอบสําเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจียร หรือไส ทีท่ ําให้
เกิดเสียงดังรบกวน
(5) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลทีม่ กี ารใช้งานครัง้ คราว จะต้องให้มกี ารดับเครื่องหรือเบา
เครือ่ งลงระหว่างการพัก
(6) ไม่ใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์ทม่ี อี ตั ราเร็วเกินไป
(7) ตรวจสอบและบํา รุ ง รัก ษาเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ใ นการก่ อ สร้า งให้อ ยู่ใ นสภาพดีแ ละ
เหมาะสมกับการใช้งานอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ควรมีการหล่อลืน่ ให้เครือ่ งจักรทํางานได้ดี
(8) ติดตัง้ อุปกรณ์ลดเสียงตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตเครือ่ งจักร
(9) จัด เครื่อ งมือ ก่ อ สร้า ง หรือ เครื่อ งจัก รเคลื่อ นที่ต่ า งๆ ให้ห นั ไปทางทิศ ใต้ เพื่อ ลด
ผลกระทบต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
(10) ไม่ทาํ กิจกรรมต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
(11) กําหนดแผนงานก่อสร้างและวิธกี ารก่อสร้างทีเ่ หมาะสม เช่น จัดให้เครื่องจักรกลทีม่ ี
เสียงดังทํางานในเวลากลางวัน
(12) จัดหาอุปกรณ์กนั เสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างทีอ่ ยู่ใน
บริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และจํากัดระยะเวลาทํางานที่สมั ผัสกับระดับเสียงตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2549
(13) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
โดยติดป้ายหลังรถว่า
“หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่ โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
(14) หลีกเลีย่ งการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน
(15) จัดให้มวี ศิ วกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้เกิดผล
กระทบน้อยทีส่ ดุ
(16) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สําหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการก่อสร้าง พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารสอบถามเพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง และสาเหตุเพือ่ กําหนดแนวทางแก้ไขปญั หา
(1) ใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็มเพือ่ ลดแรงสันสะเทื
่
อนทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่ออาคาร
ข้างเคียง
(2) เลือกใช้แนวทางการป้องกันความเสียหายจากแรงสันสะเทื
่
อน ด้วยวิธกี ารขุดคูดนิ
(Trenching) ลึก 1.0 เมตร ทางด้านทิศเหนือของโครงการ
(3) จัด ให้ม ีเ จ้า หน้ า ที่จ ากบริษัทผู้ร บั เหมาเข้าพบผู้ท่ีอ ยู่ติดกับ โครงการ โดยต้อ งแจ้ง
กําหนดการเจาะเสาเข็ม ระบุวนั เวลาให้ชดั เจน รวมทัง้ ให้หมายเลขโทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมงานก่อสร้าง เพือ่ ให้สามารถติดต่อโครงการได้
(4) จัดให้มวี ิศวกรคอยดูแ ลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่ อสร้างให้ถูก ต้องตามหลัก
วิศวกรรม เพือ่ ป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยทีส่ ดุ
(5) อุปกรณ์ ท่กี ่อให้เกิดความสันสะเทื
่
อนให้กระทําเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา
และงดกระทําการดังกล่าวในเวลากลางคืน
(6) ตรวจสอบและบํา รุ ง รัก ษาเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ใ นการก่ อ สร้า งให้อ ยู่ใ นสภาพดีแ ละ
เหมาะสมกับการใช้งานอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ควรมีการหล่อลืน่ ให้เครือ่ งจักรทํางานได้ดี
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-58 สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ข้อห่วงกังวล
-

- การคมนาคมขนส่งทีม่ รี ถ
ขนาดใหญ่เข้าออกซอยอยู่
ตลอด
- การจราจรของรถก่อสร้าง
- เศษวัสดุก่อสร้างตกหล่น
- การจราจรของรถก่อสร้าง
- อุบตั เิ หตุ จากรถบรรทุกวิง่
เข้า-ออกด้วยความเร็ว
- จราจรติดขัด
- การจราจรหนาแน่น
- ถนนชํารุด
- เศษวัสดุ หิน ดิน ทราย ตก
หล่นบนถนน
- รถบรรทุกเข้า-ออกขวางทาง
จราจร
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(7) หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ท่เี ป็ นแหล่งกําเนิดความสันสะเทื
่
อนใน
ระดับสูงพร้อมกัน
(8) ติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่ ลดความสันสะเทื
่
อนตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตเครือ่ งจักร
(9) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โดยติดป้ายหลังรถว่า
“หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (ระบุ
เบอร์โทรศัพท์) ”
(10) หลีกเลีย่ งการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน
(11) จัดให้มกี ล่องรับความคิดเห็น เพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้
(12) จัด ให้ม ีก ารตรวจอาคารข้า งเคีย งก่ อ นก่ อ สร้า งและจัด ให้ม ีก ารชดใช้ค่า เสีย หายที่
เกิดขึน้ จากโครงการ และโครงการจะทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมบี ุคคล
ใดได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือ
ทันที
(1) ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจํากัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัวโมง
่
โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
(2) กําหนดขนาดรถ 6 ล้อ สําหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และรถยนต์ 4 ล้อ สําหรับ
ขนส่งแรงงาน
(3) โครงการจะกําหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา
9.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วง
ชัวโมงเร่
่
งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หลังจาก
เวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีความจําเป็ นต้องมีการขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีต
ผสมเสร็จ เป็ นต้น โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วัน และขออนุ ญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ
สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดําเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน
(4) เส้น ทางการขนส่งวัสดุ โครงการจะหลีก เลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมือ งที่มสี ภาพ
การจราจรคับคัง่
(5) รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะใช้ผา้ ใบปกคลุมกระบะรถให้มดิ ชิด เพือ่ ป้องกันการร่วงหล่น
ของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุแก่ผใู้ ช้ถนน
(6) ควบคุมมิให้มกี ารบรรทุกเกินพิกดั นํ้าหนักทีก่ ําหนดไว้สาํ หรับรถบรรทุกนัน้ ๆ และเมือ่
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการชํารุด เนื่องจากการ
ขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสูโ่ ครงการให้ดาํ เนินการซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
(7) ห้ามมิให้มกี ารจอดรถบรรทุกหรือรถทีใ่ ช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดแนวด้านหน้า
พืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพือ่ ป้องกันการกีดขวางการจราจร
(8) จัดให้มเี จ้าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกกรณีมรี ถเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้างของ
โครงการ
(9) จัดให้มปี ้ ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะทีส่ ามารถชะลอเพือ่ เลีย้ วเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการได้อย่าง
ปลอดภัย
(10) จัดให้มที ส่ี าํ หรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-58 สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ข้อห่วงกังวล
- นํ้าเสีย และการระบายนํ้าทิง้
- นํ้าเสีย ปจั จุบนั นํ้าในคูคลอง
ดํา มีกลิน่ เหม็น

-

ขยะและเศษวัสดุก่อสร้าง
เศษวัสดุก่อสร้าง
แคมป์คนงานก่อสร้างทิง้ ขยะ
ขยะเพิม่ มากขึน้ เป็ นพาหะนํา
โรค

- ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ
- ความปลอดภัย
- ความเป็ นส่วนตัว
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1) จัดให้มหี อ้ งส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จํานวน 8 ห้อง สําหรับพืน้ ที่
ก่อสร้าง และห้องส้วม จํานวน 10 ห้อง สําหรับบ้านพักคนงาน
(2) จัดให้มถี งั บําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้า
เสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร สําหรับพื้นที่ก่อสร้าง นํ้ าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะ
ระบายลงสู่ท่อระบายนํ้ าสาธารณประโยชน์ ต่อไป และจัดให้มถี ังบํา บัดนํ้ าเสีย
สําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน สําหรับบ้านพักคนงาน นํ้ าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายนํ้าสาธารณะต่อไป
(3) จัด ให้ม ีค นงานตรวจสอบระบบบํา บัดนํ้ า เสีย เป็ น ประจํา หากนํ้ าโสโครกในถัง
บําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบสิง่ ปฏิกลู มาสูบไปกําจัดต่อไป
(4) จัดให้มคี นงานคอยดูแลทําความสะอาดห้องส้วมเป็ นประจํา และกําชับให้คนงาน
รักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิน่ รบกวนผูอ้ ยู่อาศัย
ข้างเคียง
(5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบสิง่ ปฏิกูลมาสูบสิง่
ปฏิกลู ออกจากถังบําบัดนํ้าเสียให้หมด และปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เรียบร้อย
(1) จัดให้มถี งั ขยะบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน ขนาด 240 ลิตร
จํานวน 4 ถัง แยกเป็ นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทัวไป
่ ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะ
อันตราย อย่างละ 1 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 960 ลิตร
(2) ผูร้ บั เหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของหน่ วยงานท้องถิน่ เข้า
มาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยและนําไปกําจัดต่อไป
(3) ขยะอัน ตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุ ง ขยะอัน ตรายสีแ ดงเมื่อ มีป ริม าณมาก
พอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพือ่ นําไปกําจัดต่อไป
(4) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
(5) กําชับคนงานก่อสร้างให้ท้งิ ขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้จดั เตรียมไว้อย่าง
เคร่งครัด
(6) คัดแยกขยะทีส่ ามารถนํามาขาย เพือ่ ลดปริมาณมูลฝอยทีต่ อ้ งนําไปกําจัด
(7) ส่งเสริมให้มกี ารคัดแยกขยะ โดยติดตัง้ ป้ายแยกประเภทของขยะไว้ท่ถี งั ขยะให้
ชัดเจน
(8) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพือ่ นํากลับไปใช้ใหม่
(9) สํารวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่ามีปริมาณมากขึน้ ต้องเพิม่ จํานวนถังรองรับมูล
ฝอย
มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง
(1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานทีแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ สําหรับรับ
เรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารสอบถาม
เพือ่ ค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพือ่ กําหนดแนวทางแก้ไขปญั หา เพือ่ สร้างความ
เข้าใจอันดีกบั ผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-58 สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ข้อห่วงกังวล

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(2) ติด ตัง้ ป้า ยประชาสัมพัน ธ์บ ริเ วณหน้ า พื้น ที่บ้า นพัก คนงาน โดยระบุ ช่อื บริษัท
ผูร้ บั เหมา ชื่อผู้รบั เหมา/ผูค้ วบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ เพื่อให้ผูพ้ กั
อาศัยทีอ่ ยู่ใกล้เคียงพืน้ ทีบ่ า้ นพักคนงานก่อสร้างได้รบั ทราบข้อมูล และสามารถ
ติดต่อกับผูร้ บั เหมา/ผูค้ วบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รบั ความเดือดร้อนจากบ้านพัก
คนงาน
(3) พิจ ารณาเลือ กคนในท้อ งถิ่น ที่ม ีคุ ณ สมบัติต รงตามที่ต้อ งการเข้ามาทํา งานใน
โครงการ เพือ่ ให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปญั หาความขัดแย้งระหว่าง
โครงการกับชุมชน
(4) ผู้รบั เหมาก่ อสร้างต้อ งกําหนดกฎเกณฑ์แ ละคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
คนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนรําคาญ และปญั หาต่างๆ
ให้กบั ผูท้ พ่ี กั อาศัยในชุมชนและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง หากคนงานประพฤติผดิ ต้องมีการ
ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขัน้ ไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
(5) จัดให้มรี วั ้ รอบบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและบ้านพักคนงาน
(6) จัด ให้ม ีห วั หน้ า คนงานคอยควบคุ ม ดูแ ลคนงานก่ อ สร้า งไม่ใ ห้ป ระพฤติต นไม่
เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้เคียง
(7) จัด ให้ม ีเ จ้ า หน้ า ที่ข องโครงการและบริษัท ผู้ร ับ เหมาเข้า พบผู้พ ัก อาศัย ที่อ ยู่
ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครัง้ /สัปดาห์ และให้หมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ทนั ทีทไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อน
(8) หากเกิดความเสียหายแก่สงิ่ ปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการ/
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข
(9) จัดให้มยี ามรักษาการณ์ บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัย
ตลอด 24 ชัวโมง
่
(10) ไม่อนุ ญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(11) จัดบ้านพักคนงานให้เป็ นสัดส่วน เพือ่ สะดวกต่อการควบคุมดูแล
(12) ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ติ นภายในบ้านพักคนงาน
(13) ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระสานผู้
อยูข่ า้ งเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพือ่ ป้องกันความขัดแย้ง
(14) จัดให้ตรวจสอบประวัตคิ นงาน และตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบตั งิ าน
โดยพนักงานทีเ่ ป็ นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด
(15) กํา หนดกฎระเบีย บให้ค นงานก่ อ สร้า งปฏิบ ตั ิต ามอย่า งเคร่ง ครัด และกํา หนด
บทลงโทษกรณีฝ่าฝื นกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียง
ดังนี้
- จัด ให้ม ีหวั หน้ า คนงานดูแ ลคนงานก่อ สร้า ง ไม่ใ ห้ส่งเสีย งดัง หรือ ก่ อ
ความรบกวนต่อชุมชนข้างเคียง
- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปญั หาการลักขโมย
และมิจฉาชีพอื่นๆ
- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณทีพ่ กั คนงานนอกเวลา 22.00 น.
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-58 สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ข้อห่วงกังวล
-

ห้ามนําสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดืม่ หรือเสพภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง
ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
ห้ามเลีย้ งสัตว์ทุกชนิด
ช่วยกันรักษาความสะอาด
จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นไว้สาํ หรับผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุในเบือ้ งต้น
ไว้

ตารางที่ 3-59 สรุปข้อห่ วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะดําเนิ นการ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ข้อห่วงกังวล
- ประชากรเพิม่ มากขึน้
- ชุมชนแออัด
- ความเป็ นส่วนตัว

(1) โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิน่ เพื่อเข้าทํางานก่อน เพื่อเป็ นการส่งเสริม
การมีร ายได้ข องประชาชนในท้อ งถิ่น และสนั บ สนุ น พร้อ มส่ ง เสริม กิจ กรรมและ
ประเพณีของท้องถิน่ และกิจกรรมทางศาสนา
(2) จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องโครงการสําหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟงั ความ
คิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ
(3) กําหนดให้มรี ะเบียบปฏิบตั คิ วบคุมการอยูอ่ าศัยของผูพ้ กั อาศัยในโครงการ
- จะต้อ งไม่นํ า วัต ถุ ร ะเบิด วัต ถุ ไ วไฟ แก๊ ส หุ ง ต้ม หรือ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ดๆ อัน จะ
ก่อให้เกิดอัคคีภยั ได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
- กรณีผา่ นเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบทีฝ่ า่ ยจัดการโครงการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ห้ามเทนํ้ าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิง่ ของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพัก
และห้ามทิ้งนํ้ าปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และนํ้ าที่เป็ นตะกอนจับ
แข็ง ลงในท่อระบายนํ้าทิง้ โถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด
- ห้า มกระทํา การติด สิ่ง พิม พ์ เครื่อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ ป้ า ยโฆษณาทุ ก ชนิ ด ใน
บริเ วณพื้น ที่ส่ว นกลางและประตู ห น้ า ต่ า ง ผนั ง ระเบีย งหรือ ส่ว นใดภายนอก
ห้องพัก
- ผูใ้ ช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
- ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบจราจร การนํารถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์หอ้ งพักนําสัตว์เข้ามาเลีย้ งภายในห้องพักและไว้ภายใน
บริเวณอาคารโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-59 สรุปข้อห่ วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะดําเนิ นการ
ข้อห่วงกังวล

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

- สภาพการจราจรคับคัง่
จากผูพ้ กั อาศัย
- การจราจรติดขัด
- ทีจ่ อดรถ
- อุบตั เิ หตุจากรถบรรทุกวิง่
เข้า-ออกด้วยความเร็ว

(1) กําหนดการบริหารจัดการทีจ่ อดรถของโครงการ โดยจัดให้มกี ารแบ่งพืน้ ทีก่ ารจอดรถ
ให้เหมาะสม คือ
- ผู้พ กั อาศัย ในโครงการจะไม่ม ีก ารกํ า หนดเป็ น ที่จ อดรถประจํา ซึ่ง จะทํา ให้ม ี
การหมุนเวียนพืน้ ทีจ่ อดรถได้เพิม่ มากกว่าแบบกําหนดทีจ่ อดรถประจํา
- โครงการจะมอบสติก๊ เกอร์ตดิ รถยนต์ให้กบั ผูพ้ กั อาศัย เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การนํ ารถผ่านเข้า-ออกอาคาร ได้โดยไม่ต้องแลกบัตรหรือแจ้งชื่อกับเจ้าหน้ าที่รกั ษา
ความปลอดภัย
- ผูท้ ม่ี าติดต่อผูพ้ กั อาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุ ญาตชัวคราวและให้
่
จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชัวโมง
่ (ไม่คดิ ค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนัน้ จะกําหนดให้เสีย
ค่าจอดรถ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการจํากัดการนํ ารถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ
และใช้พน้ื ทีจ่ อดรถภายในโครงการโดยไม่จาํ เป็ น
(2) ส่งเสริมให้มกี ารใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็ นการลดการใช้รถยนต์อย่างยังยื
่ น
้
โดยโครงการจะติดปายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณพืน้ ที่
ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ และบริเวณสํานักงานนิตบิ ุคคล
(3) จัดให้มรี ะบบการจราจรทีป่ ลอดภัย โดยติดตัง้ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ และกระจกโค้ง
บริเวณทางเข้า-ออกภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(4) ติดตัง้ ป้ายจํากัดความเร็วภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(5) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา
(6) จัดให้มรี ะบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ
(7) จัดให้มที ่จี อดรถยนต์ จํานวน 58 คัน เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้รถของผูพ้ กั อาศัยใน
โครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจรภายนอกโครงการ
(8) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทางเพื่อป้องกันการกีดขวาง
จราจร
(9) ติดตัง้ ป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ทีส่ ามารถมองเห็นได้
ชัดเจนและในระยะทางทีจ่ ะชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้าสูโ่ ครงการได้อย่างปลอดภัย
(1) โครงการจะใช้น้ําประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต เป็ นแหล่งนํ้าใช้หลัก
และใช้น้ําซือ้ จากรถบรรทุกนํ้าเอกชน เป็ นแหล่งนํ้าสํารอง
(2) โครงการมีปริมาตรกักเก็บนํ้ าใช้สําหรับอุ ปโภคทัง้ โครงการ 568.22 ลูกบาศก์เมตร
ดังนัน้ โครงการสามารถสํารองนํ้าไว้ใช้ได้มากกว่า 2 วัน
(3) จัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยดูแลล้างทําความสะอาดถังนํ้าเป็ นประจําทุกๆ 6 เดือน
(4) รณรงค์ให้รว่ มกันประหยัดนํ้า และเลือกใช้สขุ ภัณฑ์ประหยัดนํ้า
(5) ตรวจสอบการแจกจ่ายนํ้าและเส้นท่อให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชํารุดให้แก้ไข
ทันที นอกจากนี้โครงการจะหมันตรวจสอบระบบท่
่
อนํ้า รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ทอ่ี าจจะ
ชํารุด จนเป็ นเหตุให้น้ําประปารัวไหลได้
่
งา่ ย

- นํ้าใช้ไม่เพียงพอ

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-176

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-59 สรุปข้อห่ วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะดําเนิ นการ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ข้อห่วงกังวล
- การระบายนํ้าเสีย

- ขยะมูลฝอย
- การจัดการขยะ

(1) โครงการได้จดั ให้มถี งั บําบัดนํ้าเสียระบบเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film
Aeration Tank) จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U, WWT-V และ WWT-X
สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง, ถังบําบัดนํ้ าเสีย WWT-Y1 และ
WWT-Y2 สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง ถังบําบัดนํ้ าเสียระบบ
เกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter) จํานวน 3 ชุด ได้แก่ ถังบําบัดนํ้าเสีย
SS-1, SS-2 สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง และถังบําบัดนํ้าเสีย
SS-3 สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรองรับปริมาณนํ้ าเสียที่
เกิดขึน้ จากโครงการ
(2) นํ้าเสียทีผ่ า่ นการบําบัดแล้ว จะสูบไปรดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดนํ้าแบบท่อ
ซึมดิน โดยนํ้ าส่วนทีเ่ หลือเบือ้ งต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้าง
พืน้ คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น
โครงการจะระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(3) ติดตัง้ มิเตอร์ระบบบําบัดนํ้าเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพือ่ ตรวจสอบและควบคุม
ให้มกี ารเดินระบบบําบัดนํ้าเสียตลอดเวลา
(4) จัด ให้ม ีก ารตรวจสอบและบํ า รุ ง รัก ษาระบบบํ า บัด นํ้ า เสีย ของโครงการ เพื่อ ให้ม ี
ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้ าเสียเป็ นไปตามทีอ่ อกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทัง้ จัดให้มกี าร
อบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้ าเสียแก่เจ้าหน้ าที่ท่ดี ูแลรับผิดชอบระบบ
บําบัดนํ้าเสีย
(5) จัดให้มเี จ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรูค้ วามชํานาญในด้านการบําบัดนํ้ าเสีย ดูแลระบบบําบัดนํ้ า
เสียภายในโครงการ
(6) สูบตะกอนจากบ่อตกตะกอนอย่างสมํ่าเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิง่ ปฏิกูลของเทศบาล
ตําบลราไวย์ ให้เข้ามาดําเนินการ
(7) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็ นไม้ยนื ต้นทัง้ สิ้น 536 ต้น เพื่อ
ช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซทีเ่ กิดขึน้ จากระบบบําบัดนํ้าเสียได้
(8)
(1) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ภายในอาคาร
ห้องชุด ชัน้ ที่ 1 โดยแบ่งออกเป็ น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทัวไป
่
ห้องพักขยะ รีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย โดยโครงการจะขอความอนุ เคราะห์
จากเทศบาลตําบลราไวย์ ให้เข้ามาดําเนินการเก็บขนขยะไปกําจัดต่อไป
(2) มูลฝอยทีส่ ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ พนักงานทําความสะอาดจะแยกและขายให้แก่รา้ น
รับซือ้ ของเก่า
(3) มูลฝอยอันตราย โครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพักมูลฝอยอันตราย
โครงการจัดให้มถี งั ขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุไว้ว่า “มูลฝอยอันตราย” ภายในถัง
รองด้วยถุงแดง เมือ่ มีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพือ่ นําไปกําจัด
ต่อไป
(4) มูลฝอยอินทรีย์ โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดํา พร้อมมัดปากถุงให้แน่ น เพือ่ ให้เอกชนรับ
ไปใช้ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์หรือทําปุ๋ยต่อไป
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-59 สรุปข้อห่ วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะดําเนิ นการ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ข้อห่วงกังวล

- ไฟฟ้าดับบ่อย

(5) กวดขันให้พนักงานทําความสะอาดประจําโครงการรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพัก
อย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้ บรรจุลงในถุ งขยะพร้อมมัดปากถุ งให้เรียบร้อย ก่อนนํ าไป
รวบรวมไว้ทอ่ี าคารห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
(6) ทําความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครัง้ หลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่น
รบกวน และนํ้าเสียทีเ่ กิดจากการทําความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสูร่ ะบบ
บําบัดนํ้าเสียของโครงการเพือ่ ทําการบําบัดต่อไป
(7) การเก็บแยกขยะอินทรีย-์ ขยะทัวไปให้
่
กระทําตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวม
และนํามาแยกภายหลัง
(8) รณรงค์ให้ผเู้ ข้าพักทิง้ ขยะลงถังรองรับมูลฝอยทีท่ างโครงการจัดเตรียมให้เท่านัน้ โดย
แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
(9) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็ นระบบปิด
(10) จัดทําป้ายติดบริเวณประตูหอ้ งพักขยะในตําแหน่ งที่เห็นได้ชดั เจนว่า “ปิ ดประตูให้
สนิท” เพื่อเป็ นการเตือนให้พนักงานรักษาความสะอาดทําการปิ ดประตูให้สนิททุกครัง้
หลังจากนําขยะมาเก็บรวบรวม เพือ่ ป้องกัน กลิน่ และแมลงรบกวน
(1) โครงการติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนํ้ามัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด
630 kVA จํานวน 2 ชุด เพือ่ ลดแรงดันตํ่าเข้าสูแ่ ผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution
Board : MDB)
(2) จัดให้มเี ครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ขนาด 180 kVA จํานวน 1 ชุด จะติดตัง้ อยู่ใกล้
บริเวณลานหม้อแปลงภายนอกอาคารด้านทิศเหนือของโครงการ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบทีม่ คี วามสําคัญ
(3) ติดตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันตํ่า ซึง่ ทําหน้าทีต่ ดั กระแสไฟฟ้าทีม่ คี ่าสูงจาก
การลัดวงจร
(4) ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้าสําหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า
1.80 เมตร
(5) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานทีซ่ ง่ึ บุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทํา
การตรวจและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มกี ารระบายอากาศ
อย่างเพียงพอกับการใช้งาน
(6) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตัง้ ไว้ในบริเวณ
ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
(7) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.
(8) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และ
ดูแลเรือ่ งการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผูท้ อ่ี ยูอ่ าศัยใกล้เคียง
(9) บํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพือ่ รักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่าํ
(10) ตรวจสอบและซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ
(11) อบรมเจ้าหน้าทีท่ ุกคนให้ตระหนักในเรือ่ งการประหยัดพลังงานเป็ นประจํา
(12) รณรงค์ให้ผพู้ กั อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

ตารางที่ 3-59 สรุปข้อห่ วงกังวลและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มตัวอย่าง ในระยะดําเนิ นการ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ข้อห่วงกังวล

- สภาพสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะมี
ผลกระทบจากการอยู่
อาศัย

(13) จัดเจ้าหน้าทีห่ มันทํ
่ าความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่น
ละอองทีเ่ กาะหลอดไฟจะทําให้แสงสว่างลดน้อยลง
(14) เลือกใช้สสี ะท้อนแสง สีกนั ความร้อน หรือสีอ่อนสําหรับหลังคาของอาคาร เพือ่ ลดการ
ดูดกลืนความร้อน
(1) โครงการได้จดั ให้มพี ้นื ที่สเี ขียวคิดเป็ นพื้นที่ทงั ้ หมด 1,497.50 ตารางเมตร (ร้อยละ
17.61 ของพืน้ ทีโ่ ครงการ)
(2) จัดให้มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวให้มสี ภาพน่ าดูอยู่เสมอ เพือ่ ความสวยงามและ
ความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัย
(3) ปลูกไม้ยนื ต้นบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ เพื่อให้อากาศเกิดการ
ไหลเวียน และช่วยลดความร้อนให้กบั โครงการและพืน้ ทีข่ า้ งเคียงโครงการ

สรุปความคิ ดเห็นที่มีต่อโครงการของกลุ่มเป้ าหมายทัง้ หมด
สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหลักทีม่ ตี ่อโครงการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ 231 ตัวอย่าง (ร้อยละ 71.52) เห็นด้วยต่อการพัฒนาโครงการ รองลงมา 86 ตัวอย่าง (ร้อยละ
26.62) ไม่แสดงความคิดเห็น ต่อการพัฒนาโครงการ และ 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.86) ไม่เห็นด้วยต่อการ
พัฒนาโครงการ สรุปความคิดเห็นทีม่ ตี ่อโครงการ แสดงดังตารางที่ 3-60
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-60 สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็นต่อการพัฒนาโครงการของกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบที่มีต่อโครงการ
กลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน (ร้อยละ)
ความคิ ดเห็นต่อการ
พัฒนาโครงการ

กลุ่มพืน้ ที่หลัก

รวม

กลุ่มพืน้ ที่รอง

3-180

กลุ่มติด
โครงการ
(2 ตัวอย่าง)

กลุ่มประชาชน
ในระยะ 100 ม.
(5 ตัวอย่าง)

กลุ่มสถาน
ประกอบการใน
ระยะ 100 ม.
(6 ตัวอย่าง)

กลุ่มประชาชนใน
ระยะ มากกว่า
100-500 ม.
(75 ตัวอย่าง)

กลุ่มประชาชนใน
ระยะ มากกว่า
500-1,000 ม.
(210 ตัวอย่าง)

เห็นด้วย

1 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 50)

3 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 60)

41 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 54.67)

ไม่เห็นด้วย

-

-

ไม่แสดงความคิ ดเห็น

1 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 50)

2 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 40)

4 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 66.66)
1 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 16.67)
1 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 16.67)

167 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 79.52)
5 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 2.38)
38 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 18.10)

34 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 45.33)

กลุ่มสถาน
ประกอบการใน
ระยะมากกว่า
100-1,000 ม.
(19 ตัวอย่าง)
10 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 52.63)

กลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว
ในระยะ 1,000 เมตร
(2 ตัวอย่าง)

กลุ่มผูน้ ําชุมชน
(4 ตัวอย่าง)

1 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 50)

4 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100)

-

-

-

9 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 47.37)

1 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 50)

-

323 ตัวอย่าง

231ตัวอย่าง
(ร้อยละ 71.52)
6 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 1.86)
86 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 26.62)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3.4.2.3 การรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2
การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 2 ได้ดําเนินการระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2562
โดยการจัดทําแบบสอบถามครัง้ ที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมระยะรือ้ ถอน/ระยะ
ก่อสร้าง และระยะดําเนินการ นํ าไปแจกให้กบั กลุ่มพื้นที่หลัก กลุ่มพื้นที่รอง กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่ม
หน่ วยงานราชการ และกลุ่มผูน้ ําชุมชนในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามในกรณี
ทีม่ ขี อ้ สงสัย การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี ่อโครงการ ครัง้ ที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3-7 ตําแหน่ ง
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3-58 ถึงรูปที่ 3-63
1) ประชาชนเป้ าหมาย
การกําหนดประชาชนเป้าหมายดําเนินการโดยการนับจํานวนครัวเรือน สถานประกอบการ และ
พืน้ ทีอ่ ่อนไหว ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยการนับจาก Google Map ร่วมกับการสํารวจ
จริงภาคสนาม
2) การกําหนดขนาดตัวอย่าง
การกําหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างโดยทําการสํารวจจริงได้ จํานวน 323 ตัวอย่าง
ประกอบด้วย
1. กลุ่มติดโครงการ มีจาํ นวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ Rawai Beach Resort และโกดังบ้านพักคนงาน
เจ้าของทีด่ นิ บ้านเลขที่ 88
2. กลุ่มประชาชนในระยะ 100 เมตร มีจาํ นวน 5 ตัวอย่าง
3. กลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจาํ นวน 6 ตัวอย่าง
4. ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นระยะมากกว่า 100-500 เมตร มีจาํ นวน 75 ตัวอย่าง
5. ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร มีจาํ นวน 210 ตัวอย่าง
6. กลุ่มสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร มีจาํ นวน 19 ตัวอย่าง
7. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และหน่ วยงานราชการ ทีอ่ ยู่ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 2 ตัวอย่าง
ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
8. กลุ่มผูน้ ํ าชุมชนในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ ทีอ่ ยู่ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่
กํานันตําบลราไวย์ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6 ตําบลราไวย์ประธานชุมชนไทยใหม่ และผูช้ ่วยประธานชุมชนไทย
ใหม่
3) ผลการสํารวจความคิ ดเห็น
บริษัท ที่ป รึก ษาสามารถสรุป ความคิด เห็น ต่ อ ความเพีย งพอของมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบทีโ่ ครงการจะปฏิบตั ิ แสดงดังตารางที่ 3-71
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

บ้านเลขที่ 4
คุณตุ๊

รองประธานชุมชนไทยใหม่
คุณนิรนั ดร์ หยังปาน

บ้านเลขที่ 88/1
คุณวนิดา ลิม้ เฉลิม

บจก. ราไวย์ ปาร์ค
คุณศุภณัฐ ชูศรี

รูปที่ 3-57 การสํารวจความคิ ดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ครัง้ ที่ 2
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, มกราคม 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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N


พืน้ ทีโ่ ครงการ

1

ตําแหน่ งสํารวจกลุ่มพืน้ ที่ติดโครงการ

3-183

2

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 3-58 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็น ครัง้ ที่ 2 ของกลุ่มติ ดโครงการ
ทีม่ า: ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, มกราคม 2562

สัญลักษณ์

1

โกดังบ้านพักคนงาน เจ้าของทีด่ นิ บ้านเลขที่ 88

2

Rawai Beach Resort
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N


สัญลักษณ์

1

พืน้ ทีโ่ ครงการ

2

พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
ตําแหน่ งสํารวจกลุ่มประชากรในระยะ 100 เมตร

5
4
3

1
2

The Title เฟส1 และ2

3

The Title เฟส 3

บ้านเลขที่ 88/1

ตําแหน่ งสํารวจกลุ่มสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร

3-184

6
1

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

2
3
รูปที่ 3-59 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 2 ของกลุ่มประชากรและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, มกราคม 2562

1

โครงการราไวย์ วิลลาส์

2
3

Rawai Vip Villas

4
5
6

ไทยแปซิฟิก

Gold Gremesis Villa
แปซิฟิก อควา คัลเจอร์ ฟาร์ม
บริษทั นนท์ศกั ดิ ์ นารีน จํากัด

N


สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
ตําแหน่งสํารวจประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
จํานวน 75 ตัวอย่าง

รูปที่ 3-60 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 2 ของกลุ่มประชากรในระยะ 100-500 เมตร
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, มกราคม 2562

3-185

N


สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นกลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
จํานวน 210 ชุด

รูปที่ 3-61 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็น ครัง้ ที่ 2 ของกลุ่มประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, มกราคม 2562

3-186

N


พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นของสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร

1

พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นของสถานประกอบการในระยะมากกว่า
100-1,000 เมตร

2

5

ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นกลุม่ สถานประกอบการในระยะมากกว่า
100-1,000 เมตร จํานวน 19 แห่ง

6
3

7
4
11

8
9
12

16

สัญลักษณ์

10

14
13 15

17

16
18

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ไนหาน บีช คอนโดมิเนียม
วีว่ี บังกะโล รีสอร์ท
Rawai Grand Residence
ซาวาร่า รีสอร์ท
Poolaccess at rawai Hotel
Monaburi Boulique Resort
โลตัส เอ็กเพลส
บจก. ราไวย์ ปาร์ค
ภูเก็ต ซี รีสอร์ท
Thai Palace Resort
ราไวย์บชี สตูดโิ อ
ห้องพักรายวัน
สาวิตรี ฟาร์ม
พีพเี ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ชลลดา ฟาร์ม
Ya-nui Resort
ภูเก็ต ฟิต
Navatara Phuket Resort
The Green Hill Residence

รูปที่ 3-62 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็น ครัง้ ที่ 2 ของกลุ่มสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, มกราคม 2562
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แฟร์มอนท์ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

N


4
3
2

1

สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจในระยะ 1,000 เมตร

1

เทศบาลตําบลราไวย์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 280 เมตร

2
3

ศาลเจ้ากิว๋ อ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์) อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 560 เมตร

4

วัดสว่างอารมณ์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 830 เมตร

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 650 เมตร

รูปที่ 3-63 ตําแหน่ งสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 2 ของกลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว และหน่ วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, มกราคม 2562
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

ตารางที่ 3-61 สรุปผลการสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 2
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบหลัก

ความคิ ดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการรับฟังความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 1)

ความคิ ดเห็นต่อความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิ บตั ิ

1.ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- ฝุน่ ละอองฟุ้งกระจาย (1 ตัวอย่าง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอย่าง)
เศษวัสดุก่อสร้างตกหล่น (1 ตัวอย่าง)
2.ข้อห่วงกังวลช่วงดําเนิ นการ
- ไม่มขี อ้ ห่วงกังวล
1.ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- การจราจรของรถก่อสร้าง (1 ตัวอย่าง)
- ฝุน่ ละออง (2 ตัวอย่าง)
เสียงดัง (2 ตัวอย่าง)
2.ข้อห่วงกังวลช่วงดําเนิ นการ
- ประชากรเพิม่ มากขึน้ (1 ตัวอย่าง)
1.ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอย่าง)
- ความเป็ นส่วนตัว (1 ตัวอย่าง)
- ความปลอดภัย ในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน (1
ตัวอย่าง)
- เสีย งดัง รบกวนจากการตอกเสาเข็ม และ
จากการทํางาน (1 ตัวอย่าง)
- ความสันสะเทื
่
อนจากการตอกเสาเข็ม และ
การก่อสร้างมีผลกระทบต่อการร้าวของตึก
และอาคารทีอ่ ยูใ่ กล้ (1 ตัวอย่าง)
- นํ้าเสีย และการระบายนํ้าทิง้ (1 ตัวอย่าง)
- ขยะและเศษวัสดุก่อสร้าง (1 ตัวอย่าง)
- การคมนาคมขนส่ง ที่ม ีร ถขนาดใหญ่ เ ข้า
ออกซอยอยูต่ ลอด (1 ตัวอย่าง)
2.ข้อห่วงกังวลช่วงดําเนิ นการ
- สภาพการจราจรคับคังจากผู
่
้พกั อาศัย (1
ตัวอย่าง)
- สภาพสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะมีผลกระทบจากการ
อยูอ่ าศัย (1 ตัวอย่าง)
- ขยะมูลฝอย (1 ตัวอย่าง)
- ความเป็ นส่วนตัว (1 ตัวอย่าง)

ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่
โครงการเสนอนัน้ มีความเพียงพอ และ
ไม่แสดงความเห็นใดๆ เพิม่ เติม

กลุ่มพืน้ ที่หลัก
กลุม่ ติดโครงการ (2 ตัวอย่าง)

กลุม่ ประชาชนในระยะ 100 เมตร
(5 ตัวอย่าง)

กลุม่ ผูป้ ระกอบการในระยะ 100 เมตร
(6 ตัวอย่าง)
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ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่
โครงการเสนอนัน้ มีความเพียงพอ และ
ไม่แสดงความเห็นใดๆ เพิม่ เติม

ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่
โครงการเสนอนัน้ มีความเพียงพอ และ
มีความคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
- ควรให้ พ นั ก งานขับ รถด้ ว ยความ
ระมัดระวัง
- ควรให้เข้ามาถ่ ายรูปหรือ ตรวจสอบ
อาคารบ้านเรือนพื้นที่บริเวณรอบข้าง
ก่ อ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ตรวจสอบอีกครัง้ ระหว่างก่อสร้างและ
หลั ง ก่ อ สร้ า งเสร็ จ ว่ า มี ผ ลกระทบ
อะไรบ้าง

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

ตารางที่ 3-61 สรุปผลการสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 2 (ต่อ)
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบหลัก

ความคิ ดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการรับฟังความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 1)

ความคิ ดเห็นต่อความเพียงพอ
ของมาตรการฯ ที่โครงการจะ
ปฏิ บตั ิ

กลุ่มพืน้ ที่รอง
กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
(75 ตัวอย่าง)

กลุม่ ประชาชนในระยะมากกว่า 500-1,000
เมตร
(210 ตัวอย่าง)
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1.ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- อุบตั เิ หตุ จากรถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วย
ความเร็ว (2 ตัวอย่าง)
- ฝุน่ ละออง (12 ตัวอย่าง)
- เสียงดังรบกวน/สันสะเทื
่
อน (7 ตัวอย่าง)
- จราจรติดขัด (4 ตัวอย่าง)
- ถนนชํารุด (1 ตัวอย่าง)
- เศษวัสดุก่อสร้าง (1 ตัวอย่าง)
2.ข้อห่วงกังวลช่วงดําเนิ นการ
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอย่าง)
- นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (1 ตัวอย่าง)
- การจัดการขยะ (4 ตัวอย่าง)
- การระบายนํ้าเสีย (12 ตัวอย่าง)
- ไฟฟ้าดับบ่อย (1 ตัวอย่าง)
- ทีจ่ อดรถ (1 ตัวอย่าง)
อุบตั ิเหตุจากรถบรรทุกวิง่ เข้า-ออกด้วย
ความเร็ว (2 ตัวอย่าง)
1.ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- ฝุน่ ละออง (21 ตัวอย่าง)
- เ สี ย ง ดั ง ร บ ก ว น / สั น่ ส ะ เ ทื อ น ( 11
ตัวอย่าง)
- จราจรติดขัด (5 ตัวอย่าง)
- ถนนชํารุด (5 ตัวอย่าง)
2.ข้อห่วงกังวลช่วงดําเนิ นการ
- การจราจรติดขัด (14 ตัวอย่าง)
- นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (2 ตัวอย่าง)
- การจัดการขยะ (3 ตัวอย่าง)
- การระบายนํ้าเสีย (15 ตัวอย่าง)
- ชุมชนแออัด (1 ตัวอย่าง)
- ไฟฟ้าดับบ่อย (1 ตัวอย่าง)
- ทีจ่ อดรถ (1 ตัวอย่าง)
- อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากรถทุ ก วิ่ ง เข้ า -ออกด้ ว ย
ความเร็ว (6 ตัวอย่าง)

3-190

ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการ
ทีโ่ ครงการเสนอนัน้ มีความเพียงพอ
และไม่แสดงความเห็นใดๆ เพิม่ เติม

ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการ
ทีโ่ ครงการเสนอนัน้ มีความเพียงพอ
และไม่แสดงความเห็นใดๆ เพิม่ เติม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

ตารางที่ 3-61 สรุปผลการสํารวจความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 2 (ต่อ)
กลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบหลัก

ความคิ ดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการรับฟังความคิ ดเห็นครัง้ ที่ 1)

กลุม่ ผูป้ ระกอบการในระยะมากกว่า 100-1,000 1.ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- เสียงดังรบกวนจากรถบรรทุก/ก่อสร้าง
เมตร (19 ตัวอย่าง)
(4 ตัวอย่าง)
- ความปลอดภัย (1 ตัวอย่าง)
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอย่าง)
2.ข้อห่วงกังวลช่วงดําเนิ นการ
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอย่าง)
- นํ้าใช้ไม่เพียงพอ (1 ตัวอย่าง)
- ความเป็ นส่วนตัว (1 ตัวอย่าง)
กลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว ทีอ่ ยูใ่ นระยะ 1,000 เมตร 1.ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
(2 ตัวอย่าง)
- ฝุน่ ละอองจากการก่อสร้าง (2 ตัวอย่าง)
- การจราจรหนาแน่น (1 ตัวอย่าง)
- เสียงดัง (1 ตัวอย่าง)
2.ข้อห่วงกังวลช่วงดําเนิ นการ
- นํ้าใช้ (1 ตัวอย่าง)
- การจัดการนํ้าเสีย (1 ตัวอย่าง)
กลุ่มผูน้ ําชุมชนในเขตพืน้ ที่โครงการ
1.ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
(4 ตัวอย่าง)
- เสียงดัง (1 ตัวอย่าง)
- ส่งเสียงดังในยามวิกาล (1 ตัวอย่าง)
- นํ้ าเสีย ปจั จุบนั นํ้ าในคูคลอง ดํา มีกลิน่
เหม็น (1 ตัวอย่าง)
- เศษวัสดุ หิน ดิน ทราย ตกหล่นบนถนน
(1 ตัวอย่าง)
- แ ค ม ป์ ค น ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ทิ้ ง ข ย ะ ( 1
ตัวอย่าง)
- ขยะเพิ่ม มากขึ้น เป็ น พาหะนํ า โรค (1
ตัวอย่าง)
- รถบรรทุ กเข้า -ออกขวางทางจราจร (1
ตัวอย่าง)
2.ข้อห่วงกังวลช่วงดําเนิ นการ
- ขยะ, ขยะเพิม่ มากขึน้ (2 ตัวอย่าง)
- นํ้าเสีย (3 ตัวอย่าง)

ความคิ ดเห็นต่อความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิ บตั ิ
ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่
โครงการเสนอนัน้ มีความเพียงพอ และ
ไม่แสดงความเห็นใดๆ เพิม่ เติม

ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่
โครงการเสนอนัน้ มีความเพียงพอ และ
ไม่แสดงความเห็นใดๆ เพิม่ เติม

ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่
โครงการเสนอนัน้ มีความเพียงพอ และ
ไม่แสดงความเห็นใดๆ เพิม่ เติม

ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอีย ดผลการสํา รวจความคิด เห็น ของประชาชนที่อ ยู่ใ กล้เ คีย งพื้น ที่โ ครงการ ที่ม ีต่ อ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในระยะรือ้ ถอน/ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ แสดง
ดังตารางที่ 3-62 และตารางที่ 3-63 ตามลําดับ นอกจากนี้ โครงการจะปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

1. สภาพภูมปิ ระเทศ

กลุ่มพืน้ ที่หลัก
(13 ตัวอย่าง)
เพียงพอ/
ไม่เพียงพอ/
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
13 ตัวอย่าง
-

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มพืน้ ที่รอง
กลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว
(304 ตัวอย่าง)
(2 ตัวอย่าง)
เพียงพอ/
เพียงพอ/
ไม่เพียงพอ/
ไม่เพียงพอ/ไม่
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
304 ตัวอย่าง
2 ตัวอย่าง
-

กลุ่มผูน้ ําชุมชน
(4 ตัวอย่าง)
เพียงพอ/
ไม่เพียงพอ/
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
4 ตัวอย่าง
-

2. ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

3. ธรณีวทิ ยาและการเกิดแผ่นดินไหว

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

4. คุณภาพอากาศ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

5. เสียงและความสันสะเทื
่
อน

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

6. การคมนาคมขนส่ง

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

7. การใช้น้ํา

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

8. การระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

9. การจัดการนํ้าเสีย

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

10. การจัดการขยะมูลฝอย

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

11. ไฟฟ้า

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

12. การป้องกันอัคคีภยั

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

13. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

15. สุขภาพ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

16. ทัศนียภาพ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

1. ธรณีวทิ ยาการเกิดดินถล่ม

กลุ่มพืน้ ที่หลัก
(13 ตัวอย่าง)
เพียงพอ/
ไม่เพียงพอ/
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
13 ตัวอย่าง
-

กลุ่มพืน้ ที่รอง
(304 ตัวอย่าง)
เพียงพอ/
ไม่เพียงพอ/
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
304 ตัวอย่าง
-

กลุ่มพืน้ ที่อ่อนไหว
(2 ตัวอย่าง)
เพียงพอ/
ไม่เพียงพอ/
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
2 ตัวอย่าง
-

กลุ่มผูน้ ําชุมชน
(4 ตัวอย่าง)
เพียงพอ/
ไม่เพียงพอ/
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
4 ตัวอย่าง
-

2. คุณภาพอากาศ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

3. เสียงและความสันสะเทื
่
อน

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

4. การคมนาคมขนส่ง

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

5. การใช้น้ํา

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

6. การระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

7. การจัดการนํ้าเสีย

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

8. การจัดการขยะมูลฝอย

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

9. ไฟฟ้า

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

10. การป้องกันอัคคีภยั

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

11 การระบายอากาศ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

12. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

14. สุขภาพ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

15. ทัศนียภาพ

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

16. การบดบังแสงแดด

13 ตัวอย่าง

-

304 ตัวอย่าง

-

2 ตัวอย่าง

-

4 ตัวอย่าง

-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

3.4.3 การสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลด้านสาธารณสุข โดยแยกเป็ นข้อมูลด้าน
ต่างๆ ได้ดงั นี้
1) สถานบริ การสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน รวม 6 แห่ง 1,024 เตียง
โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ โรงพยาบาล อบจ. 1 แห่ง 190 เตียง มีศูนย์สุขภาพชุมชน
เมือง (P1) 4 แห่ง (ประชากร 10,000-15,000 คนขึน้ ไป) ได้แก่ ศสม.บ้านแหลมชัน่ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
ฉลอง ศสม.กะทู้ และ ศสม.ศรีสนุ ทร จังหวัดจัดแบ่ง รพ.สต. เป็ น 3 ระดับ คือ
1) รพ.สต.ขนาดใหญ่ (P2) จํานวน 10 แห่ง (ประชากร 8,001 คนขึน้ ไป) ได้แก่ รพ.สต.
ราไวย์ รพ.สต.รัษฎา รพ.สต.เกาะแก้ว รพ.สต.วิชิต รพ.สต.ป่าคลอก รพ.สต.เชิงทะเล รพ.สต.กะรน
รพ.สต.ไม้ขาว รพ.สต.กมลา และรพ.สต.บ้านบางเทา
2) รพ.สต.ขนาดกลาง (P2) จํานวน 4 แห่ง (ประชากร 3,001-8,000คน) ได้แก่ บ้านไม้
ขาว รพ.สต.สาคู รพ.สต.บ้านม่าหนิก และ รพ.สต.บ้านพารา
3) รพ.สต.ขนาดเล็ก (P2) จํา นวน 3 แห่ ง (ประชากร น้ อ ยกว่ า 3,000 คน) ได้แ ก่
รพ.สต.บ้านเกาะมะพร้าว รพ.สต.บ้านเกาะโหลน รพ.สต.บ้านเกาะนาคา
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต (ระดับ A
ตัง้ เป้าหมายเป็ น ศูนย์โรคหัวใจระดับ 3 ศูนย์อุบตั เิ หตุระดับ 3 ศูนย์มะเร็งระดับ 3 และศูนย์เด็กแรกเกิด
ระดับ 2) จํานวน 503 เตียง รพ.ถลาง (ระดับ F1 รพช.ขนาดใหญ่) จํานวน 60 เตียง รพ.ปา่ ตอง (ระดับ
M2 รพช.ขนาดใหญ่ เพือ่ รับส่งต่อผูป้ ว่ ย มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักไม่ครบ 6 สาขา (ขาดสูตนิ รีเวช และ
ศัลยกรรม) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสญ
ั ญี จํานวน 60 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สิรโิ รจน์ 151 เตียง รพ.กรุงเทพภูเก็ต 200 เตียง รพ.
มิชชันภู
่ เก็ต 50 เตียง มีสถานพยาบาลเวชกรรมทัวไปภาวนาภู
่
เก็ต 9 เตียง PCU 4 แห่ง ได้แก่ PCU
นริศร PCU เทพกระษัตรี PCU มุดดอกขาว รพ.วชิระภูเก็ตสาขา 2 มีศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 3 แห่ง ตําบลรัษฎา 1 แห่ง ตําบลวิชติ 1 แห่ง
นอกจากนี้มคี ลินิกเวชกรรม 113 แห่ง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 67 แห่ง คลินิกทันตกรรม 86
แห่ง คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 2 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 9 แห่ง ร้านขายยาแผนปจั จุบนั 491 แห่ง
ร้านขายยาแผนโบราณ 21 แห่ง (กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข, สสจ.ภูเก็ต ข้อมูล ณ
31 ธ.ค. 58 อ้างใน แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564)
2) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนรวมทัง้ สิ้น
1,517 คน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ 320 คน ทันตแพทย์ 98 คน เภสัชกร 85 คน และพยาบาลวิชาชีพ
1,014 คน โดยมีอตั ราส่วนบุคลากรต่อประชากรเฉลีย่ ดังตารางที่ 3-64

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH3\CH 3-TTV.doc

3-194
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

ตารางที่ 3-64 จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ ภาครัฐและเอกชน ปี งบประมาณ 2556 – 2558
ประเภท
แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

ปี 56
ปี 57
ปี 58
ปี 56
ปี 57
ปี 58
ปี 56
ปี 57
ปี 58
ปี 56
ปี 57
ปี 58

ภาครัฐ (คน)
157
179
204
45
46
47
43
46
49
540
541
548

เอกชน (คน)
105
275
116
11
34
51
36
36
36
431
436
466

รวม (คน)
262
454
320
56
80
98
39
82
85
971
977
1,014

อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากร
1 : 1,405
1 : 818
1 : 1,208
1 : 5,673
1 : 4,640
1 : 3,944
1 : 9,438
1 : 4,526
1 : 4,548
1 : 379
1 : 380
1 : 836

ทีม่ า : สถานพยาบาลรัฐ-เอกชน (ก.ย. ปี 2555-2558) ภาคเอกชนรวมศูนย์บริการ สธ.
เทศบาลนคร / ประเทศจากสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558

สําหรับในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลราไวย์ มีโรงพยาบาล จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติตําบลราไวย์ หมู่ท่ี 2 บุคลากร จานวน 5 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติเกาะโหลน หมู่ท่ี 3 บุคลากร จานวน 1 คน นอกจากนี้ยงั มีคลินิกเอกชน จํานวน 4 แห่ง
ร้านขายยาแผนปจั จุบนั จํานวน 13 แห่ง (แผนพัฒนาสีป่ ี เทศบาลตําบลราไวย์ พ.ศ. 2561-2564) โดย
สถานพยาบาลที่ต งั ้ อยู่ใ กล้พ้ืน ที่โ ครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตํ า บลราไวย์ มี
ระยะทางห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 1.30 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3-64 โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากสถิตสิ าเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลราไวย์ ระหว่างปี
2555 - 2559 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงไปได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรค
ในช่องปาก, อาการ,อาการแสดงและสิง่ ผิดปกติทพ่ี บได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารที่
ไม่สามารถจําแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ าํ ให้ป่วย หรือตาย และโรคระบบ
กล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริมโรคทีเ่ กิดเฉพาะตําแหน่ง ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 3-65
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ รองลงมาโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ
โรคผิวหนังและภูมแิ พ้ โรคเกีย่ วกับหู/ตา/ฟนั /กระดูก และและโรคเกีย่ วกับระบบทางเดิน ซึง่ สอดคล้องกับ
ข้อมูลสถิตจิ าํ นวนผูป้ ว่ ยจําแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลราไวย์
จากข้อมูลสถิตขิ อ้ มูลโรคและความเจ็บปว่ ยระหว่าง ปี พ.ศ. 2555-2559 จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลราไวย์ และข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
จะเห็นได้วา่ โรคระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรคทีม่ กี ารเจ็บปว่ ยเป็ นลําดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุมาจากการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ฝุน่ ละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และฝุ่นละอองและมลพิษ
ทางอากาศจากการก่อ สร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ม ี
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

สถานทีก่ ่อสร้างเพือ่ พัฒนาเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย สถานทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว หรือโครงการต่างๆ แสดงดังรูปที่ 3-65
และรูปที่ 3-66 ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
มากกว่าโรคอื่น
ตารางที่ 3-65 สถิ ติ สาเหตุการป่ วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพ ตําบลราไวย์
ปี 2558-2562
จํานวนผูป้ ่ วย (ราย)

รวม

ลําดับ

กลุ่มโรค

2558

2559

2560

2561

1 ม.ค-16 พ.ค.
2562

1
2

โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
อาการ,อาการแสดงและสิง่ ผิดปกติท่พี บได้จาก
การตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่
สามารถจําแนกโรคในกลุม่ อื่นได้
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ าํ ให้ปว่ ยหรือตาย
โรคระบบกล้า มเนื้ อ รวมโครงร่ า ง และเนื้ อ ยึด
เสริมโรคทีเ่ กิดเฉพาะตําแหน่ง
โรคทีเ่ กิดเฉพาะตําแหน่ง
อุบตั เิ หตุจากการขนส่งและผลทีต่ ามมา
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอ
ลิสมั
ผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนัง
โรคติดเชือ้ และปรสิตโรค
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
โรคและอาการอื่น
โรคทีเ่ กิดอาการหลายระบบ
โรคระบบสืบพันธุร์ ว่ มปสั สาวะ
โรคระบบประสาท
โรคหูและปุม่ กกหู
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
ภาวะแทรกในการตัง้ ครรภ์ การคลอด และระยะ
หลังคลอด
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
โรคของสตรี

2,608
1,181
828

2,417
1,065
808

2,130
1,062
1,465

2,214
985
1,679

626
243
567

9,995
4,536
5,347

286
494

148
402

164
540

161
647

70
249

829
2,332

342
116
419

957
85
561

1,459
67
643

935
82
837

392
14
287

4,085
364
2,747

244
328
469
109
89
63
108
56
33
17
4

235
260
339
118
350
392
90
40
39
28
4

248
249
332
132
458
235
73
25
43
16
6

277
346
481
126
283
154
94
24
44
160
4

72
181
223
45
84
291
29
10
13
7
-

1,076
1,364
1,844
530
1,264
1,135
394
155
172
228
18

2

2

2

1

1

8

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

ทีม่ า: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลราไวย์, 2562
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โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบลราไวย์

3-197
ที่ตงั ้ โครงการ
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 3-64 เส้นทางจากโครงการไปยังโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลราไวย์
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, กุมภาพันธ์ 2562

N
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สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในรัศมี 500 เมตร

วัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

พืน้ ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นในรัศมี 1,000 เมตร
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสันสะเทื
่
อน

ศาลเจ้ากิ๋ วอ๋องไต่เต่ (อ้ามราไวย์)

บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
เส้นทางการจราจรขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024

1
3-198

2

2
1

เทศบาลตําบลราไวย์

พืน้ ที่ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

1 อาคาร ค.ส.ล. สูง 6 ชัน้
2 อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

พืน้ ที่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

1 อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้
2 At The Tree Condominium

รูปที่ 3-65 ตําแหน่ งสถานที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ 3 ปี ย้อนหลัง บริ เวณโดยรอบพืน้ ที่โครงการ ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

พืน้ ที่ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

2

1

อาคาร ค.ส.ล. สูง 6 ชัน้

อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้

พืน้ ที่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2

1

อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้

At The Tree Condominium

รูปที่ 3-66 ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ
ทีม่ า : การสํารวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2562
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3.4.4 แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเทีย่ วอยู่เป็ นจํานวนมาก ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ และแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ทีส่ าํ คัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
(1) แหลมกา เป็ นหาดทรายขาว สะอาด สงบเงียบ มีโขดหินเรียงราย เหมาะแก่การเล่นนํ้า
(2) หาดราไวย์ มีเรือประมงและเรือให้นกั ท่องเทีย่ วเช่าไปเทีย่ วเกาะต่างๆ เป็ นหาดทีเ่ หมาะ
ั ่ น้ คลื่นลมไม่แรง
แก่การเล่นนํ้าเพราะชายฝงตื
(3) แหลมพรหมเทพ เป็ นแหลมทีม่ หี น้าผาสูงอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ริมหน้าผามีแนว
ต้นตาลลาดลงสู่แหลมทีเ่ ป็ นโขดหิน มองเห็นกระแสวนและลึกของนํ้ าทะเลสีเขียวมรกต เป็ นสถานทีช่ ม
พระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม
(4) หาดในหานมีหาดทรายขาวสะอาด และค่อนข้างเงียบสงบช่วงฤดูมรสุม ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม คลื่นลมแรงไม่เหมาะแก่การเล่นนํ้า
(5) หาดกะตะ แบ่งเป็ น 2 หาด คือ หาดกะตะใหญ่ และหาดกะตะน้อย เป็ นหาดทีเ่ หมาะ
สําหรับเล่นนํ้า การฝึกดํานํ้าดูปะการัง มีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน
(6) หาดกะรน เป็ นหาดทรายขาวละเอียดทอดตัวในแนวยาวไปสุดหาด
(7) หาดปา่ ตอง เป็ นอ่าวโค้งกว้าง เหมาะสําหรับการเล่นกีฬาทางนํ้าทุกชนิด เป็ นหาดทีม่ สี งิ่
อํานวยความสะดวกมากทีส่ ดุ
(8) หาดกมลา เป็ นหาดทีส่ งบเงียบ มีแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
(9) หาดสุรนิ ทร์ เป็ นหาดที่สงบอยู่รมิ เชิงเขา มีต้นสนเรียงรายอยู่บริเวณเหนือหาด ทาง
ด้านขวาเป็ นทีต่ งั ้ สนามกอล์ฟทีเ่ ก่าแก่สร้างในสมัยรัชการที่ 7
(10) แหลมสิงห์ เป็ นหาดเล็กๆ ทีส่ งบเงียบ หาดทรายขาวสะอาดมีโขดหินทีส่ วยงาม
(11) หาดในยาง มีหาดทรายยาวต่อเนื่อง มีสวนร่มรืน่ เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นนํ้า
(12) หาดไม้ขาว เป็ นหาดทีม่ จี กจั
ั ๊ ่นทะเลและเต่าทะเลขึน้ มาวางไข่
(13) อุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ ครอบคลุมพืน้ ทีป่ า่ สนทะเล ปา่ เขารวก ปา่ เขาเมือง หาดในยาง
หาดในทอน ทางอุทยานมีบา้ นพัก และสถานทีก่ างเต็นท์ไว้บริการนักท่องเทีย่ ว
2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
สําหรับแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ทส่ี าํ คัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
(1) วัดฉลอง เป็ นทีป่ ระดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม ซึง่ เป็ นผูช้ ่วยเหลือชาวบ้านในการต่อสู้
กับพวกอัง้ ยี่ เมือ่ พ.ศ. 2419 สมัยรัชกาลที่ 5 จนสําเร็จ
(2) วัดพระนางสร้าง เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ เคยใช้เป็ นค่ายสูร้ บพม่าเมือ่ พ.ศ. 2328
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

(3) วัดพระทอง เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคําทีโ่ ผล่เพียงพระเกตุมาลาขึ้นมาจาก
พืน้ ดิน
(4) พิพิธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ง ชาติถ ลาง ภายในมีก ารจัด แสดงหลัก ฐานทางโบราณคดี เช่น
ั่
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทค่ี น้ พบแถบฝงทะเลอั
นดามัน มีการจําลองเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ศกึ ถลาง และวิถี
ความเป็ นอยู่ของชาวภูเก็ต และชาวเล โดยเปิ ดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดช่วงเทศกาลปี ใหม่และ
สงกรานต์
3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีส่ าํ คัญได้แก่
(1) สถานแสดงพันธุส์ ตั ว์น้ํา สถาบันวิจยั ชีววิทยาและประมงทะเล ตัง้ อยูท่ แ่ี หลมพันวา เป็ นที่
รวบรวมสัตว์น้ํากว่า 100 ชนิด
(2) อควาเรียมภูเก็ต เป็ นสถานทีร่ วบรวมและอนุรกั ษ์สงิ่ มีชวี ติ ในเขตร้อนจําพวกผีเสือ้ แมลง
และปลานานาชนิด
(3) หมูบ่ า้ นไทยและไทย และกล้วยไม้ภเู ก็ต ภายในมีการแสดงนาฏศิลป์ และศิลปหัตถกรรม
ไทย และสวนกล้วยไม้
(4) ภูเก็ตแฟนตาซี ตัง้ อยู่บนหาดกมลา แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูง
ด้านการบันเทิงทีท่ นั สมัย
(5) พิพธิ ภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต เป็ นทีร่ วบรวมเปลือกหอยหลากสีสนั และลวดลายจากทัว่
ทุกมุมโลก มีฟอสซิล เปลือกหอย อายุรอ้ ยล้านปี
(6) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภูเก็ต ตัง้ อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต เป็ นสถานที่จดั แสดง
เรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่
เรือนไทยพืน้ บ้าน เครือ่ งใช้ มีหอ้ งสมุดรวบรวมหนังสือเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
(7) ศูนย์อนุ รกั ษ์มรดกท้องถิน่ กะทู้ เป็ นสถานทีต่ งั ้ ศูนย์เก็บรวบรวมสินแร่ต่างๆ หุ่นจําลอง
การทําเหมืองแร่และเครือ่ งใช้ต่างๆ ซึง่ เป็ นวิถชี วี ติ และความเป็ นอยูข่ องชุมชนในอดีตเทศบาลตําบลราไวย์
มีสถานทีใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ทัง้ ในส่วนของธรรมชาติและสถานทีท่ ม่ี นุ ษย์สร้าง เช่น พิพธิ ภัณฑ์
หอยภูเก็ต
4) การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลราไวย์
ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์มสี ถานทีใ่ นพื้นทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ทัง้ ในส่วนของสถานที่ท่ี
มนุ ษย์สร้างขึน้ เช่น พิพธิ ภัณฑ์หอยภูเก็ต และแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ เช่น แหลมพรหมเทพ หาด
ราไวย์ แหลมกาใหญ่ แหลมกาน้อย หาดในหาน หาดยะนุ้ย หาดอ่าวเสน และเกาะต่าง ๆ อีก 9 เกาะ คือ
เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะรายาใหญ่ เกาะรายาน้อย เกาะบอน เกาะแอว เกาะมัน เกาะนอก และเกาะแก้ว
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3.4.5 ประเพณี และวัฒนธรรม
เทศกาลและงานประเพณีทส่ี าํ คัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
1) งานท้าวเทพกษัตรียท์ า้ วศรีสนุ ทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เพื่อสดุดใี นวีรกรรม
ของสองวีรสตรี ทีไ่ ด้ปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึก
2) งานประเพณีปล่อยเต่า ตรงกับวันวันสงกรานต์ของทุกปี มีประเพณีปล่อยลูกเต่าทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 3 เดือนขึน้ ไปลงทะเล ทีห่ าดไนยาง ซึง่ เป็ นบริเวณทีเ่ ต่าขึน้ มาวางไข่เป็ นประจํา และยังมีการละเล่น
พืน้ บ้าน กีฬาทางนํ้า และ นิทรรศการเกีย่ วกับเต่าทะเลให้ชมกันในงานด้วย
3) ประเพณีกนิ เจ กําหนดจัดในวันขึน้ 1 คํ่า ถึงขึน้ 9 คํ่า รวม 9 วัน ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม ของทุกปี
4) เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายนโดยเริม่ จัดงานครัง้
แรกเมื่อปี 2528 ณ หาดป่าตอง เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเทีย่ วทีเ่ วียนมาถึงอีกครัง้ และเป็ นการส่งเสริม
ความสามัคคีระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจสาขาต่างๆ หน่วย งานราชการและประชาชน ในงานมีกจิ กรรมต่างๆ
มากมาย เช่น พิธตี กั บาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางนํ้า การประกวดสาวงามจากนักท่องเทีย่ วชาติ
ต่างๆ
ในเขตตําบลราไวย์ ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู่ แต่
เนื่องจากการเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทําให้สภาพทางสังคมเปลีย่ นไปเป็ นสังคมเมือง โดยบางส่วนเป็ นสังคม
แบบตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณทีเ่ ป็ นแหล่งบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ด้า นประเพณี ข องชาวกะรนดัง้ เดิม ก็เ หมือ นกับ ภาคอื่น ๆ ของประเทศ เช่ น ลอยกระทง สงกรานต์
เข้าพรรษา ทําบุญตักบาตรวันขึน้ บ้านใหม่ เป็ นต้น

3.4.6 แหล่งโบราณสถาน
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงโครงการไม่มโี บราณสถาน แหล่งโบราณสถานของจังหวัดภูเก็ต มีทงั ้ หมด 10 แห่ง
ได้แก่
1) สํานักงานขายประจําประเทศไทย ภาคใต้ตอนบน บริษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน)
ตัง้ อยูท่ ่ี ถนนระนอง อําเภอเมือง สร้างโดยพระอร่ามสาครเขตเมื่อประมาณ 70 ปี มาแล้ว และได้มกี ารแบ่ง
อาคารออกเป็ น 3 ส่วนโดยส่วนแรกติดถนนระนองได้ขายให้กบั บริษทั เดินอากาศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2490
ส่วนอื่น ๆ ได้ให้เช่าทําเป็ น โรงเรียน และโรงพยาบาล ต่อมาบริษทั เดินอากาศไทยได้โอนย้ายมาอยู่รวม
กับบริษทั การบินไทย ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม เป็ นศิลปสถาปตั ยกรรมแบบโรมาเนสผสมจีน โดยตัง้ อยู่
ห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 14.00 กิโลเมตร
2) พิพิธภัณ ฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือ ง จังหวัดภูเก็ต เป็ น
อาคารทีส่ ร้างขึน้ ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2477 บนอาคารมีรูปค้างคาวเป็ นสัญลักษณ์เพื่อบอกให้ทราบถึงความ
เป็ นมาของสถานทีว่ ่าเคยเป็ นศาลเจ้ามาก่อนและมีคา้ งคาวจํานวนมากเคยอาศัยอยู่ทศ่ี าลเจ้าแห่งนี้งาน
ศิลปะแบบสถาปตั ย์ "ชิโน-โปรตุกสี " เป็ นอาคารสองชัน้ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่ออิฐฉาบปูนทํา
ร่องแนวคล้ายแนวหินก่อ ตัวอาคารสีขาวออกครีม กรอบประตูหน้าต่างสีโอ๊คแดงทางเข้าใหญ่ของอาคาร
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อยู่ทางด้านหน้าประกอบด้วยซุม้ โค้ง 3 ชัน้ เป็ นโค้งเตี้ย โดยตัง้ อยู่ห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 14.50
กิโลเมตร
3) วัดมงคลนิมติ ตัง้ อยูท่ ต่ี าํ บลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็ นวัดเก่าแก่และสําคัญ
วัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตปจั จุบนั เป็ นพระอารามหลวงชัน้ ตรีชนิดสามัญ บริเวณทีต่ งั ้ วัดมงคลนิมติ รเป็ นทีร่ าบ
ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองในเขตเทศบาลเดิมชื่อว่า"วัดกลาง" เพราะเป็ นวัดที่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมืองสร้างขึ้นเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2423 โดยตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 14.60 กิโลเมตร
4) อาคารสํานักงานทีด่ นิ ตัง้ อยู่ท่ี ถนนดํารง ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง สร้างขึน้ เมื่อ พ.ศ.
2457 ต่อมา พ.ศ 2476 - 2495 ทางการได้ใช้เป็ นทีว่ ่าการอําเภอทุ่งคา (อําเภอ เมืองปจั จุบนั ) ระหว่างนัน้
ได้มกี ารต่ออาคารไม้ สร้างเป็ นห้องเพิม่ อีกข้างละห้อง ปจั จุบนั ใช้เป็ นอาคารสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดตามเดิม
ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม เป็ นตึกชัน้ เดียว ยกพืน้ สูงภายในแบ่งออกเป็ น 5 ห้องมีบนั ไดและระเบียง
ทางเดินทัง้ ด้านหน้า และด้านหลัง ตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุรปู แบบ ศิลปสถาปตั ยกรรมตะวันตก โดย
ตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 15.30 กิโลเมตร
5) ทีท่ าํ การไปรษณียโ์ ทรเลข (หลังเก่า) ตัง้ อยู่ท่ี ถนนมนตรี อําเภอเมือง เป็ นอาคารเก่าแก่อกี
แห่งในจังหวัดภูเก็ตที่ม ีความงดงามในด้านสถาป ตั ยกรรม และทรงคุณค่ายิ่งด้วยมีเอกลัก ษณ์ เฉพาะ
ท้องถิน่ จังหวัดชายทะเลตะวันตก อาคารสีขาวโดดเด่นงามสง่า ตัง้ ประจักษ์แก่สายตาบุคคลทัวไปมาหลาย
่
ยุคสมัย จากหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปกั ษ์ใต้ของรัชกาลที่ 6 ทําให้ทราบว่า
อาคารแห่งนี้สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2473 แต่เดิมเคยเป็ นเรือนทีพ่ กั อาศัยของพระอนุ รกั ษ์โยธา (นุ ด) ข้าหลวง
รักษาราชการหัวเมืองฝา่ ยตะวันตก ภายหลังไม่นาน อาคารแห่งนี้ถกู นํามาใช้ในส่วนของราชการ นอกจาก
อาคารทีท่ าํ การไปรษณียโ์ ทรเลขแล้ว ยังมีสาํ นักงานการไฟฟ้า สุขาภิบาลเมืองภูเก็ต และธนาคารออมสิน
อยู่ในบริเวณพืน้ ทีเ่ ดียวกันด้วย ลักษณะสถาปตั ยกรรม สร้างเป็ นอาคารชัน้ เดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสี
ขาว ด้านหน้ าเป็ นบันไดทางขึ้น 5 ขัน้ เสาเป็ นสี่เหลี่ยมเซาะร่องห่าง ราวลูกกรงปูนเรียบยาว กรอบ
หน้าต่างสีโอ๊ค มีหน้าต่างแบบเปิดบานคู่ เหนือบานเปิดเป็ นช่องแสงไม้ตารางสีเ่ หลีย่ มติดกระจกใส ภายใน
ตีฝ้าเพดานไม้ตชี ดิ ทาสีขาว ประตูภายในเปิ ดปิ ดบานคู่ลูกฟกั ไม้ ก่อนถึงหลังคามีแนวกันสาดยื่นเป็ นกัน
สาดคอนกรีตเสริมเหล็กบางๆ ประมาณ 10 เซนติเมตร ยื่นออกมาประมาณ 80 เซนติเมตร หลังคาเป็ น
ั้
ทรงปนหยา
กระเบือ้ งจีนดินเผาทรงกระบอกผ่าซีก ป้ายหน้าอาคารเขียนด้วยตัวหนังสือแบบเก่าว่า ทีท่ าํ
การไปรษณีย์โทรเลข Post & Telagraph Office โดยตัง้ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 14.60
กิโลเมตร
6) อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต ตัง้ อยู่ท่ี ถนนดํารง ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง ตัง้ อยู่ท่ี ถนน
ดํารง ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง ตัง้ ขึน้ โดยพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 สร้างขึน้ บนเนินลาดของภูเขาโต๊ะแซ๊ะ ซึง่ เป็ นภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดของจังหวัดภูเก็ต เริม่
ก่อสร้างเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2457 โดยเจ้าพระยาอภัย (จีน คอตี)่ เป็ นผูด้ าํ เนินการก่อสร้าง ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2458 และได้เปิ ดเป็ นทีท่ ําการศาลเมื่อ พ.ศ. 2459 ลักษณะอาคาร
ของศาลจังหวัดภูเก็ต เป็ นอาคารทีม่ สี ถาปตั ยกรรมแบบโบราณ ชัน้ เดียว ทรงสเปนแบบชิโนโปตุเกส ยก
พืน้ สูงปูดว้ ยไม้ หลังคามุงกระเบือ้ ง ด้านซ้ายและด้านขวาของอาคารใช้เป็ นห้องพิจารณา 2 ห้อง ด้านหลัง
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เป็ นห้องทํางานของคณะผูพ้ พิ ากษา ส่วนกลางเป็ นห้องทํางานของฝ่ายธุรการ ภายหลังได้ปรับปรุงเพิม่
ห้องพิจารณาขึน้ อีก 1 ห้อง โดยตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 15.40 กิโลเมตร
7) อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตัง้ อยู่ท่ี ถนนดํารง ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือ ง เป็ น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และประกอบด้วย ไม้สกั สูง 2 ชัน้ มีเสาขนาดเล็ก 15 X 20 เซนติเมตร
ลักษณะเด่นของศาลากลาง คือ ปลูกสร้างอาคารเป็ นรูปสีเ่ หลี่ยม ตรงกลางเป็ นลานโล่ง ไม่มหี ลังคา
ตกแต่งด้วยสวนหย่อม มีระเบียงสามารถเดินได้ โดยรอบทัง้ ชัน้ บนและชัน้ ล่าง มีประตู 99 ประตู ไม่ม ี
หน้าต่าง แต่ภายหลังได้เพิม่ เติมหน้าต่าง 2 บาน บริเวณอาคารมุขด้านหลัง ตรงช่องลมมีลวดลายฉลุบน
ไม้สกั สองขนาด คือ บนไม้สกั ขนาดสัน้ ฉลุลวดลายเป็ นรูปดอกไม้คล้ายดอกทิวลิป เหนือขึน้ ไปบนไม้สกั
ขนาดใหญ่ฉลุเป็ นลวดลายแจกันดอกไม้ โดยตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 15.50 กิโลเมตร
8) บ้านพระยาวิชติ สงคราม ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นท่าเรือ ตําบลศรีสนุ ทร อําเภอถลาง โบราณสถานบ้าน
พระยาวิชติ สงครามสร้างขึน้ เมื่อ พ.ศ.2419 ผูส้ ร้างคือพระยาวิชติ สงคราม (ทัต) ต้นตระกูล รัตนดิลก ณ
ภูเก็ต เนื่องจากพวกกุลจี นี ทําเหมืองแร่ได้ก่อความวุ่นวายขึน้ บ้านกะทูม้ กี ารปะทะกันระหว่างพวกกุลตี ่าง
ก๊ก เพราะเรือ่ งผลประโยชน์เหมืองแร่และทางการได้เข้าปราบปราม จนในทีส่ ดุ ได้เลิกราไป จึงได้สร้างบ้าน
ใหม่ทบ่ี ริเวณบ้านท่าเรือ โดยเข้ามาอยู่เมื่อ พ.ศ.2420 และใช้บา้ นหลังนี้เป็ นทีท่ าํ การตลอดจนว่าความคดี
ต่างๆ อีกด้วย อาจกล่าวได้วา่ ท่านเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการจัดการทรัพยากรบุคคลคือกลุ่มชาวจีนทีเ่ ขา
มาพึง่ พระบรมโพธิสมภารบุรพมหากษัตริยไ์ ทย จนสามารถนํ าทรัพยากรธรรมชาติอนั มีค่า คือ ดีบุก มา
สร้างความมังคั
่ งในกั
่ บแผ่นดินถือเป็ นบุคคลสําคัญทีช่ ว่ ยดูแลผลประโยชน์ของแผ่นดินมาตัง้ แต่สมัยรัชกาล
ที่ 3 โดยตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 23.00 กิโลเมตร
9) อาคารพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ตัง้ อยู่ท่ี ตําบลศรีสนุ ทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เป็ นสถานทีเ่ ก็บรวบรวมและจัดแสดงหลักฐานและเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์โบราณคดีศลิ ปะ ตลอดจน
ขนบธรรมเนี่ ย มประเพณี ข องชาวภู เ ก็ต และใกล้เ คีย งรวมทัง้ เศรษฐกิจ และสัง คมของท้อ งถิ่น โดยมี
โบราณวัตถุทส่ี าํ คัญทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีจาํ นวนมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประติมากรรมรูปพระ
นารายณ์ซง่ึ พบทีอ่ ําเภอตะกัวป
่ ่า จังหวัดพังงา ซึง่ เป็ นโบราณวัตถุทห่ี าค่ามิได้ สถาปตั ยกรรมของอาคาร
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติถลางได้รบั การคัดเลือกเป็ นสถาปตั ยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูป ถัม ภ์เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2530 และอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางนี้ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทรงเปิ ดอาคารเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2532 ลักษณะ
รูปแบบสถาป ตั ยกรรม เป็ น อาคารทรงไทยพื้น เมือ งประยุก ต์แบบคอนกรีต เสริม เหล็ก และจุดเด่ นอีก
ประการหนึ่ง นอกจากรูปทรงทางสถาปตั ยกรรมแล้ว ผนังด้านนอกของอาคารเป็ นลายขัดแตะซึ่งเป็ น
ศิลปกรรมเลีย นแบบการสานลายขัด แตะของไม้ไผ่อ นั เป็ น ศิล ปกรรมพื้น ถิ่น โดยตัง้ อยู่ห่า งจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 23.50 กิโลเมตร
10) วัดพระนางสร้าง ตัง้ อยู่ทบ่ี า้ นเคียน หมู่ท่ี 1 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง มีเรื่องเล่าสืบ
ต่อกันมาว่า พระนางเลือดขาว ภรรยาเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็ นผูส้ ร้างไว้ เนื่องจากพระนางถูกใส่รา้ ย
ว่า คบชูก้ บั มหาดเล็กจึงถูกตัดสินประหารชีวติ ก่อนตายพระนาง ได้ขออนุ ญาตไปไหว้พระธาตุทศ่ี รีลงั กา
ขณะทีเ่ ดินทางกลับ ได้แวะสร้างวัดเพื่อเป็ นการทําบุญครัง้ สุดท้าย เมื่อถูกประหาร เลือดของพระนางไหล
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รินออกมาเป็ นสีขาว ซึง่ ชาวเมืองเชื่อว่า พระนางเป็ นผูบ้ ริสุทธิ ์ วัดนี้จงึ ได้ช่อื ว่า “วัดพระนางสร้าง” โดย
ตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 28.00 กิโลเมตร
จากการตรวจสอบแหล่ ง โบราณสถานที่ท างกรมศิ ล ปากรได้ ป ระกาศขึ้น ทะเบีย นแหล่ ง
โบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานทีท่ ม่ี คี วามสําคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์แต่อย่างใด

3.4.7 แหล่งท่องเที่ยวอันควรอนุรกั ษ์
แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุ รกั ษ์ ในจังหวัดภูเก็ต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2532 เรื่องการประกาศแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุ รกั ษ์ เนื่องในปี แห่งการพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม มีดงั นี้
1) หาดในหาน ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ประมาณ 1.50 กิโลเมตร

โดยอยู่ห่างจากพื้นทีโ่ ครงการ

2) แหลมพรหมเทพ หมู่ท่ี 6 ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ห่างจากพืน้ ที่
โครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร
3) หาดป่าตอง เทศบาลป่าตอง ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ห่างจากพืน้ ที่
โครงการประมาณ 13.00 กิโลเมตร
4) เขารัง เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ
ประมาณ 15.00 กิโลเมตร
5) หาดสุรนิ ทร์ หมู่ท่ี 3 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ
ประมาณ 22.50 กิโลเมตร
6) นํ้าตกโตนไทร หมู่ท่ี 2 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ห่างจากพืน้ ที่
โครงการประมาณ 28.50 กิโลเมตร
7) หาดในยาง หมู่ท่ี 1 ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประมาณ 35.00 กิโลเมตร

โดยอยู่ห่างจากพื้นทีโ่ ครงการ

จากการตรวจสอบแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ ในจังหวัดภูเก็ต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2532 พบว่า บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่ง
ท่องเทีย่ วอันควรอนุรกั ษ์ ในจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-67

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch3\ch 3-ttv.doc

3-205

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

หาดในยาง

นํ้าตกโตนไทร

หาดสุรินทร์

เขารัง
หาดป่ าตอง

ที่ตงั ้ โครงการ

หาดในหาน
แหลมพรหมเทพ

รูปที่ 3-67 แผนที่แสดงระยะห่างพืน้ ที่โครงการไปยังแหล่งธรรมชาติ อนั ควรอนุรกั ษ์จงั หวัดภูเก็ต
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, กุมภาพันธ์ 2562
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
บริษทั ทีป่ รึกษาประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ ทัง้ ใน
ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดาเนินการ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมกายภาพ ทรัพยากร
สิ่ง แวดล้อ มชีว ภาพ คุ ณ ค่ า การใช้ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ คุ ณ ภาพชีว ิต และสรุ ป ระดับ ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินที่ได้นาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทามาตรการลด
ผลกระทบ และแผนการดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อไป
ในการประเมินผลกระทบของโครงการ ได้ประเมินผลกระทบที่มตี ่อทรัพยากร และคุณค่าของ
สิง่ แวดล้อมที่สาคัญทัง้ 4 ด้าน โดยแบ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็ น 2 ทาง คือ ผลกระทบทางบวกและ
ผลกระทบทางลบ และจัดระดับของผลกระทบเป็ น 4 ระดับ ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 ระดับผลกระทบของการประเมิ นผลกระทบของโครงการ
ระดับผลกระทบ
1) ผลกระทบในระดับมาก

2) ผลกระทบในระดับปานกลาง

3) ผลกระทบในระดับต่า

4) ไม่มผี ลกระทบ

ความหมาย
การด าเนิ น โครงการ ก่ อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงองค์ป ระกอบ
(Structure) หน้าที่ (Function) ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา และส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมอื่นๆ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได้
การด าเนิ น โครงการ ก่ อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงองค์ ป ระกอบ
(Structure) หน้าที่ (Function) ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา และส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมอื่นๆ แต่สามารถฟื้ นฟูสภาพกลับคืนได้ในระยะเวลาอัน
สัน้
การด าเนิ น โครงการ ก่ อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงองค์ป ระกอบ
(Structure) หน้าที่ (Function) ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา และส่งผลกระทบต่อ
สิ่ง แวดล้ อ มอื่น ๆในระยะสัน้ สามารถฟื้ น ฟู ส ภาพกลับ คืน ได้ใ น
ระยะเวลาอันสัน้
การดาเนิ นโครงการ ไม่ก่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
(Structure) หน้ า ที่ (Function) ของพื้น ที่ ศึ ก ษา หรือ อาจมีก าร
เปลีย่ นแปลงบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อมอื่น

สาหรับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

4.1

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

4.1.1 ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1.1 สภาพภูมิประเทศ
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโครงการเป็ นพื้นที่ราบ ในการก่อสร้างมีเพียงการขุดดิน เพื่อปรับ
ระดับพืน้ ทีก่ ่อสร้างฐานรากของอาคาร ถังเก็บน้ า ถังบาบัดน้ าเสีย บ่อหน่วงน้ า และท่อระบายน้ า ทาให้
สภาพภู มปิ ระเทศในภาพรวมไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิม ที่ไม่ไ ด้
ก่อสร้างไว้ให้มากทีส่ ุด ดังนัน้ การก่อสร้างโครงการจึง ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมปิ ระเทศแต่อย่าง
ใด
4.1.1.2 ทรัพยากรดิ นและการเกิ ดดิ นถล่ม
1) ทรัพยากรดิ น
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ ในช่วงก่อสร้างจะมีการขุดดิน เพื่อก่อสร้างฐานรากของ
อาคาร ถังเก็บน้ า ถังบาบัดน้ าเสีย บ่อหน่ วงน้ า และท่อระบายน้ า ไม่มกี ารขุดดินในวงกว้าง โดยจากัด
เฉพาะพืน้ ทีท่ จ่ี ะดาเนินโครงการเท่านัน้ อีกทัง้ โครงการจะควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในพืน้ ที่
โครงการ และให้วศิ วกรควบคุมงานตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างอาคาร อย่างไรก็ตาม โครงการจะ
กาหนดให้มกี ารตอกเข็มพืด (Sheet Pile) และทาค้ายันเหล็ก (Steel Bracing) เพื่อป้องกันดินพัง โดย
โครงสร้างป้องกันดินแบบ Steel Sheet Pile เป็ นระบบโครงสร้างทีส่ ามารถป้องกันแรงดันน้ า แรงดัน
ดิน และแรงดันอื่นๆ ที่ทาให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิง่ ก่อสร้าง (ดังรูปที่ 4-1) ซึ่งมีส่วนประกอบของ
โครงสร้าง ดังนี้
1. แผ่นเหล็กพืด (Steel Sheet Pile) เป็ นแผ่นเหล็กลอน มีความยาวตามกาหนด ใช้ตอกใน
แนวดิง่ สาหรับป้องกันแรงดันน้ า และแรงดันดิน ทีก่ ระทาตามความลึกของการขุด
2. เหล็กคา้ ยันรอบ (Wale) เป็ นส่วนของโครงสร้างทีต่ ้านแรงกระทาทางด้านข้างจากแผ่น
เหล็กพืด (Sheet Pile) ซึง่ จะถ่ายแรงเป็ นแรงกระจาย (uniform horizontal force) เข้าสู่เหล็กค้ายัน
รอบ (Wale)
3. เหล็กค ้า ยัน (Strut) เป็ นส่ว นโครงสร้างที่รบั แรงแนวแกนที่ถ่ายจากเหล็กค้ ายัน รอบ
(Wale) เหล็กค้ายัน (Strut) โดยทัวไปจะมี
่
2 ชนิด คือ เหล็กค้ายันตามแนวยาว และเหล็กค้ายันตาม
แนวขวาง และแบ่งเป็ นชัน้ ๆ ตามระดับความลึกทีก่ าหนด
4. เสาเหล็กหลัก (Kingpost) เป็ นส่วนทีร่ บั แรงจากเหล็กค้ายัน (Strut) ในแนวดิง่ แล้วถ่ายลง
สูด่ นิ ทาหน้าทีเ่ หมือนเสา
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รูปที่ 4-1 โครงสร้างป้ องกันดิ น (Steel Sheet Pile)
ที่มา : Civilclub.2010.ระบบโครงสร้างป้อ งกัน ดิน ส าหรับงานฐานรากและโครงสร้างใต้ดิน แบบ Steel Sheet Pile
(ออนไลน์) สืบค้นจาก www.civilclub.net/งานโครงสร้างป้องกันดินสาหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดนิ แบบ Steel
Sheet Pile.html [วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561]

ขัน้ ตอนในการก่อสร้างโครงสร้างป้ องกันดิ น
1. ต้องสารวจหาข้อมูลว่าบริเวณใต้ดนิ นัน้ ๆ มีระบบสาธารณู ปโภคอยูห่ รือไม่ เช่น ท่อไฟฟ้า
ท่อประปา ท่อโทรศัพท์ ถ้ามีกต็ อ้ งทาการย้ายออกให้พน้ จากพืน้ ทีท่ ก่ี ่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสียหาย
ทีจ่ ะเกิดขึน้
2. เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน เช่น เครื่องตอกและถอนแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile)
เครือ่ งขุดดิน รถบรรทุก ฯลฯ
3. วางแนวการตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวที่กาหนดโดยต้องร่นแนวห่างจาก
ขอบฐานราก หรือโครงสร้างใต้ดนิ ประมาณ 1.00 เมตร หรือตามความเหมาะสมในการทางาน
4. ปกั แผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวทีว่ างไว้ให้ได้แนวและระดับทีต่ อ้ งการ
5. ตอกเสาเหล็กหลัก (Kingpost) ตามตาแหน่งทีก่ าหนดให้ได้แนวและระดับทีต่ อ้ งการ
6. นาเหล็กค้ายัน (Strut) และเหล็กค้ายันรอบ (Wale) วางตามแนวที่กาหนด และทาการ
เชือ่ มติดกับเสาเหล็กหลัก (Kingpost) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile)
7. นาคอนกรีตเติม (fill) ลงในรอยต่อช่องระหว่างเหล็กค้ายัน (Strut) กับเหล็กค้ายันรอบ
(Wale) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) กับเหล็กค้ายันรอบ (Wale) เพื่อเสริมความแข็งแรง จุดต่อให้
มากขึน้
8. ขุดดินชัน้ แรกออกให้อยู่ในระดับที่สามารถติดตัง้ เหล็กค้ายัน (Strut) และเหล็กค้ายันรอบ
(Wale) ชัน้ ต่อไปได้ (ถ้ามีระบบค้ายันหลายชัน้ และทาตามขัน้ ตอนที่ 7 อีกครัง้ )
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9. ขุดดินถึงระดับทีต่ อ้ งการ
10. เทคอนกรีตทีก่ ้นหลุมเต็มพืน้ ที่ เพื่อเป็ นค้า ยันด้านล่างอีกชัน้ หนึ่ง และเพื่อความสะดวก
ในการทางาน และมีเสถียรภาพในการป้องกันดิน
11. ดาเนินการโครงสร้างใต้ดนิ ทีต่ อ้ งการ (ถังเก็บน้ าใต้ดนิ , ถังบาบัดน้ าเสีย, ฐานราก, อื่นๆ)
12. เมื่อโครงสร้างใต้ดนิ แล้วเสร็จ ทาการถมทรายระหว่างโครงสร้างใต้ดนิ กับแผ่นเหล็กพืด
(Sheet Pile) โดยถมเป็ นชัน้ ๆ พร้อมทัง้ สเปรย์น้ าเพื่อให้เกิดการอัดแน่ นของชัน้ ทรายจนเต็มพื้นที่
ก่อนการรื้อถอนเหล็กค้ายัน (Strut) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) เพื่อไม่ให้ดนิ เกิดการเคลื่อนตัว
ของชัน้ ดินในขณะการรือ้ ถอน
อย่างไรก็ตาม โครงการจะวางแผนการขุดดินเป็ นขัน้ ตอนและทาฐานรากเป็ นแต่ละพืน้ ทีไ่ ป ไม่
ขุดดินทีเดียวพร้อมกันทัง้ หมด ทัง้ นี้จะมีวศิ วกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง
อาคาร ดังนัน้ ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจึงอยูใ่ นระดับตา่
2) การเกิ ดดิ นถล่ม
พืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพืน้ ที่ เพื่อดาเนินการก่อสร้าง
ฐานรากและสาธารณู ปโภค ซึ่งจากัดเฉพาะพื้นที่ท่จี ะดาเนินโครงการเท่านัน้ พื้นที่บางส่วนก็ยงั คง
สภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด และจากรูปที่ 3-8 พบว่า บริเวณพื้นที่ตงั ้ โครงการเป็ นพื้นที่ราบ ไม่ตงั ้ อยู่
พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดดินถล่มแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มวี ศิ วกร
ผู้เชี่ยวชาญดูแล และควบคุมการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนัน้ จึง ไม่ส่งผล
กระทบต่อการเกิดดินถล่ม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการจัด ให้มีก ารตอกเข็ม พืด (sheet pile) และค้ ายัน เหล็ก (steel bracing) ที่
ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ทาฐานรากและ
ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดนิ บ่อหน่วงน้ า และถังบาบัดน้ าเสีย
(2) ดินทีข่ ดุ ออกจากการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ถังเก็บน้ า ถังบาบัดน้ าเสีย บ่อหน่ วงน้ า
และท่อระบายน้ า จะต้องกองเก็บเป็ นสัดส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะและต้องปิ ดปกคลุมหรือ
เก็บในพืน้ ที่ท่ปี ิ ดล้อม และจะถมกลับในพื้นทีโ่ ครงการ โดยอัดชัน้ ดินให้แน่ น ราบเรียบ
และสม่าเสมอ เพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
(3) โครงการจะจัดให้มรี างระบายน้ าชัวคราว
่
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200
โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ เพือ่ รวบรวมน้ าเข้าสูบ่ ่อดักตะกอน น้ าบางส่วนไหลเข้าสู่ บ่อหน่ วง
1 ปริมาตร 152.75 ลูกบาศก์เ มตร และน้ าอีก ส่ว นไหลเข้าสู่บ่ อ หน่ ว งน้ า 2 ปริม าตร
171.50 ลูกบาศก์เมตร สาหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ และหน่ วงน้ าไว้
ก่อนระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
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(4) ปลูกหญ้าคลุมดินทันทีท่กี ารก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ าฝน ชะลอการไหลของ
น้ าฝนและลดการกัดเซาะหน้าดิน
(5) จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทางาน ห้ามคนงานทางานขุดถม
ดินโดยเด็ดขาดในช่วงทีฝ่ นตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว
4.1.1.3 ธรณี วิทยา และการเกิ ดแผ่นดิ นไหว
พืน้ ที่โครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นตะกอนเศษหินเชิงเขา :ทรายและดิน
เคลย์ สีเทาจาง การคัดขนาดไม่ด ี พบแร่ดบี ุกสะสมตัวมาก ยุคควอเทอร์นารี และพืน้ ทีโ่ ครงการอยูใ่ น
เขต 2ก ซึง่ มีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คลั ลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงทีท่ า
ให้ทุกคนตกใจ สิง่ ก่อสร้างทีอ่ อกแบบไม่ดปี รากฏความเสียหาย โดยเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกาหนด
ว่ามีความเสีย่ งในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิตแิ ผ่นดินไหวของกรม
อุตุนิยมวิทยาปี ล่าสุด พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 พบการเกิดแผ่นดินไหวที่มจี ุดศูนย์กลางอยู่ท่ี อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรงทีส่ ุด 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึง่ เป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2555 ทาให้เกิดการส่งถ่ายแรงสันสะเทื
่
อน และเป็ นตัวกระตุน้ ให้แขนง
ของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต
หลังจากนัน้ มีแผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ชอ็ ก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครัง้ รู้สกึ ได้
ประมาณ 4 ครัง้ และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพืน้ ทีบ่ ้านลิ
พอน-บางขาม หมู่ท่ี 2 ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง เสียหายเล็กน้อยกว่า 200 หลังคาเรือน ตาบลป่า
คลอก อาเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็ นบ้านปูนก่ออิฐชัน้ เดียว ขณะทีเ่ ขือ่ น
บางเหนียวดา ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ หมู่ท่ี 7 ตาบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รบั ความเสียหายแต่
อย่างใด (สานักธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนที่แสดงการประเมินความ
รุ น แรงแผ่ น ดิน ไหวในจัง หวัด ภู เ ก็ต (รูป ที่ 3-4) พบว่ า พื้น ที่โ ครงการอยู่ ห่ า งจากจุ ด ศู น ย์ก ลาง
แผ่นดินไหวระยะทางประมาณ 28.90 กิโลเมตร มีความรุนแรงระดับ V เมอร์คลั ลี คือ หากมี
แผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงทีท่ าให้รสู้ กึ เกือบทุกคน ของในบ้านเริม่ แกว่งไกว
นอกจากนี้บริเวณโครงการไม่ได้อยูใ่ นบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยูห่ ่างจากแนวรอย
เลื่อนที่ใกล้ท่สี ุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็ นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี
กระบี่ และพังงา เป็ นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบการก่อสร้างให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิก ารและผัง เมือ งมีก ารใช้เ สาเข็ม รับ น้ า หนั ก อาคาร ดัง นั น้
ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดเส้นทางหนีภยั โดยมีป้ายบอกเป็ นระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบตั ขิ น้ึ คนงานก่อสร้างในพืน้ ทีโ่ ครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดทีป่ ลอดภัยได้อย่าง
รวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน
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(2) เตรีย มพร้ อ มประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบหากเกิด ธรณี พ ิบ ัติภ ัย ได้แ ก่
หน่ วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายต่างๆ และคนงาน
ก่อสร้างในการอพยพออกจากอาคารได้ทนั ท่วงที
(3) ติด ป้ ายประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ ให้ค วามรู้ด้ า นการปฏิบ ัติต นกรณี เ กิด ธรณี พ ิบ ัติภ ัย แก่
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ และคนงานก่อสร้าง
(4) จัดให้มกี ารซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้ าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงาน
ก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึ กซ้อมอพยพหนีภ ัย เจ้าหน้ าที่ฝ่าย
ต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึ กดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึน้ โดยกาหนดให้ใช้แผนในการ
อพยพผูพ้ กั อาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้
มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครัง้
(5) ออกแบบการก่ อ สร้า งให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิก ารและผัง เมือ งและ
มาตรฐานการออกแบบอาคารทีส่ ภาวิศวกรรับรอง
(6) ออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดิน ไหวตามกฎกระทรวง กาหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต้ า นทาน ความคงทนของอาคาร และพื้ น ดิ น ที่ ร อบรับ อาคารในการต้ า นทาน
แรงสันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
(7) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของท้องถิน่ อย่างเคร่งครัด
4.1.1.4 คุณภาพอากาศ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่ เกิด
จากการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น ละอองจากกิจ กรรมการก่ อ สร้ า ง และบางส่ ว นเกิด จากมลพิษ จาก
ยานพาหนะทีข่ นส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) มลพิ ษทางอากาศจากกิ จกรรมการก่อสร้างอาคาร
การปรับแต่งพื้นที่ และการก่อสร้างตัวอาคาร อาจทาให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่นละออง
ส่งผลกระทบในด้านความเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนข้างเคียง บริษทั ทีป่ รึกษาได้พจิ ารณาประเมินผล
กระทบของฝุน่ ละอองรวม (TSP) และฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยใช้
แบบจาลอง 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)

กาหนดให้

C
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ปริมาณฝุน่ ทีเ่ กิดขึน้ (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที)
มีค่า ดัช นี ก ารระเหย (Precipitation Evaporation
Index) ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งจะทาให้กจิ กรรมการ
ก่อสร้างบนพืน้ ทีเ่ กิดการฟุ้งกระจายของฝุน่ ละอองเข้า
สู่ บ รรยากาศประมาณ 1.2 ตัน /พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง 1
เอเคอร์ (2.53 ไร่)/เดือน หรือ 4.0 x 107 มิลลิกรัม/
เอเคอร์/วัน สาหรับค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) และ
ประมาณ 0.11 ตัน/พื้น ที่ก่ อ สร้าง 1 เอเคอร์ (2.53
ไร่ ) /เดือ น หรือ 0.33 x 10 7 มิล ลิก รัม /เอเคอร์ / วัน
ส าหรับ ค่ า ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM10)
(US.
EPA.,1977)
ความกว้างของพืน้ ที่ (ระยะทางตัง้ ฉากกับทิศทางลม)
ของโครงการเท่ากับ 180 เมตร (กรณีลมทีพ่ ดั มาจาก
ทิศตะวันตก)

W

=

ความเร็วลม จากสถิตภิ ูมอิ ากาศ ในคาบ 30 ปี ของ
สถานี อุ ตุนิ ยมวิท ยาภู เ ก็ต พบว่า มีค่า เท่ ากับ 2.1
knot หรือ 1.08 m/s (1 knot = 0.5144 m/s)

M

=

Mixing Height เป็ น สภาพคงตัว ของอากาศ เพื่อ
ศึกษา การฟุ้งกระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งกาเนิดมีคา่ เท่ากับ 1,441.91 เมตร
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ตารางที่ 4-2 แสดงค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของ Mixing Height ในแต่ละเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตลอดปี

ค่าสูงสุด Mixing Height (เมตร)
1,450
1,600
1,455
1,324
1,248
1,600
1,457
1,370
1,434
1,481
1,441.91

หมายเหตุ : สถานีตรวจวัดภูเก็ต กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556

พืน้ ทีก่ ่อสร้างของโครงการฯ ประมาณ 5-1-25.90 ไร่ หรือ 2.10 เอเคอร์
การประเมินปริมาณฝุน่ จากการก่อสร้าง
Q
=
4.0 x 107

มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน

=

4.0 x 107 x 2.10 / 24

=

3.50 x 106

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

972.22

มิลลิกรัม/วินาที

=

972.22 / (180 x 1.08 x 1,441.91)

=

0.003468

ปริมาณฝุน่ ทีเ่ กิดขึน้
C

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึน้ จากการก่อสร้าง
โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.003468 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองรวมที่
เกิดขึน้ จริงในปจั จุบนั ในบริเวณพื้นที่โครงการจะได้ค่าเพิม่ ขึ้นในอนาคตในช่วงที่มกี ารก่อสร้าง โดย
ปริมาณฝุ่นละอองรวมบริเวณพื้นที่โครงการ ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 บริเวณจุดตรวจวัด
ดังกล่าวมีปริมาณฝุน่ ละอองรวมสูงสุด เท่ากับ 0.042 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, ธันวาคม 2561)
ดังนัน้ ปริมาณความเข้มข้นของฝุน่ ละอองรวมทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

=

0.003468 + 0.042

=

0.045468

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะทาให้ฝนุ่ ละอองฟุ้งกระจายในพืน้ ทีป่ ระมาณ
0.045468 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
1.2 ประเมินผลกระทบของฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10)
การประเมินปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กจากการก่อสร้าง
Q

=

0.33 x 107

=

0.33 x 107 x 2.10 / 24

=

288,750

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

80.21

มิลลิกรัม/วินาที

มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน

ปริมาณฝุน่ ทีเ่ กิดขึน้
C

=

80.21 / (180 x 1.08 x 1,441.91)

=

0.000286

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ดังนัน้ สรุปได้ว่ากิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการจะก่อให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเพิม่ ขึน้ ประมาณ 0.000286 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรม
การก่อสร้างอาคารของโครงการ มีค่าเท่า กับ 0.000286 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับ
ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ จริงในปจั จุบนั พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ใน
ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก เท่ากับ
0.021 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด , ธันวาคม
2561)
ดัง นัน้ ปริม าณความเข้มข้น ของฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เ กิด ขึ้น จากกิจ กรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ
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มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

จากการคานวณ กิจกรรมการก่อ สร้างอาคารของโครงการจะทาให้ฝุ่นละอองฟุ้ งกระจายใน
พืน้ ทีป่ ระมาณ 0.021286 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
2) มลพิ ษทางอากาศจากยานพาหนะและการทางานของเครื่องจักรกล
การทางานของเครื่องจักร และยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งวัสดุทาให้เกิดการระบายมลสาร
ทางอากาศจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)
ทัง้ นี้ การพิจารณาระดับของผลกระทบ ประเมินได้จากความเข้มข้นและปริมาณฝุน่ ละอองทีเ่ กิดขึน้ จาก
การก่อสร้าง โดยใช้ขอ้ มูลจาก U.S.EPA. ในการคานวณดังนี้
ตารางที่ 4-3 Emission Factor อัตราการระบายสารมลพิ ษจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ
ประเภทยานพาหนะ
เบนซิ น
ดีเซลเล็ก
ดีเซลใหญ่
จักรยานยนต์
/1

หมายเหตุ

/2
/3

PM10
0.005/3
0.398/1
1.855/1
0.150/3

อัตราการระบายสารมลพิษ (กรัม/กิ โลเมตร/วัน)
CO
NO2
SO2
/1
1
5.745
1.460/
0.182/2
2.177/1
4.116/1
0.117/2
11.887/1
28.478/1
0.534/2
5.868/1
0.051/1
0.041/2

HC
1.535/1
0.984/1
3.074/1
8.552/1

คือ ค่าจากการทา CVS สาหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดเล็ก และเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดใหญ่
คือ คานวณจากปริมาณองค์ประกอบกามะถันในน้ามันเชือ้ เพลิง
คือ จากรายงาน PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area”, กันยายน 2541

ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ, 2543

จากอัตราการระบายมลสารจากอุปกรณ์การก่อสร้างข้างต้น สามารถคานวณหาความเข้มข้น
ของมลสารต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้สมการดังนี้
C ( mg/m3 )

=

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

กาหนดให้

C

=

ความเข้มข้นของมลสารทีเ่ กิดขึน้ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

Q

=

อัตราการปล่อยมลสาร (มิลลิกรัม/วินาที) สัมประสิทธิตั์ วคูณ
ของการปล่อยมลพิษ (ตารางที่ 4-3) x ระยะทางวิง่ ภายใน
โครงการ x จานวนรถ

D

=

ความกว้ า งของพื้น ที่ (ระยะทางตัง้ ฉากกับ ทิศ ทางลม) ของ
โครงการเท่ากับ 180 เมตร (กรณีลมทีพ่ ดั มาจากทิศตะวันตก)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

W

=

ความเร็ ว ลม จากสถิ ติภู ม ิ อ ากาศ ในคาบ 30 ปี ของสถานี
อุตุนิยมวิทยาภูเก็ต พบว่า มีค่าเท่ากับ 2.1 knot หรือ 1.08 m/s
(1 knot = 0.5144 m/s)

M

=

Mixing Height เป็ นสภาพคงตัวของอากาศ ของสถานีตรวจวัด
อากาศภูเก็ต เพื่อศึกษาการฟุ้งกระจายของสารมลพิษทางอากาศ
จากแหล่งกาเนิดมีคา่ เท่ากับ 1,441.91 เมตร

กาหนดให้ ระยะทางทีว่ งิ่ เข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการวนในพืน้ ทีโ่ ครงการ = 0.42 กิโลเมตร
จานวนรถยนต์ทว่ี งิ่ ในโครงการเป็ นรถขนส่งแรงงาน จานวน 3 คัน และรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง จานวน 10 คัน รวมทัง้ หมดจานวน 13 คัน และรถทุ กคันวิง่ เข้ามาในพื้นที่โครงการใน 1
ชัวโมง
่
หมายเหตุ : 1. ดีเซลเล็ก ได้แก่ รถขนส่งแรงงาน จานวน 3 คัน
2. ดีเซลใหญ่ ได้แก่ รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาด 6 ล้อ 8 ล้อ และ 10 ล้อ จานวน
10 คัน
โดยสามารถคานวณหาปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษของโครงการ ได้ดงั นี้
(1) ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
Qดีเซลเล็ก

Cดีเซลเล็ก

=

0.398 x 1,000 x 0.42 x 3

=

501.48

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.14

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.14 / (180 x 1.08 x 1,441.91)

=

0.00000050

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึน้ จากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลเล็กของ
โครงการ มีคา่ เท่ากับ 0.00000050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qดีเซลใหญ่

Cดีเซลใหญ่

=

1.855 x 1,000 x 0.42 x 10

=

7,791

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

2.16

มิลลิกรัม/วินาที

=

2.16 / (180 x 1.08 x 1,441.91)

=

0.00000771

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลใหญ่ของ
โครงการ มีคา่ เท่ากับ 0.00000771 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

C

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

=

Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่

=

0.00000050 + 0.00000771

=

0.00000821

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสีย
รถขนส่งของโครงการ มีคา่ เท่ากับ 0.00000821 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับปริมาณฝุน่
ละอองขนาดเล็กที่เกิดขึน้ จริงในปจั จุบนั ในบริเวณพื้นที่โครงการจะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงที่
ก่อสร้างโครงการ โดยปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม
2561 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กสูงสุด เท่ากับ 0.021 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, ธันวาคม 2561)
ดังนัน้ ปริมาณฝุน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ
=

0.00000821 + 0.021

=

0.02100821

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการค านวณ ท่ อ ไอเสีย รถขนส่ ง ของโครงการจะท าให้ฝุ่น ละอองฟุ้ ง กระจายในพื้น ที่
ประมาณ 0.02100821 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุน่ เฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Qดีเซลเล็ก

Cดีเซลเล็ก

=

2.177 x 1,000 x 0.42 x 3

=

2,743.02

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.76

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.76 / (180 x 1.08 x 1,441.91)

=

0.00000271

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่ง
ดีเซลเล็กของโครงการ มีคา่ เท่ากับ 0.00000271 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qดีเซลใหญ่

Cดีเซลใหญ่
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=

11.887 x 1,000 x 0.42 x 10

=

49,925.40

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

13.87

มิลลิกรัม/วินาที

=

13.87 / (180 x 1.08 x 1,441.91)

=

0.00004948
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มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ปริมาณความเข้มข้นของก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่ง
ดีเซลใหญ่ของโครงการ มีคา่ เท่ากับ 0.00004948 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
C

=

Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่

=

0.00000271 + 0.00004948

=

0.00005219

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อ
ไอเสียรถขนส่งของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00005219 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึน้ จริงในปจั จุบนั ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการจะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ใน
อนาคตในช่วงที่ก่อสร้างโครงการ โดยปริมาณก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณพื้นที่โครงการ ใน
ระหว่างวัน ที่ 6-7 ธันวาคม 2561 บริเ วณจุ ดตรวจวัด ดัง กล่าวมีปริมาณก๊ า ซคาร์บอนมอนอกไซด์
เท่ากับ 0.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ,
ธันวาคม 2561)
ดังนัน้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ
=

0.00005219 + 0.50

=

0.50005219

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทาให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ฟ้ ุงกระจาย
ในพืน้ ที่ 0.50005219 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ ดังกล่าวมี
ค่าอยู่ใ นเกณฑ์มาตรฐาน (ค่า มาตรฐานก๊ า ซคาร์บ อนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง ไม่เ กิ น 34.2
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-4 ค่าความเข้มข้นของมลพิ ษจากกิ จกรรมการก่อสร้างและจากท่อไอเสียรถขนส่ง
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
มลพิษ
ฝุ่ นละอองรวม (TSP)**
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)**
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)*

ความเข้มข้นของ ความเข้มข้นของ ความเข้มข้นสาร
มลพิษที่เกิ ดขึน้
มลพิษจาก
มลพิษคาดว่าจะ
ในปัจจุบนั ***
การคานวณ
เกิ ดขึน้ ในอนาคต
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)
0.042
0.021
0.5

0.003468
0.00029421
0.00005219

0.045468
0.02129421
0.50005219

ค่ามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.330 /1,/2
ไม่เกิน 0.120 /1,/2
ไม่เกิน 34.2 /1

หมายเหตุ * ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คิดทีค่ ่าเฉลีย่ 1 ชัวโมง
่
** ฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน คิดทีค่ ่าเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
/2 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ทีม่ า : ***บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, ธันวาคม 2561

จากการคานวณพบว่า ความเข้มข้นของมลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้างและจากเครื่องจักร
และยานพาหนะทีใ่ ช้ในช่วงก่อสร้างมีคา่ ต่ากว่ามาตรฐานทีก่ าหนดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ เครื่องจักร
ดังกล่าวเมื่อใช้ปฏิบตั งิ านจะจากัดเฉพาะภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้างของโครงการเท่านัน้ เกิดเพียงช่วงเวลา
สัน้ ๆ ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างจะเป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ง สามารถถ่ายเทอากาศอย่างสะดวก และการทางานของ
เครื่องจักรกลไม่ได้ทางานพร้อมกันทัง้ หมด ดังนัน้ การก่อสร้างโครงการจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศอยูใ่ นระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตาม โครงการจะตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็ นประจาทุกเดือน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและตรวจวัดฝุน่ ละอองรวม (TSP) และฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10) ทุกวันทีม่ ี
การทาฐานราก อีกทัง้ หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียง
หรือ พื้น ที่อ่ อ นไหว ที่อ ยู่ บ ริเ วณโดยรอบโครงการ ในกรณี ท่ีท ัง้ 2 ฝ่า ยหาข้อ ตกลงกัน ไม่ ไ ด้ใ ห้
คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปญั หาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน
ประกอบด้วย ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ผูก้ ่อให้เกิดผลกระทบ (บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน))
และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิน่ (เทศบาลตาบลราไวย์)
นอกจากนี้ โครงการจะกาหนดให้ผู้รบั เหมาก่อสร้างขนย้ายเศษวัสดุ มูลฝอย และสิง่ ปฏิกูล
ออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้ อยทุ กๆ 1 วัน หรือต้องจัดให้มที ่พี กั รวมที่มขี นาดเพียงพอ อยู่ใ น
ตาแหน่ งที่สะดวกต่อการจัดเก็บ และต้องมีมาตรการทาความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดฝุน่ ละอองหรือสิง่ สกปรกเปรอะเปื้อน
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดให้มรี วั ้ ทึบกันบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและใช้ผา้ ใบก่อสร้าง (mesh sheet) ในการคลุมตัว
อาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุสงิ่ ก่อสร้างตกลงมา รวมถึงป้องกันการกระจายของฝุ่น
ละอองทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียงโครงการและผูท้ ส่ี ญ
ั จรผ่านไปมา
(2) กาหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างจัดทาโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ทม่ี ดิ ชิด มีหลังคาคลุม
ทุกด้าน เพือ่ ป้องกันฝุน่ ฟุ้งกระจาย
(3) จัดทาปล่องสาหรับทิง้ วัสดุ จากชัน้ บนลงมาชัน้ ล่าง
(4) ฉีดพรมน้ าในพืน้ ที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพืน้ ที่โครงการ รวมถึงบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครัง้
(5) ทาความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครัง้ เช่น จัดให้ล้างล้อ เพื่อให้ดนิ หลุด
จากล้อให้หมด เป็ นต้น
(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสมเสมอ หากมี
ปญั หาต้องรีบแก้ไข เพือ่ ลดเขม่าหรือควันทีจ่ ะเกิดขึน้
(7) จัดให้มพี นักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายทีต่ กหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และ
พืน้ ทีข่ า้ งเคียงโดยรอบ โดยในกรณีทม่ี เี ศษดินเปียกตกหล่นต้องทาความสะอาดโดยใช้น้ า
ฉีด และกวาดพืน้ ให้สะอาดโดยทันที
(8) ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องจัดให้มผี า้ ใบปิ ดคลุมกระบะรถทีข่ นส่งวัสดุก่อสร้างให้มดิ ชิดตลอด
เส้นทางการขนส่ง เพือ่ ป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุทบ่ี รรทุก
(9) จากัด ความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเ ข้าสู่พ้นื ที่โ ครงการ โดยเฉพาะในเขต
ชุมชนและในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง ให้มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
โดยติดป้ายหลังรถ
ว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
พร้อมทัง้ เบอร์โทรศัพท์สาหรับแจ้ง
(10) ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(11) หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียง หรือพืน้ ที่
อ่อ นไหว ที่อยู่บ ริเ วณโดยรอบโครงการ ในกรณีท่ีทงั ้ 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ใ ห้
คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปญั หาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหา
ข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ไ ด้รบั ผลกระทบ ผู้ก่อให้เ กิดผลกระทบ (บริษัท ร่ม โพธิ ์
พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่ วยงานท้องถิน่ (เทศบาลตาบลรา
ไวย์)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

3) การประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองที่เกิ ดจากการก่อสร้าง
การประเมินผลกระทบของฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง อ้างอิงจากแนวทางการประเมิน
ความเสีย่ งและการกาหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง ซึง่ จัดทาโดย
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอาคาร การ
จัดสรรที่ดนิ และบริการชุมชน สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(กันยายน, 2560) โดยจาแนกประเภทของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ ่อสร้างทีอ่ าจก่อให้เกิดฝุน่ ละออง
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. การปรับเตรียมพืน้ ที่ (Earthworks)
2. การก่อสร้าง (Construction)
3. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout)
การจาแนกผลกระทบทีอ่ าจเกิดปญั หาจากฝุน่ ละออง แบ่งออกได้ดงั นี้
1. การรบกวนและความราคาญทีเ่ กิดจากการตกสะสมของฝุน่ ละออง (Dust Soiling)
2. ความเสีย่ งต่อสุขภาพเนื่องจากการหายใจฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10) (Human Health
Impacts)
3. ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับระบบนิเวศ (Ecological Impacts)
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี พืน้ ทีก่ ่อสร้างอยูใ่ นตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต เป็ นโครงการประเภทอาคารชุด สามารถประเมินผลกระทบของฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง
ได้ ดังนี้
1) การพิ จารณาความจาเป็ นที่ต้องทาการประเมิ นอย่างละเอียด
-

Human Receptor  มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบภายในระยะ 100 เมตร จากพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
Ecological Receptor  พืน้ ทีโ่ ครงการไม่อยูต่ ดิ หาด

มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบเข้าเกณฑ์ จึงทาการประเมินในข้อ 2 ต่อ
2) การประเมิ นโอกาสที่จะเกิ ดผลกระทบที่เกิ ดจากฝุ่ นละออง โดยการจาแนกขนาดของแต่ละ
กิจกรรมการก่อสร้างออกเป็ นของแต่ละกิจกรรม และจาแนกความอ่อนไหวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
2.1) การจาแนกตามขนาดและประเภทของแต่ละกิจกรรม เพื่อนาไปสู่การประเมินศักยภาพ
ของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยสามารถจาแนกตามขนาดของแต่ละกิจกรรม แบ่งออกเป็ น กิจกรรม
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ดังนี้
กิจกรรมทีม่ ขี นาดใหญ่ คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงมาก
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

กิจกรรมทีม่ ขี นาดกลาง คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงปานกลาง
กิจกรรมทีม่ ขี นาดเล็ก คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่า
จากขนาดและประเภทของแต่ละกิจกรรมในโครงการ จะก่อให้เกิดระดับความรุนแรงของ
การเกิดฝุน่ ละออง แสดงดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 การคาดการณ์ระดับการเกิ ดฝุ่ นจากพื้นที่ก่อสร้าง
ระดับความรุนแรงของ
การเกิ ดฝุ่ นละออง

กิ จกรรม

โครงการ

การเตรียมพืน้ ที่ (Earth works)

- ขนาดพืน้ ทีก่ ่อสร้าง 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ 8,503.60

การก่อสร้าง (Construction)

การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(Trackout)

-

-

ตารางเมตร
อาคารห้องชุดสูง 1-5 ชัน้ จานวน 11 อาคาร
มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยอาคารรวม 13,887.47 ตารางเมตร
มีปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม 35,661.30 ลูกบาศก์เมตร
มีการขนวัสดุก่อสร้างผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024
ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ และถนนซอยรัว้ แฝด ประมาณ 13
เทีย่ ว/วัน

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

2.2) การจาแนกความอ่อนไหวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในบริเวณโดยรอบพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ขัน้ ตอนนี้จะระบุ ถึงความอ่อนไหวของผู้รบั ผลกระทบในพื้น ที่รอบบริเวณก่ อสร้าง โดย
คานึงถึงความหนาแน่ นของประชากรที่ระยะต่างๆ และความเข้มข้นของปริมาณฝุน่ อนุ ภาคละเอียด
PM10 ทีม่ อี ยูเ่ ดิมในพืน้ ทีร่ วมกับทีเ่ กิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. ความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุน่ ซึง่ ทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
2. ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจอนุ ภาคฝุน่ ขนาดเล็ก PM10
3. ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศทีอ่ าจทาให้ระบบนิเวศสูญเสียหน้าที่
การประเมินความเข้มข้นของฝุน่ ละอองจากการก่อสร้างโครงการ แสดงดังตารางที่ 4-6 การ
จัด จ าแนกกลุ่มอ่อ นไหวต่อ การได้รบั ผลกระทบ แสดงดัง ตารางที่ 4-7 และผลการประเมิน ความ
อ่อนไหวรวมของพืน้ ที แสดงดังตารางที่ 4-8
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-6 ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ
ฤดูกาล

ทิ ศทางลม

ฤดูรอ้ นและ - ในช่ ว งเดือ นเมษายนถึง เดือ น
ฤดูฝน
ตุลาคม ลมพัดด้านทิศตะวันตก
ผลกระทบจะเกิด ทางด้า นทิ ศ
ตะวัน ออก คือ คลองปากบาง
กว้า ง 8-10 เมตร และราไวย์
บีช รีสอร์ท

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ
CTSP (mg/m3)
CTSP
รวมกับค่า TSP ทีต่ รวจวัด

=

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

= 972.22 / (180 x 1.08 x 1,441.91)
= 0.003468 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.003468 + 0.042
= 0.045468 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

CPM10 (mg/m3)

=

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

CPM10

= 80.21 / (180 x 1.08 x 1,441.91)
= 0.000286 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
รวมกับค่า PM10 ทีต่ รวจวัด = 0.000286 + 0.021
ฤดูหนาว

CTSP (mg/m3)

- ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง
เดือ นมกราคม ลมพัด ด้า นทิศ
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
ผลกระทบจะเกิด ทางด้า นทิ ศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ คือ โกดังชัน้
เดียวบุคคลอื่น และที่ดนิ บุคคล
อื่น (ต้นไม้และวัช พืช ปกคลุม )
และทางสาธารณประโยชน์
(ตามเอกสารสิทธิ ์) ปจั จุบนั ไม่ม ี
สภาพ
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CTSP
รวมกับค่า TSP ทีต่ รวจวัด

= 0.021286 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
=
Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
= 972.22 / (110 x 1.08 x 1,441.91)
= 0.005675 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.005675 + 0.042
= 0.0476765 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

CPM10 (mg/m3)

=

CPM10

=
=

80.21 / (110 x 1.08 x 1,441.91)
0.000468 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

รวมกับค่า PM10 ทีต่ รวจวัด

=

0.000468 + 0.021

=

0.021468 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

4-18

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

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-6 ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ (ต่อ)
ฤดูกาล

ทิ ศทางลม

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ

ฤดูรอ้ น

- ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง
เดือ นมีนาคม ลมพัดด้านทิศ
ตะวัน ออก ผลกระทบจะเกิ ด
ทางด้านทิศตะวันตก คือ โกดัง
ชัน้ เดี ย วบุ ค คลอื่ น และที่ ดิ น
บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปก
ค ลุ ม ) แ ล ะ ท า ง
ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ( ต า ม
เอกสารสิ ท ธิ )์ ป ัจ จุ บ ั น ไม่ ม ี
สภาพ

CTSP (mg/m3)

=

CTSP

=
=
=
=
=

รวมกับค่า TSP ทีต่ รวจวัด
CPM10 (mg/m3)
CPM10

=
=
รวมกับค่า PM10 ทีต่ รวจวัด =
=

Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
972.22 / (204 x 1.08 x 1,441.91)
0.003060 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
0.003060 + 0.042
0.045060 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
80.21 / (204 x 1.08 x 1,441.91)
0.000252 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
0.000252 + 0.021
0.021252 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 4-7 การจัดจาแนกกลุ่มอ่อนไหวต่อการได้รบั ผลกระทบ
ประเภทผลกระทบ

ความอ่อนไหวของผู้ได้รบั
ผลกระทบ

โครงการ

ผลกระทบจากการตก - ผู้ ไ ด้ ร ั บ ผลกระท บคาดหวั ง สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่
สะสมฝุ่นทาให้เดือดร้อน
ปราศจากฝุน่ สูง
ราคาญ
- ในรัศ มี 100 เมตร มีจ านวนครัว เรือ นทัง้ สิ้น
ประมาณ 7 หลัง จานวน 150 คน
- ในรัศมี 100 เมตร มีสถานประกอบการ 6 แห่ง
มีจานวนคน 120 คน
- ผลการประเมินปริมาณ TSP = 0.138205
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ต่อสุขภาพ
- สถานที่ท่ผี คู้ นในที่อาศัยอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง
อาจได้รบั สัมผัสฝุน่ ละออง (PM10) เป็ นเวลา 24
ชั ่วโมง/วัน
- ผลการประเมินปริมาณ PM10 = 0.064006
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ต่อระบบนิเวศ
- ไม่มรี ะบบนิเวศที่ถูกกาหนดให้เป็ นพืน้ ที่อนุ รกั ษ์
ในระยะ 350 เมตร
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สูง

สูง

ต่า

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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(มหาชน)

ตารางที่ 4-8 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ น ซึ่งทาให้เกิ ดความเดือดร้อนราคาญ
ระยะห่างระหว่างผู้รบั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)
ความอ่อนไหว
ของผู้รบั ฝุ่ น

จานวนผู้รบั
ฝุ่ น

< 50

< 100

< 350

เกณฑ์วินิจฉัย

ค่าสารวจ (จานวน)

เกณฑ์วินิจฉัย

> 100

สูง

270

ปานกลาง

ต่า

10-100

ปานกลาง

ต่า

ต่า

1-10

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

>1

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

>1

ต่า

ต่า

ต่า

ค่าสารวจ (จานวน)

สูง

ค่าสารวจ (จานวน)

เกณฑ์วินิจฉัย

4-20
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
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(มหาชน)

ตารางที่ 4-9 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่ น
ความ
อ่อนไหว
ของผู้รบั
ฝุ่ น

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

4-21

67 - 75
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
สูง
57 - 67
ไมโครกรัม/ลบ.ม.

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

< 57
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

-

จานวนผู้รบั
ผลกระทบ
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 10
1-10
>1

< 50
ค่าสารวจ (จานวน)

ระยะห่างระหว่างผู้รบั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)
< 100
เกณฑ์วินิจฉัย

ค่าสารวจ (จานวน)

เกณฑ์วินิจฉัย

สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า

270

สูง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

< 350

ค่าสารวจ (จานวน)

เกณฑ์วินิจฉัย
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-10 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิ เวศ
ระยะห่างระหว่างผู้รบั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)

ความอ่อนไหวของระบบนิ เวศ
(Receptor Sensitivity)

< 50

< 350

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

2.3) ขัน้ ตอนทีเ่ กิดจากการร่วมประเมินระหว่าง ขัน้ ตอนที่ 2.1 และ 2.2 เพื่อเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอก
ถึงความเสีย่ งของผลกระทบจากฝุน่ ละออง โดยผลทีอ่ อกมาจะแสดงในรูปของระดับของความเสีย่ ง คือ
ความเสีย่ ง ในระดับสูง ปานกลาง และต่า ดังนี้
ตารางที่ 4-11 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรื้อถอนสิ่ งปลูกสร้างกรณี ผลกระทบจากการ
ตกสะสมฝุ่ น
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย
ปานกลาง

ตารางที่ 4-12 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ กรณี ผลกระทบจากการตกสะสม
ฝุ่ น
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ตารางที่ 4-13 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณี ผลกระทบจากการตกสะสมฝุ่ น
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า
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น้ อย

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-14 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณี ผลกระทบจากการตก
สะสมฝุ่ น
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ตารางที่ 4-15 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรือ้ ถอนสิ่ งปลูกสร้างกรณี ผลกระทบต่อสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย
ปานกลาง

ตารางที่ 4-16 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ กรณี ผลกระทบต่อสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ตารางที่ 4-17 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณี ผลกระทบต่อสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ตารางที่ 4-18 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณี ผลกระทบต่อสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า
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น้ อย

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-19 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรื้อถอนสิ่ งปลูกสร้างกรณี ผลกระทบต่อระบบ
นิ เวศ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ไม่ม ี

ตารางที่ 4-20 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ กรณี ผลกระทบต่อระบบนิ เวศ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ต่า

ตารางที่ 4-21 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณี ผลกระทบต่อระบบนิ เวศ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ต่า

ตารางที่ 4-22 ความเสี่ ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณี ผลกระทบต่ อระบบ
นิ เวศ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ต่า

สรุประดับความเสีย่ งของฝุน่ ละอองต่อการอ่อนไหวของพืน้ ที่โดยรอบ ทีจ่ ะนาไปสู่การเลือก
มาตรการป้องกันเพือ่ ลดผลกระทบฝุน่ จากการก่อสร้างอาคาร แสดงดังตารางที่ 4-32
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-23 สรุประดับความเสี่ยงของฝุ่ นละอองต่อการอ่อนไหวของพื้นที่โดยรอบ
ผลกระทบ

ความอ่อนไหวของพืน้ ที่โดยรอบ
งานรือ้ ถอนอาคาร

งานขุดและเปิ ดหน้ าดิ น

งานก่อสร้าง

งานขนดิ น

การตกสะสมฝุน่

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สุขภาพ

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ระบบนิเวศ

ไม่ม ี

ต่า

ต่า

ต่า

3) การคัดเลือกมาตรการเพื่อควบคุมและลดลกระทบของฝุ่ นของโครงการ
มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1. ทาป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 เมตร แสดงระยะเวลาทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริม่ และ
หยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชอ่ื และเบอร์โทรศัพท์ ของผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมการ
ก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ที่มหี น้ าที่ควบคุมการก่อสร้าง และรหัสบอกมาตรการ
ควบคุมและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยติดไว้บริเวณทีม่ กี ารก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
มาตรการด้านการจัดการพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
2. จัดทาระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกีย่ วกับปญั หาฝุน่ เสียง และสันสะเทื
่
อนจากการก่อสร้าง
และระบุผลการแก้ไข ทีส่ ามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือ ตรวจสอบ ทัง้ นี้
ต้องระบุชอ่ื วัน และเวลาทีร่ อ้ งเรียน รวมทัง้ กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว
3. จัดทาระบบบันทึก เมือ่ มีเหตุการณ์ผดิ ปกติ ทีท่ าให้เกิดฝุน่ โดยระบุสาเหตุ และเวลา
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
4. ติดตัง้ ระบบตรวจวัดและบันทึกฝุน่ เสียง และสันสะเทื
่
อน ประจาวัน พร้อมบันทึกผลการ
ตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สานักงานนโยบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
หน่วยงานอนุ ญาต
5. ตรวจสอบการทางานทัวไป
่ และหาแนวทางแก้ไข ในกรณีทม่ี ผี รู้ อ้ งเรียน
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
6. จัดวางตาแหน่งเครือ่ งจักรและกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดฝุน่ ให้อยูห่ า่ งจากผูร้ บั ฝุน่ มากทีส่ ุด
7. ทาผนังหรือตาข่ายกัน้ กิจกรรมหรือแหล่งกาเนิดฝุน่ เพือ่ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุน่
8. ลดปริมาณน้ าไหลและน้ าโคลนบนพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

9. ไม่เก็บกองวัสดุทอ่ี าจก่อให้เกิดฝุน่ ในบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
มาตรการด้านการเดินและใช้เครือ่ งจักร
10. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้าออกพืน้ ทีก่ ่อสร้างด้วยผ้าใบให้มดิ ชิด
11. ไม่เดินเครือ่ งจักรในขณะไม่ใช้งาน
12. หลีกเลีย่ งการใช้เครื่องจักรทีใ่ ช้น้ ามันเป็ น เชือ้ เพลิง ถ้าเป็ นไปได้ควรใช้เครื่องจักรทีเ่ ดิน
้
ด้วยไฟฟา
13. ควบคุมความเร็วรถทีว่ งิ่ ในพืน้ ทีก่ ่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
ั หาฝุ่น และจราจร โดยใช้
14. วางแผนใช้เ ส้น ทางและเวลาการขนวัส ดุ และดิน เพื่อ ลดป ญ
ยานพาหนะในการขนส่ง ทัง้ ประเภท และเวลาตามข้อกาหนดของพนักงานจราจรในพืน้ ที่
มาตรการด้านการใช้เครือ่ งมือก่อสร้าง
15. ใช้อุปกรณ์การก่อสร้างทีก่ ่อให้เกิดฝุน่ น้อย
16. จัดหาแหล่งน้ าทีจ่ ะใช้สเปรย์ เพือ่ ลดฝุน่ ให้มคี วามเพียงพอ
17. ใช้ระบบการขนส่งทีก่ ่อให้เกิดฝุน่ ระบบปิด
18. จัดระบบทีจ่ ะทาความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีทม่ี กี ารหกของสิง่ ของทีก่ ่อให้เกิดฝุน่
มาตรการด้านการจัดการของเสีย
19. ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพืน้ ทีโ่ ดยการเปิดหน้าดิน
20. เปิดพืน้ ทีข่ ดุ ดินบริเวณเล็กเท่าทีจ่ าเป็ น ส่วนอื่นทีเ่ ปิ ดแล้วควรปิ ดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้
ปฏิบตั งิ านบนพืน้ ทีน่ นั ้
มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง
21. หลีกเลีย่ งการขูดผิดคอนกรีต ถ้าต้องทาต้องทาให้ผวิ คอนกรีตเปียกก่อน
22. การเก็บกองทรายในพืน้ ทีก่ ่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ าให้เปียกชืน้ เสมอ
23. การนาปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพืน้ ทีก่ ่อสร้างต้องนาเข้ามาโดยบรรจุภาชนะทีม่ ดิ ชิด
24. ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน
25. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับ
ประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น ทัง้ นี้ ต้องได้รบั
อนุ ญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี
26. ล้างล้อรถบรรทุกๆ ครัง้ ทีน่ ารถออกนอกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
27. ปรับปรุงถนนในพืน้ ทีก่ ่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดเี สมอ
28. ใช้น้ าฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีทถ่ี นนแห้ง
29. ท าประตูเ ข้าออกของรถบรรทุ ก จากพื้น ที่ต้อ งมีระยะห่างไม่ น้ อ ยกว่า 10 เมตร จาก
บ้านเรือนของผูร้ บั ผลกระทบ
4.1.1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน
1) เสียง
แหล่งกาเนิดของเสียงในระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ เสียงจากการทาฐานราก เครื่องจักรที่ใช้ใน
การปรับพืน้ ที่ เสียงรถบรรทุก รถยกของหนัก และรถแทรกเตอร์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดแบบอยู่
กับ ที่และเคลื่อ นที่ ตามลาดับ แต่ก ารดาเนิ นการก่ อสร้างไม่ไ ด้ท างานพร้อมกัน หมดทัง้ พื้นที่ และ
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ไม่ได้ทางานพร้อมกันทุกเครื่อง กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวเป็ นกิจกรรมที่
เกิดขึน้ เป็ นช่วงๆ ไม่ตอ่ เนื่อง รวมทัง้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างช่วงสัน้ ๆ
การก่อสร้างอาคารทีอ่ ยูใ่ กล้พน้ื ทีโ่ ครงการมากทีส่ ุด (วัดจากระยะห่างจากแนวเสาของอาคาร
โครงการที่ใกล้ท่สี ุดกับแนวอาคารข้างเคียง) คือ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 4.67 เมตร บ้านพัก คนงานก่อสร้างชัน้
เดียวบุ คคลอื่น ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ
5.60 เมตร และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารของ
โครงการ ประมาณ 10.63 เมตร สาหรับด้านทิศใต้ ติดกับ คลองปากบาง และถนนซอยรัว้ แฝด ซึง่ จะ
ไม่มผี พู้ กั อาศัย ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบแต่อย่างใด
การคานวณระดับเสียงจากการก่อสร้างจะใช้คา่ ระดับเสียงจากตารางที่ 4-24
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-24 ระดับเสียงจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
กิ จกรรม

ระดับเสียง (Leq) dB (A)
70
80
84

1. งานฐานราก
2. งานขึน้ โครงสร้าง
3. การเก็บงานและงานตกแต่ง

หมายเหตุ : ระดับเสียงทีร่ ะยะห่างจากจุดกาเนิดเสียง 10.0 เมตร
ทีม่ า : Department for Environment Food and Rural Affairs; Gov.uk, Update of Noise Database for Prediction of
Noise on Construction and Open Sites, 2005

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

 LL



L2
L1
S1
S2
L2

=  S2
= ค่าสัมประสิทธิการดู
์ ดกลืน, ใช้ American National Standard
Institute.ANSI.S126-1978. “Absorption of Sound by
atmosphere” for 28 0C relative humidity of 70% and a
frequency of 500 Hz. (0.26 dB/100m)
= ระดับเสียงทีต่ อ้ งการทราบ
= ระดับเสียงทีแ่ หล่งกาเนิดเสียง (ทีร่ ะยะอ้างอิง 10.0 เมตร)
= ระยะอ้างอิงของแหล่งกาเนิดเสียง (10.0 เมตร)
= ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง (85.00 เมตร)
= L1 – 20log (S2/S1) -  S2

ตารางที่ 4-25 ระดับเสียงจากกิ จกรรมการก่อสร้างที่ตาแหน่ งรับเสียงใดๆ
ตาแหน่ งที่ได้รบั
ผลกระทบ

ระดับเสียง (dB(A))
ระยะทางจาก
แหล่งกาเนิ ด
งานตกแต่งและ
งานทาฐานราก งานขึน้ โครงสร้าง
เสียง (เมตร)
เก็บงาน

ทิ ศตะวันตก : โกดังชัน้
เดียวบุคคลอื่น
ทิ ศ เ ห นื อ : บ้ า น พั ก
คนงานก่อสร้างชัน้ เดียว
บุคคลอื่น
ทิ ศตะวันออก : ราไวย์
บีช รีสอร์ท

4.67

76.2

86.3

90.2

5.60

74.7

84.8

88.8

10.63

69.4

79.4

83.4

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

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

จากผลการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการ พบว่า เสียงทีเ่ กิดขึน้ จะส่งผลกระทบ
ต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตก บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือ
และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีคา่ ระดับเสียงในช่วง 69.4 – 90.2 dB(A)
(รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 4-25) เมื่อ น าไปเปรียบเทียบกับ มาตรฐานระดับ เสียงทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทัวไป
่ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2540 กาหนดให้มคี ่าระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัวโมง
่
70 dB(A) นัน้ พบว่า เสียงที่
เกิดจากการก่อสร้างอยูใ่ นระดับทีเ่ กินมาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัวโมง
่
ดังนัน้ โครงการจึงมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงทีเ่ กิดขึน้ โดยจัดให้ม ีวสั ดุกนั เสียง
ซึง่ สามารถลดเสียงจากการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่
24 ชัวโมง
่ (ไม่เกิน 70 dB(A) ซึง่ เป็ นระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้) ทัง้ นี้ แบ่งกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดเสียง
จากการก่อสร้างโครงการ เป็ น 3 ช่วง มีรายละเอียดดังนี้
1) ช่วงฐานรากอาคาร
1.1) แหล่งกาเนิ ดเสียง ได้แก่ งานฐานรากอาคาร จะส่งผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น
ด้านทิศตะวันตก บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้าน
ทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีค่าระดับเสียง 69.4 – 76.2 dB(A) โครงการจะจัดให้มรี วั ้ เมทัลชีท1
โดยรอบเขตทีด่ นิ โครงการ ความสูงประมาณ 2.4 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 23 dB(A) และเมื่อ
นาไปรวมกับเสียงทีเ่ กิดขึน้ จริงในปจั จุบนั จะได้คา่ เพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยเสียง
ทีต่ รวจวัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 มีค่าเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
(Leq 24 hr.)
58.9 dB(A) ดังนัน้ เสียงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 61.4 – 63.2 dB(A) ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับ
เสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ ไม่เกิน 70 dB(A) อยูใ่ นระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้
1.2) การรวมระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกาเนิ ดเสียง 2 แห่ง
เมือ่ มีการรวมระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกาเนิดเสียงเมือ่ ผ่านกาแพงกันเสียง ช่วงงานฐาน
รากกับระดับเสียงพืน้ ฐานบริเวณพื้นที่โครงการ (Leq 24 ชัวโมง)
่
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม
2561 มีระดับเสียงในรูปของค่า Leq24 เท่ากับ 58.9 dB(A) ดังนี้

1

รัว้ ทึบเมทัลชีท วัสดุเทียบเท่ากับแผ่นอลูมเิ นียม หนา 1.59 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 23 dB(A) (ที่มา :
Guidelines on Design of Noise Barriers. Environmental Protection Department Highways Department Government
of the Hong Kong SAR., 2003)
P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

4-29

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

รูปที่ 4-2 กราฟแสดงค่าการรวมเสียง

รูปที่ 4-3 ลักษณะของเสียงจากแหล่งกาเนิ ด

รูปที่ 4-4 ลักษณะของเสียงที่อ้อมกาแพงกันเสียง
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

(1) หาเสียงเมื่อผ่านกาแพงกันเสียง และเสียงที่อ้อมผ่านกาแพงกันเสียง ดังนี้ (Foreman,
1990)
เมื่อมีแหล่งกาเนิดเสียง 2 แหล่ง ทางานพร้อมกัน การรวมระดับความเข้มเสียง จะต้องนา
ผลต่างของแหล่งกาเนิดเสียงทัง้ สอง (  L = L2 - L1) เทียบกับแกน x ของกราฟ เพือ่ ลากเส้นหาจุดตัด
ทีแ่ กน y ซึง่ จะได้คา่ ทีน่ ามาปรับแก้ (L+) โดยนาค่าไปรวมกับความเข้มเสียงของแหล่งกาเนิด
เสียงทีม่ คี า่ สูง (L+ + L2) จะได้คา่ เสียงจากแหล่งกาเนิด 2 แห่ง รวมกัน (Lt)
ตัวอย่างการคานวณเสียงทีไ่ ด้รบั เมือ่ ผ่านกาแพงกันเสียง และเสียงทีอ่ อ้ มผ่านกาแพงเสียง
ตัวอย่างการคานวณเสียงทีไ่ ด้รบั เมือ่ ผ่านกาแพงกันเสียง และเสียงทีอ่ อ้ มผ่านกาแพงเสียง
(2) หาค่าระดับเสียงทีล่ ดลงจากกาแพงกันเสียง ด้วยค่า Fresnel Number หรือค่า “N” ดังนี้
(Foreman, 1990) ใช้คา่ N > 0
- สมการ


เมือ่

2

N

=

=

ผลต่างของระยะทางจากแหล่งกาเนิดเสียงถึงจุดรับเสียงอัน



เนื่องมาจากความสูงและความหนาของกาแพง


=

ความยาวคลืน่ ของคลืน่ เสียง (เมตร)

=a+b–d

-

สมการ

-

หาค่าระดับเสียงลดลงเนื่องจากกาแพงกันเสียง ดังนี้ (Maekawa formulas)
L

=
10 log (3+20N)
(3) ผลระดับเสียงเมื่อ ผ่านก าแพงกันเสียง และเสียงที่อ้อ มผ่านกาแพงกันเสียง ด้านทิศ
ตะวันออก ช่วงทาฐานราก ต่อผูร้ บั เสียงชัน้ ที่ 1 ดังนี้
-

ระดับเสียงเมือ่ ผ่านกาแพงกันเสียงทีท่ ะลุผา่ นกาแพง เท่ากับ 61.1 dB(A)........(L1)

-

ระดับเสียงพืน้ ฐานบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ (Leq 24 hr) เท่ากับ 58.9 dB(A)........(L2)

เมือ่ นามารวมระดับความเข้มเสียง ได้ดงั นี้
L

L

=

(L2 - L1)

=

61.1 – 58.9

=

2.2

ค่า  L = 2.2 ไปเทียบกับกราฟ จะได้คา่ L+
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

L+

=

4.3

Lt

=

4.3 + 58.9

ระดับความเข้มเสียงจาก 2 แหล่งรวมกัน = 63.2 dB(A)
ดังนัน้ บุคคลภายนอกจะได้รบั ระดับความดังเสียง เท่ากับ 63.2 dB(A) ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ ไม่เกิน 70 dB(A)
1.3) เสียงรบกวน
“เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกาเนิดในขณะมีการรบกวนทีม่ รี ะดับเสียง
สูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรือ่ ง ค่าระดับเสียงรบกวน
ระดับเสียงพืน้ ฐาน หมายความว่า ระดับเสียงทีต่ รวจวัดในสิง่ แวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียง
หรือไม่ได้รบั เสียงจากแหล่งกาเนิดทีป่ ระชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกาเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รบั
การรบกวน เป็ นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (Percentile Level 90, LA90)
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน หมายความว่า ระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดและจากการ
คานวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของแหล่งกาเนิด ซึ่งเป็ นแหล่งกาเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือ
แหล่งกาเนิดทีค่ าดว่าประชาชนจะได้รบั การรบกวน
ระดับเสียงขณะไม่มกี ารรบกวน หมายความว่า ระดับเสียงทีต่ รวจวัดในสิง่ แวดล้อมในขณะยัง
ไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รบั เสียงจากแหล่งกาเนิดที่ประชาชนร้องร้องเรียนหรือแหล่งกาเนิดที่คาดว่า
ประชาชนจะได้รบั การรบกวน เป็ นระดับเสียงเฉลีย่ (LAeq)
ในการประเมิน เสียงรบกวน กรณี เ สียงจากแหล่ง ก าเนิ ด เสียงเกิดขึ้น ต่อ เนื่ องนานกว่า 1
ชัวโมง
่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. คานวณค่าระดับเสียงของแหล่งกาเนิด
จากระดับเสียงของแหล่งกาเนิดสูงสุดคือ เสียงจากการก่อสร้าง ทางด้านทิศตะวันออก ซึง่ มี
ค่าระดับเสียง 63.2 dB(A)
2. นาระดับเสียงของแหล่งกาเนิดหักลบด้วยระดับเสียงขณะไม่มกี ารรบกวน ผลลัพธ์ เป็ น
ผลต่างของค่าระดับเสียง
ระดับเสียงของแหล่งกาเนิด – ระดับเสียงขณะไม่มกี ารรบกวน (Leq) = ผลต่างของค่าระดับ
เสียง
63.2 – 58.9 = 4.3
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3. นาผลต่างของค่าระดับเสียงมาเทียบกับค่าตามตารางปรับค่าระดับเสียง
ตารางที่ 4-26 ตารางปรับค่าระดับเสียง
ผลต่างของค่าระดับเสียง [dB(A)]
1.4 หรือน้อยกว่า
1.5 – 2.4
2.5 – 3.4
3.5 – 4.4
4.5 – 6.4
6.5 – 7.4
7.5 – 12.4
12.5 หรือมากกว่า

ตัวปรับค่าระดับเสียง [dB(A)]
7.0
4.5
3.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0

ดังนัน้ ตัวปรับค่าระดับเสียง คือ 2.0 dB(A)
4. นาผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกาเนิดหักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง ผลลัพธ์
เป็ นระดับเสียงขณะมีการรบกวน
ระดับเสียงของแหล่งกาเนิด – ตัวปรับค่า = ระดับเสียงของแหล่งกาเนิดทีป่ รับค่า
63.2 – 2.0 = 61.2
5. นาระดับเสียงขณะมีการรบกวนลบด้วยระดับเสียงพืน้ ฐานผลทีไ่ ด้คอื ระดับการรบกวน
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq) – ระดับเสียงพืน้ ฐาน (L90) = ระดับการรบกวน
ระดับเสียงพืน้ ฐาน (L90) คือ 52.6 dB(A)
61.2 – 52.6 = 8.6
6. นาระดับการรบกวน เทียบกับค่ามาตรฐาน 10 dB(A) หากระดับการรบกวนมากกว่า 10
dB(A) จะถือว่าเป็ นเสียงรบกวน
โครงการก่อให้เกิดระดับการรบกวน 8.6 dB(A) จึงถือว่าไม่เป็ นเสียงรบกวน
จากการประเมินเสียงรบกวนกรณีเลวร้ายสุดจากการก่อสร้างฐานรากของโครงการ พบว่า จะ
มีค่าระดับเสียงรบกวน 8.6 dB(A) ดังนัน้ ระดับเสียงจากแหล่งกาเนิดของโครงการจึงไม่เป็ นเสียง
รบกวน
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

2) ช่วงโครงสร้างอาคาร
เสียงทีเ่ กิดขึน้ ช่วงงานโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตก
บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของ
พืน้ ที่โครงการ มีค่าระดับเสียงสูงสุด 79.4 – 86.3 dB(A) โครงการจะจัดให้มกี าแพงกันเสียงชัวคราว
่
เป็ นรัว้ ทึบเป็ นเมทัล ชีท ทีม่ ตี วั ดูดซับชนิดโพลีเอสเทอร์ หนา 50 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลง
ได้ 47 dB(A) โดยรอบเขตทีด่ นิ โครงการด้านทิศตะวันตก ความสูงประมาณ 3.0 เมตร ด้านทิศเหนือ
และทิศตะวันออก ความสูงประมาณ 2.4 เมตร ซึง่ ทาให้ระดับเสียงต่อหน่ วยรับเสียงต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
โครงการ มีคา่ ระดับเสียงจากการก่อสร้างเท่ากับ 61.6 – 63.8 dB(A) ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง
เฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้ สาหรับค่า ระดับเสียงรบกวน
เท่ากับ 6.0 – 9.7 dB(A) มีคา่ ไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
3) ช่วงงานตกแต่งภายในอาคาร
เสียงที่เกิดขึน้ ช่วงงานตกแต่งจะส่งผลกระทบต่อ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตก
บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของ
พื้น ที่โ ครงการ มีค่าระดับ เสียงสูง สุ ด 83.4 – 90.2 dB(A) ช่ว งงานตกแต่ง เป็ น กิจ กรรมที่เ กิด ขึ้น
หลังจากทีง่ านโครงสร้างและตัวอาคารของอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวจึงอยูภ่ ายใน
อาคาร โดยอาคารของโครงการผนังเป็ นคอนกรีต หนา 0.10 เมตร ซึง่ ถือว่าเป็ น Noise Barriers ชนิด
หนึ่ ง ที่มีป ระสิท ธิภ าพในการลดระดับ เสีย งที่ท ะลุ ผ่ า นของวัส ดุ ไ ด้ ป ระมาณ 40 dB(A) (ที่ม า :
Guidelines on Design of Noise Barriers. Environmental Protection Department Highways
Department Government of the Hong Kong SAR., 2003) ซึง่ ทาให้ระดับเสียงต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
โครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 59.0 – 59.7 dB(A) ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้ โดยมีรายละเอียด
ของระดับเสียงทีล่ ดลง และผลรวมของเสียงจากโครงการและระดับเสียงเฉลีย่ สาหรับค่า ระดับเสียง
รบกวนสูง สุด เท่ ากับ 0.4 – 1.1 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียง
พืน้ ฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
ระดับเสียงรวมต่อพื้นทีข่ า้ งเคียง ช่วงทาฐานราก ขึ้นโครงสร้างอาคาร และงานตกแต่ง เมื่อ
ติดตัง้ กาแพงกันเสียงชัวคราว
่
แสดงดังตารางที่ 4-27 ผังระยะก่อสร้างแสดงแนวกาแพงกันเสียงช่วง
ฐานราก แสดงดัง รูปที่ 4-5 รูปแสดงกาแพงกัน้ เสียงชัวคราวช่
่
วงงานขึ้นโครงสร้างและงานตกแต่ง
แสดงดังรูปที่ 4-6 ตารางแสดงการคานวณระดับเสียงทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมงานก่อสร้างโครงการ เมื่อ
ผ่านกาแพงกันเสียง และเสียงรบกวน ช่วงทาฐานราก งานขึน้ โครงสร้าง และงานตกแต่ง แสดงใน
ภาคผนวก ข-8
นอกจากนี้ กิจ กรรมดัง กล่า วจะเกิด ขึ้น เป็ น ช่ ว งๆ ไม่ ต่อ เนื่ อ ง และการก่ อ สร้า งไม่ ไ ด้ใ ช้
เครือ่ งจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทัง้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ดังนัน้ ผลกระทบ
ด้านเสียงในระยะก่อสร้างจึงอยูใ่ นระดับตา่
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ตารางที่ 4-27 ระดับเสียงรวมต่อพื้นที่ข้างเคียง ช่วงทาฐานราก และขึ้นโครงสร้างอาคาร งานตกแต่ง เมื่อติ ดตัง้ กาแพงกันเสียงชัวคราว
่
ระดับเสียงที่พนื้ ที่ข้างเคียงจะได้รบั ช่วงก่อสร้างโครงการ (dB (A))

ตาแหน่ งที่ได้รบั ผลกระทบ

ระยะห่างจาก
แหล่งกาเนิ ด
เสียง (เมตร)
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ระยะอ้างอิ งที่ 10 เมตร
ก่อสร้าง
ทิ ศตะวันตก : โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น
4.67
ทิ ศเหนื อ : บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียว
5.60
บุคคลอื่น
ทิ ศตะวันออก : ราไวย์ บีช รีสอร์ท
10.63
ระดับเสียงพืน้ ฐานบริเวณโครงการ (L90)
ระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณโครงการ (Leq24 hr.)
ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง
ค่าระดับเสียงรบกวน

งานทาฐานราก
ระดับเสียง
เมื่อมีกาแพง
กันเสียง

ระดับเสียง
เมื่อรวมกับ
เสียง
ภายนอก

งานขึน้ โครงสร้าง
ค่าระดับ
เสียง
รบกวน

ระดับเสียง
เมื่อมี
กาแพงกัน
เสียง

ระดับเสียง
เมื่อรวมกับ
เสียง
ภายนอก

57.9

70
61.4

5.8

61.9

80
63.7

60.8

63.0

8.4

62.0

63.8

61.1

63.2

8.6

58.2

งานตกแต่ง
ค่าระดับ
เสียง
รบกวน

ระดับ
เสียงเมื่อ
มีกาแพง
กันเสียง

ระดับเสียง
เมื่อรวมกับ
เสียง
ภายนอก

9.6

52.2

84
59.7

1.1

9.7

50.5

59.5

0.9

44.2

59.0

0.4

61.6
6.0
52.6 dB(A)
58.9 dB(A)
ไม่เกิ น 70 dB(A)
ไม่เกิ น 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐาน

ค่าระดับ
เสียง
รบกวน

รูปที่ 4-5 ผังระยะก่อสร้างแสดงแนวกําแพงกันเสียงช่วงฐานราก

ใช้
้
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รูปที่ 4-6 รูปแสดงกําแพงกัน้ เสียงชัวคราวช่
่
วงงานขึน้ โครงสร้างและงานตกแต่ง
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดให้มรี วั ้ เมทัลชีททึบชัวคราว
่
ความสูง 2.40 เมตร กัน้ บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดนิ
ของโครงการ ช่วงงานฐานราก
(2) โครงการจัดให้มกี าแพงกันเสียงชัวคราวชนิ
่
ดเคลื่อนย้ายได้เป็ นเมทัลชีท ที่มตี วั ดูดซับ
ชนิดโพลีเอสเทอร์ หนา 50 มิลลิเมตร ด้านทิศตะวันตก ความสูง 3.0 เมตร ทิศเหนือ
และทิศตะวันออก ความสูง 2.4 เมตร ช่วงงานขึน้ โครงสร้าง
(3) ให้ก่อสร้างทาเฉพาะในช่วงเวลา เวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ หากมีการ
ก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะเลือกกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ การเท
คอนกรีต โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยูใ่ กล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขอ
อนุ ญาตไปยังเทศบาลตาบลราไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สาหรับวัน
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการการก่อสร้าง
(4) เลือกใช้วสั ดุทป่ี ระกอบสาเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจียร หรือไส ทีท่ าให้เกิด
เสียงดังรบกวน
(5) อุ ปกรณ์ และเครื่องจัก รกลที่มกี ารใช้งานครัง้ คราว จะต้องให้มกี ารดับเครื่องหรือเบา
เครือ่ งลงระหว่างการพัก
(6) ไม่ใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์ทม่ี อี ตั ราเร็วเกินไป
(7) ตรวจสอบและบารุงรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีและเหมาะสม
กับการใช้งานอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ควรมีการหล่อลืน่ ให้เครือ่ งจักรทางานได้ด ี
(8) ติดตัง้ อุปกรณ์ลดเสียงตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตเครือ่ งจักร
(9) จัด เครื่อ งมือ ก่ อ สร้ า ง หรือ เครื่อ งจัก รเคลื่อ นที่ต่ า งๆ ให้ ห ัน ไปทางทิศ ใต้ เพื่อ ลด
ผลกระทบต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
(10) ไม่ทากิจกรรมต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
(11) กาหนดแผนงานก่อสร้างและวิธกี ารก่อสร้างทีเ่ หมาะสม เช่น จัดให้เครือ่ งจักรกลทีม่ เี สียง
ดังทางานในเวลากลางวัน
(12) จัดหาอุปกรณ์กนั เสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างทีอ่ ยูใ่ น
บริเ วณที่ก่ อ ให้เ กิด เสียงดัง และจ ากัด ระยะเวลาท างานที่ส มั ผัส กับ ระดับ เสียงตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับ ที่ 2 เรื่อ งความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2549
(13) จากัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่ โดยติดป้ายหลังรถว่า “หาก
พนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่ โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
(14) หลีกเลีย่ งการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน
(15) จัด ให้มีว ิศ วกรคอยตรวจสอบ และควบคุ ม งานก่ อ สร้างอย่างใกล้ช ิด เพื่อ ให้เ กิด ผล
กระทบน้อยทีส่ ุด
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

(16) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อ มระบุ ส ถานที่แ ละหมายเลขโทรศัพ ท์ ส าหรับรับ เรื่อ ง
ร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารสอบถามเพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง และสาเหตุเพือ่ กาหนดแนวทางแก้ไขปญั หา
2. ความสันสะเทื
่
อน
กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดความสันสะเทื
่
อน ได้แก่ การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การ
เตรียมพืน้ ที่ เป็ นต้น ทัง้ นี้โครงการเลือกใช้ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ ไม่ก่อให้เกิดแรงสันสะเทื
่
อนใน
ั ้ นหรื
ระดับทีเ่ ป็ นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง เนื่องจากไม่มกี ารตอกกระแทกของปนจั
่ อการตอกลงไปใน
ดินโดยตรงดังเช่นที่ใช้กบั เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สามารถประเมินผลกระทบด้านความสันสะเทื
่
อน
โดยศึกษาถึงความเร็วอนุ ภ าคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ของความสันสะเทื
่
อนจาก
เครือ่ งจักรกลแต่ละประเภททีใ่ ช้ในกิจกรรมก่อสร้างทีร่ ะยะห่างจากแหล่งกาเนิดคานวณจากสมการ
PPVEQUIP

=

PPVREF x (25/D)1.5

เมือ่ ระดับแรงสันสะเทื
่
อนทีร่ ะยะห่างจากจุดกาเนิดน้อยกว่า 25 ฟุต (น้อยกว่า 7.62 เมตร)
PPVEQUIP
=
PPVREF x (25/D)1.1
เมือ่ ระดับแรงสันสะเทื
่
อนทีร่ ะยะห่างจากจุดกาเนิดมากกว่า 25 ฟุต (มากกว่า 7.62 เมตร)
โดยที่ PPVEQUIP

=

PPVREF

=

D

=
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ความเร็วอนุ ภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ทีเ่ กิด
จากเครือ่ งจักรในระยะต่างๆ (นิ้ว/วินาที)
ระดับ ความสันสะเทื
่
อ นอ้า งอิง ที่ระยะ 25 ฟุ ต (นิ้ ว /วิน าที) ดัง
ตารางที่ 4-25
ระยะห่างจากเครือ่ งจักรอุปกรณ์ถงึ บริเวณชุมชนใกล้เคียง (ฟุต)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-28 ระดับความสันสะเทื
่
อนที่เกิ ดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ระยะ 25 ฟุต

ค่าสูงสุด

ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต
((มิลลิ เมตร/วิ นาที )
38.6

ค่าทั ่วไป

16.4

ค่าสูงสุด
ค่าทั ่วไป

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

กิ จกรรมการก่อสร้าง
เสาเข็ม (แบบตอก)
เสาเข็ม (แบบเจาะ)
เครื่องขุดทาผนังกันดินพัง แบบ Clam Shovel Drop
เครื่องขุดดินทาผนังกันดินพัง แบบ Hydromill
เครื่องขุดหินทาผนังกันดินพัง แบบ Hydromill
ลูกกลิง้ สั ่นบดพืน้ (Vibratory Roller)
รถเจาะพร้อมจอบ (Hoe Ram)
รถเกรดดินขนาดใหญ่ (Large bulldozer)
รถเจาะสร้างสะพาน (Caisson drilling)
รถบรรทุกของเต็มคัน
Jackhammer
รถเกรดดินขนาดเล็ก (Small bulldozer)

0.2
0.4

ทีม่ า : Office of Planning and Environment Federal Transit Administration, Department of Transportation, U.S.A.
Transit Noise a Vibration Impact Assessment. 2006
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-29 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จดุ รับคลื่นสันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
ผลกระทบต่อมนุษย์

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

มิลลิเมตร/
วินาที

นิ้ว/วินาที

0-0.15

0-0.006

ไม่สามารถรับความรูส้ กึ ได้

ไม่ ส่ ง ผลกระทบ/ความเสีย หายต่ อ โครงสร้ า งทุ ก
ประเภท

0.15-0.3

0.006-0.012

ระดับทีเ่ ป็ นไปได้ทจ่ี ะรับรู้

2.0

0.079

รูส้ กึ ได้ถงึ ความสั ่นสะเทือน

2.5

0.098

5.0

0.197

ถ้า ความสั ่นสะเทือ นเป็ น ไป
อย่างต่อเนื่องจะรูส้ กึ ราคาญ
ความสั ่นสะเทือ นรบกวนต่ อ
ค น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น อ า ค า ร
(สอดคล้อ งกับระดับที่ส่ง ผล
กระทบต่อคนที่อยู่บนสะพาน
และรับในช่วงเวลาสัน้ ๆ)

10.0-15.0

0.394-0.591

ไม่ ส่ ง ผลกระทบ/ความเสีย หายต่ อ โครงสร้ า งทุ ก
ประเภท
ระดับที่สูงขึ้นของความสั ่นสะเทือ นจะส่งผลต่อ การ
ทาลาย หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน
ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับอาคารทั ่วไป
หรือโครงสร้างทางสถาปตั ยกรรม
ระดับที่ส่งผลทาให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
อาคารทัว่ ไป หรือ โครงสร้ า งทางสถาป ตั ยกรรม
บ้านเรือนทั ่วไปที่มผี นังและเพดานเป็ นแบบ Plaster
(ส่วนผสมที่มปี ูน ทราย น้ า และใยต่างๆ) ในกรณีท่ี
เป็ น ผนั ง /ฝ้ าเพดาน แบบยืด หยุ่ น จะได้ ร ับ ความ
เสียหายเพียงเล็กน้อย
ระดับความสั ่นสะเทือนที่สูงกว่าการจราจรปกติซ่งึ จะ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต่ อ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปตั ยกรรม และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้าง
บ้านเรือนเพียงเล็กน้อย

คนจะรูส้ กึ ไม่พอใจถ้าเกิดแรง
สั ่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องและ
คนที่ เ ดิ น บนสะพานจะไม่
สามารถยอมรับได้

ทีม่ า : * Wiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Surway of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971

ตารางที่ 4-30 มาตรฐานแรงสันสะเทื
่
อนของ DIN 4150
ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
มิลลิ เมตร/วิ นาที
นิ้ ว/วิ นาที
2
0.075
5
0.197
10
0.394
50
1.968

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

ทีม่ า : Garman Norn DIN 4150
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-31 กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร
อาคาร
ประเภท
ที่
1

2

3

จุดตรวจวัด
1.1 ฐานรากหรื อ ชัน้ ล่ า งของ
อาคาร

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

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

3.2 ชัน้ บนสุดของอาคาร
3.3 พืน้ อาคารในแต่ละชัน้

ความถี่
(เฮิ รตซ์)
f ≤ 10
10 <f ≤ 50
50 <f ≤ 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f ≤ 10
10 <f ≤ 50
50 <f ≤ 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f ≤ 10
10 < f ≤ 50
50 < f ≤ 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิ น
(มิลลิ เมตรต่อวิ นาที )
ความสั ่นสะเทือน ความสั ่นสะเทือน
กรณี ที่ 1
กรณี ที่ 2
20
0.5 f + 15
0.2 f + 30
50
40*
10*
20**
10**
5
0.25 f + 2.5
0.1 f + 10
20
15*
5*
20**
10**
3
0.125 f + 1.75
0.04 f + 6
10
8*
2.5*
20**
10**

หมายเหตุ

1) f = ความถีข่ องความสันสะเทื
่
อน ณ เวลาทีม่ คี วามเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
*
2) = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
3) ** = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตัง้
4) การวัดค่าความสันสะเทื
่
อนสูงสุดสาหรับความสันสะเทื
่
อนกรณีท่ี 2 ตามข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้
วัดทีช่ นั ้ บนสุดของอาคารหรือชัน้ อื่นซึง่ มีค่าความสันสะเทื
่
อนสูงสุด
5) การวัดค่าความสันสะเทื
่
อนทีพ่ ้นื อาคารในแต่ละชัน้ ตามข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นการวัดที่
ฐานราก หรือชัน้ ล่างของอาคาร
ทีม่ า : ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อ
้ปองกันผลกระทบต่ออาคาร
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

จากสมการข้างต้น สามารถประเมินความสันสะเทื
่
อนจากการก่อสร้างอาคารโครงการต่อ
อาคารที่อยู่ใกล้พ้นื ที่โครงการ (วัดจากระยะห่างจากแนวเสาของอาคารโครงการที่ใกล้ท่สี ุดกับแนว
อาคารข้างเคียง) คือ บ้านพัก คนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุ คคลอื่น ด้านทิศ เหนือของพื้นที่โครงการ มี
ระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 5.60 เมตร ราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของ
พืน้ ทีโ่ ครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 10.63 เมตร และโกดังชัน้ เดียวบุคคล
อื่น ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารทีม่ กี ารเจาะเสาเข็มของโครงการ
ประมาณ 23.25 เมตร (อาคารของโครงการทีใ่ กล้ทส่ี ุด คือ อาคารอบไอน้ า 01 โครงการเลือกใช้ฐาน
รากแผ่ ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบจากความสันสะเทื
่
อน) สาหรับด้านทิศใต้ ติดกับ คลองปากบาง และ
ถนนซอยรัว้ แฝด ซึ่ง จะไม่ มีผู้พ ัก อาศัย ดัง นั น้ จึง ไม่ ส่ ง ผลกระทบแต่ อ ย่ า งใด จะได้ร ะดับ ความ
สันสะเทื
่
อนดังนี้
ทิศเหนือ
ผลกระทบต่อ บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุ คคลอื่น ระยะห่างที่ใกล้ท่สี ุดจากแนวเสา
อาคารของโครงการประมาณ 5.60 เมตร หรือประมาณ 18.37 ฟุต
แทนค่า
PPVEQUIP

=

4.3 x (25 / 18.37)1.5

=

6.83

มิลลิเมตร/วินาที

ทิศตะวันออก
ผลกระทบต่ อ ราไวย์ บีช รีส อร์ท ระยะห่ า งที่ใ กล้ท่ีสุ ด จากแนวเสาอาคารของโครงการ
ประมาณ 10.63 เมตร หรือประมาณ 34.88 ฟุต
แทนค่า
PPVEQUIP

=

4.3 x (25 / 34.88)1.1

=

2.98

มิลลิเมตร/วินาที

ทิศตะวันตก
ผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ระยะห่างที่ใกล้ท่สี ุดจากแนวเสาอาคารของโครงการ
ประมาณ 23.25 เมตร หรือประมาณ 76.28 ฟุต
แทนค่า
PPVEQUIP
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มิลลิเมตร/วินาที

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

จะเห็นได้วา่ บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือของพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยมี
ระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 5.60 เมตร จะได้รบั แรงสันสะเทื
่
อนมากที่สุ ดใน
ขัน้ ตอนการเจาะเสาเข็ม 6.83 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับความเร็วอนุ ภาคสูงสุดทีจ่ ุด
รับคลืน่ สันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่ถงึ ระดับความ
สันสะเทื
่
อนทีส่ งู กว่าการจราจรปกติซง่ึ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทางสถาปตั ยกรรม และ
สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านเรือนเพียงเล็กน้ อย เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986)
พบว่า ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือไม่ถงึ ระดับทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้สาหรับบ้านพักอาศัยทีอ่ ยูใ่ น
สภาพดี และเมื่อเทียบกับ ตารางมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้ อ งกันผลกระทบต่ออาคารตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
นันคื
่ อ เกินมาตรฐาน สาหรับราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระยะห่างจาก
แนวอาคารของโครงการ ประมาณ 10.63 เมตร จะได้รบั แรงสันสะเทื
่
อนมากทีส่ ุดในขัน้ ตอนการเจาะ
เสาเข็ม 2.98 มิล ลิเ มตร/วิน าที เมื่อ น าไปเปรีย บเทีย บกับ ความเร็ว อนุ ภ าคสู ง สุ ด ที่จุ ด รับ คลื่น
สันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถงึ ระดับทีส่ ่งผลทาให้
เกิดความเสียหายกับอาคารทัวไป
่ หรือโครงสร้างทางสถาปตั ยกรรมบ้านเรือนทัวไปที
่ ม่ ผี นังและเพดาน
เป็ นแบบ PLASTER (ส่วนผสมที่มปี ูน ทราย น้ า และใยต่างๆ) ในกรณีท่เี ป็ นผนัง/ฝ้าเพดาน แบบ
ยืดหยุน่ จะได้รบั ความเสียหายเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกิน
5 มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่ถงึ ระดับทีเ่ กิดความเสียหายทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่ และเมื่อเทียบกับ
ตารางมาตรฐานความสัน่ สะเทือ นเพื่อ ป้ องกัน ผลกระทบต่ อ อาคารตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่เกิน
มาตรฐาน และโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยมีระยะห่างจากแนว
อาคารของโครงการ ประมาณ 23.25 เมตร จะได้รบั แรงสันสะเทื
่
อ นมากที่สุดในขัน้ ตอนการเจาะ
เสาเข็ม 1.26 มิล ลิเ มตร/วิน าที เมื่อ น าไปเปรีย บเทีย บกับ ความเร็ว อนุ ภ าคสู ง สุ ด ที่จุ ด รับ คลื่น
สันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพื้นทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถงึ ระดับทีส่ ูงขึน้ ของ
ความสัน่ สะเทือ นจะส่ง ผลต่อ การท าลาย หรือ สร้างความเสียหายต่อ โบราณสถาน เมื่อ เทียบกับ
มาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่มอี นั ตรายแม้แต่สงิ่ ปลูกสร้าง
ทีเ่ ก่าแก่ (Ancient Building) และเมือ่ เทียบกับตารางมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า ไม่เกิน 5
มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่เกินมาตรฐาน
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-32 ระดับความสันสะเทื
่
อนจากกิ จกรรมการก่อสร้าง ที่ตาแหน่ งใดๆ

ตาแหน่ งที่ได้รบั
ผลกระทบ

ระดับความ
สั ่นสะเทือน
(มิลลิ เมตร/
วิ นาที)

ทิ ศ เ ห นื อ : บ้ า น พั ก
คนงานก่อสร้างชัน้ เดียว
บุ ค คลอื่ น ที่ ร ะยะ 5.60
เมตร

6.83

ทิ ศตะวันออก : ราไวย์
บี ช รี ส อ ร์ ท ที่ ร ะ ย ะ
10.63 เมตร

2.98

ทิ ศตะวันตก : โกดังชัน้
เดีย วบุ ค คลอื่ น ที่ ร ะยะ
23.25 เมตร

1.26

เปรียบเทียบกับความเร็ว
อนุภาคสูงสุดที่จดุ รับคลื่น
สั ่นสะเทือนใกล้เคียงพืน้ ที่
โครงการ
ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร/วินาที นั ่น
คื อ ไ ม่ ถึ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม
สั ่นสะเทือนที่สูงกว่าการจราจร
ปกติ ซ่ึ ง จะท าให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หายต่ อ โครงสร้ า งทาง
สถาปตั ยกรรม และสร้างความ
เสียหายต่อโครงสร้างบ้านเรือน
เพียงเล็กน้อย
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่
คือ ไม่ ถึ ง ระดับ ที่ส่ ง ผลท าให้
เกิ ด ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด
ขึ้ น กั บ อ า ค า ร ทั ว่ ไ ป ห รื อ
โครงสร้า งทางสถาป ตั ยกรรม
บ้ า นเรื อ นทัว่ ไปที่ ม ี ผ นั ง และ
เพ ด า น เ ป็ น แ บ บ P l a s t e r
(ส่วนผสมทีม่ ปี นู ทราย น้ า และ
ใยต่างๆ) ในกรณีท่เี ป็ นผนัง/ฝ้า
เพดาน แบบยืด หยุ่ น จะได้ร ับ
ความเสียหายเพียงเล็กน้อย
ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นัน่
คื อ ไม่ ถึ ง ระดับ ที่ สู ง ขึ้ น ของ
ความสั ่นสะเทือ นจะส่ ง ผลต่ อ
การท าลาย หรื อ สร้ า งความ
เสียหายต่อโบราณสถาน

เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานความ
สั ่นสะเทือนตามประกาศ
เปรียบเทียบกับ
คณะกรรมการ
มาตรฐาน DIN 4150
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
(1986)
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533)
(มิลลิ เมตร/วิ นาที)
ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร/ เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นั ่น
วินาที นัน่ คือ ไม่ถึง คือ เกินมาตรฐาน
ระดับที่ยอมให้เกิดขึ้น
ไ ด้ ส า ห รั บ บ้ า น พั ก
อาศัยทีอ่ ยูใ่ นสภาพดี

ไม่ เ กิน 5 มิล ลิเ มตร/ ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
วิ น าที นั น่ คื อ ไม่ ถึ ง นั ่นคือ ไม่เกินมาตรฐาน
ระดับ ที่ เ ริ่ม เกิด ความ
เ สี ย ห า ย ท า ง
ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ที่
เก่าแก่

ไม่ เ กิน 2 มิล ลิเ มตร/ ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
วิน าที นัน่ คือ ไม่ม ี นั ่นคือ ไม่เกินมาตรฐาน
อันตรายแม้แต่สงิ่ ปลูก
ส ร้ า ง ที่ เ ก่ า แ ก่
(Ancient Building)

ตามแนวทางการป้องกันความเสียหายจากแรงสันสะเทื
่
อน ด้วยวิธกี ารขุดคูดนิ (Trenching)
ทีร่ ะดับความลึก 1.0 เมตร ทางด้านทิศ เหนือของโครงการ ซึง่ จะสามารถลดระดับแรงสันสะเทื
่
อนลง
เหลือร้อยละ 70 (Jackson. et al., 2007) สามารถลดระดับแรงสันสะเทื
่
อนลงเหลือ 4.78 มิลลิเมตร/
วินาที (ตารางที่ 4-30) เมื่อ นาไปเปรียบเทียบกับความเร็ว อนุ ภาคสูงสุ ดที่จุด รับ คลื่นสันสะเทื
่
อน
ใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถงึ ระดับทีส่ ่งผลทาให้เกิดความ
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

เสียหายกับอาคารทัวไป
่ หรือโครงสร้างทางสถาปตั ยกรรมบ้านเรือนทัวไปที
่ ม่ ผี นังและเพดานเป็ นแบบ
PLASTER (ส่วนผสมทีม่ ปี ูน ทราย น้ า และใยต่างๆ) ในกรณีท่เี ป็ นผนัง/ฝ้าเพดาน แบบยืดหยุน่ จะ
ได้ร ับ ความเสีย หายเพีย งเล็ก น้ อ ย เมื่อ เทียบกับ มาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่ เ กิน 5
มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถงึ ระดับทีเ่ กิดความเสียหายทางสถาปตั ยกรรมที่เก่าแก่ และเมื่อเทียบกับ
ตารางมาตรฐานความสัน่ สะเทือ นเพื่อ ป้ องกัน ผลกระทบต่ อ อาคารตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่เกิน
มาตรฐาน
ตารางที่ 4-33 ระดับความสันสะเทื
่
อนจากกิ จกรรมการก่อสร้าง เมื่อมีการขุดคูดิน

ตาแหน่ งที่ได้รบั
ผลกระทบ

ทิ ศ เ ห นื อ : บ้ า น พั ก
คนงานก่อสร้างชัน้ เดียว
บุ ค คลอื่ น ที่ ร ะยะ 5.60
เมตร

ระดับความ
สั ่นสะเทือน
(มิลลิ เมตร/
วิ นาที)
4.78

เปรียบเทียบกับความเร็ว
อนุภาคสูงสุดที่จดุ รับคลื่น
สั ่นสะเทือนใกล้เคียงพืน้ ที่
โครงการ
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่
คือ ไม่ ถึ ง ระดับ ที่ส่ ง ผลท าให้
เกิ ด ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด
ขึ้ น กั บ อ า ค า ร ทั ว่ ไ ป ห รื อ
โครงสร้า งทางสถาป ตั ยกรรม
บ้ า นเรื อ นทัว่ ไปที่ ม ี ผ นั ง และ
เพ ด า น เ ป็ น แ บ บ P l a s t e r
(ส่วนผสมทีม่ ปี นู ทราย น้ า และ
ใยต่างๆ) ในกรณีท่เี ป็ นผนัง/ฝ้า
เพดาน แบบยืด หยุ่ น จะได้ร ับ
ความเสียหายเพียงเล็กน้อย

เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานความ
สั ่นสะเทือนตามประกาศ
เปรียบเทียบกับ
คณะกรรมการ
มาตรฐาน DIN 4150
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
(1986)
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533)
(มิลลิ เมตร/วิ นาที)
ไม่ เ กิน 5 มิล ลิเ มตร/ ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
วิ น าที นั น่ คื อ ไม่ ถึ ง นั ่นคือ ไม่เกินมาตรฐาน
ระดับ ที่ เ ริ่ม เกิด ความ
เ สี ย ห า ย ท า ง
ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ที่
เก่าแก่

สาหรับขัน้ ตอนของการเจาะเสาเข็ม มีรายละเอียดดังนี้
1. การเจาะดิ นและการใช้ปลอกเหล็ก
1.1 วิ ธีการก่อสร้าง จะต้องใช้วธิ กี ารก่อสร้างทีจ่ ะให้ตาแหน่ งของเสาเข็มตรงตาแหน่ งที่
ออกแบบและได้ดงิ่ การก่อสร้างจะต้องไม่ทาให้ดนิ รอบหลุมเจาะถูกรบกวนจนเกินจาเป็ น และการเจาะ
จะต้องทาให้ได้หลุมเจาะทีม่ หี น้าตัดสม่าเสมอตลอดความลึกของเสาเข็ม เสาเข็มแต่ละต้นจะต้องฝงั อยู่
ในหรือวางอยู่บนชัน้ ดินที่ได้กาหนดไว้ การเทคอนกรีตจะต้องเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและได้กาลังของ
คอนกรีตและขนาดหน้าตัดขัน้ ต่าทีไ่ ด้ระบุไว้ตามต้องการ
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1.2 การเจาะเสาเข็ม อาจทาโดยใช้แรงงานคน สว่านเจาะ ถังเจาะเก็บดิน แคลมเชลล์
หรืออุ ปกรณ์ นอกเหนือจากนี้ หรือใช้อุปกรณ์ หลายชนิดร่วมกัน ทาให้ได้ ขนาดของหลุมเจาะที่ไ ด้
ออกแบบไว้ ควรจะหลีกเลีย่ งการเจาะเกินขนาดออกแบบ
1.3 การใช้ ปลอกเหล็ก ในดินแข็งแน่ นที่ไม่มนี ้ าใต้ดนิ หรือมีน้อยมากนัน้ ไม่จาเป็ น
จะต้องใช้ปลอกเหล็กแต่อาจใช้ปลอกเหล็กเพื่อความปลอดภัย ปลอกเหล็กที่มขี นาดหน้าตัดเล็กกว่า
หลุมเจาะทีใ่ ช้สาหรับผู้ปฏิบตั งิ านลงไปสารวจหลุมเจาะ จะต้องเป็ นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
ซึ่งโดยปกติจะต้องดึงขึ้นจากหลุมเจาะหลังจากสารวจเรียบร้อยแล้ว ในกรณีอ่นื อาจใช้ปลอกเหล็ก
ชัวคราว
่
Slurry หรือทัง้ สองอย่างในการป้องกันดินรอบหลุมเจาะพังทลาย ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารก่อสร้าง
ระดับน้ าใต้ดนิ และอาคารและสาธารณูปโภคทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง
2. การติ ดตัง้ เหล็กเสริ ม
2.1 เหล็กเสริ ม เหล็กเดือย จะต้องวางไว้ให้ตรงตาแหน่ งตามแบบ และยึดไว้อย่างเพียง
พอทีจ่ ะรักษาตาแหน่งทีว่ างไว้ในขณะทางาน ถ้าวิธกี ารก่อสร้างเสาเข็มโดยใช้ปลอกเหล็กชัวคราวและ
่
จะต้องถอนปลอกเหล็กขึน้ จะต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมหรือเหล็กเดือยทีฝ่ งั ไว้ถูกกระทบกระเทือน
หรือโผล่ยน่ื มาสัมผัสกับดินในขณะถอนปลอกเหล็ก
2.2 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริ มตัง้ จะต้องไม่ต่ากว่า 3 เท่าของขนาดมวลรวมหยาบโต
สุด หรือ 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริม โดยเลือกใช้ระยะทีม่ ากกว่า
2.3 การทาบเหล็กเสริ มในแนวดิ่ ง จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด ACI 318 โดยทัวไปจะ
่
ไม่ยอมให้มกี ารต่อทาบเหล็กเสริมทีต่ าแหน่งเดียวกันเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
3. การเทคอนกรีตและการถอนปลอกเหล็ก
3.1 การใช้ ปลอกเหล็ก จะต้องใช้ปลอกเหล็กเพื่อกันน้ าไม่ให้เข้ามาในหลุมเจาะ เมื่อ
สามารถตอกปลอกเหล็กให้จมไปจนถึง
3.2 การอัดตัวของคอนกรีตแบบปล่อยให้ตกอย่างอิ สระ คอนกรีตทีเ่ ทโดยปล่อยให้
ตกอย่างอิสระโดยมีค่ายุบตัวของคอนกรีตสดเท่ากับ 10 เซนติเมตร จะมีการอัดตัวให้แน่ นเพียงพอ
การเทคอนกรีตผ่านกรวยที่ต่อไว้ด้วยท่อขนาด สัน้ ที่วางไว้ตรงกลางหลุมเจาะเป็ นวิธกี ารที่แนะนา
สาหรับการเทคอนกรีตแบบตกอย่างอิสระโดยไม่มสี งิ่ กีดขวาง การเทคอนกรีตลงในเสาเข็มทีม่ เี ส้นผ่าน
ศูนย์กลางเล็กและมีเหล็กเสริมเป็ นจานวนมากอาจจะต้องใช้ท่อต่อจากกรวยให้ยาวขึน้ หรือใช้ขนาด
มวลรวมโตสุดให้มขี นาดเล็กลงและมีคา่ ยุบตัวทีส่ ูงขึน้ ชัน้ ดินทึบน้ าได้
3.3 การถอนปลอกเหล็ก การเจาะเสาเข็มในชัน้ ดินที่สามารถถอนปลอกเหล็กออกได้
ขณะเทคอนกรีตเสาเข็ม จะต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์และขัน้ ตอนการถอนไม่รบกวนหรือดึงให้แยกจากกัน
3.4 สภาพของปลอกเหล็ก ปลอกเหล็ก จะต้อ งมีส ภาพและรู ป ร่ า งที่เ หมาะสมและ
ปราศจากคอนกรีตทีแ่ ข็งตัวจับกับเหล็กผิวในของปลอกซึง่ ทาให้การถอนปลอกขึน้ ได้ยาก เมื่อคาดว่า
จะมีการเคลื่อนตัว ของดินจะต้อ งมีการตรวจสอบเป็ นระยะโดยผู้รบั เหมาเสาเข็มถึงขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางของเสาเข็มอย่างน้อยสองจุดทีต่ งั ้ ฉากกัน ปลอกเหล็กจะต้องมีความยาวทีเ่ พียงพอเพื่อทีจ่ ะ
ตอกให้ทะลุชนั ้ ดินทีม่ โี อกาสพังทลายได้ เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกเหล็กจะต้องมีคา่ ใกล้เคียงกับเส้น
ผ่านศูนย์กลางของหลุมเจาะเมือ่ ถอนปลอกเหล็กออกแล้ว
3.5 การประเมิ นขนาดของเสาเข็มจากปริ มาตรคอนกรี ตที่ ใช้ จริ ง จะต้องคานวณ
ปริมาตรทางทฤษฎีของคอนกรีตทีต่ อ้ งการเพือ่ การเทแทนทีห่ ลุมเจาะ ถ้าปริมาตรของคอนกรีตทีใ่ ช้จริง
(ประมาณได้จากปริมาณที่รถบรรทุ กปูนส่งมาในแต่ละครัง้ ) น้ อยกว่าปริมาตรทางทฤษฏีมาก อาจ
เป็ นไปได้ว่าเสาเข็มต้นนัน้ อาจมีการคอด มีการพังทลายของผนังหลุมเจาะ หรือมีการปนเปื้ อนของ
คอนกรีต ถ้าสันนิษฐานว่าเสาเข็มจะมีความบกพร่องอาจดาเนินการเจาะเสาเข็มซ้าทันทีก่ ่อนคอนกรีต
จะก่อตัว การไม่ยอมรับเสาเข็มที่บกพร่องจะต้องมีการเจาะเสาเข็มเพิ่มเติมในตาแหน่ ง ที่สามารถ
รองรับโครงสร้างส่วนบนได้ดงั เดิม ซึง่ จะต้องมีการออกแบบโครงสร้างเพือ่ ถ่ายแรงใหม่
4. วิ ธีการตรวจความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ
วิธที ใ่ี ช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ ได้แก่ การเจาะแท่งคอนกรีตและใช้วธิ ี
ตรวจสอบของผนังของรูเจาะด้วยกล้องโทรทัศน์ หรือการใช้วธิ กี ารทดสอบโดยใช้คลื่นเสียงระหว่าง
รูเจาะ ในการใช้วธิ กี ารทดสอบโดยใช้คลื่นเสียงโดยไม่ได้เจาะรู ตัวอย่างเช่น การใช้หลักการสะท้อน
ของคลื่นทีเ่ ดินทางในเนื้อคอนกรีตเสาเข็ม (Sonic Integrity Test) อย่างไรก็ตามการทดสอบด้วยวิธ ี
Sonic Integrity Test เป็ นวิธที างอ้อม ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบสภาพของก้นหลุมเจาะได้ สาหรับ
ั ๊ ธที ่ี
เสาเข็มทีก่ ่อสร้างด้วยวิธกี ารเทคอนกรีตใต้น้ าหรือใต้ Slurry โดยใช้ท่อเทคอนกรีต หรือโดยใช้ปมวิ
สะดวกสาหรับตรวจสอบความสมบูรณ์ และคุณภาพของคอนกรีตหลังการเท ได้แก่ การใช้วธิ ี Sonic
Logging Test โดยทดสอบผ่านท่อทีม่ ขี นาดเหมาะสมกับเครือ่ งมือทดสอบ ซึง่ ฝงั ล่วงหน้าไว้ในเสาเข็ม
โดยมีความยาวเท่ากับความยาวเสาเข็มและโผล่ปลายท่อไว้ทห่ี วั เสาเข็ม
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อ ง ก าหนด
มาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ซึง่ ต้องควบคุมระดับความสันสะเทื
่
อนที่
เกิดจากการดาเนินโครงการได้ตามมาตรฐานกาหนด โดยกิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่
ก่อให้เกิดความสันสะเทื
่
อน ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ จากการทาฐานราก การขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ต่างๆ เข้าสู่พ้นื ทีโ่ ครงการ ซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดแบบอยูก่ บั ทีแ่ ละเคลื่อนที่ ตามลาดับ โดยปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อความรุนแรงของการสันสะเทื
่
อนได้แก่ อุปกรณ์ เจาะเสาเข็ม เสาเข็ม คุณสมบัตขิ องดินและชัน้ ดิน
ระยะห่าง และคุณสมบัตขิ องอาคาร โดยขัน้ ตอนทัง้ หมดจะกระทาภายใต้การควบคุมของวิศวกรให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ซึ่งข้อดีของการเจาะเสาเข็ม คือ สามารถรับน้ าหนักได้ด ี และไม่
ส่งผลกระทบกับโครงสร้างหรืออาคารข้างเคียงเพราะแรงสันสะเทื
่
อนน้อย ดังนัน้ ผลกระทบด้านความ
สันสะเทื
่
อนจึงจัดอยูใ่ นระดับปานกลาง
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) ใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็มเพื่อลดแรงสันสะเทื
่
อนที่จะเป็ นอันตรายต่ออาคาร
ข้างเคียง
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(2) เลือ กใช้แ นวทางการป้ องกัน ความเสีย หายจากแรงสันสะเทื
่
อ น ด้ว ยวิธ ีก ารขุด คูด ิน
(Trenching) ลึก 1.0 เมตร ทางด้านทิศเหนือของโครงการ
(3) จัด ให้มีเ จ้า หน้ า ที่จ ากบริษัท ผู้ร ับ เหมาเข้า พบผู้ท่ีอ ยู่ติด กับ โครงการ โดยต้อ งแจ้ ง
ก าหนดการเจาะเสาเข็ม ระบุ ว นั เวลาให้ช ดั เจน รวมทัง้ ให้หมายเลขโทรศัพ ท์ข อง
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมงานก่อสร้าง เพือ่ ให้สามารถติดต่อโครงการได้
(4) จัด ให้มีว ิศ วกรคอยดู แ ลอย่า งใกล้ช ิด และควบคุ ม งานก่ อ สร้า งให้ถู ก ต้อ งตามหลัก
วิศวกรรม เพือ่ ป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยทีส่ ุด
(5) อุปกรณ์ทก่ี ่อให้เกิดความสันสะเทื
่
อนให้กระทาเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และ
งดกระทาการดังกล่าวในเวลากลางคืน
(6) ตรวจสอบและบารุงรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีและเหมาะสม
กับการใช้งานอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ควรมีการหล่อลืน่ ให้เครือ่ งจักรทางานได้ด ี
(7) หลีก เลี่ยงการใช้ง านเครื่อ งจัก รหรือ อุ ป กรณ์ ท่ีเ ป็ นแหล่งก าเนิ ด ความสันสะเทื
่
อ นใน
ระดับสูงพร้อมกัน
(8) ติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่ ลดความสันสะเทื
่
อนตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตเครื่องจักร
(9) จากัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โดยติดป้ายหลังรถว่า
“หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์
โทรศัพท์) ”
(10) หลีกเลีย่ งการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน
(11) จัดให้มกี ล่องรับความคิดเห็น เพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้
(12) จัดให้มกี ารตรวจอาคารข้างเคียงก่อนก่อสร้างและจัดให้มกี ารชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้
จากโครงการ และโครงการจะทาการซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพเดิม กรณีมบี ุคคลใดได้รบั
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือทันที

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ
4.1.2.1 นิ เวศวิ ทยาทางบก
เนื่องจากพื้นที่ก่ อสร้างโครงการ ตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลตาบลราไวย์ สภาพแวดล้อมทัวไป
่
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม และ
พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อระบบนิเวศบน
บก สาหรับรายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้
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1) ทรัพยากรป่ าไม้
พืน้ ทีโ่ ครงการมีลกั ษณะเป็ นพื้นทีร่ าบ จากผลการสารวจพรรณไม้ท่พี บในพืน้ ทีโ่ ครงการพบ
พรรณไม้ ได้แก่ ต้นกระถินณรงค์ ทัง้ นี้ไม่พบพรรณไม้ทจ่ี ดั เป็ นพืชอนุ รกั ษ์ ตามพระราชบัญญัติ พันธุ์
พืช พ.ศ. 2518 รวมทัง้ ไม่จดั อยูใ่ นสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุใ์ นธรรมชาติ (extinct in the
wild) ใกล้สูญพันธุอ์ ย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์
(vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชป่า แนบท้ายอนุ สญ
ั ญา
ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด
ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้แต่
อย่างใด
2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
สิง่ มีชวี ติ บนบกที่พบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเ วณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีน้อย
มาก เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีการพัฒนาเป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยทาให้ไม่พบสิง่ มีชวี ติ ประเภทสัตว์ป่าทีม่ ี
คุณค่าแก่การอนุ รกั ษ์หรือสัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็ นชนิดที่พบได้ทวไปในพื
ั่
้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ คางคกบ้าน
อึง่ อ่างบ้าน และปาดบ้าน สัตว์เลือ้ ยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิง้ ก่า จิง้ เหลนบ้าน และกิ้งกือ นก (Birds)
ได้แก่ นกกระจิบ และนกเอีย้ งสาริกา แมลง (Insects) ได้แก่ มด ตักแตน
๊
และแมลงปอบ้าน ทัง้ นี้ สัตว์
บกทีพ่ บทัง้ หมดไม่จดั เป็ นสัตว์ปา่ สงวน สัตว์ปา่ คุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่จดั อยูใ่ นสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุใ์ นธรรมชาติ (extinct
in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญ
พัน ธุ์ (vulnerable) และใกล้คุ ก คาม (near threatened) ตามบัญ ชีรายชื่อ ชนิ ด สัตว์ป่าแนบท้า ย
อนุ ส ัญ ญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทย เนื่ อ งจากสัต ว์ด ัง กล่ า วที่พ บเป็ น ชนิ ด ที่ม ีก าร
แพร่กระจายทัวไปตามพื
่
น้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่
ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสัตว์บก
4.1.2.2 นิ เวศวิ ทยาทางน้า
พืน้ ทีโ่ ครงการมีคลองปากบางไหลผ่านพืน้ ทีโ่ ครงการ สัตว์น้ าทีพ่ บในคลองสาธารณประโยชน์
ได้แก่ ปลาซิวแก้ว และปลาสร้อย ทัง้ นี้ ในระยะก่อสร้างไม่มกี ารปล่อยน้ าเสียลงสูแ่ หล่งน้ าธรรมชาติ ซึง่
เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า และชะลอการก่อสร้างช่วงฤดูฝน และบาบัดน้ าเสียจากส้วมคนงาน
ก่อสร้างด้วยถังบาบัดสาเร็จรูป ดังนัน้ จึง ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า ในระยะก่อสร้าง
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกันผลกระทบในระยะก่อสร้าง โครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดให้มรี างระบายน้ าชัวคราว
่
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 โดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ าเข้าสู่บ่อดักตะกอน น้ าบางส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า 1
ปริมาตร 152.75 ลูกบาศก์เมตร และน้ าอีกส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า 2 ปริมาตร 171.50
ลูกบาศก์เมตร สาหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ และหน่ วงน้ าไว้ก่อ น
ระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(2) โครงการจัดให้มกี ารขุดลอกบ่อดักขยะ/ดักตะกอนเป็ นประจาทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ
(3) จัดให้มคี นงานคอยทาความสะอาดบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพือ่ ป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ
หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ า
(4) จัดให้มหี ้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จานวน 8 ห้อง สาหรับพืน้ ที่ก่อสร้าง
และห้องส้วม จานวน 10 ห้อง สาหรับบ้านพักคนงาน
(5) จัดให้มถี งั บาบัดน้ าเสียสาเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ จานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้
2.0 ลูกบาศก์เมตร สาหรับพืน้ ทีก่ ่อสร้าง น้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว จะระบายลงสู่คลอง
ปากบางต่ อ ไป และจัด ให้ม ีถ ัง บ าบัด น้ าเสียส าเร็จ รู ป ชนิ ด เติม อากาศ จ านวน 1 ชุ ด
สามารถรองรับน้ าเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สาหรับบ้านพักคนงาน น้ าเสียทีผ่ ่าน
การบาบัดแล้วจะปล่อยลงสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
4.1.2.3 นิ เวศวิ ทยาทางทะเล
พืน้ ทีโ่ ครงการด้านทิศใต้อยูใ่ กล้กบั หาดราไวย์ จากการสารวจภาคสนามของบริษทั ทีป่ รึกษา
บริเวณหาดราไวย์ ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยกาหนดจุด
สารวจขนานกับแนวชายฝงั ่ บริเวณหาดราไวย์ ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จานวน 2
ั่
สถานี (S.1-S.2) โดยทาการสารวจระยะห่างจากชายฝงประมาณ
200 เมตร ได้แก่ สถานีสารวจที่ 1
และสถานีสารวจที่ 2 (S.1 และ S.2 ) บริเวณทีท่ าการสารวจพบว่าพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ปกคลุมด้วย โขดหิน
ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเลกระจายอยูอ่ ย่างไม่หนาแน่น
จากการสารวจภาพรวมของปะการังบริเวณพืน้ ทีใ่ ช้วธิ ี Line Intercept Transect (English, et
al., 1994) สารวจภาพรวมของปะการังบริเวณพื้นทีท่ าการศึกษาเพื่อเลือกจุดทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การศึกษาในแต่ละบริเวณด้วยการดาน้ าแบบดาผิวน้ า จากนัน้ ทาการวางแนวสารวจสาหรับเก็บข้อมูล
ั่
ซึง่ การวางแนวทาโดยวิธกี ารสุ่มสารวจด้วยการวางสายเทปวัดความยาว 100 เมตร ขนานชายฝงไป
บนแนวปะการัง โดยผูส้ ารวจใช้วธิ ดี าน้ าแบบดาผิวน้ าเพื่อบันทึกข้อมูลของปะการัง (ชนิดและร้อยละ
การครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ ) รวมทัง้ สารวจชนิดและความหลากหลายของประชากรปลาและสัตว์ทะเลไม่ม ี
กระดูกสันหลังในบริเวณดังกล่าวด้วย
ผลการสารวจ พบว่า พืน้ ทีต่ าแหน่งสถานีสารวจ S.1 และสถานีสารวจ S.2 พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ถูก
ครอบคลุมด้วยหินมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเล
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สถานีสารวจ S.1 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ารวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ พืช พบ สาหร่ายสี
น้ าตาล และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลานกขุนทอง ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด
สถานีสารวจ S.2 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ารวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ พืช พบ เห็ดหูหนู
ทะเล และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด และปะการังช่อง
เหลีย่ ม
ั่
ดังนัน้ โครงการห่างจากแนวชายฝงทะเลประมาณ
197-335 เมตร การดาเนินโครงการใน
ระยะก่อสร้างจึงจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการจัดให้มกี ารบาบัดโดยใช้ถงั บาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จานวน 1 ชุด
สามารถบาบัดให้มคี า่ BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้วจะ
ระบายลงสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณประโยชน์ตอ่ ไป
(2) โครงการจะจัดให้มรี างระบายน้ าชัวคราว
่
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200
โดยรอบพื้น ที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ าเข้าสู่บ่อดักตะกอน น้ าบางส่วนไหลเข้าสู่บ่ อ
หน่ ว ง 1 ปริม าตร 152.75 ลู ก บาศก์ เ มตร และน้ า อีก ส่ ว นไหลเข้า สู่ บ่ อ หน่ ว งน้ า 2
ปริมาตร 171.50 ลูกบาศก์เมตร สาหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ และ
หน่วงน้ าไว้ก่อนระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(3) จัดให้มกี ารขุดลอกบ่อดักขยะ/ดักตะกอนเป็ นประจา
(4) จัดให้มคี นงานตรวจสอบระบบบาบัดน้ าเสียเป็ นประจา หากน้ าโสโครกในถังบาบัดน้ า
เสียสาเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบสิง่ ปฏิกูลมาสูบไปกาจัดต่อไป
(5) เมือ่ การก่อสร้างแล้วเสร็จ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบสิง่ ปฏิกูลมาสูบสิง่ ปฏิกูลออก
จากถังบาบัดน้ าเสียให้หมด และปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เรียบร้อย
(6) ชะลอการก่อสร้างในช่วงทีฝ่ นตก

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์
4.1.3.1 การคมนาคมขนส่ง
การขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่โครงการจะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีน
เขา-หาดราไวย์ และถนนซอยรัว้ แฝด ซึง่ เป็ นเส้นทางหลักเข้าสูโ่ ครงการ ซึง่ การขนส่งจะมีจานวนเฉลีย่
สูงสุดประมาณวันละ 13 เทีย่ ว โครงการจะกาหนดเวลาของรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระบุ
เวลาการขนส่งในช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลีย่ งการขนส่ง
ในช่วงชัวโมงเร่
่
งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น.หลังจากเวลา 17.00
น. เป็ นต้นไป หากมีความจาเป็ นต้องมีการขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็ นต้น โครงการ
จะแจ้งให้ผทู้ ่อี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้ าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุ ญาตไปยัง เทศบาลตาบลรา
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

ไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน
สาหรับเส้น ทางการขนส่ง วัส ดุโ ครงการจะหลีก เลี่ยงการใช้เ ส้น ทางในเขตเมืองที่ม ีสภาพ
การจราจรคับคัง่ พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มที ส่ี าหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า -ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพื่อป้องกัน
ฝุน่ ละอองและโคลนทีต่ ดิ มากับล้อรถ และจัดคนงานไว้คอยอานวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออก
โครงการ
การประเมินปริมาณการจราจรในระยะก่อ สร้าง พิจารณาจากปริมาณรถที่เข้า -ออกพื้น ที่
โครงการ โดยช่วงที่มกี ารก่อสร้างจะเป็ นช่วงทีม่ กี ารเข้า -ออกสูงสุด คือ ประมาณ 13 เที่ยว/วัน (คัน/
วัน) ในกรณีเลวร้ายที่สุด รถทัง้ 13 คัน เข้ามาในพื้นทีก่ ่อสร้างพร้อมกันทัง้ หมดภายใน 1 ชัวโมง
่
คิด
ปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเท่ากับ 13 คัน/ชัวโมง
่
หรือคิดเป็ น 22.10 PCU/ชัวโมง
่
(13x1.7)
ดังนัน้ ค่า V/C Ratio ในระยะก่อสร้าง เป็ นดังนี้
ค่า V/C Ratio ในวันหยุด (วันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม 2561)
ค่า V/C Ratio ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ เวลา 15.01 น.
ถึง 16.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายทีส่ ุดในระยะก่อสร้าง เป็ นดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
= (477 + 22.10) / 1,500
= 0.333
ค่า V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561)
ค่า V/C Ratio ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ เวลา 09.01 น.
ถึง 10.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายทีส่ ุดในระยะก่อสร้าง เป็ นดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
= (649 + 22.10) / 1,500
= 0.447
จากการคานวณ พบว่า ในกรณีเลวร้ายที่สุดปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้าง ในชัวโมง
่
เร่งด่วนของวันธรรมดาและวันหยุดบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
พบว่า สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-34 ปริ มาณการจราจรในชัวโมงเร่
่
งด่วนบนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4024 ตอน
ตีนเขา-หาดราไวย์ ในระยะก่อสร้าง
วัน

ช่วงเวลา
07.00-08.00

วันอาทิตย์ท่ี 2
ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4
ธันวาคม 2561

สภาพปัจจุบนั
ปริมาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
267
0.178

ระยะก่อสร้าง
ปริมาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
289.10
0.193

08.01-09.00

373

0.249

395.10

0.263

09.01-10.00

410

0.273

432.10

0.288

10.01-11.00

437

0.291

459.10

0.306

11.01-12.00

467

0.311

489.10

0.326

12.01-13.00

409

0.273

431.10

0.287

13.01-14.00

371

0.247

393.10

0.262

14.01-15.00

350

0.233

372.10

0.248

15.01-16.00

477

0.318

499.10

0.333

16.01-17.00

378

0.252

400.10

0.267

17.01-18.00

455

0.303

477.10

0.318

18.01-19.00

422

0.281

444.10

0.296

07.00-08.00

368

0.246

390.10

0.260

08.01-09.00

479

0.320

501.10

0.334

09.01-10.00

649

0.433

671.10

0.447

10.01-11.00

496

0.331

518.10

0.345

11.01-12.00

456

0.304

478.10

0.319

12.01-13.00

391

0.261

413.10

0.275

13.01-14.00

473

0.315

495.10

0.330

14.01-15.00

436

0.291

458.10

0.305

15.01-16.00

367

0.245

389.10

0.259

16.01-17.00

533

0.355

555.10

0.370

17.01-18.00

544

0.362

566.10

0.377

18.01-19.00

508

0.339

530.10

0.353
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-35 ค่าประเมิ นตามอัตราส่ วนของปริ มาณจราจร และค่าดัชนี การจาแนกสภาพ
การจราจรบนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ในระยะก่อสร้าง

07.01-08.00

ค่า V/C
Ratio
0.193

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

08.01-09.00

0.263

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

09.01-10.00

0.288

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

10.01-11.00

0.306

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

11.01-12.00

0.326

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

วันอาทิตย์ท่ี 2 12.01-13.00
ธันวาคม 2561 13.01-14.00

0.287

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

0.262

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

14.01-15.00

0.248

15.01-16.00

0.333

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย

16.01-17.00

0.267

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

17.01-18.00

0.318

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

18.00-19.00

0.296

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

07.01-08.00

0.260

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

08.01-09.00

0.334

09.01-10.00

0.447

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย

10.01-11.00

0.345

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

11.01-12.00

0.319

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

วันอังคารที่ 4 12.01-13.00
ธันวาคม 2561 13.01-14.00

0.275

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

0.330

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

14.01-15.00

0.305

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

15.01-16.00

0.259

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

16.01-17.00

0.370

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

17.01-18.00

0.377

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

18.00-19.00

0.353

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

วัน

เวลา
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สภาพการจราจร จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากการก่อสร้าง
โครงการมีเพียงเล็กน้ อย ทัง้ วันหยุด และวันธรรมดาของบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024
ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ สภาพการจราจรอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อเทียบกับค่าดัช นีการจราจรติดขัด
พบว่า การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ทัง้ นี้ เส้น ทางการขนส่ ง วัส ดุ โ ครงการจะหลีก เลี่ย งการใช้เ ส้น ทางในเขตเมือ งที่ม ีส ภาพ
การจราจรคับคัง่ พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มที ส่ี าหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า -ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพื่อป้องกัน
ฝุน่ ละอองและโคลนทีต่ ดิ มากับล้อรถ และจัดคนงานไว้คอยอานวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออก
โครงการ ดังนัน้ ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจากัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัวโมง
่ โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โปรด
แจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
(2) กาหนดขนาดรถ 6 ล้อ สาหรับขนส่งวัสดุอุ ปกรณ์ ก่อสร้าง และรถยนต์ 4 ล้อ สาหรับ
ขนส่งแรงงาน
(3) โครงการจะกาหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระบุ เวลาการขนส่งในช่วงเวลา
9.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลีย่ งการขนส่งในช่วงชัวโมง
่
เร่ง ด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หลังจากเวลา
17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีความจาเป็ นต้องมีการขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
เป็ นต้น โครงการจะแจ้งให้ผู้ท่อี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน และขอ
อนุ ญ าตไปยัง เจ้าพนัก งานจราจร โดยจะจัด ให้ม ีแ สงสว่างอย่างเพียงพอ ส าหรับ วัน
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน
(4) เส้น ทางการขนส่ ง วัส ดุ โ ครงการจะหลีก เลี่ย งการใช้ เ ส้ น ทางในเขตเมือ งที่ม ีส ภาพ
การจราจรคับคัง่
(5) รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ จะใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะรถให้มดิ ชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่น
ของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตา่ งๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุแก่ผใู้ ช้ถนน
(6) ควบคุมมิให้มกี ารบรรทุกเกินพิกดั น้ าหนักที่กาหนดไว้สาหรับรถบรรทุกนัน้ ๆ และเมื่อ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการชารุด เนื่องจากการขนส่ง
วัสดุตา่ งๆ เข้าสูโ่ ครงการให้ดาเนินการซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
(7) ห้ามมิให้มกี ารจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดแนวด้านหน้ า
พืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพือ่ ป้องกันการกีดขวางการจราจร
(8) จัด ให้มีเ จ้า หน้ า ที่ค อยอ านวยความสะดวกกรณี ม ีรถเข้า -ออกจากพื้น ที่ก่ อ สร้างของ
โครงการ

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

4-56

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

(9) จัดให้มปี ้ ายชือ่ โครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน ในระยะทีส่ ามารถชะลอเพือ่ เลีย้ วเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการได้อย่างปลอดภัย
(10) จัดให้มที ส่ี าหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
4.1.3.2 การใช้น้า
ในช่วงการก่อสร้าง น้ าใช้ของโครงการจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ น้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานและน้ าใช้เพื่อการก่อสร้าง น้ าใช้ทงั ้ หมดผู้รบั เหมาก่อสร้างจะใช้น้ าประปาจากการ
ประปาส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต ซึง่ การใช้น้ าแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
1) การใช้น้าสาหรับพื้นที่ก่อสร้าง
 การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภคของคนงาน
การใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง พิจารณาจากจานวนคนงานสูงสุด
100 คน และมีอตั ราการใช้น้ าสาหรับคนงานทีพ่ กั นอกพืน้ ทีโ่ ครงการเท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf
& Eddy, 1991) ดังนัน้ จะใช้น้ าประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ าดืม่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะจัดหาน้ า
ดืม่ บรรจุขวดหรือถังไว้ให้คนงาน
 การใช้น้าเพื่อการก่อสร้าง
กิจกรรมการใช้น้ าเพือ่ การก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต ทา
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการฉีดพรมพื้นที่ เป็ นต้น ซึ่งคาดว่า จะมีอตั ราการใช้น้ า
ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากโครงการ)
ดังนัน้ โครงการมีความต้องการใช้น้ าทัง้ หมด ในช่วงก่อสร้างประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/
วัน โครงการจัดให้มถี งั เก็บน้ าสารอง ขนาด 44.10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง ซึง่ สามารถสารองน้ า
ไว้ใช้ได้มากกว่า 1 วัน
2) การใช้น้าสาหรับบ้านพักคนงาน
ปริมาณน้ าใช้จากคนงานก่อสร้างรวม 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโครงการจะจัดให้มบี ่อ
เก็บน้ าใช้ ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ ซึง่ สารองน้ าไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน
ดังนัน้ ผลกระทบด้านการใช้น้ าในระยะก่อสร้างต่อชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) รณรงค์ให้คนงานมีการใช้น้ าอย่างประหยัด
(2) จัดให้มถี งั เก็บน้ าสารอง ขนาด 44.10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง สาหรับพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
และบ่อเก็บน้ าใช้ ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ สาหรับบ้านพักคนงาน
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(3) จัดเตรียมกระบะสาหรับ ล้างอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ ได้ในปริมาณ
มาก โดยไม่ปล่อยน้ าทิง้ อย่างเปล่าประโยชน์
4.1.3.3 การระบายน้า
การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในกรณีท่เี กิดฝนตกในช่วง
การก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกสู่บริเวณข้างเคียง
โครงการจะจัดให้มรี างระบายน้ าชัวคราว
่
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 โดยรอบพืน้ ที่
โครงการ เพื่อรวบรวมน้ าเข้าสู่บ่อดักตะกอน น้ าบางส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า 1 ปริมาตร 152.75
ลูกบาศก์เมตร และน้ าอีกส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า 2 ปริมาตร 171.50 ลูกบาศก์เมตร สาหรับดัก
ตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ และหน่ วงน้ าไว้ก่อนระบายออกสู่คลองปากบางต่อไป หลังจาก
นัน้ โครงการจะทยอยสร้างระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมไว้สาหรับช่วงดาเนินการ รวมทัง้ การ
วางท่อระบายน้ า ทาให้การระบายน้ าออกจากพื้นที่โครงการมีป ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย นอกจากนี้
โครงการจัด ให้มีก ารขุด ลอกบ่ อ ดัก ขยะ/ดัก ตะกอน และบ่ อ หน่ ว งน้ า เป็ น ประจ าทุ ก เดือ น ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ ดังนัน้ ผลกระทบด้านการ
ระบายน้ าในระยะก่อสร้างจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(6) จัดให้มรี างระบายน้ าชัวคราว
่
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 โดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ าเข้าสู่บ่อดักตะกอน น้ าบางส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า 1
ปริมาตร 152.75 ลูกบาศก์เมตร และน้ าอีกส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า 2 ปริมาตร 171.50
ลูกบาศก์เมตร สาหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ และหน่ วงน้ าไว้ก่อ น
ระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(7) โครงการจัดให้มกี ารขุดลอกบ่อดักขยะ/ดักตะกอนเป็ นประจาทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ
(8) จัดให้มคี นงานคอยทาความสะอาดบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพือ่ ป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ
หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ า
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4.1.3.4 การจัดการน้าเสีย
น้ าเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ มาจาก 2 ส่วน คือ
1) น้าเสียจากพื้นที่ก่อสร้าง
 น้าเสียจากคนงานก่อสร้าง
น้ าเสียที่เกิดจากคนงานก่ อสร้าง มีประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100
ของปริมาณน้ าใช้เพือ่ การอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็ นน้ าเสียจากการอุปโภคทัวไปและน
่
้ าเสียจากห้อง
ส้วม โดยจะไม่มนี ้ าเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภ่ ายนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ
- น้ าเสียจากการอุปโภคทัวไป
่ ได้แก่ การล้างทาความสะอาด มีประมาณ 3.39
ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการชาระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญส่ง ไข่เกษ, 2537)) ซึง่ น้ าเสียดังกล่าว
มีปริมาณไม่มากและจะปล่อยซึมลงดิน
- น้ าเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 1.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการราดส้วม
16.10 ลิตร/คน/วัน) จะบาบัดโดยถังบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จานวน 1 ชุด สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 2.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถบาบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าเสีย
ทีผ่ ่านการบาบัดแล้วจะระบายลงสู่คลองปากบางต่อไป ทัง้ นี้โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม จานวน 8 ห้อง
คิดเป็ นจานวนห้องส้วม 1 ห้อง/คนงานก่อสร้างประมาณ 13 คน
 น้าเสียที่เกิ ดจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
น้ าเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณน้ า
ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็ นส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ าทีใ่ ช้
ในการผสมคอนกรีต เป็ นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น น้ าทีใ่ ช้ในการบ่มคอนกรีต หรือ
น้ าทีฉ่ ีดพรมพืน้ และถนนชัวคราวเพื
่
อ่ ลดฝุน่ ละออง เป็ นต้น สาหรับน้ าทีใ่ ช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วน
น้อยทีเ่ ป็ นน้ าเสีย ได้แก่ น้ าทีใ่ ช้ในการชาระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ี ใช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะ
ปล่อยไหลซึมลงดิน
2) น้าเสียจากบ้านพักคนงาน
สาหรับบ้านพักคนงานจะมีปริมาณน้ าเสียจากคนงานก่อสร้างแบ่งเป็ นน้ าเสียจากส้วม และน้ า
เสียจากการอาบหรือซักล้าง (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้) จานวนคนงานในช่วงสูงสุด 100
คน
- ปริมาณน้ าเสียจากส้วม มีปริมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการใช้น้ า 20 ลิตร/
คน/วัน (ธงชัย พรรณสวัสดิ ์ และคณะ, 2530) โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม จานวน 10 ห้อง (ห้องส้วม 1
ห้อง/จานวนคนงาน 10 คน)
- ปริมาณน้ าเสียจากการอาบหรือซักล้าง มีปริมาณ 18.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการ
ใช้น้ า 180 ลิตร/คน/วัน
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ดังนัน้ ปริมาณน้ าเสียทัง้ หมด 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มกี ารบาบัดโดยใช้ถงั
บาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/
วัน สามารถบาบัดให้มคี า่ BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้วจะปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดให้มหี ้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จานวน 8 ห้อง สาหรับพืน้ ที่ก่อสร้าง
และห้องส้วม จานวน 10 ห้อง สาหรับบ้านพักคนงาน
(2) จัดให้มถี งั บาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้
2.0 ลูกบาศก์เมตร สาหรับพืน้ ทีก่ ่อสร้าง น้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้วจะระบายลงสู่คลอง
ปากบางต่ อ ไป และจัด ให้ม ีถ ัง บ าบัด น้ าเสียส าเร็จ รูป ชนิ ด เติม อากาศ จ านวน 1 ชุ ด
สามารถรองรับน้ าเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สาหรับบ้านพักคนงาน น้ าเสียทีผ่ ่าน
การบาบัดแล้วจะปล่อยลงสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
(3) จัดให้มคี นงานตรวจสอบระบบบาบัดน้ าเสียเป็ นประจา หากน้ าโสโครกในถังบาบัดน้ าเสีย
สาเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบสิง่ ปฏิกูลมาสูบไปกาจัดต่อไป
(4) จัดให้มคี นงานคอยดูแลทาความสะอาดห้องส้ วมเป็ นประจา และกาชับให้คนงานรักษา
ความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพือ่ ป้องกันไม่ให้สง่ กลิน่ รบกวนผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียง
(5) เมือ่ การก่อสร้างแล้วเสร็จ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบสิง่ ปฏิกูลมาสูบสิง่ ปฏิกูลออก
จากถังบาบัดน้ าเสียให้หมด และปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เรียบร้อย

4.1.3.5 การจัดการมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยขยะ
มูลฝอยในช่วงก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
1) มูลฝอยจากพื้นที่ก่อสร้าง
 มูลฝอยจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
มูลฝอยจากการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็ นมูลฝอยจากการปรับพื้นที่และงานก่อสร้าง ได้แก่
เศษวัสดุ ก่อ สร้างจาพวกเศษไม้ เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษท่อ และเศษผ้า ทางโครงการจัด
การโดยเศษไม้และเศษผ้าขนาดใหญ่จะถูกรวบรวมเพื่อนาไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป เศษหินและเศษ
ปูนจะใช้ในการถมพืน้ ทีใ่ นโครงการ ส่วนเศษเหล็กและเศษท่อจะขายให้กบั คนรับซือ้ ของเก่า
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 มูลฝอยจากกิ จกรรมของคนงาน
ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ผูร้ บั เหมาต้องจัดให้
มีถุงดารองรับมูลฝอยวางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณก่อสร้าง และในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมมายังจุด
พักมูลฝอยรวมทีโ่ ครงการจัดไว้
คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คน คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 150
ลิตร/วัน (อัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน แต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างไม่ได้พกั ในโครงการ ดังนัน้
อัตราการเกิดขยะในช่วงเวลาทางานคาดว่าประมาณ 1.5 ลิตร/คน/วัน)
ผู้รบั เหมาจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 240 ลิตร จานวน 4 ถัง แยกเป็ นถังขยะอินทรีย์ ถัง
ขยะทัวไป
่ ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 960
ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้สูงสุดประมาณ 6 วัน สาหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปิ ด
มิดชิดป้องกันน้ าฝนและการส่งกลิน่ โดยผูร้ บั เหมาโครงการจะขอความอนุ เคราะห์เทศบาลตาบลราไวย์
ให้เข้ามาดาเนินการเก็บขนขยะไปกาจัดต่อไป
 ขยะอันตราย
ขยะอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ และกระป๋องสี เป็ นต้น
โครงการจะทาการรวบรวมแยกไว้ในส่วนสานักงาน โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง ซึง่ เป็ น
ถุงสาหรับใส่ขยะอันตราย และระบุขา้ งถังว่าเป็ น “ขยะอันตราย” เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้
เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนาไปกาจัดต่อไป ปจั จุบนั ทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตัง้ “โครงการขนส่ง
ของเสียออกจากเกาะภูเก็ต ” เพื่อส่งไปกาจัด อย่างถูกวิธ ี โดยโรงงานกาจัดกากอุ ตสาหกรรมที่ข้นึ
ทะเบียน
2) ขยะจากบ้านพักคนงาน
คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุ ด 100 คน เกิด ปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุ ด 300 ลิตร/วัน
(อัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน)
ผูร้ บั เหมาจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 240 ลิตร จานวน 4 ถัง ได้แก่ ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทัวไป
่
ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ปริม าตรกักเก็บของถังขยะรวม 960 ลิตร ซึ่ง
สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้นานประมาณ 3 วัน ถังขยะของโครงการจะมีฝาปิ ดมิดชิดป้องกันน้ าฝน
และการส่งกลิน่ โดยผูร้ บั เหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของหน่ วยงานท้องถิน่ เข้า
มาดาเนินการเก็บขนมูลฝอยและนาไปกาจัดต่อไป ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดให้มถี งั ขยะบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน ขนาด 240 ลิตร จานวน
4 ถัง แยกเป็ นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทัวไป
่ ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ
1 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 960 ลิตร
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(2) ผู้รบั เหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บ ขนมูล ฝอยของหน่ วยงานท้องถิ่น เข้ามา
ดาเนินการเก็บขนมูลฝอยและนาไปกาจัดต่อไป
(3) ขยะอันตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายสีแดงเมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะ
ส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพือ่ นาไปกาจัดต่อไป
(4) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
(5) กาชับคนงานก่อสร้างให้ทง้ิ ขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
(6) คัดแยกขยะทีส่ ามารถนามาขาย เพือ่ ลดปริมาณมูลฝอยทีต่ อ้ งนาไปกาจัด
(7) ส่งเสริมให้มกี ารคัดแยกขยะ โดยติดตัง้ ป้ายแยกประเภทของขยะไว้ทถ่ี งั ขยะให้ชดั เจน
(8) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพือ่ นากลับไปใช้ใหม่
(9) สารวจปริมาณมูลฝอย เมือ่ พบว่ามีปริมาณมากขึน้ ต้องเพิม่ จานวนถังรองรับมูลฝอย
4.1.3.6 ไฟฟ้ า
้ าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จังหวัด
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะดาเนินการขอใช้ไฟฟ้าชัวคราวไฟฟ
่
ภูเก็ต เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึง่ ประกอบด้วย
 การใช้ไฟฟ้าสาหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเชื่อม สาหรับเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ และไฟฟ้าแสงสว่าง
 การใช้ไฟฟ้าสาหรับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างและเครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะมีผลกระทบในระดับตา่ ต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือ
ระบบไฟฟ้ าของอาคารพัก อาศัย ใกล้เ คีย ง เนื่ อ งจากปริม าณไฟฟ้ าที่ต้อ งการใช้น้ อ ยเกิน กว่ า จะ
ก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบและการไฟฟ้ า ส่ว นภู ม ิภ าค จัง หวัด ภู เ ก็ต มีค วามสามารถให้บ ริก ารได้อ ย่า ง
เพียงพอ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน
(2) การติดตัง้ อุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน
(3) กาชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

4.1.3.7 การป้ องกันอัคคีภยั
สาหรับกิจกรรมในการก่อสร้างทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั ในช่วงการก่อสร้างโครงการ
นัน้ อาจเกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า
และการตกแต่ ง ภายใน รวมทั ง้ การสู บ บุ ห รี่ ข องคนงาน ดั ง นั ้น โครงการจะร่ ว มกั บ บริ ษั ท
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง คอยควบคุมในการปฏิบตั งิ านของคนงานก่อสร้างให้มปี ระสิทธิภาพและลดการเกิด
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อุบตั เิ หตุในการทางาน รวมทัง้ เพือ่ ความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัยรอบโครงการ คาดว่าผลกระทบจะอยู่
ในระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) ห้ามสูบบุหรีใ่ นบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างโดยเด็ดขาด
(2) ห้ามเผาขยะในพืน้ ทีก่ ่อสร้างอย่างเด็ดขาด
(3) ติดตัง้ ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณทีอ่ าจจะเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้าม
เข้าก่อนได้รบั อนุ ญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็ นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
(4) ห้ามนาวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครือ่ งมือทีม่ ปี ระกายไฟโดยเด็ดขาด
(5) ใช้อุปกรณ์ตดั ไฟฟ้าอัตโนมัติ เมือ่ เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
(6) ตรวจเช็คอุปกรณ์/เครือ่ งมือให้อยูใ่ นสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่าเสมอ
(7) การเดินสายไฟบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างทุกขัน้ ตอนต้องกระทาอย่างถูกหลักวิชาการ
(8) อบรมคนงานให้มคี วามรู้ในเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภยั อยู่เสมอ และต้องไม่ประมาทในการ
ทางาน
(9) ผูร้ บั เหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตัง้ ไว้
ตามจุดทีค่ าดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้งา่ ย และอยูใ่ นตาแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นได้งา่ ย
(10) จัด เวรยามรัก ษาความปลอดภั ย ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมทั ง้ เตรีย มความพร้ อ ม
ประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลราไวย์
4.1.3.8 การระบายอากาศและความร้อน
ปจั จุบนั พืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ แบ่งเป็ น 2 โซน ดังนี้
1) โซนด้านทิ ศเหนื อของคลองปากบาง โดยทิศเหนือ ติดกับ บ้านพักคนงานก่อสร้าง
บุคคลอื่น ทิศใต้ ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร ทิศตะวันออก ติดกับ คลองปาก
บาง กว้าง 8-10 เมตร ) ทิศตะวันตก ติดกับ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และที่ดนิ บุคคลอื่น
(ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม)
2) โซนด้านทิ ศใต้ ของคลองปากบาง โดยทิศเหนือ ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10
เมตร ทิศใต้ ติดกับ ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง) ทิศตะวันออก ติด
กับ ราไวย์ บีช รีสอร์ท ทิศตะวันตก ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์
ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ
ดังนัน้ สภาพโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการโดยรวมจึงยังคงสามารถระบายอากาศได้ด ี
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ในช่วงก่อสร้างจะไม่มผี ลกระทบด้านระบายอากาศและระบายความร้อน เนื่องจากช่วงการ
ก่อสร้างจะไม่มกี จิ กรรมทีเ่ ป็ นแหล่งกาเนิดความร้อนทีส่ าคัญ รวมถึงพืน้ ทีโ่ ครงการมีก ารเว้นระยะห่าง
จากพื้นทีข่ า้ งเคียงอย่างพอเพียง ซึ่งสามารถทาให้เกิดการระบายอากาศจากตัวอาคารได้สะดวกโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการแต่อย่างใด

4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1.4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิ จ
จากแนวทางการจัดทาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางสังคม สามารถประเมินผล
กระทบด้านสังคมได้ดงั นี้
(1) การสรุปลักษณะโครงการ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จานวน 228 ห้องชุด ประกอบด้วย อาคารทัง้ สิน้ จานวน 11 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 13,887.47
ตารางเมตร ทัง้ นี้ พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูบ่ นพืน้ ที่ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ 8,503.60 ตารางเมตร
โดยจะขออนุ ญาตก่อสร้างต่อ เทศบาลตาบลราไวย์ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
ประมาณ 14 เดือน
(2) การสารวจทางสังคมเบือ้ งต้น
โครงการอยู่ในเขตเทศบาลตาบลราไวย์ ซึ่งจัดเป็ นเขตพื้นที่ธุรกิจ ที่สาคัญของจังหวัดภูเก็ต
สภาพโดยรวมของเขตเทศบาลตาบลราไวย์ ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนชานเมืองที่มคี วามหลากหลายของ
กิจกรรม แต่ในพืน้ ทีก่ ย็ งั คงมีความเป็ นชุมชนอยู่ และมีความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างเพื่อนบ้าน ดังนัน้
แม้ว่าผูพ้ กั อาศัยบางส่วนทีด่ าเนินชีวติ เป็ นแบบต่างคนต่างอยู่ ต้องเร่งรีบในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
แต่กไ็ ม่มคี วามขัดแย้งซึง่ กันและกัน สาหรับด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และสวัสดิการของ
ประชาชน โครงการตัง้ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรฉลอง ปฏิบตั หิ น้ าที่ความ
รับผิดชอบในด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ในกรณี
เกิดเหตุอคั คีภยั หน่ วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบบริเวณพืน้ ที่โครงการ คือ สถานีดบั เพลิงของเทศบาล
ตาบลราไวย์ โดยมีระยะทางห่างจากพืน้ ที่โครงการ ประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
(3) ผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
จากการประเมินของบริษทั ทีป่ รึกษาในช่วงก่อสร้าง คาดว่าโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผูอ้ ยูใ่ กล้เคียงและผูใ้ ช้ถนนสายต่างๆ โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ ซึง่ สามารถสรุปผลกระทบ ระดับความ
รุนแรง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้ แสดงดังตารางที่ 4-36
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ตารางที่ 4-36 สรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ ในระยะก่อสร้าง
ประเด็นผลกระทบ
ผลกระทบทางกายภาพ
1. ด้านคุณภาพอากาศ
- ฝุ่ น ล ะ อ อ ง จ า ก ก า ร
ก่อสร้าง

ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ

ระดับความรุนแรง
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ผู้ท่ีอ ยู่ข้า งเคีย งและ ระดับปานกลาง ความเข้มข้นของมลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้างและ
ล ะ แ ว ก ใ ก ล้ เ คี ย ง จากเครือ่ งจักร และยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างมีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน
โครงการทุกด้าน
ทีก่ าหนดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ เครื่องจักรดังกล่าวเมื่อใช้ปฏิบตั งิ านจะ
จากัดเฉพาะภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้างของโครงการเท่านัน้ เกิดเพียงช่วงเวลา
สัน้ ๆ ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างจะเป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ง สามารถถ่ายเทอากาศอย่าง
สะดวก และการทางานของเครื่องจักรกลไม่ได้ทางานพร้อมกันทัง้ หมด
อย่า งไรก็ตาม โครงการจะตรวจวัด คุณภาพอากาศบริเวณพื้น ที่
ก่อ สร้า งเป็ นประจาทุ กเดือ นตลอดระยะเวลาก่อ สร้างและตรวจวัดฝุ่น
ละอองรวม (TSP) และฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10) ทุกวันทีม่ กี ารทาฐาน
ราก อีกทัง้ หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
ต่ออาคารข้างเคียง หรือพืน้ ที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ใน
กรณีท่ที งั ้ 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อ
ั หาจากการพัฒ นาโครงการเพื่อ เจรจาหาข้อ ตกลงกัน
การแก้ ไ ขป ญ
ประกอบด้วย ผู้ได้รบั ผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษทั ร่มโพธิ ์
พร็อ พเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่ ว ยงานท้อ งถิ่น
(เทศบาลตาบลราไวย์)
นอกจากนี้ โครงการจะกาหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างขนย้ายเศษวัสดุ
มูลฝอย และสิง่ ปฏิกูลออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกๆ 1 วัน หรือ
ต้องจัดให้มที ่พี กั รวมที่ม ีขนาดเพียงพอ อยู่ในตาแหน่ งที่สะดวกต่อการ
จัดเก็บ และต้องมีมาตรการทาความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดฝุน่ ละอองหรือสิง่ สกปรกเปรอะเปื้ อน

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
(1) จัดให้มรี วั ้ ทึบกันบริเวณพืน้ ที่ก่อสร้างและใช้ผา้ ใบก่อสร้าง (mesh sheet) ใน
การคลุ ม ตัว อาคารก่ อ สร้า ง เพื่อ ป้ องกัน วัส ดุสิ่ง ก่ อ สร้า งตกลงมา รวมถึง
ป้ องกัน การกระจายของฝุ่น ละอองที่อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ พื้น ที่ข้า งเคีย ง
โครงการและผูท้ ส่ี ญ
ั จรผ่านไปมา
(2) กาหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างจัดทาโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ท่มี ดิ ชิด มี
หลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุน่ ฟุ้งกระจาย
(3) จัดทาปล่องสาหรับทิง้ วัสดุ จากชัน้ บนลงมาชัน้ ล่าง
(4) ฉี ด พรมน้ า ในพื้น ที่ก่ อ สร้า งและเส้น ทางขนส่ ง วัส ดุภ ายในพื้น ที่โ ครงการ
รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครัง้
(5) ทาความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสูถ่ นนทุกครัง้ เช่น จัดให้ล้างล้อ เพื่อให้
ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็ นต้น
(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
เสมอ หากมีปญั หาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันทีจ่ ะเกิดขึน้
(7) จัดให้มพี นักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า -ออก
โครงการ และพืน้ ทีข่ า้ งเคียงโดยรอบ โดยในกรณีทม่ี เี ศษดินเปี ยกตกหล่นต้อง
ทาความสะอาดโดยใช้น้ าฉีด และกวาดพืน้ ให้สะอาดโดยทันที
(8) ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องจัดให้มผี า้ ใบปิ ดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้
มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุทบ่ี รรทุก
(9) จากัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พน้ื ที่โครงการ โดยเฉพาะ
ในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั ่วโมง
โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง
โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ” พร้อมทัง้ เบอร์โทรศัพท์สาหรับแจ้ง
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2. ด้านเสียง
- เสียงดังรบกวน

ระดับความรุนแรง
(10)
(11)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ผู้ท่ีอ ยู่ข้า งเคีย งและ ระดับตา่ จากผลการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการ พบว่า (1)
ล ะ แ ว ก ใ ก ล้ เ คี ย ง เสียงทีเ่ กิดขึน้ จะส่งผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตก
โครงการทุกด้าน
บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนื อ และราไวย์ บีช รี (2)
สอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ที่โครงการ มีค่าระดับเสียงในช่วง 69.4 –
90.2 dB(A) เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั ่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั ่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ใน (3)
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540
กาหนดให้มคี ่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั ่วโมง 70 dB(A) นัน้ พบว่า
เสียงที่เกิดจากการก่ อ สร้างอยู่ในระดับที่เ กินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย
(Leq) 24 ชั ่วโมง
ดังนัน้ โครงการจึงมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้น
(4)
โดยจัดให้ม ีวสั ดุกนั เสียง ซึ่งสามารถลดเสียงจากการก่อ สร้า งได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง (ไม่
เกิน 70 dB(A) ซึ่งเป็ นระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้) ทัง้ นี้ แบ่งกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดเสียงจากการก่อสร้างโครงการ เป็ น 3 ช่วง มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
หากการก่ อ สร้า งโครงการส่ ง ผลกระทบด้า นคุ ณ ภาพอากาศต่ อ อาคาร
ข้างเคียง หรือพืน้ ที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีท่ที งั ้ 2
ฝา่ ยหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปญั หา
จากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รบั
ผลกระทบ ผู้ก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบ (บริษ ัท ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จ ากัด
(มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิน่ (เทศบาลตาบลราไวย์)
จัดให้มรี วั ้ เมทัลชีททึบชั ่วคราว ความสูง 2.40 เมตร กัน้ บริเวณโดยรอบแนว
เขตทีด่ นิ ของโครงการ ช่วงงานฐานราก
โครงการจัดให้มกี าแพงกันเสียงชั ่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้เป็ นเมทัลชีท ที่มี
ตัวดูดซับชนิดโพลีเอสเทอร์ หนา 50 มิลลิเมตร ด้านทิศตะวันตก ความสูง
3.0 เมตร ทิศ เหนื อ และทิศตะวันออก ความสูง 2.4 เมตร ช่ ว งงานขึ้น
โครงสร้าง
ให้ก่อสร้างทาเฉพาะในช่วงเวลา เวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวัน
เสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะเลือกกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ การเทคอนกรีต โครงการจะแจ้งให้ผู้ท่ีอาศัยอยู่
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลตาบล
ราไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการการก่อสร้าง
เลือกใช้วสั ดุท่ปี ระกอบสาเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจีย ร หรือไส
ทีท่ าให้เกิดเสียงดังรบกวน
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ตารางที่ 4-36 สรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
2. ด้านเสียง (ต่อ)
- เสียงดังรบกวน

ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ

ระดับความรุนแรง
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ช่วงฐานรากอาคาร
งานฐานรากอาคาร จะส่ง ผลกระทบต่อ โกดัง ชัน้ เดีย วบุ คคลอื่น ด้านทิศ ตะวัน ตก
บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศ
ตะวันออกของพืน้ ที่โครงการ มีค่าระดับเสียง 69.4 – 76.2 dB(A) โครงการจะจัดให้มรี วั ้
เมทัลชีท โดยรอบเขตที่ดนิ โครงการ ความสูงประมาณ 2.4 เมตร สามารถลดระดับเสียง
ลงได้ 23 dB(A) และเมื่อนาไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจั จุบนั จะได้ค่าเพิม่ ขึ้นใน
อนาคตในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ในวันที่ 6-9
ธันวาคม 2561 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hr.) 58.9 dB(A) ดังนัน้ เสียงจากการ
ก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ
61.4 – 63.2 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั ่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยูใ่ นระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้
จากการประเมินเสียงรบกวนกรณีเลวร้ายสุดจากการก่อสร้างฐานรากของโครงการ
พบว่า จะมีค่าระดับเสียงรบกวน 8.6 dB(A) ดังนัน้ ระดับเสียงจากแหล่งกาเนิ ดของ
โครงการจึงไม่เป็ นเสียงรบกวน
ช่วงโครงสร้างอาคาร
เสียงที่เกิดขึน้ ช่วงงานโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศ
ตะวันตก บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท
ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ที่โครงการ มีค่าระดับเสียงสูงสุด 79.4 – 86.3 dB(A) โครงการ
จะจัดให้มกี าแพงกันเสียงชั ่วคราวเป็ นรัว้ ทึบเป็ นเมทัล ชีท ที่มตี วั ดูดซับชนิดโพลีเอสเทอร์
หนา 50 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) โดยรอบเขตที่ดนิ โครงการด้าน
ทิศ ตะวัน ตก ความสูง ประมาณ 3.0 เมตร ด้า นทิศเหนื อ และทิศ ตะวัน ออก ความสูง
ประมาณ 2.4 เมตร ซึ่งทาให้ระดับเสียงต่อหน่ วยรับเสียงต่อพืน้ ที่ขา้ งเคียงโครงการ มีค่า
ระดับเสียงจากการก่อสร้างเท่ากับ 61.6 – 63.8 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั ่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ สาหรับค่าระดับ
เสียงรบกวน เท่ากับ 6.0 – 9.7 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับ
เสียงพืน้ ฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มกี ารใช้งานครัง้ คราว จะต้องให้มี
การดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก
ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทม่ี อี ตั ราเร็วเกินไป
ตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้
อยูใ่ นสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ควร
มีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทางานได้ดี
ติดตัง้ อุปกรณ์ลดเสียงตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตเครื่องจักร
จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ให้หนั ไป
ทางทิศใต้ เพื่อลดผลกระทบต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ไม่ท ากิจ กรรมต่ า งๆ ที่ก่ อให้เ กิดเสีย งดัง พร้อมกัน ในเวลา
เดียวกัน
กาหนดแผนงานก่อสร้างและวิธกี ารก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น
จัดให้เครื่องจักรกลทีม่ เี สียงดังทางานในเวลากลางวัน
จัดหาอุปกรณ์กนั เสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่
คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และจากัด
ระยะเวลาท างานที่ ส ัม ผัส กั บ ระดับ เสี ย งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับ ที่ 2 เรื่องความปลอดภัย ในการ
ทางานเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2549
จากัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั ่วโมง
โดยติ ด ป้ ายหลัง รถว่ า “หากพนั ก งานขับ รถเร็ ว เกิ น 30
กิโลเมตรต่อชั ่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลา
กลางคืน
จัดให้มวี ศิ วกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชดิ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ
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ระดับความรุนแรง
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ช่วงงานตกแต่งภายในอาคาร
เสียงทีเ่ กิดขึน้ ช่วงงานตกแต่งจะส่งผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตก บ้านพัก
คนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุ คคลอื่น ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่
โครงการ มีคา่ ระดับเสียงสูงสุด 83.4 – 90.2 dB(A) ช่วงงานตกแต่งเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึน้ หลังจากที่งาน
โครงสร้างและตัวอาคารของอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจึงอยู่ภายในอาคาร โดย
อาคารของโครงการผนังเป็ นคอนกรีต หนา 0.10 เมตร ซึ่งถือว่าเป็ น Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านของวัสดุได้ประมาณ 40 dB(A) (ที่มา : Guidelines on
Design of Noise Barriers. Environmental Protection Department Highways Department
Government of the Hong Kong SAR., 2003) ซึ่งทาให้ระดับเสียงต่อพืน้ ที่ขา้ งเคียงโครงการ มีค่า
ระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 59.0 – 59.7 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั ่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดของระดับเสียงที่ลดลง
และผลรวมของเสียงจากโครงการและระดับเสียงเฉลีย่ สาหรับค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด เท่ากับ 0.4 –
1.1 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็ นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง และการก่อสร้างไม่ได้ใช้เครื่องจักร
ขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทัง้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
(16) ติด ป้า ยประชาสัม พัน ธ์แ สดงรายละเอียดการ
ก่ อ สร้ า งโครงการ เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และ
หมายเลขโทรศัพ ท์ ส าหรับ รับเรื่อ งร้อ งเรีย น
และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทัง้
จัดให้มกี ารสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และ
สาเหตุเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปญั หา
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ประเด็นผลกระทบ
ผลกระทบทางคุ ณ ค่ า
การใช้ประโยชน์ มนุษย์
1. การคมนาคมขนส่ง
- การจราจรของรถ
ก่อสร้าง
- เ สี ย ง ดั ง ร บ ก ว น จ า ก
รถบรรทุก/ก่อสร้าง

ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
ผู้ท่ีอ ยู่ริม ทางหลวง

แผ่น ดิน หมายเลข
4024 ตอนตีนเขาหาดราไวย์ และ
ถนนซอยรัว้ แฝด

4-69
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ระดับความรุนแรง
มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
ระดับตา่ การขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่โครงการจะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 (1) ในเขตก่อ สร้า งและเขตชุม ชน จะจ ากัด ความเร็วของ
รถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั ่วโมง โดยติดป้าย
ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ และถนนซอยรัว้ แฝด ซึ่งเป็ นเส้นทางหลักเข้าสู่โครงการ ซึ่งการขนส่ง
หลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อ
จะมีจานวนเฉลีย่ สูงสุดประมาณวันละ 13 เทีย่ ว โครงการจะกาหนดเวลาของรถขนส่งวัสดุและ
ชั ่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
อุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั ่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และ (2) ก าหนดขนาดรถ 6 ล้ อ ส าหรับ ขนส่ ง วัส ดุ อุ ป กรณ์
ก่อสร้าง และรถยนต์ 4 ล้อ สาหรับขนส่งแรงงาน
ช่วงเย็น 16.00-18.00 น.หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีความจาเป็ นต้องมีการ
ขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็ นต้น โครงการจะแจ้งให้ผทู้ ่อี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบ (3) โครงการจะกาหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ในวัน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุ ญาตไปยังเทศบาลตาบลราไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่าง
จันทร์ถึงวันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่ง
อย่างเพียงพอ สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ในช่วงชั ่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น.
เช่นกัน
และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น.
สาหรับเส้นทางการขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มสี ภาพ
เป็ นต้นไป หากมีความจาเป็ นต้องมีการขนส่ง เช่น รถ
การจราจรคับคั ่ง พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มที ส่ี าหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า -ออกพืน้ ที่ก่อสร้าง เพื่อ
ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็ นต้น โครงการจะแจ้งให้ผทู้ ่ี
ป้อ งกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดมากับล้อรถ และจัดคนงานไว้คอยอ านวยความสะดวกใน
อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน และ
การจราจรเข้า-ออกโครงการ
ขออนุ ญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร โดยจะจัดให้มแี สง
สว่ า งอย่ า งเพีย งพอ ส าหรับ วัน อาทิต ย์แ ละวัน หยุ ด
นั ก ขัต ฤกษ์ จ ะหยุ ด ด าเนิ น การขนส่ ง วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง
เช่นกัน
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ประเด็นผลกระทบ
ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
ระดับความรุนแรง
สภาพการจราจร จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้
ผลกระทบทางคุณ ค่ า
เนื่องจากการก่อสร้างโครงการมีเพียงเล็กน้อย ทัง้ วันหยุด และวันธรรมดา
การใช้ประโยชน์ มนุษย์
ของบริเ วณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
1. การคมนาคมขนส่ง
สภาพการจราจรอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับค่าดัชนี การจราจรติดขัด
(ต่อ)
พบว่า การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ทัง้ นี้ เส้นทางการขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขต
เมือ งที่ม ีสภาพการจราจรคับ คั ่ง พร้อ มทัง้ ได้จ ดั ให้ม ีท่ีส าหรับล้างล้อ รถ
บริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุน่ ละอองและโคลนที่ตดิ มา
กับล้อรถ และจัดคนงานไว้คอยอานวยความสะดวกในการจราจรเข้า -ออก
โครงการ

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

(9)

(10)

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
เส้นทางการขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มี
สภาพการจราจรคับคั ่ง
รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะใช้ผ้าใบปกคลุม กระบะรถให้มดิ ชิด เพื่อป้องกัน
การร่ ว งหล่ น ของวัส ดุ ก่ อ สร้า งและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ อัน อาจจะก่ อ ให้เ กิ ด
อุบตั เิ หตุแก่ผใู้ ช้ถนน
ควบคุมมิให้มีก ารบรรทุกเกินพิกดั น้ าหนักที่กาหนดไว้สาหรับรถบรรทุ ก
นัน้ ๆ และเมื่อดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการ
ชารุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสู่โครงการให้ดาเนินการซ่อมแซม
ให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
ห้ามมิให้มกี ารจอดรถบรรทุกหรือรถทีใ่ ช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดแนว
ด้านหน้ าพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า -ออก เพื่อป้องกันการกีดขวาง
การจราจร
จัด ให้มีเ จ้า หน้ า ที่ค อยอ านวยความสะดวกกรณี มีร ถเข้า -ออกจากพื้น ที่
ก่อสร้างของโครงการ
จัดให้มปี ้ ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า -ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะทีส่ ามารถชะลอเพื่อเลีย้ วเข้าสู่พน้ื ที่
โครงการได้อย่างปลอดภัย
จัดให้มที ส่ี าหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
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2. น้าเสีย
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
ระดับความรุนแรง
มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
ผูท้ อ่ี ยูข่ า้ งเคียงและ ระดับตา่ น้ าเสียทีเ่ กิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจาก (1) จัดให้มหี อ้ งส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จานวน 8 ห้อง
ละแวกใกล้เคียง
สาหรับพื้นที่ก่อสร้าง และห้องส้วม จานวน 10 ห้อ ง สาหรับ
ร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็ นน้ าเสียจากการ
โครงการทุกด้าน
บ้านพักคนงาน
อุปโภคทั ่วไปและน้ าเสียจากห้องส้วม โดยจะไม่มนี ้ าเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงาน
(2) จัดให้มถี งั บาบัดน้ าเสียสาเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ จานวน 1 ชุด
พักอาศัยอยูภ่ ายนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ
สามารถรองรับ น้ า เสีย ได้ 2.0 ลู ก บาศก์ เ มตร ส าหรับ พื้น ที่
- น้ าเสียจากการอุปโภคทั ่วไป ได้แก่ การล้างทาความสะอาด มีประมาณ 3.39
ก่อสร้าง น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ว จะระบายลงสู่คลองปาก
ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการชาระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญส่ง ไข่เกษ, 2537))
บางต่อไป และจัดให้มถี งั บาบัดน้ าเสียสาเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ
ซึง่ น้ าเสียดังกล่าวมีปริมาณไม่มากและจะปล่อยซึมลงดิน
จานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/
- น้ าเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 1.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการราดส้วม
วัน สาหรับบ้านพักคนงาน น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วจะปล่อย
16.10 ลิตร/คน/วัน) จะบาบัดโดยถังบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จานวน 1
ลงสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 2.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถบาบัดให้มคี ่า BODออก ไม่ (3) จัดให้มคี นงานตรวจสอบระบบบาบัดน้ าเสียเป็ นประจา หากน้ า
เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วจะระบายลงสู่ คลองปากบางต่อไป
โสโครกในถังบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบสิ่ง
ทัง้ นี้โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม จานวน 8 ห้อง คิดเป็ นจานวนห้องส้วม 1 ห้อง/คนงาน
ปฏิกูลมาสูบไปกาจัดต่อไป
ก่อสร้างประมาณ 13 คน
(4) จัดให้มคี นงานคอยดูแลทาความสะอาดห้องส้วมเป็ นประจา และ
กาชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกัน
น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริม าณไม่ม ากนัก เนื่องจาก
ไม่ให้สง่ กลิน่ รบกวนผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียง
ปริมาณน้ าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็ นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ าทีใ่ ช้ในการผสมคอนกรีต เป็ นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึม (5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบสิง่
ปฏิกู ล มาสูบ สิ่ง ปฏิกู ล ออกจากถัง บ าบัด น้ า เสีย ให้ห มด และ
ลงดิน เช่น น้ าที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต หรือน้ าที่ฉีดพรมพืน้ และถนนชั ่วคราวเพื่อลด
ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เรียบร้อย
ฝุน่ ละออง เป็ นต้น สาหรับน้ าทีใ่ ช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่เป็ นน้ าเสีย ได้แก่
น้ าทีใ่ ช้ในการชาระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยไหล
ซึมลงดิน
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ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
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ใกล้เคียงโครงการ
ต่อคุณภาพชีวิต
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- ความปลอดภัย
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ระดับความรุนแรง
ระดับตา่ โครงการจึงกาหนดให้ผรู้ บั เหมามีมาตรการเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ว่าด้วยหมวดที่ 1
การก่อสร้าง สาหรับผลกระทบด้านความปลอดภัย ดูแลให้คนงานก่อสร้าง
ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง จัดหน้ากากกันฝุน่ หมวกนิรภัย รองเท้ากัน
กระแทก ที่ค รอบหู ให้ก ับ คนงานก่ อ สร้า ง รวมทั ง้ ก าหนดให้ผู้ร บั เหมา
ปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทางาน
นอกจากนี้ จะกาหนดให้ผู้รบั เหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็ น
ระเบียบและทาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิด
อุบตั เิ หตุ จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทัง้ เตรียมพร้อม
ประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อนาผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
หากเกิดอุบตั เิ หตุรนุ แรง นอกจากนี้ ผูร้ บั เหมาต้องแบ่งเวลาการทางานและ
การพักผ่อนของคนงานให้เหมาะสม รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารตรวจประวัติ
และตรวจสุขภาพคนงานและกาหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุเดือนร้อนราคาญปญั หาและโรคติดต่อ

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง
(1) ติ ด ป้ ายประชาสัม พัน ธ์ แ สดงรายละเอี ย ดการก่ อ สร้ า งโครงการ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลข
โทรศัพท์ สาหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการก่อสร้าง พร้อม
ทัง้ จัดให้มกี ารสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกาหนดแนว
ทางแก้ไ ขปญั หา เพื่อ สร้า งความเข้า ใจอัน ดีก ับ ผู้อ ยู่อ าศัย ข้างเคียงเป็ น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม
(2) ติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพืน้ ทีบ่ า้ นพักคนงาน โดยระบุช่อื บริษทั
ผูร้ บั เหมา ชื่อผูร้ บั เหมา/ผูค้ วบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ เพื่อให้ผู้
พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รบั ทราบข้อมูล และ
สามารถติด ต่ อ กับ ผู้ร ับ เหมา/ผู้ค วบคุ ม ได้โ ดยตรง ในกรณี ไ ด้ร ับ ความ
เดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน
(3) พิจารณาเลือกคนในท้องถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีต่ อ้ งการเข้ามาทางานใน
โครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปญั หาความขัดแย้ง
ระหว่างโครงการกับชุมชน
(4) ผู้รบั เหมาก่อสร้างต้องกาหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนราคาญ และ
ปญั หาต่างๆ ให้กบั ผู้ท่ีพกั อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงาน
ประพฤติผิด ต้อ งมีก ารว่า กล่ า วตัก เตือ น ลงโทษหรือ ถึง ขัน้ ไล่ อ อก โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
(5) จัดให้มรี วั ้ รอบบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและบ้านพักคนงาน
(6) จัดให้มหี วั หน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติตนไม่
เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้เคียง
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ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ

ระดับความรุนแรง
(7)
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องโครงการและบริษทั ผูร้ บั เหมาเข้าพบผูพ้ กั อาศัยทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครัง้ /
สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ทนั ทีทไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อน
หากเกิดความเสียหายแก่สงิ่ ปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการ/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข
จัดให้มยี ามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั ่วโมง
ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
จัดบ้านพักคนงานให้เป็ นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล
ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ติ นภายในบ้านพักคนงาน
ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และ
จัดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระสานผูอ้ ยูข่ า้ งเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
จัดให้ตรวจสอบประวัตคิ นงาน และตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบตั งิ าน โดยพนักงานทีเ่ ป็ นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุด
งานจนกว่าจะหายขาด
กาหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบ ตั ิตามอย่างเคร่งครัด และกาหนดบทลงโทษกรณีฝา่ ฝื นกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียง ดังนี้
- จัดให้มหี วั หน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้สง่ เสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อชุมชนข้างเคียง
- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกีย่ วกับปญั หาการลักขโมย และมิจฉาชีพอื่นๆ
- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณทีพ่ กั คนงานนอกเวลา 22.00 น.
- ห้ามนาสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง
- ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเลีย้ งสัตว์ทุกชนิด
- ช่วยกันรักษาความสะอาด
- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นไว้สาหรับผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุในเบือ้ งต้นไว้

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ทัง้ นี้ ผลกระทบตามตารางดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับผลการสารวจทัศนคติของผู้ท่อี ยู่
โดยรอบโครงการต่อการก่อสร้างโครงการ โดยส่วนใหญ่มคี วามห่วงกังวลในเรื่องต่างๆ ใกล้เคียงกัน
ได้แก่ ฝุน่ ละอองจากการก่อสร้าง เสียงดังจากการก่อสร้าง การจราจร น้ าเสีย และความปลอดภัย ซึ่ง
โครงการต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อผูท้ อ่ี ยูโ่ ดยรอบ
ส าหรับ การจ้างคนงานก่ อ สร้างประมาณ 100 คน โดยคนงานส่ว นใหญ่ เ ป็ น คนงานของ
บริษัทผู้รบั เหมา ซึ่ง ย้ายมาจากพื้นที่ก่ อสร้างอื่น และจะมีการรับ คนงานเพิม่ เพียงบางส่ว น ส่งผล
กระทบในการจ้างงานเพิม่ ขึ้นเพียงเล็กน้ อ ย ซึ่ง จะส่งผลให้รายได้ของร้านค้าและบริก ารรายย่อ ย
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างให้เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เช่น ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค กิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
เป็ น ต้น เกิด การกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น คนงานท างานแบบเช้าไปเย็น กลับ ซึ่งก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในระดับตา่
นอกจากนี้โครงการได้จดั ให้มมี าตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากคนงาน
ก่อสร้าง และมาตรการเพือ่ ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อ มระบุ ส ถานที่แ ละหมายเลขโทรศัพ ท์ ส าหรับ รับ เรื่อ ง
ร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารสอบถามเพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปญั หา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกบั ผู้
อยูอ่ าศัยข้างเคียงเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
(2) ติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้ าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุช่อื บริษทั ผูร้ บั เหมา
ชื่อผูร้ บั เหมา/ผูค้ วบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ เพื่อให้ผู้พกั อาศัยทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
พืน้ ทีบ่ า้ นพักคนงานก่อสร้างได้รบั ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผูร้ บั เหมา/ผูค้ วบคุม
ได้โดยตรง ในกรณีได้รบั ความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน
(3) ให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างจัดเตรียมทีพ่ กั คนงานทีถ่ ูกสุขลักษณะ
(4) จัดให้มรี ะบบสุขาภิบาลภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ และบ้านพักคนงานก่อสร้างทีเ่ พียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ
(5) ผู้รบั เหมาก่อสร้างต้องกาหนดกฎเกณฑ์แ ละคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงาน
ก่อสร้างให้อยูใ่ นระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนราคาญ และปญั หาต่างๆ ให้กบั ผู้ทพ่ี กั
อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผดิ ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน
ลงโทษหรือถึงขัน้ ไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
(6) จัดให้มหี วั หน้าคนงานสาหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน
โดยรอบ
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(7) จัดให้มเี จ้าหน้ าทีข่ องโครงการและบริษทั ผู้รบั เหมาเข้าพบผูพ้ กั อาศัยทีอ่ ยูข่ า้ งเคียงก่อน
ดาเนินการก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครัง้ /สัปดาห์ และให้
หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ทนั ทีทไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อน
(8) หากเกิด ความเสีย หายแก่ ส ิ่ง ปลูก สร้า งบริเ วณข้า งเคียงจากการก่ อ สร้าง โครงการ/
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข
(9) จัดให้มยี ามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพือ่ ดูแลความปลอดภัยตลอด 24
ชัวโมง
่
(10) ไม่อนุ ญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(11) ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ติ นภายในบ้านพักคนงาน
(12) ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุ ษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระสานผูอ้ ยูข่ า้ งเคียงโครงการ
ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพือ่ ป้องกันความขัดแย้ง
(13) โครงการจะนามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบระบุ
ในสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง ให้ผรู้ บั เหมาปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
4.1.4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง ได้แก่ อุบตั เิ หตุตา่ งๆ อันอาจเกิดจากการทางานทีข่ าดความระมัดระวัง หรือประมาท
ในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ท่ไี ม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างที่อาจ
ก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจร เสียงและความสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอันจะมีผล
ต่อ สุขภาพทางกายและยัง มีผ ลต่อสุ ข ภาพจิตของคนงานก่อ สร้าง นอกจากนี้ การดาเนิน การของ
โครงการในระยะก่อ สร้างอาจก่อ ให้เกิด เหตุ เดือดร้อ นราคาญปญั หาจากคนงานก่ อสร้างต่อชุ มชน
ใกล้เคียง และโรคติดต่อ
ดังนัน้ โครงการจึงกาหนดให้ผู้รบั เหมามีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ว่าด้วยหมวดที่ 1 การก่อสร้าง สาหรับผลกระทบด้านความปลอดภัย ดูแลให้คนงานก่อสร้าง
ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง จัดหน้ากากกันฝุน่ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก ทีค่ รอบหู ให้กบั
คนงานก่ อ สร้าง รวมทัง้ กาหนดให้ผู้รบั เหมาปฏิบ ัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง ความ
ปลอดภัยในการท างาน นอกจากนี้จะกาหนดให้ผู้รบั เหมาก่ อสร้างรักษาดูแ ลพื้น ที่ก่อ สร้างให้เป็ น
ระเบียบและทาความสะอาดพืน้ ทีก่ ่อสร้างอยูเ่ สมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุ จัดเตรียมเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น พร้ อ มทัง้ เตรีย มพร้ อ มประสานงานกั บ โรงพยาบาลใกล้ เ คีย งเพื่อ น า
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบตั เิ หตุรุนแรง นอกจากนี้ ผูร้ บั เหมาต้องแบ่งเวลาการทางาน
และการพักผ่อนของคนงานให้เหมาะสม รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารตรวจประวัตแิ ละตรวจสุขภาพคนงาน
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และกาหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุ เดือนร้อนราคาญ
ปญั หาและโรคติดต่อ
มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงานก่อสร้างต่อคนงานก่อสร้างและชุมชน
ข้างเคียง
(1) ก าหนดให้บ ริษัท รับ เหมาก่ อ สร้ า งในโครงการต้ อ งมีก ารพิจ ารณาการจัด การด้ า น
ความปลอดภัย ประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษทั รับเหมา
ก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธกี ารคุม้ ครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของ
คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในการทางาน
- การจัดให้มแี ละควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ
- การตรวจสอบสภาพเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพือ่ ความปลอดภัยในการทางาน
(2) จัดให้มอี ุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมกับสภาพการทางานให้เพียงพอกับ
จานวนผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้
(3) กาหนดระยะเวลาในการทางานเฉพาะในช่วงกลางวัน ตัง้ แต่ 08.00 น. - 17.00 น. เว้น
แต่จะมีมาตรการป้องกันเป็ นอย่างดีและได้รบั ความเห็นชอบจากเทศบาลตาบลราไวย์
แล้ว
(4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มกี ารใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับประเภทของงาน
(5) กาหนดขอบเขตและจัดทาแนวรัว้ ของบริเวณพืน้ ที่ก่อสร้างโครงการให้ชดั เจน พร้อมทัง้
กาหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ
(6) ป้องกันเศษวัสดุรว่ งหล่น โดยตัง้ นังร้
่ านเหล็กโดยรอบอาคาร ขึงด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกัน
่ฝุน โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปูเป็ น
ทางเดิน และกันวัสดุรว่ งหล่น
(7) ทา Chain Link ยืน่ จากอาคารขณะทาโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น
และจะย้ายตามไปทุก 2-3 ชัน้
(8) ทาแผงตาข่ายกัน้ รอบอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กขึงด้วยตา
ข่ายถีท่ ุกชัน้
(9) ติดป้ายแนะนาการทางาน ป้ายเตือน เพือ่ ให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
(10) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการทางานให้กบั คนงาน เช่น หมวกนิรภัย
แว่นตานิรภัย เป็ นต้น
(11) ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบตั งิ านที่ปลอดภัยในบริเวณทีจ่ าเป็ น เช่น “เขต
ก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์” และ “เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็ นต้น
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(12) จัด ให้มีเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบวิธ ีก ารปฏิบ ัติงาน สภาพของเครื่อ งจักรอุ ป กรณ์ รวมทัง้
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย
(13) กาหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อย
(14) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพือ่ มิให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า -ออก ก่อน
ได้รบั อนุ ญาตและดูแลความปลอดภัยในพืน้ ที่
(15) ผู้รบั เหมาก่ อ สร้า งรัก ษาดูแ ลพื้น ที่ก่ อ สร้า งให้เ ป็ น ระเบียบและท าความสะอาดพื้น ที่
ก่อสร้างอยูเ่ สมอ
มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง
(1) ติด ป้ายประชาสัม พัน ธ์แ สดงรายละเอียดการก่ อสร้างโครงการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ใ ห้
ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อ มระบุ ส ถานที่แ ละหมายเลขโทรศัพ ท์ ส าหรับ รับ เรื่อ ง
ร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารสอบถามเพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง และสาเหตุเพือ่ กาหนดแนวทางแก้ไขปญั หา เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีกบั ผูอ้ ยู่
อาศัยข้างเคียงเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
(2) ติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพืน้ ทีบ่ า้ นพักคนงาน โดยระบุชอ่ื บริษทั ผูร้ บั เหมา ชื่อ
ผูร้ บั เหมา/ผูค้ วบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ เพื่อให้ผพู้ กั อาศัยทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงพืน้ ที่
บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รบั ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รบั เหมา/ผู้ควบคุมได้
โดยตรง ในกรณีได้รบั ความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน
(3) พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มคี ุณสมบัตติ รงตามที่ต้องการเข้ามาทางานในโครงการ
เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปญั หาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับ
ชุมชน
(4) ผู้รบั เหมาก่ อ สร้างต้อ งกาหนดกฎเกณฑ์แ ละคอยสอดส่อ งดู แ ลพฤติก รรมของคนงาน
ก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนราคาญ และปญั หาต่างๆ ให้กบั ผู้ท่พี กั
อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผดิ ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน
ลงโทษหรือถึงขัน้ ไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
(5) จัดให้มรี วั ้ รอบบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและบ้านพักคนงาน
(6) จัดให้มหี วั หน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม อัน
จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้เคียง
(7) จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องโครงการและบริษทั ผูร้ บั เหมาเข้าพบผูพ้ กั อาศัยทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครัง้ /สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อ
ได้ทนั ทีทไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อน
(8) หากเกิด ความเสีย หายแก่ ส ิ่ง ปลู ก สร้า งบริเ วณข้า งเคีย งจากการก่ อ สร้า ง โครงการ /
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข
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(9) จัดให้มยี ามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24
ชัวโมง
่
(10) ไม่อนุ ญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(11) จัดบ้านพักคนงานให้เป็ นสัดส่วน เพือ่ สะดวกต่อการควบคุมดูแล
(12) ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ติ นภายในบ้านพักคนงาน
(13) ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุ ษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระสานผูอ้ ยูข่ า้ งเคียงโครงการ
ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพือ่ ป้องกันความขัดแย้ง
(14) จัดให้ตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนัก งานก่อนรับเข้าปฏิบตั งิ าน โดย
พนักงานทีเ่ ป็ นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด
(15) กาหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และกาหนดบทลงโทษ
กรณีฝา่ ฝืนกฎระเบียบ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียง ดังนี้
- จัดให้มหี วั หน้ าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อ
ชุมชนข้างเคียง
- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปญั หาการลักขโมย และมิจฉาชีพ
อื่นๆ
- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณทีพ่ กั คนงานนอกเวลา 22.00 น.
- ห้ามนาสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดืม่ หรือเสพภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง
- ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเลีย้ งสัตว์ทุกชนิด
- ช่วยกันรักษาความสะอาด
(16) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นไว้สาหรับผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุในเบือ้ งต้นไว้
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4.1.4.3 สุขภาพ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็ น แนวทางในการศึก ษา (ส านัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม สานัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ,
กันยายน 2550) ซึง่ มีขนั ้ ตอนต่างๆ ได้แก่ การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening) การกาหนดขอบเขต
การศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)
1) การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening)
(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุด เด็อ ะ ไทเทิ้ล วี เป็ น โครงการประกอบกิจ การประเภทอาคารชุ ด
จานวน 232 ห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเพือ่ ประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม จานวน 228
ห้องชุด และห้องชุดเพื่อประกอบการค้าอื่นๆ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องสานักงาน ห้องอาหารพนักงาน
และฟิตเนส จานวน 4 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารทัง้ สิน้ จานวน 11 อาคาร มีขนาด
พืน้ ที่ใช้สอย 13,887.47 ตารางเมตร ทัง้ นี้ พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา
หรือ 8,503.60 ตารางเมตร โดยจะขออนุ ญ าตก่ อ สร้า งต่ อ เทศบาลต าบลราไวย์ ซึ่ง คาดว่ า จะใช้
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 14 เดือน และจากการศึกษา พบว่า กลุ่มคนทีม่ คี วามเสีย่ ง
ด้านสุขภาพจากการดาเนินโครงการ ได้แก่ คนงานก่อสร้างโครงการ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงาน
ของโครงการ และประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุ ษย์
กลุม่ คนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพ มีดงั นี้
- คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะต้องสัมผัสกับมลพิษที่อาจเกิดขึน้ อยู่
ตลอดเวลาการทางานในแต่ละวัน (ประมาณ 8 ชัวโมง)
่
- ผู้พกั อาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณพืน้ ที่
ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก
สตรีมคี รรภ์ หรือผูท้ ไ่ี วต่อการได้รบั อันตราย
2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกาหนดขอบเขตการศึก ษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้
พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ของพืน้ ทีโ่ ครงการ (ข้อ 3.4.3
ในบทที่ 3) ข้อมูลสุขภาพปจั จุบนั โดยพิจารณาจากสิง่ คุกคามสุขภาพ ได้แก่ เสียง ความสันสะเทื
่
อน
ฝุ่น เขม่ า ควัน และสิ่ง คุ ก คามต่ อ จิต ใจ ได้แ ก่ ความกัง วล เป็ น ต้น นอกจากนี้ จะพิจ ารณาด้า น
สิง่ แวดล้อม ปจั จัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
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3) การประเมิ นผลกระทบ (Assessment)
จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการสาธารณสุ ขของชุมชนที่อยู่บริเ วณใกล้เคียงพื้น ที่
โครงการ พบว่า สถานพยาบาลที่อยู่ ใกล้โครงการมากที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ราไวย์ มีระยะทางห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 1.30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที
จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากการส ารวจภาคสนามโดยการสัม ภาษณ์ ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เ คียงพื้นที่โครงการ
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บปว่ ยด้วยโรคเกีย่ วกับระบบเลือดลมต่างๆ รองลงมาโรคหวัด/โรคทางเดิน
หายใจ โรคผิวหนังและภูมแิ พ้ โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟนั /กระดูก และและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลสถิตจิ านวนผูป้ ่วยจาแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ราไวย์
จากสถิตสิ าเหตุการปว่ ย 21 กลุม่ โรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลราไวย์ ระหว่างปี
2555 - 2559 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงไปได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวม
โรคในช่อ งปาก, อาการ,อาการแสดงและสิ่ง ผิด ปกติท่ีพ บได้จ ากการตรวจทางคลินิ ก และทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ าให้ป่วย หรือตาย
และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริมโรคทีเ่ กิดเฉพาะตาแหน่ง ตามลาดับ
การประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการในระยะก่อสร้างทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในด้านคุณภาพอากาศ การบาบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปจั จัยทีส่ าคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิง่ คุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบาบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะมูล
ฝอย เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความราคาญ เป็ นต้น
ในช่ว งที่มีก ารก่ อ สร้างโครงการ กลุ่ม คนส่ว นใหญ่ ท่ีไ ด้รบั ผลกระทบด้านสุ ข ภาพ ได้แ ก่
คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านในบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและผูท้ อ่ี ยูอ่ าศัยบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
โครงการ สุขภาพของคนงานก่อสร้างและผู้ท่อี ยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างจัดเป็ นกลุ่มเสีย่ งที่อาจ
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึน้ ได้ ซึง่ สาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ทีต่ อ้ งเผชิญมลภาวะ
ต่างๆ ได้แก่ ฝุน่ ละออง เสียง ความสันสะเทื
่
อน เขม่าควัน และสารเคมี รวมถึงทีพ่ กั อาศัยของคนงาน
ก่อสร้าง มักอยูอ่ าศัยรวมกันจานวนมาก โดยมีถนิ่ ทีม่ าทัง้ ทีเ่ ป็ นคนงานต่างด้าว และคนงานไทย ดังนัน้
การอยูอ่ าศัยของคนงานทีไ่ ม่ถูกสุขลักษณะก็อาจเป็ นพาหะนาไปสู่โรคติดต่อต่างๆ ได้ นอกจากนี้การ
เกิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านมักเกิดขึน้ เป็ นประจาซึง่ อุบตั เิ หตุในแต่ละครัง้ อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
การประเมินผลกระทบจากโรคที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 4-37
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

4.1.4.4 ทัศนี ยภาพ
ปจั จุบนั โครงการยังไม่มกี ารก่อสร้างอาคาร แต่เมื่อมีการก่อสร้างอาคารห้องชุด สูง 1-5 ชัน้
จานวน 11 อาคาร อาจมีความจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกขณะก่อสร้าง เช่น ตา
ข่ายกันฝุ่น นัง่ ร้าน ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพต่อผู้ท่พี บเห็นและอยู่อาศัยที่อยู่ใน
ระยะใกล้หรือระยะประชิดกับโครงการในระดับสูง กิจกรรมดังกล่าวใช้ระยะเวลา ประมาณ 14 เดือน
เพือ่ เป็ นการลดผลกระทบโครงการกาหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างทาการปิ ดล้อมด้วยรัว้ เมทัลชีทชัวคราว
่
สูง 2.40 เมตร ตามแนวเขตทีด่ นิ เพือ่ ให้เกิดความเป็ นระเบียบ และช่วยลดผลกระทบต่อการรับรูข้ องผู้
อยู่อาศัย ผู้ท่พี บเห็น และผู้ท่สี ญ
ั จรผ่านพื้น ที่โครงการในระยะใกล้ หรือ ระยะประชิดกับ โครงการ
รวมทัง้ ใช้วสั ดุและสีของวัสดุและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในขณะก่อสร้าง เช่น ตาข่ายกันฝุน่ นัง่ ร้าน ที่เป็ นสีโทน
อ่อนและมีความกลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียง รวมทัง้ สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ
เช่น สีน้ าตาล สีขาว เป็ นต้น ดังนัน้ ผลกระทบทีม่ จี งึ อยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข คือ
(1) จัดให้มรี วั ้ เมทัลชีททึบชัวคราว
่
ความสูง 2.40 เมตร
(2) กาหนดให้มกี ารก่อสร้างในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการเท่านัน้
(3) โครงการใช้ว สั ดุ แ ละสีข องวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ใ นขณะก่ อ สร้าง เช่น ตาข่ายกัน ฝุ่น
นั ง่ ร้ า น ที่ เ ป็ น สีโ ทนอ่ อ นและมีค วามกลมกลืน กับ สีข องอาคารข้ า งเคีย ง รวมทัง้
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ เช่น สีน้ าตาล สีเทา เป็ นต้น
(4) เมือ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพืน้ ทีโ่ ครงการ พร้อมทัง้ ปรับสภาพ
พืน้ ทีโ่ ครงการให้ดสู ะอาดเรียบร้อย
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โรค

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

1. โรคระบบทางเดิ นหายใจ เช่น
 โรคภูมแิ พ้
 โรคหอบหืด

- เกิดจากการหายใจเอาสารก่อ ภูม ิแพ้ เช่น ฝุ่น
ละออง ควันบุหรี่ ควันของรถยนต์ เป็ นต้น ที่ฟ้ ุง
กระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
จนระบบเกิดปฏิกิรยิ าตอบสนองต่อสารภูมแิ พ้
ซึ่ง เป็ น สาเหตุ ข องการเกิด โรคระบบทางเดิน
หายใจ นอกจากนี้ สารก่อ ภู ม ิ แพ้ย งั กระตุ้น ให้
อาการของโรคกาเริบรุนแรงมากขึน้

1. จัดให้มรี วั ้ ทึบกันบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและใช้ผา้ ใบหรือตาข่ายกัน้ รอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่
กาลังก่อสร้าง เพื่อเป็ นแนวกาบังการฟุ้งกระจายของฝุน่ ละอองไปสร้างความราคาญแก่ผทู้ ่อี าศัยอยู่ขา้ งเคียง
และผูส้ ญ
ั จรไป-มา
2. กาหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างจัดทาโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ท่มี ดิ ชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกัน
ฝุน่ ฟุ้งกระจาย
3. จัดทาปล่องสาหรับทิง้ วัสดุ จากชัน้ บนลงมาชัน้ ล่าง
4. ฉีดพรมน้ าในพืน้ ทีก่ ่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพืน้ ที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ
อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
5. ทาความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสูถ่ นนทุกครัง้ เช่น จัดให้ลา้ งล้อ เพื่อให้ดนิ หลุดจากล้อให้หมด เป็ นต้น
6. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมีปญั หาต้องรีบแก้ไข
เพื่อลดเขม่าหรือควันทีจ่ ะเกิดขึน้
7. จัดให้ม ีพนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า -ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง
โดยรอบ โดยในกรณีท่มี เี ศษดินเปี ยกตกหล่นต้องทาความสะอาดโดยใช้น้ าฉีด และกวาดพืน้ ให้สะอาดโดย
ทันที
8. ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องจัดให้มผี า้ ใบปิ ดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มดิ ชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง
เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุทบ่ี รรทุก
9. จากัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พ้นื ที่โ ครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้น ที่
ก่อสร้าง โดยให้มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั ่วโมง
10. ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
11. หากการก่อ สร้า งโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่
บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีทท่ี งั ้ 2 ฝา่ ยหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไข
ปญั หาจากการพัฒ นาโครงการเพื่อ เจรจาหาข้อ ตกลงกัน ประกอบด้ว ย ผู้ไ ด้ร บั ผลกระทบ ผู้ก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบ (บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่ วยงานท้องถิ่น (เทศบาล
ตาบลราไวย์)
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2. โรคที่แมลงสาบเป็ นพาหะนาโรค
เช่น
 โรคระบบทางเดินอาหาร
 โรคระบบลาไส้
 โรคท้องเสีย
 โรคผิวหนัง
 โรคตับอักเสบ

- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อ
แบคทีเ รีย หนอนพยาธิ เชื้อ ไวรัส เชื้อ
โป รโ ตชั ว และเชื้ อ รา ที่ ติ ด ม ากั บ
แมลงสาบเนื่ อ งจากแมลงสาบชอบอยู่
ตามขยะ ของเสีย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. โรคอุจจาระร่วง

- เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ า ที่
เกิ ด การปนเปื้ อนของเชื้ อ แบคที เ รี ย
Shigella, Salmonella เป็ น ต้ น การ
ปนเปื้ อนเชื้ อ ไวรั ส ได้ แ ก่ rotavirus,
Norwalk virus และการติด เชื้อ พยาธิ
เช่น Giardia lamblia, Entamoeba
histolytica

1.
2.
3.
4.
5.

ปิ ดฝาถังขยะให้แน่นอยูเ่ สมอ
เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะทีป่ ิ ดมิดชิด
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณทีพ่ กั อย่างสม่าเสมอ
จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ า
ใช้สารเคมีทม่ี คี วามปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณทีพ่ กั ทุก 1 เดือน
กาจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุแ์ มลงสาบ ก่อนและหลังรื้ อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ า ห้องส้วม โดย
วิธดี งั ต่อไปนี้
- ฉีดพ่นยากาจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ า ห้องส้วม ก่อนและหลังการรือ้ ถอน เพื่อป้องกัน
แมลงสาบหนีออกสูภ่ ายนอกระหว่างรือ้ ถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทัง้ หมดย้ายออกไปหมดแล้ว
- กาจัดขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้เทศบาลตาบลราไวย์ เข้ามารับไปกาจัดให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือค้าง
- สูบสิง่ ปฏิกูลภายในถังบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูป โดยเทศบาลตาบลราไวย์ นาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลัก
ั
สุขาภิบาล และฝงกลบถั
งบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปในทันที
- ทาความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายหลังการรือ้ ถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
ติดป้ายรณรงค์ให้ลา้ งมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และรับประทานอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ
จัดให้มนี ้ าดื่มทีส่ ะอาดไว้ให้คนงาน
กาจัดขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกูล บริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่างสม่าเสมอ
จัดให้มหี อ้ งส้วมทีถ่ ูกสุขลักษณะ
จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดห้องส้วม และห้องอาบน้ าอย่างสม่าเสมอ
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4. โรคที่ยงุ เป็ นพาหะนาโรค เช่น
 โรคไข้เลือดออก
 โรคไข้มาลาเรีย
 โรคเท้าช้าง
 โรคไข้สมองอักเสบ

สาเหตุการเกิ ดโรค
-

เกิดจากยุงลายทีเ่ ป็ นพาหะนาโรคกัด
เกิดจากยุงก้นปล่องทีเ่ ป็ นพาหะนาโรคกัด
เกิดจากยุงลายเสือทีเ่ ป็ นพาหะนาโรคกัด
เกิดจากยุงราคาญทีเ่ ป็ นพาหะนาโรคกัด

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

4-84
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ขวดน้ า กระป๋อง หรือภาชนะอื่นทีอ่ าจจะเก็บขังน้ า หากไม่ใช้ ให้คว่าหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มนี ้ าขัง
ปิ ดปากภาชนะเก็บน้ าอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยงุ เข้าไปวางไข่
จัดให้มกี ารติดตัง้ มุง้ ลวด หรือให้คนงานนอนในมุง้
สารวจและกาจัดแหล่งลูกน้ ายุงลายบริเวณทีพ่ กั เป็ นประจา
จัดให้มเี จ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทาการฉีดพ่นยา ในกรณีท่โี รคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผูป้ ่วย
บริเวณทีพ่ กั อาศัย
6. เก็บทาลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มดิ ชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ าได้ จะช่วย
กาจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ได้ดี
7. บริเวณทีป่ ลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่ นก็ทาให้มยี ุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มดื ๆ อับๆ
ควรแก้ไขให้ดโู ปร่งตาขึน้ ถ้าเป็ นต้นไม้ประดับในบริเวณบ้าน ก็ต้องคอยสังเกตว่ารดน้ ามากไปจนมีน้ า
ขังอยูใ่ นจานรองกระถางหรือเปล่า พยายามเทน้ าทิง้ บ่อยๆ
8. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ า โดยรอบโครงการเพื่อป้อ งกันไม่ให้เกิดน้ าขัง และสามารถ
ระบายน้ าออกได้ดไี ม่ให้เกิดการอุดตัน
9. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน
10. กาจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ก่อนและหลังรือ้ ถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ า ห้องส้วม โดยวิธดี งั ต่อไปนี้
- ฉี ด พ่น ยาฆ่า แมลงทัง้ ก่อ นและหลัง รื้อ ถอน โดยฉี ดพ่น ภายหลัง เมื่อ คนงานทัง้ หมดย้า ยออกไป
หมดแล้ว
- ใส่ทรายอะเบทในภาชนะทีพ่ บลูกน้ า
- ทาความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายหลังการรือ้ ถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
1.
2.
3.
4.
5.
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ตารางที่ 4-37 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึ้น ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
โรค
5. โรคที่แมลงวันเป็ นพาหะ เช่น
 อหิวาตกโรค

สาเหตุการเกิ ดโรค
- เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ าดื่มที่ไม่
สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอม
อุจ จาระหรือ อาเจีย นของผู้ป่ว ย และน าเชื้อ
แพร่กระจายอยูใ่ นอาหารและน้ าดื่ม

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4-85
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

จัดให้มหี อ้ งส้วมทีส่ ะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล
จัดให้มนี ้ าดื่มและน้ าใช้ทส่ี ะอาดให้คนงาน
รณรงค์ให้ลา้ งมือทุกครัง้ ก่อนรับประทานอาหาร
รณรงค์ให้รบั ประทานอาหารทีป่ รุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารทีม่ แี มลงวันตอม
รณรงค์ให้เก็บภาชนะทีใ่ ส่อาหารให้มดิ ชิด ไม่ให้แมลงวันไปตอมได้
ฉีดพ่นยากาจัดแมลงวันในบริเวณทีม่ แี มลงวันชุกชุม
ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน
กาจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้ องน้ า ห้องส้วม โดยวิธี
ดังต่อไปนี้
- ฉี ด พ่น ยาฆ่า แมลงทัง้ ก่ อ นและหลังรื้อ ถอน โดยฉี ด พ่นภายหลัง เมื่อคนงานทัง้ หมดย้า ยออกไป
หมดแล้ว
- กาจัดขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้เทศบาลตาบลราไวย์เข้า มารับไปกาจัดให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือค้าง
- สูบสิง่ ปฏิกูลภายในถังบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูป โดยเทศบาลตาบลราไวย์นาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลัก
ั
สุขาภิบาล และฝงกลบถั
งบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปในทันที
- ทาความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายหลังการรือ้ ถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
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ตารางที่ 4-37 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึ้น ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
โรค
6. โรคที่คนเป็ นพาหะ เช่น
 โรคไวรัสตับอักเสบ บี, ซี

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

- เกิด จากการมีเ พศสัม พัน ธ์ร่ว มกับ ผู้ติด เชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี, ซี
- เกิดจากสัมผัสกับเลือดผูป้ ว่ ย เช่น ถูกเข็มที่ใช้
เจาะเลือด หรือฉีดยาผูป้ ่วยที่มเี ชื้อไวรัสอยู่ตา
หรือแทงโดยอุบตั เิ หตุท่มี อื หรือผิวหนังถลอก
แล้วไปสัมผัสกับเลือดของผูป้ ว่ ย
- ประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น

1. พิจารณารับคนงานในท้องถิน่ เป็ นอันดับแรก กรณีรบั คนงานต่างด้าวเข้าทางาน ต้องรับคนงานต่างด้าว
2.
3.
4.
5.

4-86
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ทีม่ ใี บอนุญาตเข้าทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทางาน
ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยทีถ่ ูกต้องทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น
จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มมี าตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด มีการระบายอากาศที่ดไี ม่อบั
ทึบ อีกทัง้ ยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจานวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัด
จนเกินไป
- จัดห้องสุขาทีถ่ ูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน
- จัดให้มนี ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ทีส่ ะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ
- จัดให้มกี ารบาบัดน้ าเสียจากห้องส้วมและน้ าใช้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- จัดให้มกี ารรองรับขยะมูลฝอยที่มขี นาดที่เหมาะสม และจานวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอยจาก
คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม
รวบรวมนาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มขี ยะเหลือตกค้าง
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ตารางที่ 4-37 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึ้น ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
โรค
7. โรควัณโรค

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

4-87

- เกิดจากได้รบั เชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium 1. พิจารณารับคนงานในท้องถิน่ เป็ นอันดับแรก กรณีรบั คนงานต่างด้าวเข้าทางาน ต้องรับคนงานต่างด้าว
tuberculosis ที่อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วย
ทีม่ ใี บอนุญาตเข้าทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทาให้เชื้อ 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทางาน
กระจายในอากาศ นอกจากนี้เสมหะของผูท้ ่มี ี 3. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
เชือ้ วัณโรค ลงสูพ่ น้ื ทีไ่ ม่ม ี แสงแดดส่อง เชื้อก็
- บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มมี าตรฐานตามทีก่ ฎหมายกาหนด มีการระบายอากาศที่ดไี ม่
สามารถอยูใ่ นเสมหะทีแ่ ห้งได้นาน
อับทึบ อีกทัง้ ยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจานวนคนต่อห้องทีเ่ หมาะสม และไม่แออัด
- เชื้อจะกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกาย
จนเกินไป
ทางระบบทางเดินหายใจ จนก่อให้เกิดโรค
- จัดห้องสุขาทีถ่ ูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
- จัดให้มนี ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ทีส่ ะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ
- เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณทีพ่ กั อาศัย
- จัดให้มกี ารบาบัดน้ าเสียจากห้องส้วมและน้ าใช้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ไม่ดี มีความชืน้ ไม่มแี สงแดดส่องถึง
- จัดให้มกี ารรองรับขยะมูลฝอยที่มขี นาดที่เหมาะสม และจานวนเพียงพอเพื่ อรองรับขยะมูลฝอยจาก
คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม
รวบรวมนาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มขี ยะเหลือตกค้าง

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 4-37 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึ้น ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
โรค
8. โรคไข้หวัดนก

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

- เกิดจากการสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย หรือมูลของ
สัตว์ปีกทีป่ ว่ ยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
- เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณทีพ่ กั อาศัย
ไม่ดี มีความชืน้ ไม่มแี สงแดดส่องถึง

1. พิจารณารับคนงานในท้องถิน่ เป็ นอันดับแรก กรณีรบั คนงานต่างด้าวเข้าทางาน ต้องรับคนงานต่างด้าว
2.
3.
4.
5.
6.

4-88
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ทีม่ ใี บอนุญาตเข้าทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทางาน
ห้ามนาสัตว์ปีกเข้ามาเลีย้ งในบริเวณบ้านพักคนงานและพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
รณรงค์ให้ลา้ งมือด้วยสบู่และน้ าทุกครัง้ ทีม่ กี ารสัมผัสสัตว์ปีก
ในช่วงที่มกี ารระบาดของโรค รณรงค์ให้ไม่ควรใช้มอื เปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้อง
ทาการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิ ดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ าทุกครัง้
จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
- บ้านพักคนงาน โครงการจะสร้างให้มมี าตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด มีการระบายอากาศที่ดไี ม่อบั
ทึบ อีกทัง้ ยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจานวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัด
จนเกินไป
- จัดห้องสุขาทีถ่ ูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน
- จัดให้มนี ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ทีส่ ะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ
- จัดให้มกี ารบาบัดน้ าเสียจากห้องส้วมและน้ าใช้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- จัดให้มกี ารรองรับขยะมูลฝอยที่มขี นาดที่เหมาะสม และจานวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอยจาก
คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม
รวบรวมนาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มขี ยะเหลือตกค้าง
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- เกิดจากการสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย ของผูป้ ่วยที่
ติดเชื้อไวรัสซาร์ส ซึ่งเชื้อไวรัสซาร์สดังกล่าว
สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ราว 3-6 ชม.
และเกาะติดอยู่กบั ข้าวของเครื่องใช้ซ่งึ หากมี
ใครสัมผัสในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อาจจะติด
เชือ้ ไวรัสดังกล่าวได้
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
- ระบบระบายอากาศบริเวณที่พกั อาศัยไม่ดี มี
ความชืน้ ไม่มแี สงแดดส่องถึง

1. พิจารณารับคนงานในท้องถิน่ เป็ นอันดับแรก กรณีรบั คนงานต่างด้าวเข้าทางาน ต้องรับคนงานต่างด้าว
2.
3.
4.
5.
6.

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ทีม่ ใี บอนุญาตเข้าทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทางาน
ห้ามนาสัตว์ปีกเข้ามาเลีย้ งในบริเวณบ้านพักคนงานและพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
รณรงค์ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ควรขยี้ตา จมูกหรือ
ปาก
รณรงค์ให้ใช้ผา้ ปิ ดตา ปิ ดจมูกทุกครัง้ เมื่อไอหรือจาม ขณะที่มอี าการเป็ นหวัด ควรใช้หน้ากากอนามัย
อยูเ่ สมอ
จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
- บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มมี าตรฐานตามทีก่ ฎหมายกาหนด มีการระบายอากาศที่ดไี ม่
อับทึบ อีกทัง้ ยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจานวนคนต่อห้องทีเ่ หมาะสม และไม่แออัด
จนเกินไป
- จัดห้องสุขาทีถ่ ูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน
- จัดให้มนี ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ทีส่ ะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ
- จัดให้มกี ารบาบัดน้ าเสียจากห้องส้วมและน้ าใช้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- จัดให้มกี ารรองรับขยะมูลฝอยที่มขี นาดที่เหมาะสม และจานวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอยจาก
คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม
รวบรวมนาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มขี ยะเหลือตกค้าง
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 โรคแผลในกระเพาะ
อาหาร
 โรคประสาท
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

- เกิ ด จากความวิ ต กกั ง วลด้ า นความ 1. จัดหาทีพ่ กั อาศัยทีแ่ ข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
2. แบ่งเวลาการทางานและการพักผ่อนให้มคี วามเหมาะสม
- ผลกระทบที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการ 3. วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพืน้ ทีน่ อกโครงการ เช่น
ก่ อ สร้ า ง เช่ น ฝุ่ น ละออง เสี ย งดั ง
- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปญั หาการลักขโมยกับทาร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงาน
แรงสั ่นสะเทือ น และกลิ่นจากขยะหรือ
ด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง
น้ าเสีย เป็ นต้น
- กาหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก
- บริษทั ฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยทีบ่ ริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- มีผจู้ ดั การแคมป์ดแู ลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผูพ้ กั อาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้
- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน
- ติดตัง้ อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย
- หากคนงานฝา่ ฝืนกฎระเบียบหรือทาผิดกฎหมาย บริษทั ผูร้ บั เหมาจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
- การเกิดอัคคีภยั
1. ติดตัง้ ถังดับเพลิงให้เพียงพอในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง และติดตัง้ ถังดับเพลิงในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
- เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการก่อสร้าง 2. ให้คาแนะนากับเจ้าหน้าทีท่ ุกคนถึงวิธกี ารใช้ถงั ดับเพลิงอย่างถูกต้อง
ชารุดเสียหาย
3. เคลื่อนย้ายวัสดุทเ่ี ป็ นเชือ้ เพลิงออกจากพืน้ ที่ ทีม่ กี ารเชื่อม
- การปฏิบตั ิงานโดยความประมาทขาด 4. เก็บวัตถุไวไฟไว้เป็ นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชดั เจน
ความระมัดระวัง
5. ห้ามไม่ให้สบู บุหรีใ่ นพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ พร้อมทัง้ ให้มปี ้ าย
6. เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รบั การดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้
7. เครื่องมือหรือเครื่องจักรทีช่ ารุดเสียหายห้ามใช้งาน
8. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนการใช้งานทุกครัง้
9. จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง
10. ติดตัง้ แนวรัว้ หรือทาการปิ ดกัน้ พืน้ ทีอ่ นั ตราย
11. ติดเครื่องหมายแจ้งเตือน “พืน้ ทีอ่ นั ตราย“
12. ห้ามพนักงาน หรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าพืน้ ทีอ่ นั ตราย
13. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แว่นตา

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะดาเนิ นการ

4.2.1 ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.2.1.1 สภาพภูมิประเทศ
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด เพื่อการค้าใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม ซึง่ กิจกรรม
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงลักษณะภูมปิ ระเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมปิ ระเทศของพืน้ ที่
โครงการยังคงเป็ นทีร่ าบ มีเพียงการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์พน้ื ที่ จากเดิมทีเ่ ป็ นพืน้ ทีว่ ่างมีตน้ ไม้
และวัชพืชขึน้ ปกคลุม เปลีย่ นไปเป็ นอาคารห้องชุด สูง 1-5 ชัน้ จานวน 11 อาคาร พร้อมทัง้ ระบบ
สาธารณู ป การ ที่จ อดรถยนต์ภ ายในโครงการ ถนน สระว่า ยน้ า และพื้น ที่ส ีเ ขียว อย่า งไรก็ตาม
โครงการได้จดั พื้นที่สเี ขียวและจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเป็ นพื้นที่ส ี
เขียว ร้อ ยละ 17.61 ของพื้น ที่โ ครงการ ดัง นัน้ การด าเนิ น โครงการจึง ไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมปิ ระเทศ
4.2.1.2 ทรัพยากรดิ นและการเกิ ดดิ นถล่ม
โครงการจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียว ร้อยละ 17.61 ของพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และ
ไม้ยนื ต้นปกคลุมดินในพื้นทีโ่ ครงการ ซึง่ จะช่วยดูดซับน้ าฝน ชะลอการไหลของน้ าฝนและลดการกัด
เซาะหน้ าดินได้ สาหรับการระบายน้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากชัน้ หลังคาของ
อาคาร และจากพืน้ ดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ าฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการ
ระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณสนามหญ้าและพืน้ ทีส่ เี ขียว อีกรูปแบบคือการให้
น้ าฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมปิ ระเทศ ซึ่งน้ าฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่บ่อระบายน้ าที่เตรียมไว้
สาหรับน้ าฝนจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะรวบรวมน้ าฝนลงท่อระบายน้ าฝนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อพักน้ าเป็ นระยะอยูโ่ ดยรอบ
พืน้ ทีโ่ ครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ าฝนจากส่วนนี้ทงั ้ หมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อ
หน่วงน้ าต่อไป
สาหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหน่ วงน้ า โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณ
ตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนัน้ จึงคาดว่าอยูใ่ นระดับตา่ ต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
แต่อย่างใด
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดให้มพี น้ื ที่สเี ขียว ร้อยละ 17.61 ของพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม
และไม้ยนื ต้นปกคลุมดินในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(2) จัดให้มที ่อระบายน้ าฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความ
ลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อพักน้ าเป็ นระยะอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
ของโลก (Gravity)
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

4.2.1.3 ธรณี วิทยา และการเกิ ดแผ่นดิ นไหว
1) ธรณี วิทยา และการเกิ ดแผ่นดิ นไหว
พืน้ ที่โครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นตะกอนเศษหินเชิงเขา :ทรายและดิน
เคลย์ สีเทาจาง การคัดขนาดไม่ด ี พบแร่ดบี ุกสะสมตัวมาก ยุคควอเทอร์นารี และพืน้ ทีโ่ ครงการอยูใ่ น
เขต 2ก ซึง่ มีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คลั ลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงทีท่ า
ให้ทุกคนตกใจ สิง่ ก่อสร้างทีอ่ อกแบบไม่ดปี รากฏความเสียหาย โดยเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกาหนด
ว่ามีความเสีย่ งในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิตแิ ผ่นดินไหวของกรม
อุตุนิยมวิทยาปี ล่าสุด พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 พบการเกิดแผ่นดินไหวที่มจี ุดศูนย์กลางอยู่ท่ี อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรงทีส่ ุด 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึง่ เป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2555 ทาให้เกิดการส่งถ่ายแรงสันสะเทื
่
อน และเป็ นตัวกระตุน้ ให้แขนง
ของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต
หลังจากนัน้ มีแผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ชอ็ ก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครัง้ รู้สกึ ได้
ประมาณ 4 ครัง้ และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพืน้ ทีบ่ ้านลิ
พอน-บางขาม หมู่ท่ี 2 ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง เสียหายเล็กน้อยกว่า 200 หลังคาเรือน ตาบลป่า
คลอก อาเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็ นบ้านปูนก่ออิฐชัน้ เดียว ขณะทีเ่ ขือ่ น
บางเหนียวดา ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ หมู่ท่ี 7 ตาบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รบั ความเสียหายแต่
อย่างใด (สานักธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนที่แสดงการประเมินความ
รุ น แรงแผ่ น ดิน ไหวในจัง หวัด ภู เ ก็ต (รูป ที่ 3-5) พบว่ า พื้น ที่โ ครงการอยู่ ห่ า งจากจุ ด ศู น ย์ก ลาง
แผ่นดินไหวระยะทางประมาณ 28.90 กิโลเมตร มีความรุนแรงระดับ V เมอร์คลั ลี คือ หากมี
แผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงทีท่ าให้รสู้ กึ เกือบทุกคน ของในบ้านเริม่ แกว่งไกว
นอกจากนี้บริเวณโครงการไม่ได้อยูใ่ นบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยูห่ ่างจากแนวรอย
เลื่อนที่ใกล้ท่สี ุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ ย ซึ่งเป็ นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี
กระบี่ และพังงา เป็ น ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบการก่อสร้างให้
เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการใช้เสาเข็มรับน้ าหนักอาคาร ดังนัน้ การเกิด
แผ่นดินไหวจึงส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการอยูใ่ นระดับตา่
2) การเกิ ดสึนามิ
ั่
พืน้ ทีโ่ ครงการอยูห่ า่ งจากแนวชายฝงทะเลประมาณ
197-335 เมตร เมตร จากแผนทีเ่ ส้นทาง
หนีภยั สึนามิหาดในหาน-หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต พบว่า บริเวณพืน้ ทีข่ องโครงการไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากสึนามิ อย่างไรก็ตาม บริเวณจุดปลอดภัยที่ใกล้โครงการมากทีส่ ุด คือ บริเวณทีส่ ูงเยือ้ งกับซอยทวี
สมานอนุ สรณ์ โดยมีระยะทางประมาณ 300 เมตร และสถานทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
คือ วัดสว่างอารมณ์ โดย
มีระยะทางประมาณ 730 เมตร ดังนัน้ ผลกระทบจากการเกิดสึนามิตอ่ พืน้ ทีโ่ ครงการจึงอยูใ่ นระดับตา่
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดเส้นทางหนีภยั โดยมีป้ายบอกเป็ นระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบตั ขิ น้ึ สามารถอพยพไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน
(2) เตรีย มพร้ อ มประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบหากเกิด ธรณี พ ิบ ัติภ ัย ได้ แ ก่
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ และผูพ้ กั อาศัย
ในการอพยพออกจากอาคารได้ทนั ท่วงที
(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรูด้ า้ นการปฏิบตั ติ น
กรณีเกิดธรณีพบิ ตั ภิ ยั แก่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ และผูพ้ กั อาศัยในโครงการ
(4) จัดให้มกี ารซ้อมแผนอพยพเพือ่ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ และผูพ้ กั อาศัยใน
โครงการด้ว ย หรือ หากจังหวัด มีการฝึ ก ซ้อ มอพยพหนีภ ัย เจ้าหน้ าที่ฝ่ายต่างๆ ของ
โครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึ กดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ จริงขึน้ โดยกาหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พกั อาศัยภายในอาคาร
ออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มกี ารซักซ้อมอย่างน้อยปีละครัง้
(5) ออกแบบการก่ อ สร้า งให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิก ารและผัง เมือ งและ
มาตรฐานการออกแบบอาคารทีส่ ภาวิศวกรรับรอง
(6) ออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง กาหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต้ า นทาน ความคงทนของอาคาร และพื้ น ดิ น ที่ ร อบรับ อาคารในการต้ า นทาน
แรงสันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
(7) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของท้องถิน่ อย่างเคร่งครัด
4.2.1.4 คุณภาพอากาศ
มลพิษทางอากาศทีส่ าคัญในระยะดาเนินการ คือ ฝุน่ ละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) และไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ทีเ่ กิดจาก
ยานพาหนะ บริษทั ฯ ทีป่ รึกษาได้คานวณปริมาณมลพิษทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้แบบจาลอง 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)

เมือ่

C
Q

=
=
=

D

=

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

ความเข้มข้นของมลสารทีเ่ กิดขึน้ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณมลสารทีเ่ กิดขึน้ (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที)
สัมประสิทธิตั์ วคูณของการปล่อยมลพิษ x ระยะทางวิง่ ภายใน
โครงการ x จานวนทีจ่ อดรถยนต์
ความกว้า งของพื้น ที่ (ระยะทางตัง้ ฉากกับ ทิศ ทางลม) ของ
โครงการเท่ากับ 180 เมตร (กรณีลมทีพ่ ดั มาจากทิศตะวันตก)
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W

=

ความเร็ว ลม จากสถิติภู ม ิอ ากาศ ในคาบ 30 ปี ของสถานี
อุตุนิยมวิทยาภูเก็ต พบว่า มีค่าเท่ากับ 2.1 knot หรือ 1.08 m/s
(1 knot = 0.5144 m/s)

M

=

Mixing Height เป็ นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุ้ ง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศ จากแหล่งกาเนิดมีค่าเท่ากับ
1,441.91 เมตร และภายในอาคาร เท่ากับ 3.15 เมตร

กาหนดให้ ระยะทางทีร่ ถยนต์วงิ่ ภายในโครงการ (วิง่ 2 เทีย่ ว/วัน)

= 0.42

กิโลเมตร

จานวนทีจ่ อดรถยนต์ภายนอกอาคาร

= 33

คัน

จานวนทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร

= 25

คัน

รถทุกคันเข้ามาในโครงการภายใน

1

ชัวโมง
่

ใช้อตั ราการระบายมลสารจากรถยนต์ในตารางที่ 4-24 ซึง่ อนุ มานว่าเป็ นเครื่องยนต์ดเี ซลเล็ก
และเบนซิน เมือ่ เปรียบเทียบมลพิษทีป่ ล่อยออกมาระหว่างเครื่องยนต์ดเี ซลเล็กและเบนซิน ถ้าค่าไหน
มากกว่าจะนาค่านัน้ มาประเมิน โดยมีค่าสัมประสิทธิการปล่
อยของก๊าซแต่ละชนิดดังนี้ (รายละเอียด
์
แสดงดังตารางที่ 4-38)
ตารางที่ 4-38 สัมประสิ ทธิ์ การปล่ อยของก๊าซแต่ ละชนิ ดระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก และ
เบนซิ น
สัมประสิ ทธิ์ การปล่อยมลพิษ (กรัม/กิ โลเมตร)

ชนิ ดของมลพิษ
ฝุน่ ละอองรวม (TSP)
ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

0.1*
0.398**
5.745**
4.116**
0.182**
1.535**

ทีม่ า : * Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand, 1994
** กรมควบคุมมลพิษ, 2543

โดยสามารถคานวณหาปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษของโครงการ ได้ดงั นี้
(1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP)
Qนอกอาคาร

Cนอกอาคาร
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=

0.1 x 1,000 x 0.42 x 2 x 33

=

2,772

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.77

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.77 / (180 x 1.08 x 1,441.91)
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0.00000275

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุน่ ละอองรวมทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายนอกอาคาร มีค่า
เท่ากับ 0.00000275 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qภายในอาคาร

Cภายในอาคาร

=

0.1 x 1,000 x 0.42 x 2 x 25

=

2,100

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.58

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.58 / (180 x 1.08 x 3.15)

=

0.00095260

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุน่ ละอองรวมที่เกิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายในอาคาร มีค่า
เท่ากับ 0.00095260 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Cรวม

=

Cนอกอาคาร + Cในอาคาร

=

0.00000275 + 0.00095260

=

0.00095535

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้ม ข้น ของฝุ่น ละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่ อไอเสีย
รถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00095535 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับปริมาณฝุน่
ละอองรวมทีเ่ กิดขึน้ จริงในปจั จุบนั จะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงทีเ่ ปิ ดดาเนินโครงการ โดยปริมาณ
ฝุน่ ละอองรวมพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 บริเวณ
จุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุน่ ละอองรวม เท่ากับ 0.042 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไวรอน
เมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, ธันวาคม 2561)
ดังนัน้ ปริมาณฝุน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ
=

0.00095535 + 0.042

=

0.04295535

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการค านวณ ท่ อ ไอเสีย รถยนต์ข องโครงการจะท าให้ฝุ่น ละอองฟุ้ งกระจายในพื้น ที่
ประมาณ 0.04295535 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุน่ ละอองรวมทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

(2) ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
Qนอกอาคาร

Cนอกอาคาร

=

0.398 x 1,000 x 0.42 x 2 x 33

=

11,032.56

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

3.06

มิลลิกรัม/วินาที

=

3.06 / (180 x 1.08 x 1,441.91)

=

0.00001092

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายนอกอาคาร มี
ค่าเท่ากับ 0.00001092 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qภายในอาคาร

Cภายในอาคาร

=

0.398 x 1,000 x 0.42 x 2 x 25

=

8,358

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

2.32

มิลลิกรัม/วินาที

=

2.32 / (180 x 1.08 x 3.15)

=

0.00378862

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายในอาคาร
มีคา่ เท่ากับ 0.00378862 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Cรวม
=
Cนอกอาคาร + Cในอาคาร
=

0.00001092 + 0.00378862

=

0.00379954

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากปริมาณความเข้มข้นของฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ
มีค่าเท่ากับ 0.00379954 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
เกิดขึน้ จริงในปจั จุบนั ในบริเวณพืน้ ที่โครงการจะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงที่เปิ ดดาเนินโครงการ
โดยปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 บริเวณจุด
ตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็ก เท่ากับ 0.021 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไว
รอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, ธันวาคม 2561)
ดังนัน้ ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ
=

0.00379954 + 0.021

=

0.02479954

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทาให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้ งกระจายใน
พืน้ ทีป่ ระมาณ 0.02479954 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

4-96

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุน่ เฉลีย่ 24 ชม. เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Qนอกอาคาร

Cนอกอาคาร

=

5.745 x 1,000 x 0.42 x 2 x 33

=

159,251.4

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

44.24

มิลลิกรัม/วินาที

=

44.24 / (180 x 1.08 x 1,441.91)

=

0.00015783

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่เี กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายนอก
อาคาร มีคา่ เท่ากับ 0.00015783 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qภายในอาคาร

Cภายในอาคาร

=

5.745 x 1,000 x 0.42 x 2 x 25

=

120,645

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

33.51

มิลลิกรัม/วินาที

=

33.51 / (180 x 1.08 x 3.15)

=

0.05472271

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิดขึ้น จากท่อ ไอเสียรถยนต์ภายใน
อาคาร มีคา่ เท่ากับ 0.05472271 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Cรวม

=

Cนอกอาคาร + Cในอาคาร

=

0.00015783 + 0.05472271

=

0.05488054

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากปริมาณความเข้มข้นของก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของ
โครงการ มีค่ า เท่ า กั บ 0.05488054 มิ ล ลิ ก รัม /ลู ก บาศก์ เ มตร เมื่ อ น าไปรวมกับ ปริม าณก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในปจั จุบนั ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการจะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วง
ที่เปิ ดดาเนินโครงการ โดยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ บริเวณพื้นที่โครงการ ในระหว่างวันที่
6-7 ธัน วาคม 2561 บริเ วณจุด ตรวจวัด ดัง กล่าวมีป ริม าณก๊ าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ เท่ ากับ 0.50
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, ธันวาคม 2561)
ดังนัน้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ
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มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

จากการคานวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทาให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฟุ้งกระจาย
ในพืน้ ที่ 0.55488054 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงสุ ด 1 ชม. ไม่เ กิน 34.2 มิล ลิก รัม /
ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)
ตารางที่ 4-39 ค่ าความเข้ มข้ นของมลพิ ษจากท่ อ ไอเสี ยรถยนต์ เปรี ยบเที ยบกับมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ
มลพิษ

ความเข้มข้นของ
มลพิษที่เกิ ดขึน้
ในปัจจุบนั ***
(มก./ลบ.ม.)

ความเข้มข้น ความเข้มข้นสาร
ของมลพิษจาก มลพิษคาดว่าจะ
การคานวณ เกิ ดขึน้ ในอนาคต
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)

ค่ามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)

ฝุ่ นละอองรวม (TSP)

0.042

0.00095535

0.04295535

ไม่เกิน 0.330 /1,/2

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)**

0.021

0.00379954

0.02479954

ไม่เกิน 0.120 /1,/2

0.5

0.05488054

0.55488054

ไม่เกิน 34.2 /1

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)*
หมายเหตุ *

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คิดทีค่ ่าเฉลีย่ 1 ชัวโมง
่

** ฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน คิดทีค่ ่าเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
/2 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ทีม่ า : *** บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, ธันวาคม 2561

มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) ติดป้ายให้ผพู้ กั อาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารขับเคลื่อน เช่น กรณีทจ่ี อดรอผูพ้ กั
อาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปญั หาเรื่องฝุ่นฟุ้ ง
กระจาย
(2) จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมทัง้ ดูแลรักษาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณพืน้ ที่
ว่าง เพือ่ ให้ชว่ ยดูดซับมลสารทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(3) จากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพือ่ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุน่ บริเวณผิวถนน
โดยติดป้ายจากัดความเร็ว
(4) ทาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการล้างถนนเป็ นประจา เพื่อป้องกันการฟุ้ ง
กระจายของฝุน่ บริเวณผิวถนน
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

4.2.1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน
เมือ่ เปิดดาเนินการมลพิษทางเสียงและความสันสะเทื
่
อนทีจ่ ะเกิดขึน้ จะเกิดจากการจราจรของ
รถที่เข้า-ออกภายในโครงการ เนื่องจากโครงการเป็ นการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ซึ่งเป็ น
สถานทีท่ ต่ี อ้ งการความสงบเงียบ ประกอบกับเสียงจากการจราจรเป็ นเสียงทีไ่ ด้ยนิ เป็ นปกติประจาอยู่
แล้ว ของสัง คมเมือ ง และจากการตรวจวัด ระดับ เสีย งบริเ วณพื้น ที่โ ครงการ ในระหว่า งวัน ที่ 6-9
กันยายน 2561 โดยบริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีค่าระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 53.70 dB(A)
ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จากัดความเร็วของรถยนต์ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
(2) ทาป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดบั เครือ่ งยนต์เมือ่ จอดรถ
(3) ปลูกต้นไม้ยนื ต้นเป็ นรัว้ กันเสียงโดยรอบโครงการ
(4) กาหนดกิจกรรมทีจ่ ะเกิดเสียงดังรบกวนให้อยูภ่ ายในอาคาร

4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพ
4.2.2.1 นิ เวศวิ ทยาทางบก
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ตัง้ อยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลราไวย์ สภาพแวดล้อมทัวไปบริ
่
เวณพืน้ ที่
โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็ น พื้นที่บริการท่องเที่ยว พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อยู่
อาศัย ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะดาเนินการจึง ไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก
สาหรับรายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้
1) ทรัพยากรป่ าไม้
จากผลการสารวจพรรณไม้ทพ่ี บในพืน้ ทีโ่ ครงการพบพรรณไม้ ได้แก่ ต้นกระถินณรงค์ ทัง้ นี้
ไม่พบพรรณไม้ท่จี ดั เป็ น พืชอนุ รกั ษ์ ตามพระราชบัญญัติ พัน ธุ์พชื พ.ศ. 2518 รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ใ น
สถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุใ์ นธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิง่
(critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูก
คุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชือ่ ชนิดพืชปา่ แนบท้ายอนุ สญ
ั ญา ไซเตส (CITES) และของ
ประเทศไทย แต่อย่างใด ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะดาเนินการจึง ไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรปา่ ไม้แต่อย่างใด

2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
สิง่ มีชีวติ บนบกที่พบบริเวณพื้น ที่โครงการ และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีน้อ ยมาก
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีการพัฒนาเป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยทาให้ไม่พบสิง่ มีชวี ติ ประเภทสัตว์ป่าทีม่ คี ุณค่า
แก่การอนุ รกั ษ์หรือสัตว์ป่าทีห่ ายาก สัตว์บกทีพ่ บก็เป็ นชนิดทีพ่ บได้ทวไปในพื
ั่
น้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศ
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ไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ คางคกบ้าน อึ่งอ่าง
บ้าน และปาดบ้าน สัตว์เลือ้ ยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิง้ ก่า จิง้ เหลนบ้าน และกิ้งกือ นก (Birds) ได้แก่
นกกระจิบ และนกเอี้ยงสาริกา แมลง (Insects) ได้แก่ มด ตักแตน
๊
และแมลงปอบ้าน ทัง้ นี้ สัตว์บกที่
พบทัง้ หมดไม่จดั เป็ นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่จดั อยูใ่ นสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุใ์ นธรรมชาติ (extinct
in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญ
พัน ธุ์ (vulnerable) และใกล้คุ ก คาม (near threatened) ตามบัญ ชีรายชื่อ ชนิ ด สัตว์ป่าแนบท้า ย
อนุ ส ัญ ญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทย เนื่ อ งจากสัต ว์ด ัง กล่ า วที่พ บเป็ น ชนิ ด ที่ม ีก าร
แพร่กระจายทัวไปตามพื
่
น้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะดาเนินการจึง
ไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสัตว์บก
4.2.2.2 นิ เวศวิ ทยาทางน้า
พืน้ ที่โครงการมีคลองปากบางไหลผ่านพืน้ ที่โครงการ สัตว์น้ าที่พบในคลองปากบาง ได้แก่
ปลาซิวแก้ว และปลาสร้อย โดยโครงการได้จดั ให้มถี งั บาบัดน้ าเสียระบบเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึด
เกาะ (Fixed-Film Aeration Tank) จานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X,
WWT-Y1 และ WWT-Y2 ถังบาบัดน้ าเสียระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter)
จานวน 3 ชุด ได้แก่ SS-1, SS-2 และ SS-3 ถังดักไขมัน จานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังดักไขมัน GT-U,
GT-V, GT-X, GT-Y1 และ GT-Y1 น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45
ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ า /บ่อเก็บน้ ารดน้ า
ต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร จานวน 5 บ่อ จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบน้ า อัตราการสูบ 10
ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อ
ซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของดินบริเวณพืน้ ที่สเี ขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนาน้ าเสียที่ผ่านการบาบัด
แล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งทีผ่ ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้ าแล้ง ) สาหรับปริม าณน้ าที่เหลือ 119.29 ลูกบาศก์เ มตร
เบื้องต้นโครงการจะนาไปล้างอุ ปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้นคอนกรีต และถนนภายในโครงการ
จากนัน้ ปริมาณน้ าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น โครงการจะระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า ในระยะดาเนินการ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
ป้องกันผลกระทบในระยะดาเนินการ โครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านการจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการได้จดั ให้มถี งั บาบัดน้ าเสียระบบเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film
Aeration Tank) จานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U, WWT-V และ WWT-X
สามารถรองรับน้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง, ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-Y1 และ
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(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

WWT-Y2 สามารถรองรับน้ าเสียได้ 25 ลูก บาศก์เ มตร/วัน /ถัง ถัง บาบัด น้ าเสีย ระบบ
เกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter) จานวน 3 ชุด ได้แก่ ถังบาบัดน้ าเสีย
SS-1, SS-2 และSS-3 สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง
น้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว จะสูบไปรดน้ าต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อ
ซึมดิน โดยน้ าส่วนทีเ่ หลือเบือ้ งต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครือ่ งมือคนสวน ล้างพืน้
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนั น้ ปริม าณน้ าที่เ หลือ จากกิจ กรรมข้างต้น
โครงการจะระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
ติดตัง้ มิเตอร์ระบบบาบัดน้ าเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพือ่ ตรวจสอบและควบคุมให้
มีการเดินระบบบาบัดน้ าเสียตลอดเวลา
จัด ให้ มีก ารตรวจสอบและบ ารุ ง รัก ษาระบบบ าบัด น้ า เสีย ของโครงการ เพื่อ ให้ ม ี
ประสิทธิภาพในการบาบัดน้ าเสียเป็ นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทัง้ จัดให้มกี าร
อบรมหรือให้ความรูเ้ กีย่ วกับระบบบาบัดน้ าเสียแก่เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลรับผิดชอบระบบบาบัด
น้ าเสีย
จัดให้มเี จ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรูค้ วามชานาญในด้านการบาบัดน้ าเสีย ดูแลระบบบาบัดน้ าเสีย
ภายในโครงการ
สูบตะกอนจากบ่อตกตะกอนอย่างสม่าเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิง่ ปฏิกูลของเทศบาลตาบล
ราไวย์ ให้เข้ามาดาเนินการ

4.2.2.3 นิ เวศวิ ทยาทางทะเล
พืน้ ทีโ่ ครงการด้านทิศใต้อยูใ่ กล้กบั หาดราไวย์ จากการสารวจภาคสนามของบริษทั ทีป่ รึกษา
บริเวณหาดราไวย์ ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยกาหนดจุด
สารวจขนานกับแนวชายฝงั ่ บริเวณหาดราไวย์ ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จานวน 2
ั่
สถานี (S.1-S.2) โดยทาการสารวจระยะห่างจากชายฝงประมาณ
200 เมตร ได้แก่ สถานีสารวจที่ 1
และสถานีสารวจที่ 2 (S.1 และ S.2 ) บริเวณทีท่ าการสารวจพบว่าพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ปกคลุมด้วย โขดหิน
ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเลกระจายอยูอ่ ย่างไม่หนาแน่น
จากการสารวจภาพรวมของปะการังบริเวณพืน้ ทีใ่ ช้วธิ ี Line Intercept Transect (English, et
al., 1994) สารวจภาพรวมของปะการังบริเวณพื้นทีท่ าการศึกษาเพื่อเลือกจุดทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การศึกษาในแต่ละบริเวณด้วยการดาน้ าแบบดาผิวน้ า จากนัน้ ทาการวางแนวสารวจสาหรับเก็บข้อมูล
ั่
ซึง่ การวางแนวทาโดยวิธกี ารสุ่มสารวจด้วยการวางสายเทปวัดความยาว 100 เมตร ขนานชายฝงไป
บนแนวปะการัง โดยผูส้ ารวจใช้วธิ ดี าน้ าแบบดาผิวน้ าเพื่อบันทึกข้อมูลของปะการัง (ชนิดและร้อยละ
การครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ ) รวมทัง้ สารวจชนิดและความหลากหลายของประชากรปลาและสัตว์ทะเลไม่ม ี
กระดูกสันหลังในบริเวณดังกล่าวด้วย
ผลการสารวจ พบว่า พืน้ ทีต่ าแหน่งสถานีสารวจ S.1 และสถานีสารวจ S.2 พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ถูก
ครอบคลุมด้วยหินมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเล
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สถานีสารวจ S.1 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ารวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ พืช พบ สาหร่ายสี
น้ าตาล และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลานกขุนทอง ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด
สถานีสารวจ S.2 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ารวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ พืช พบ เห็ดหูหนู
ทะเล และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด และปะการังช่อง
เหลีย่ ม
ดังนัน้ จึง ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า ในระยะดาเนินการ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
ป้องกันผลกระทบในระยะดาเนินการ โครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านการจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) น้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว นามาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
โดยน้ าส่วนทีเ่ หลือโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพืน้ คอนกรีต และ
ถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณน้ าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น โครงการจะระบาย
ออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(2) จัด ให้ มีก ารตรวจสอบและบ ารุ ง รัก ษาระบบบ าบัด น้ า เสีย ของโครงการ เพื่อ ให้ ม ี
ประสิทธิภาพในการบาบัดน้ าเสียเป็ นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทัง้ จัดให้มกี าร
อบรมหรือให้ความรูเ้ กีย่ วกับระบบบาบัดน้ าเสียแก่เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลรับผิดชอบระบบบาบัด
น้ าเสีย

4.2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์
4.2.3.1 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน
1) การใช้ประโยชน์ ที่ดินในปัจจุบนั
จากการสารวจสภาพการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ปจั จุบนั บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษารัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า
บริเวณที่ตงั ้ โครงการส่วนใหญ่เป็ น พื้นทีร่ กร้าง/ไม้พุ่มมากที่สุด คิดเป็ นพื้นที่รอ้ ยละ 29.79 ของพื้นที่
ศึกษา รองลงมา เป็ น พืน้ ที่ทะเล คิดเป็ นร้อยละ 29.37 พืน้ ที่อยูอ่ าศัย คิดเป็ นร้อยละ 11.74 พืน้ ทีโ่ ล่ง
คิดเป็ นร้อยละ 10.85 และพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ทีเ่ หลือเป็ นพืน้ ทีถ่ นน พืน้ ทีป่ ่า
ไม้ พืน้ ที่พาณิชยกรรม พืน้ ทีห่ าด พืน้ ที่ราชการ ศาสนา พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์น้ า พื้นที่โครงการ พืน้ ที่
เกษตรกรรม และพืน้ ทีแ่ หล่งน้ า คิดเป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 3.48, 3.18, 2.56, 2.14, 1.09, 0.38, 0.27, 0.24
และ 0.20 ตามลาดับ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี ตัง้ อยูท่ ่ี หมู่ท่ี 6 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

โซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง
ทิ ศเหนื อ

ติดกับ บ้านพักคนงานก่อสร้างบุคคลอื่น

ทิ ศใต้

ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร

ทิ ศตะวันออก ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร
ทิ ศตะวันตก

ติดกับ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และที่ดนิ บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปก
คลุม)

โซนด้านทิศใต้ของคลองปากบาง
ทิ ศเหนื อ

ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร

ทิ ศใต้

ติดกับ ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง)

ทิ ศตะวันออก ติดกับ ราไวย์ บีช รีสอร์ท
ทิ ศตะวันตก

ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ

สาหรับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ จากการสารวจภาคสนาม (กุมภาพันธ์,
2562) พบว่า พื้นทีส่ ่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็ นพื้นที่บริการท่องเที่ยว พืน้ ที่พาณิชยกรรม และพืน้ ทีอ่ ยู่
อาศัย ดังนัน้ การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ของโครงการเป็ น อาคารชุด จึงสอดคล้องกับรูปแบบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินโดยรอบ
2) การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ ไข
เพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของโครงการ พบว่า โครงการตัง้ อยูต่ ามกฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออก
ตามความในพระราชบัญ ญัติการผัง เมือง พ.ศ.2518 ซึ่ง ได้กาหนดที่ด ินบริเ วณโครงการเป็ น ที่ ดิ น
ประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลือง) บริ เวณหมายเลข 1.54 และที่ ดินประเภทอยู่อาศัย
หนาแน่ นปานกลาง (สีส้ม) บริ เวณหมายเลข 2.41 มีขอ้ กาหนดในสาระสาคัญ ดังนี้
- ที่ ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สีเหลือง) มีขอ้ กาหนดในสาระสาคัญ คือ ให้ใช้
ประโยชน์ท่ดี นิ เพื่อการอยูอ่ าศัย การท่องเทีย่ ว สถาบันราชการ การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการเป็ นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย
ละสามสิบของแปลงทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขออนุ ญาต
- ที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง (สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการอยูอ่ าศัย
การท่องเทีย่ ว สถาบันราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่วนใหญ่ สาหรับ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

การใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดนิ ที่ย่นื ขอ
อนุ ญาต
ทีด่ นิ ประเภทนี้หา้ มใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้ ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบ
การดาเนินโครงการกับข้อกาหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์
ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-40
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-40 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558
ข้อกาหนด

โครงการ

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข
1.54 มีขอ้ กาหนดในสาระสาคัญ คือ
- ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรับ การใช้
ประโยชน์ ท่ดี ินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลง
ที่ดนิ ที่ย่นื ขออนุ ญาต ที่ดนิ ประเภทนี้หา้ มใช้ประโยชน์ท่ดี นิ เพื่อกิจการ
ตามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้

- โครงการมีการใช้ประโยชน์ ท่ีดินเป็ น อาคารชุด เพื่อ
การค้าใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม จัดเป็ นการใช้ประโยชน์
ที่ ดิน เพื่อ การอยู่ อ าศั ย ซึ่ ง จัด เป็ นกิ จ การหลัก ตาม
กฎกระทรวงฯ

(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ที่ป ระกอบกิ จ การโดยไม่ ก่ อ เหตุ ร าคาญตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ - โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็ นโรงงานทุกจาพวก
สาธารณสุข หรือไม่เป็ นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมตามกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตาม
- ภายในพื้นที่โครงการไม่มคี ลังน้ ามันและสถานที่เก็บ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อการจาหน่าย
รักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
(3) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อการจาหน่าย
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ - ภายในพื้นที่โครงการไม่ม ีคลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
และสถานที่เ ก็ บ รัก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็บ ตาม สถานที่บ รรจุก๊ า ซปิ โ ตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ เก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้ม ครองสัตว์ป่า เพื่อ - ภายในโครงการไม่มกี ารเลีย้ งม้า โค กระบือ สุกร แพะ
แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมาย
การค้า
ว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ เพื่อการค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
- ภายในโครงการไม่มโี รงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
- ภายในโครงการไม่มไี ซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย
- โครงการจะขอความอนุ เคราะห์จากเทศบาลตาบลรา
ไวย์ให้เข้ามาดาเนินการเก็บขนขยะไปกาจัดต่อไป
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุท ยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ เพื่อการสงวนและคุม้ ครอง ดูแลรักษา หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้น - พื้น ที่โ ครงการไม่ ไ ด้ต ัง้ อยู่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น้ า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และ แสดงดังรูปที่ 4-7
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้ม ครองสัต ว์ป่า และการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-40 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558 (ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศัย หนาแน่ นปานกลาง (สี ส้ ม ) บริ เ วณ
หมายเลข 2.41 มีขอ้ กาหนดในสาระสาคัญ คือ
- ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรับ การใช้
ประโยชน์ ท่ีดินเพื่อ กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อ ยละห้าสิบของแปลง
ที่ดนิ ที่ย่นื ขออนุ ญาต ที่ดนิ ประเภทนี้หา้ มใช้ประโยชน์ท่ดี นิ เพื่อกิจการ
ตามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ที่ป ระกอบกิ จ การโดยไม่ ก่ อ เหตุ ร าคาญตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุข หรือไม่เป็ นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
และสถานที่เ ก็ บ รัก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
(4) เลีย้ งม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือ
สัตว์ปา่ ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปน
สถาน
(6) โรงฆ่าสัตว์
(7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(8) กาจัดมูลฝอย
(9) ซือ้ ขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ ในแนวเขตอุท ยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ ท่ีดิน
เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล รักษา หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ า
ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
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- โครงการมีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นอาคารชุด จัดเป็ น
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการอยูอ่ าศัย ซึง่ จัดเป็ นกิจการ
หลักตามกฎกระทรวงฯ

- โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็ นโรงงานทุกจาพวก
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

- ภายในพื้นที่โครงการไม่มคี ลังน้ ามันและสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อการจาหน่าย
- ภายในพื้นที่โครงการไม่ม ีคลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
สถานที่บ รรจุก๊ า ซปิ โ ตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรง
เก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
- ภายในโครงการไม่มกี ารเลีย้ งม้า โค กระบือ สุกร แพะ
แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ เพื่อการค้า
- ภายในโครงการไม่ ม ี สุ ส านและฌาปนสถานตาม
กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
- ภายในโครงการไม่มโี รงฆ่าสัตว์
- ภายในโครงการไม่มไี ซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
- โครงการจะขอความอนุ เ คราะห์จากเทศบาลตาบล
ราไวย์ให้เข้ามาดาเนินการเก็บขนขยะไปกาจัดต่อไป
- ภายในโครงการไม่มกี ารซือ้ ขายหรือเก็บเศษวัสดุ
- พื้น ที่โ ครงการไม่ ไ ด้ต ัง้ อยู่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
แสดงดังรูปที่ 4-7

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

N


ที่ตงั ้ โครงการ

รูปที่ 4-7 ที่ตงั ้ โครงการตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทีม่ า : ปรับปรุงจากแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

3) การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม
จากการตรวจสอบพื้น ที่ตามข้อ ก าหนดเขตพื้น ที่แ ละมาตรการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ ม โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการจัดอยูใ่ นบริ เวณที่ 2 และบริ เวณที่ 3
ตามแผนทีแ่ นบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละ
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบการดาเนิน
โครงการกับข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า
การใช้ประโยชน์ ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 441
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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(มหาชน)

ตารางที่ 4-41 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

4-109
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ข้อกาหนด

โครงการ

ข้อ 4 ให้จาแนกพื้นที่ท่ีใช้ม าตรการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อ มตามข้อ 3 เป็ น 9 บริเวณตามแผนที่ท้ายประกาศหมายเลข 1/2 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 2 ได้แก่ พืน้ ที่ในบริเวณที่วดั จากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พน้ื ที่ในบริเวณที่ 5
บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 3 ได้แก่ พืน้ ทีก่ าหนดให้เป็ นศูนย์ราชการตามมติของรัฐมนตรี และพืน้ ทีใ่ นบริเวณทีว่ ดั จากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปใน
แผ่นดินเป็ นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พน้ื ที่บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ ข้อ 5 ในพืน้ ที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลีย่ นการใช้อาคารใดๆ ให้เป็ นอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานจาพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิด จาพวก และข้อกาหนดเพิม่ เติมในบัญชี 1
ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตทีด่ นิ ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผัง
เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ตอ้ งไม่เป็ นโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดทีก่ าหนดในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานทีจ่ าเป็ นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิม
ทัง้ นี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษ หรือแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วยระบบบาบัดและการจัดการของเสียตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
บนพืน้ ทีเ่ ดิม หรือพืน้ ทีใ่ หม่ทม่ี ไิ ด้ชดั เจนกับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่ จาเป็ นต้องก่อ สร้างทดแทนฌาปนสถานที่มอี ยู่เดิมบนพื้นที่เดิม โดยต้องมีเครื่อ งจักรหรือ อุปกรณ์เพื่อ
ควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีสสุ านเดิมนัน้ ได้ใช้ประโยชน์เต็มพืน้ ทีแ่ ล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานบนพืน้ ทีใ่ หม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจากแนว
ั่
ชายฝงทะเลไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะหรือบ่อน้ าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร

- พืน้ ทีโ่ ครงการจึงจัดอยูใ่ นบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด เพื่อการค้าใช้ประโยชน์
เป็ นโรงแรม

- โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็ นโรงงานทุกประเภท หรือทุกชนิด

- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มโี รงฆ่าสัตว์
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มฌ
ี าปนสถาน
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มสี สุ าน
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(มหาชน)

ตารางที่ 4-41 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ต่อ)

4-110

ข้อกาหนด
(5) คลังน้ ามันและสถานที่การเก็บรักษาน้ า มัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อจาหน่าย
(6) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
(7) อาคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง
ข้ อ 7 ในพื้น ที่ ต ามข้ อ 4 การก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(3) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 ให้ทาได้เฉพาะอาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องมี
(ก) ทีว่ า่ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดนิ แปลงที่ขออนุ ญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดีย่ ว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสานักงาน

โครงการ
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มคี ลังน้ ามันและสถานทีก่ ารเก็บรักษาน้ ามัน
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มคี ลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มอี าคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง
- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3
- โครงการไม่มกี ารก่อสร้างอาคารในบริเวณนี้ ทาให้มที ่วี ่างปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ 100 ของ
พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 1

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดนิ แปลงที่ขออนุ ญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(4) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 3 ให้ทาได้เฉพาะอาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดนิ แปลงที่ขออนุ ญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดีย่ ว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดนิ แปลงที่ขออนุ ญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์

- อาคารทีส่ งู ทีส่ ดุ มีระดับความสูง 15.15 เมตร (อาคาร X) มีพน้ื ทีว่ า่ งร้อยละ 62.26 ของแปลงที่ดนิ ที่
ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
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(มหาชน)

ตารางที่ 4-41 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ต่อ)

4-111
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ข้อกาหนด
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพืน้ ที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริ เวณที่ 4 บริ เวณที่ 5 บริ เวณ
ที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทไ่ี ม่มกี ารปรับระดับพืน้ ดินหรือมีการปรับระดับพืน้ ดินต่ ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วดั
จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง
(2) กรณีทม่ี กี ารปรับระดับพืน้ ดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณีทม่ี หี อ้ งใต้ดนิ ซึง่ ค่าระดับเป็ นลบ ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม
(2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีทพ่ี น้ื ดินเป็ นเชิงลาด ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่าทีส่ ดุ ของอาคารหลังนัน้
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่งขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ งู สุดของอาคาร สาหรับอาคาร
ั้
ทรงจั ่วหรือปนหยาให้
วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
ข้อ 11 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 ห้ามกระทาการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การทาเหมืองแร่
(2) การขนส่งหรือลาเลียงวัตถุอนั ตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้นแต่ในบริเวณที่กาหนดให้เป็ นที่ดนิ ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต
(3) การถม ปรับพืน้ ที่ หรือปิ ดกัน้ ซึ่งทาให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้ าในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือ
เปลีย่ นทิศทางหรือทาให้น้ าในแหล่งน้ านัน้ ไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ

โครงการ
- การวัดความสูงของอาคาร โครงการเข้าข่าย ข้อ (1) ดังนัน้ ความสูงของอาคาร เมื่อ วัด
จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างขึน้ ไปถึงส่วนทีส่ งู สุดของอาคาร มีระดับความสูงเท่ากับ 15.15
เมตร (อาคาร X)

- โครงการไม่มกี ารทาเหมืองแร่
- โครงการไม่มกี ารขนส่งหรือลาเลียงวัตถุอนั ตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง

- การก่ อ สร้า งอาคารและระบบสาธารณู ป โภคของโครงการจะดาเนิ นการอยู่ภายใน
โครงการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การก่อสร้างโครงการไม่มกี ารถม ปรับ พืน้ ที่ หรือปิ ดกัน้ ซึ่งทาให้
แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้ าในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือ
ทาให้น้ าในแหล่งน้ านัน้ ไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ
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(มหาชน)

ตารางที่ 4-41 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ต่อ)

4-112

ข้อกาหนด
(4) การกระทาใด ๆ ทีเ่ ป็ นการเปลีย่ นสภาพธรรมชาติของพืน้ ทีพ่ รุ และปา่ ชายเลน เว้นแต่
(ก) การดาเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ การคุม้ ครอง
การฟื้นฟู การเพาะพันธุพ์ ชื และสัตว์น้ า โดยต้องได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) การดาเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐในพืน้ ที่ป่าชายเลนที่ได้รบั การผ่อนผันจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ และได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ
17 เพื่อนาไปประกอบการขออนุ ญาต ทัง้ นี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(5) การขุดลอกร่องน้ า เว้นแต่เป็ นการบารุงรักษาทางน้ า หรือการดาเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(6) การปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ า เว้นแต่
(ก) กรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย
(ข) กระชังเลีย้ งสัตว์น้ าหรือปะการังเทียมทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

โครงการ
- โครงการไม่อยูใ่ นพืน้ ทีพ่ รุ ปา่ ชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล

- ภายในโครงการไม่มกี ารขุดลอกร่องน้ าแต่อย่างใด
- โครงการจะก่อสร้างภายในโครงการเท่านัน้ ไม่มกี ารปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลา
น้ าแต่อย่างใด

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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(มหาชน)

ตารางที่ 4-41 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ต่อ)

4-113
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ข้อกาหนด
โครงการ
(7) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล เว้นแต่เป็ นกรณีท่ไี ด้ผ่านการบาบัดตามมาตรฐานที่กฎหมาย - น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
กาหนดแล้ว
มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ า/บ่อเก็บน้ ารดน้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์
เมตร จานวน 5 บ่อ จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบน้ า อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั ่วโมง จานวน
2 เครื่อง ไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ที่โครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ า
ของดินบริเวณพืน้ ที่สเี ขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ า
ของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชั ่วโมง) โครงการสามารถนาน้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์
โดยการรดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สาหรับปริมาณน้ าที่เหลือ 119.29 ลูกบาศก์เมตร
เบือ้ งต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพืน้ คอนกรีต และถนนภายในโครงการ
จากนัน้ ปริมาณน้ าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น โครงการจะระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่
- โครงการไม่มกี ารจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามทีก่ าหนดในบัญชีปลาสวยงามท้ายประกาศ
(ก) เป็ นการกระทาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ
การคุม้ ครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลีย้ ง หรือกิจการสวนสัตว์ซง่ึ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) เป็ นการกระทาของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยงหรือกิจการสวนสัตว์
สาธารณะซึง่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณดังต่อไปนี้
- โครงการไม่มกี ารขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าแต่อย่างใด
(ก) บริเวณทีม่ คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ข) พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร
(ค) พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง โดยต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนาไปประกอบการขออนุ ญาต ทัง้ นี้ ให้แนบ
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อประกอบการ
ขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
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(มหาชน)

ตารางที่ 4-41 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ข้อกาหนด

4-114
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ั่
(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ า ลาคลอง
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ
(จ) บริเวณทีม่ โี ครงสร้างทางธรณีวทิ ยาทีส่ าคัญหายาก และแหล่งทีม่ ซี ากดึกดาบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(10) การกระทาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสณ
ั ฐานทางด้านกายภาพชีวภาพหรือชีว
กายภาพ ในพืน้ ทีส่ นั ทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ า เว้นแต่การกระทาของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝงั ่ หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(11) การกระทาใด ๆ ที่เป็ นการทาลายหินดานทัง้ ที่อยู่ใต้พน้ื ดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พน้ ดินเว้นแต่เป็ นการ
ก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทีม่ คี วามจาเป็ น เพื่อให้บริการสาธารณะและไม่
สามารถหลีกเลีย่ งได้
ข้อ 12 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 การติดตัง้ ป้ายหรือการก่อสร้างสิง่ ใด ๆ ทีส่ ร้างขึน้ สาหรับเพื่อติดตัง้ ป้าย ต้องได้รบั อนุ ญาต
จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ซึ่งการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือพืน้ ที่ท่มี คี วามลาดชันไม่เกิน
ร้อยละ 35
(2) ไม่มลี กั ษณะบดบังทัศนวิสยั หรือทัศนียภาพและต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
(3) ในกรณีทก่ี ระทาในพืน้ ทีข่ องเอกชน ให้มรี ะยะห่างจากทีด่ นิ โดยรอบในแนวราบบนพืน้ ดินและในอากาศไม่น้อย
กว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิง่

โครงการ

- พืน้ ทีโ่ ครงการไม่ได้เป็ นพืน้ ทีส่ นั ทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ า

- โครงการไม่มกี ารกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการทาลายหินดานทัง้ ทีอ่ ยูใ่ ต้พน้ื ดิน ระดับพืน้ ดิน หรือ
โผล่พน้ ดิน
- โครงการไม่มกี ารติดตัง้ ป้ายภายในโครงการแต่อย่างใด โดยชื่อโครงการจะติดไว้บริเวณรัว้
ของโครงการ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

4) การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
จากการตรวจสอบพื้น ที่ ต ามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นบริ เวณที่ 2 และบริ เวณที่ 3
ั่
ตามกฎกระทรวงฉบับ ดัง กล่ า ว โดยมีร ะยะห่ า งจากแนวชายฝ งทะเลประมาณ
197-335 เมตร
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-42
ตารางที่ 4-42 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 20 (พ.ศ. 2532)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อกาหนด

ตาม

โครงการ

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
บริเวณที่ 2 หมายความว่า พืน้ ที่ในบริเวณที่วดั จากแนว
เขตบริเวณที่ 1 ด้านที่อยู่บนแผ่นดินออกไปอีกเป็ นระยะ
150 เมตร ตลอดแนว
บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วดั จากแนว
เขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีก เป็ นระยะ 300 เมตร ตลอด
แนว
ข้อ 2 ให้กาหนดพื้นที่ในท้อ งที่ตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู
ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบลป่าตอง
อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมือ ง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็ นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด
และประเภท ดังต่อไปนี้
(ข) ภายในบริเ วณที่ 2 ห้า มมิใ ห้บุ ค คลใดก่ อ สร้า ง
อาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารทีม่ คี วามสูงเกิน 12 เมตร

- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 และบริ เวณที่ 3

- พื้น ที่โ ครงการตัง้ อยู่ใ นเขตต าบลกะรน อ าเภอเมือ งภู เ ก็ต
จังหวัดภูเก็ต

- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2

- โครงการไม่ม ีก ารก่อ สร้างอาคารในบริเ วณนี้ ท าให้มีท่ีว่า ง
ปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ 100 ของพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2
(2) โรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานที่ม ี - ภายในโครงการไม่มโี รงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
พืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันเกิน 100
ตารางเมตร
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการ - ภายในโครงการไม่ม ีโ รงมหรสพตามกฎหมายว่า ด้วยการ
ป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่ การเล่นมหรสพ
ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
(4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง - ภายในโครงการไม่ม ีสถานี ขนส่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทางบก
ขนส่งทางบก
(5) อาคารเลีย้ งสัตว์ทุกชนิดทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุก - ภายในโครงการไม่มอี าคารเลีย้ งสัตว์ทุกชนิด
ชัน้ ในหลังเดียวกัน หรือ หลายหลังเกิน 10 ตารางเมตร
(6) อาคารขนาดใหญ่ท่มี พี น้ื ที่รวมกันทุกชัน้ ในหลัง - โครงการไม่มกี ารก่อสร้างอาคารในบริเวณนี้
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-42 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 20 (พ.ศ. 2532)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ)

ตาม

ข้อกาหนด

โครงการ

(7) ตลาดทีม่ พี น้ื ที่รวมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังเกิน 300 ตารางเมตร หรือตลาดที่มรี ะยะห่าง
จากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร
(8) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานี
บริการตามกฎหมาย ว่า ด้วยการบรรจุก๊า ซปิ โตรเลีย ม
เหลว
(9) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานบี
บริการตามกฎหมาย ว่า ด้วยการบรรจุก๊า ซปิ โตรเลีย ม
เหลว
(10) สถานพยาบาลที่มเี ตียงสาหรับผู้ป่วยค้างคืน
เกิน 5 เตียง
(11) ศาสนสถานและสถานศึกษา
(12) ป้ายหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ สาหรับติดหรือตัง้ ป้ายทุก
ชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อ สถานที่ท่มี ีความสูงไม่เกิน 12
เมตร
(13) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟ
เป็ นส่วนใหญ่ เว้นแต่ อาคารประเภทบ้านเดีย่ วชัน้ เดียวที่
มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคาร
อื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(14) เพิงหรือแผงลอย
(15) อาคารที่มที ่วี ่างในที่ดนิ และที่ก่อสร้างอาคาร
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทีด่ นิ ที่ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
นัน้
(16) ห้องแถวหรือตึกแถว
(17) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
สุสานและฌาปนสถาน
(18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคารที่ม ี ลักษณะในทานองเดียวกันที่ใช้เป็ นที่เก็บ
พัก หรือ ขนถ่า ยสินค้า หรือ สิ่ง ของเพื่อ ประโยชน์ ทาง
การค้าหรืออุตสาหกรรม
(19) โรงกาจัดมูลฝอย

- โครงการประกอบกิ จ การอาคารชุ ด เพื่ อ การค้ า ใช้
ประโยชน์เป็ นโรงแรม
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- ภายในโครงการไม่ม ีสถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ
และสถานี บ ริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบรรจุ ก๊ า ซ
ปิ โตรเลียมเหลว
- ภายในโครงการไม่ม ีสถานี บ ริการน้ ามัน เชื้อ เพลิง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชือ้ เพลิง
- โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม
- โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม
- ป้ายชื่อโครงการจะติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ

- อาคารภายในโครงการสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ

- ภายในโครงการไม่มเี พิงหรือแผงลอย
- พืน้ ที่โครงการอยู่ในบริ เวณที่ 2 มีท่วี ่างปราศจากสิง่ ปก
คลุมร้อยละ 100 ของพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2
- โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม
- ภายในโครงการไม่ม ีฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุสสุ านและฌาปนสถาน
- ภายในโครงการไม่มอี าคารเก็บสินค้า

- ภายในโครงการไม่มโี รงกาจัดมูลฝอย

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-42 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 20 (พ.ศ. 2532)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ)
ข้อกาหนด

ตาม

โครงการ

(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้าง
อาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานที่ม ีพ้นื ที่รวมกันทุ ก ชัน้ ในหลังเดียวกันเกิน 100
ตารางเมตร และ (5) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มพี ้นื ที่
รวมกัน ทุ ก ชัน้ ในหลัง เดีย วกัน หรือ หลายหลัง เกิน 10
ตารางเมตร
(2) อาคารตาม (ข) (18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกัน
ที่ใ ช้เ ป็ น ที่เ ก็บ พัก หรือ ขนถ่ า ยสิน ค้า หรือ สิ่ง ของเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุก
ชัน้ ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่ม ีท่ีว่า งในที่ดินแปลงที่ก่ อ สร้างอาคาร
น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 30 ของเนื้ อที่ดินที่ขออนุ ญ าตก่อสร้าง
อาคารนัน้
การวัด ความสูง ให้ว ดั จากระดับ พื้น ดิน ถึงส่ว นที่สูง
ทีส่ ดุ ของอาคาร

- พืน้ ทีโ่ ครงการทีอ่ ยูใ่ นบริเวณที่ 3
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มโี รงงาน และอาคารเลีย้ งสัตว์

- ภายในพื้นที่โครงการไม่ม ีอ าคารเก็บสินค้า อาคารหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกันที่
ใช้ เ ป็ นที่ เ ก็ บ พัก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
- พื้นที่โครงการที่อยู่ในบริ เวณที่ 3 มีท่วี ่างร้อยละ 62.26
ของพืน้ ทีโ่ ครงการในบริเวณที่ 2

4.2.3.2 การคมนาคมขนส่ง
1) การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ได้อย่างสะดวก ซึง่ สามารถเดินทางเข้าสู่
พืน้ ทีโ่ ครงการได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากห้าแยกฉลองมุง่ สูต่ าบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024
ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาจากนัน้ ตรงไปประมาณ 900 เมตร
แล้วเลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสู่ซอยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25
เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
เส้นทางที่ 2 จากห้าแยกฉลองมุง่ สูต่ าบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024
ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาจากนัน้ ตรงไปประมาณ 700 เมตร
เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยรัว้ แฝดตรงไป 170 เมตร เจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายจากนัน้ ตรงไปประมาณ 150
เมตร พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูด่ า้ นขวามือ
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เส้นทางที่ 3 จากเทศบาลตาบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีน
เขา-หาดราไวย์ ประมาณ 200 เมตร เลีย้ วซ้ายเข้าสู่ถนนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ ว
ขวาเข้าสูซ่ อยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ
ทางเข้า-ออก ของโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง โดยถนนภายใน
อาคาร มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง มีทจ่ี อดรถยนต์ทงั ้ หมด จานวน 58 คัน (รวมทีจ่ อด
รถผู้พกิ าร 2 คัน) เป็ นที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จานวน 33 คัน ทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร U
จานวน 11 คัน และที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร V จานวน 14 คัน โดยลักษณะที่จอดรถยนต์ของ
โครงการมี 2 แบบ ดังนี้ (1) ทีจ่ อดรถแบบขนานกับแนวทางเดินรถ โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีความ
กว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และ (2) ทีจ่ อดรถแบบตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ โดยที่
จอดรถยนต์ 1 คัน มี ความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร
สาหรับการสัญจรไปมาระหว่างโซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง และโซนด้านทิศใต้ของ
คลองปากบาง จะใช้สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์ (คลองปากบาง) มีลกั ษณะเป็ นสะพาน คสล.
ขนาดความกว้าง 10.28 เมตร ยาว 10.00 เมตร ทัง้ นี้ โครงการได้รบั อนุ ญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ดังกล่าวจากกรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ตแล้ว แสดงในภาคผนวก ง
จานวนและขนาดทีจ่ อดรถยนต์ของโครงการเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญ ญัตคิ วบคุม อาคาร พ.ศ.2522
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-43
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ตารางที่ 4-43 เปรียบเที ยบจานวนที่ จอดรถยนต์และขนาดของช่องจอดรถยนต์ที่โครงการจัด
ให้มีกบั ข้อกาหนดกฎกระทรวง
ข้อกาหนด

โครงการ

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุม การก่ อ สร้างอาคาร พุท ธศัก ราช 2479 และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติควบคุม
อาคาร พุทธศักราช 2522 กาหนดให้
ข้อ 2 ให้กาหนดประเภทของอาคารซึ่งต้อ งมีท่จี อดรถยนต์ ที่กลับ
รถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(2) โรงแรมที่ม ีพ้นื ที่ห้อ งโถงหรือ พื้น ที่ท่ีใช้เ พื่อ กิจ การพาณิช ย
กรรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง รวมกันตัง้ แต่ 300 ตารางเมตร
ขึน้ ไป
(3) อาคารชุดที่มพี ้นื ที่แต่ละครอบครัวตัง้ แต่ 60 ตารางเมตรขึ้น
ไป
(6) สานักงานทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ แต่ 300 ตารางเมตรขึน้ ไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
ข้อ 3 จานวนทีจ่ อดรถยนต์ ต้องจัดให้มตี ามกาหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุ ก แห่ ง หรือ ในเขตท้ อ งที่ ท่ีไ ด้ ม ีพ ระราช
กฤษฎี ก าให้ ใ ช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคาร
พุทธศักราช 2479 ใช้บงั คับ
(ข) โรงแรม ให้มที ่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้อ ง
โถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 30 ตาราง
เมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืน้ ทีท่ ่ใี ช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร

กรณี คิดตามประเภทอาคาร
- (โครงการมีพ้นื ที่ห้องโถง 102.96 ตารางเมตร ดังนัน้
ต้องจัดให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 4 คัน สาหรับพื้นที่
พาณิชยกรรม 459.59 ตารางเมตร (ห้องอาหาร+ห้องฟิ ต
เนส+ห้อ งอบไอน้ า) ดังนัน้ ต้อ งจัดให้ม ีท่จี อดรถยนต์ไม่
น้อยกว่า 12 คัน
(ค) อาคารชุดที่มพี น้ื ที่แต่ละครอบครัวตัง้ แต่ 60 ตารางเมตรขึ้น - โครงการมีพน้ื ที่แต่ละครอบครัว (แต่ละห้องชุด) ตัง้ แต่
ไป ให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 60 ตารางเมตรขึน้ ไป จานวน 15 ห้องชุด ดังนัน้ จึงต้อง
จัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 8 คัน
ครอบครัวให้คดิ เป็ น 2 ครอบครัว
(ฉ) สานักงาน ให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพืน้ ที่ 120 - โครงการมีพน้ื ที่สานักงาน 126.07 ตารางเมตร ดังนัน้
จึงไม่เข้าข่ายต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์
ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 120 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้ม ีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อ ยกว่า 1 คันต่ อ กรณี คิดตามขนาดพืน้ ที่ใช้สอย
พืน้ ที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น - พืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคาร เท่ากับ 13,508.08 ตารางเมตร
(หักพืน้ ทีจ่ อดรถใต้อาคารแล้ว) ต้องมีท่จี อดรถยนต์อย่าง
240 ตารางเมตร
น้อย 57 คัน
ทัง้ นี้ ให้ถอื จานวนที่จอดรถยนต์ท่มี ากกว่าเป็ นเกณฑ์
ดังนัน้ โครงการต้องจัดให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 57
คัน โดยโครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ จานวน 58 คัน ซึ่ง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
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ตารางที่ 4-43 เปรียบเที ยบจานวนที่ จอดรถยนต์และขนาดของช่องจอดรถยนต์ที่โครงการจัด
ให้มีกบั ข้อกาหนดกฎกระทรวง
ข้อกาหนด

โครงการ

กฎกระทรวงฉบับ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้ อ 2 ที่จ อดรถ 1 คัน ต้ อ งเป็ น พื้น ที่ส่ีเ หลี่ย มผืน ผ้า และต้ อ งมี
ลักษณะและขนาด ดังนี้
(1) ในกรณี ท่ีจ อดรถขนานกับ แนวทางเดิน รถหรือ ท ามุ ม กับ
แนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบองศา ให้มคี วามกว้างไม่น้อยกว่า
2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
(2) ในกรณีท่จี อดรถตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มคี วามกว้าง
ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่
ทัง้ นี้ จะต้องไม่จดั ให้มที างเข้าออกของรถเป็ นทางเดินรถทางเดียว

- ที่จ อดรถแบบขนานกับ แนวทางเดิน รถ โดยที่ จ อด
รถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว
6.00 เมตร
- ที่จอดรถแบบตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ โดยที่จอด
รถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร ความยาว 5.00
เมตร

ในการประเมิน ความเพียงพอของที่จ อดรถของโครงการอาคารชุด เด็อ ะ ไทเทิ้ล วี ซึ่ง มี
จานวนห้องชุด จานวน 232 ห้องชุด ทัง้ นี้บริษทั ทีป่ รึกษาได้สารวจและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม
การใช้พน้ื ทีจ่ อดรถจากอาคารตัวอย่าง คือ โครงการ The Title Phase 3 ซึง่ มีจานวนห้องชุด 240
ห้องชุด ซึ่งมีลกั ษณะการบริหารจัดการโครงการเช่นเดียวกัน และการใช้ท่ีจอดรถจริงของอาคาร
ตัวอย่างมาประกอบการประเมิน
โครงการ The Title Phase 3 ตัง้ อยูท่ ่ี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 ตาบลราไวย์ อาเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 60 เมตร โดยได้สารวจจานวนทีจ่ อดรถยนต์
ของโครงการตัวอย่าง ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ช่วงเวลากลางวัน คือ เวลา 11.00 น. และเวลา
กลางคืน คือ 23.00 น. ผลการสารวจปริมาณรถยนต์จริงของโครงการตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 4-44
การจอดรถยนต์ของโครงการตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 4-8
ตารางที่ 4-44 ผลการสารวจปริ มาณรถยนต์ที่จอดจริ งของโครงการตัวอย่าง
โครงการ The Title Phase 3
ปริมาณรถยนต์ทจ่ี อดจริง (คัน)
ร้อยละของรถยนต์ทจ่ี อดจริง/ จานวนห้องชุดทัง้ หมด*

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
11.00 น.
23.00 น.
25
31
12.92
10.42

ทีม่ า : การสารวจภาคสนาม, มีนาคม 2562
หมายเหตุ : *จานวนห้องชุดทัง้ หมดของโครงการ The Title Phase 3 เท่ากับ 240 ห้องชุด

จากการเปรียบเทียบจานวนห้องชุดทัง้ หมดต่อจานวนรถยนต์ทจ่ี อดจริงกับโครงการตัวอย่างที่
มีลกั ษณะการดาเนินโครงการเช่นเดียวกับโครงการ พบว่า โครงการต้องจัดให้มที ่จี อดรถยนต์อย่าง
น้อย 30 คัน (ร้อยละ 12.92 ของจานวนห้องชุดทัง้ หมด) โดยโครงการได้จดั ให้มที จ่ี อดรถยนต์ไว้ 58
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

คัน ซึง่ เพียงพอกับความต้องการของผูพ้ กั อาศัย อีกทัง้ จานวนทีจ่ อดรถยนต์ทโ่ี ครงการจัดไว้ได้เป็ นไป
ตามทีก่ ฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2479

เวลา 11.00 น.

เวลา 23.00 น.

รูปที่ 4-8 การจอดรถยนต์ของโครงการตัวอย่าง

3) ประเมิ นผลกระทบต่อการจราจรบริ เวณพื้นที่โครงการ
ปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้ คิดตามจานวนทีจ่ อดรถยนต์ รวมทีจ่ อดรถยนต์ทงั ้ โครงการ 1 คัน
ในกรณีเลวร้ายทีส่ ุดจะกาหนดให้ปริมาณการจราจรรถยนต์ของโครงการเท่ากับ 58 คัน/ชัวโมง
่
(ไปกลับ) คิดเป็ น 58 PCU/ชัวโมง
่ (58x1) ดังนัน้ ค่า V/C Ratio ในระยะดาเนินการ เป็ นดังนี้
ค่า V/C Ratio ในวันหยุด (วันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม 2561)
ค่า V/C Ratio ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ เวลา 15.01 น.
ถึง 16.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายทีส่ ุดในระยะดาเนินการ เป็ นดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
=
(477 + 58) / 1,500
=

0.357

ค่า V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561)
ค่า V/C Ratio ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ เวลา 09.01
น. ถึง 10.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายทีส่ ุดในระยะดาเนินการ เป็ นดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
=
(649 + 58) / 1,500
=
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0.471

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

จากการคานวณ พบว่า ในกรณีเลวร้ายทีส่ ุดปริมาณการจราจรในระยะดาเนินการ ในชัวโมง
่
เร่งด่วนของวันหยุด และวันธรรมดา บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์
พบว่า สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ตารางที่ 4-45 ปริ มาณการจราจรในชัวโมงเร่
่
งด่วนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4024 ตอนตี น
เขา-หาดราไวย์ ในระยะดาเนิ นการ
วัน

ช่วงเวลา
07.00-08.00

วันอาทิตย์ท่ี 2
ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4
ธันวาคม 2561

สภาพปัจจุบนั
ปริมาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
267
0.193

ระยะดาเนิ นการ
ปริมาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
325.00
0.217

08.01-09.00

373

0.263

431.00

0.287

09.01-10.00

410

0.288

468.00

0.312

10.01-11.00

437

0.306

495.00

0.330

11.01-12.00

467

0.326

525.00

0.350

12.01-13.00

409

0.287

467.00

0.311

13.01-14.00

371

0.262

429.00

0.286

14.01-15.00

350

0.248

408.00

0.272

15.01-16.00

477

0.333

535.00

0.357

16.01-17.00

378

0.267

436.00

0.291

17.01-18.00

455

0.318

513.00

0.342

18.01-19.00

422

0.296

480.00

0.320

07.00-08.00

368

0.260

426.00

0.284

08.01-09.00

479

0.334

537.00

0.358

09.01-10.00

649

0.447

707.00

0.471

10.01-11.00

496

0.345

554.00

0.369

11.01-12.00

456

0.319

514.00

0.343

12.01-13.00

391

0.275

449.00

0.299

13.01-14.00

473

0.330

531.00

0.354

14.01-15.00

436

0.305

494.00

0.329

15.01-16.00

367

0.259

425.00

0.283

16.01-17.00

533

0.370

591.00

0.394

17.01-18.00

544

0.377

602.00

0.401

18.01-19.00

508

0.353

566.00

0.377
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-46 ค่าประเมิ นตามอัตราส่ วนของปริ มาณจราจร และค่าดัชนี การจาแนกสภาพ
การจราจรบนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ในระยะดาเนิ นการ

07.01-08.00

ค่า V/C
Ratio
0.217

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

08.01-09.00

0.287

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

09.01-10.00

0.312

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

10.01-11.00

0.330

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

11.01-12.00

0.350

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

วันอาทิตย์ท่ี 2 12.01-13.00
ธันวาคม 2561 13.01-14.00

0.311

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

0.286

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

14.01-15.00

0.272

15.01-16.00

0.357

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย

16.01-17.00

0.291

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

17.01-18.00

0.342

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

18.01-19.00

0.320

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

07.01-08.00

0.284

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

08.01-09.00

0.358

09.01-10.00

0.471

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย

10.01-11.00

0.369

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

11.01-12.00

0.343

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

วันอังคารที่ 4 12.01-13.00
ธันวาคม 2561 13.01-14.00

0.299

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

0.354

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

14.01-15.00

0.329

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

15.01-16.00

0.283

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

16.01-17.00

0.394

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

17.01-18.00

0.401

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

18.01-19.00

0.377

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

วัน

เวลา
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

สภาพการจราจร จากการประเมิน จะเห็น ว่ า ปริม าณการจราจรที่เ พิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากการ
ดาเนินการของโครงการมีเพียงเล็กน้ อย ทัง้ หยุด และวันธรรมดา ของบริเวณททางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ตลอดทัง้ วัน พบว่า การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุด
จอดทีท่ างแยกมีน้อย
ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดาเนินการจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) กาหนดการบริหารจัดการทีจ่ อดรถของโครงการ โดยจัดให้มกี ารแบ่งพืน้ ทีก่ ารจอดรถให้
เหมาะสม คือ
- ผู้ พ ัก อาศัย ในโครงการจะไม่ ม ีก ารก าหนดเป็ น ที่จ อดรถประจ า ซึ่ง จะท าให้ ม ี
การหมุนเวียนพืน้ ทีจ่ อดรถได้เพิม่ มากกว่าแบบกาหนดทีจ่ อดรถประจา
- โครงการจะมอบสติก๊ เกอร์ตดิ รถยนต์ให้กบั ผูพ้ กั อาศัย เพื่ออานวยความสะดวกในการ
นารถผ่านเข้า-ออกอาคาร ได้โดยไม่ตอ้ งแลกบัตรหรือแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย
- ผูท้ ม่ี าติดต่อผูพ้ กั อาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุ ญาตชัวคราวและให้
่
จอด
รถได้ไม่เกิน 2 ชัวโมง
่ (ไม่คดิ ค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนัน้ จะกาหนดให้เสียค่า
จอดรถ ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการจากัดการนารถนอกโครงการมาจอดในพืน้ ทีโ่ ครงการ และ
ใช้พน้ื ทีจ่ อดรถภายในโครงการโดยไม่จาเป็ น
(2) ส่งเสริมให้มกี ารใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็ นการลดการใช้รถยนต์อย่างยังยื
่ น โดย
โครงการจะติด ป้ ายประชาสัม พัน ธ์ ข้อ มู ล ของระบบขนส่ ง สาธารณะ บริเ วณพื้น ที่
ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ และบริเวณสานักงานนิตบิ ุคคล
(3) จัดให้มรี ะบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตัง้ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ และกระจกโค้ง
บริเวณทางเข้า-ออกภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(4) ติดตัง้ ป้ายจากัดความเร็วภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(5) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า -ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้ าที่รกั ษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา
(6) จัดให้มรี ะบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ
(7) จัดให้มที ่จี อดรถยนต์ จานวน 58 คัน เพื่อเป็ นการป้อ งกันไม่ให้รถของผู้พ กั อาศัยใน
โครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจรภายนอกโครงการ
(8) ห้ามจอดรถทุ กชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทางเพื่อป้องกันการกีดขวาง
จราจร
(9) ติดตัง้ ป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ทีส่ ามารถมองเห็นได้
ชัดเจนและในระยะทางทีจ่ ะชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้าสูโ่ ครงการได้อย่างปลอดภัย
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4.2.3.3 การใช้น้า
1) ปริ มาณน้าใช้
ปริมาณน้ าใช้ในช่วงดาเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การ
ใช้น้ าสาหรับเครือ่ งสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ปริมาณน้ าใช้ในโครงการ ประมาณ 193.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ความต้องการน้ าใช้สงู สุด (Peak Demand) เท่ากับ 18.17 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
2) แหล่งน้าใช้ และระบบจ่ายน้า
แหล่งน้ าใช้หลักของโครงการ จะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต โดยมี
แนวท่อประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ต่อเข้ากับท่อเมนของการ
ประปา ผ่านมิเตอร์น้ าเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ าดีใต้ดนิ ของแต่ละอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
 ถังเก็บน้ าใต้อาคาร U ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 20.53
ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 89.39 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.30
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบน้ าไปกักเก็บในถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 14.19 ลูกบาศก์
เมตร ด้วยเครื่องสูบน้ า (Cold Water Pump, CWP 01-02) จานวน 2 เครื่อง ทางาน
สลับกัน มีอตั ราการสูบน้ า 14 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ทีแ่ รงดันน้ า 20 เมตร ก่อน
แจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร U ด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดัน จานวน 2 เครื่อง
ทางานสลับกัน มีอตั ราการสูบน้ า 13.2 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันน้ า 12 เมตร รวม
ปริมาตรเก็บกักน้ าใช้ เท่ากับ 124.11 ลูกบาศก์เมตร
 ถังเก็บน้ าใต้อาคาร V ปริมาตร 181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 28.80
ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 98.45 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.63
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบน้ าไปกักเก็บในถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 15.49 ลูกบาศก์
เมตร ด้วยเครื่องสูบน้ า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จานวน 2 เครื่อง ทางาน
สลับกัน มีอตั ราการสูบน้ า 16 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ทีแ่ รงดันน้ า 20 เมตร ก่อน
แจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร V ด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดัน จานวน 2 เครื่อง
ทางานสลับกัน มีอตั ราการสูบน้ า 15.3 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันน้ า 12 เมตร รวม
ปริมาตรเก็บกักน้ าใช้ เท่ากับ 142.74 ลูกบาศก์เมตร
 ถังเก็บน้ าใต้อาคาร X ปริมาตร 167.50 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 25.32
ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 87.91 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.27
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบน้ าไปกักเก็บในถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 28.20 ลูกบาศก์
เมตร ด้วยเครื่องสูบน้ า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จานวน 2 เครื่อง ทางาน
สลับกัน มีอตั ราการสูบน้ า 16.5 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
อ่ ง ทีแ่ รงดันน้ า 20 เมตร ก่อน
แจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร X ด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดัน จานวน 2 เครื่อง
ทางานสลับกัน มีอตั ราการสูบน้ า 13.7 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันน้ า 12 เมตร รวม
ปริมาตรเก็บกักน้ าใช้ เท่ากับ 141.43 ลูกบาศก์เมตร
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 ถังเก็บน้ าใต้อาคาร Y ปริมาตร 190.53 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 23.09
ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 113.12 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.32
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบน้ าไปกักเก็บในถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 23.73 ลูกบาศก์
เมตร ด้วยเครื่องสูบน้ า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จานวน 2 เครื่อง ทางาน
สลับกัน มีอตั ราการสูบน้ า 18 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ทีแ่ รงดันน้ า 20 เมตร ก่อน
แจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร Y ด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดัน จานวน 2 เครื่อง
ทางานสลับกัน มีอตั ราการสูบน้ า 15.6 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันน้ า 12 เมตร รวม
ปริมาตรเก็บกักน้ าใช้ เท่ากับ 159.94 ลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งน้ าใช้สารองซึง่ จะใช้น้ าซือ้ จากรถบรรทุกน้ าเอกชน โดยจัดให้มหี วั
รับน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว เพือ่ รับน้ าจากรถบรรทุกน้ าเอกชน เข้ากักเก็บในส่วน
สารองน้ าดิบของถังเก็บน้ าใต้อ าคาร U ปริมาตร 20.53 ลูกบาศก์เ มตร อาคาร V ปริมาตร 28.80
ลูกบาศก์เมตร อาคาร X ปริมาตร 25.32 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร Y ปริมาตร 23.09 ลูกบาศก์เมตร
โดยน้ าซือ้ จากรถบรรทุกน้ าเอกชน จะผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า และฆ่าเชือ้ โรคด้วยคลอรีน
ก่อนเข้าสู่ส่วนสารองน้ าดิบของถังเก็บน้ าใต้ดนิ และเข้าสู่ส่วนสารองน้ าดีของถังเก็บน้ าใต้ดนิ แล้ว
แจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร
3) การปรับปรุงคุณภาพน้าใช้
น้ าซื้อ จากรถบรรทุ ก น้ าเอกชนจะถู ก สู บ ลงสู่ ถ ัง เก็บ น้ าใต้ด ิน โดยโครงการได้จ ดั ให้ม ีก าร
ปรับปรุงคุณภาพน้ าเพือ่ จ่ายให้กบั ส่วนต่างๆ ของอาคาร รายละเอียดขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ า
มีดงั นี้
1. ถังกรองอวนเขียว เป็ นถังกรองทีป่ ระกอบด้วยอวนเขียวเป็ นสารกรอง เพือ่ การกาจัดสาร
แขวนลอยออกจากน้ า พืน้ ที่ผวิ จาเพาะค่อนข้างสูง ทาความสะอาดง่าย มีความคงทน น้ าไหลผ่านได้
ทัวถึ
่ ง
2. ถังกรองหินพัมมิส ภายในถังกรองบรรจุ หนิ พัมมิส ซึ่งเป็ นสารกรองที่มลี กั ษณะเป็ นรู
พรุนจานวนมาก ซึง่ เป็ นทีอ่ ยูข่ องแบคทีเรียทีช่ ว่ ยในการย่อยสลายของเสียในถังกรอง
3. ถังกรองไบโอบอล ภายในถังกรองบรรจุสารกรองไบโอบอล ซึง่ เป็ นวัสดุอกี ชนิดหนึ่งที่
ถูก สร้างขึ้น มาเพื่อเป็ นวัสดุ กรองโดยเฉพาะ ทาขึ้น จากพลาสติก และมีน้ าหนักเบา เป็ น ที่อ ยู่ข อง
แบคทีเรียทีช่ ว่ ยในการย่อยสลายของเสียในถังกรอง
4. ถังกรองเจเอ็ฟเอ็ม (Japanese Filter Mat) เป็ นใยหยาบ เพื่อการกาจัดสารแขวนลอย
ออกจากน้ า
5. เติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรค ทัง้ นี้ คลอรีนจะถูกควบคุมด้วย Chlorine Sensor เพื่อ
ควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ให้อยู่ในช่วง 0.20-1.20 มิลลิกรัม/ลิตร
เทียบเท่าตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมภิ าค
การบารุงรักษาตัวกรอง ควรทาความสะอาดตัวกรองประมาณ 3 เดือนต่อครัง้ โดยถอดตัว
กรองนามาล้างทาความสะอาดด้วยการเตรียมน้ าเกลือ 10 % (เกลือ 100 กรัม/น้ า 1 ลิตร) โดยนาตัว
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กรองลงไปแช่และเขย่าทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที จากนัน้ ทาความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง
ห้ามใช้แปรงหรือของแข็งถู
ดังนัน้ น้ าซือ้ จากรถบรรทุกน้ าเอกชนทีผ่ า่ นขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภาพเหมาะ
สาหรับการนาไปใช้ในระบบสาธารณูปโภคต่อไป สาหรับน้ าดื่มโครงการจะซื้อน้ าเพื่อให้บริการแก่ผอู้ ยู่
อาศัยในโครงการ
4) การสารองน้าใช้
โครงการมีถงั เก็บน้ าใต้อาคาร U ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ
20.53 ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 89.39 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.30 ลูกบาศก์
เมตร) จานวน 1 ถัง ถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร U ปริมาตร 14.19 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง เก็บ
น้ าใต้อาคาร V ปริมาตร 181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 28.80 ลูกบาศก์เมตร สารอง
น้ าดี 98.45 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.63 ลูกบาศก์เมตร) จานวน 1 ถัง ถังเก็บ
น้ าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร V ปริมาตร 15.49 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง ถังเก็บน้ าใต้อาคาร X ปริมาตร
167.50 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 25.32 ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 87.91 ลูกบาศก์เมตร
และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.27 ลูกบาศก์เมตร) จานวน 1 ถัง ถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร X
ปริมาตร 28.20 ลูกบาศก์เมตรจานวน 1 ถัง ถังเก็บน้ าใต้อาคาร Y ปริมาตร 190.53 ลูกบาศก์เมตร (ใช้
สาหรับสารองน้ าดิบ 23.09 ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 113.12 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารอง
ดับเพลิง 54.32 ลูกบาศก์เมตร) จานวน 1 ถัง และถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร Y ปริมาตร 23.73
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง ดังนัน้ ปริมาตรกักเก็บน้ าใช้สาหรับอุปโภคทัง้ โครงการ 568.22 ลูกบาศก์
เมตร ทัง้ นี้ ปริมาณน้ าใช้ในโครงการทัง้ สิน้ 193.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนัน้ โครงการสามารถสารอง
น้ าไว้ใช้ได้มากกว่า 2 วัน
ดังนัน้ คาดการว่าการใช้น้ าในช่วงดาเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าของ
ชุมชนใกล้เคียงในระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการจะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต เป็ นแหล่งน้ าใช้หลัก
และใช้น้ าซือ้ จากรถบรรทุกน้ าเอกชน เป็ นแหล่งน้ าสารอง
(2) โครงการมีปริมาตรกักเก็บน้ าใช้สาหรับอุปโภคทัง้ โครงการ 568.22 ลูกบาศก์เมตร ดังนัน้
โครงการสามารถสารองน้ าไว้ใช้ได้มากกว่า 2 วัน
(3) จัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยดูแลล้างทาความสะอาดถังน้ าเป็ นประจาทุกๆ 6 เดือน
(4) รณรงค์ให้รว่ มกันประหยัดน้ า และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า
(5) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ าและเส้นท่อให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ หากพบว่าชารุดให้แก้ไข
ทันที นอกจากนี้โครงการจะหมันตรวจสอบระบบท่
่
อน้ า รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ทอ่ี าจจะ
ชารุด จนเป็ นเหตุให้น้ าประปารัวไหลได้
่
งา่ ย
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4.2.3.4 การระบายน้าและการป้ องกันน้าท่วม
ระบบระบายน้ าภายในโครงการจะแยกน้ าเสียและน้ าฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การระบายน้าเสีย
น้ าเสียทีผ่ า่ นการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บน้ ารดน้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด รวมจานวน 5 ชุด
จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบน้ า อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดน้ า
ต้นไม้ภ ายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของดินบริเวณพื้นที่ส ี
เขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 10 มิลลิเมตร/
ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนาน้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการรดน้ าต้นไม้ภายใน
พืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งทีผ่ ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เ มตร/วัน (20% ของหน้ าแล้ง ) สาหรับปริม าณน้ าที่เ หลือ 119.29 ลูกบาศก์เ มตร
เบื้องต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้นคอนกรีต และถนนภายในโครงการ
จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจ กรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม อากาศ ก่ อนไหลเข้าสู่ บ่อ ตรวจ
คุณภาพน้ า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
2) การระบายน้าฝนและการป้ องกันน้าท่วม
การระบายน้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากชัน้ หลังคาของอาคาร และจาก
พืน้ ดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ าฝนบนพืน้ ดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ
คือ การไหลซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณสนามหญ้าและพืน้ ทีส่ เี ขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ าฝนไหลไปตาม
ความลาดชันของภูมปิ ระเทศ ซึง่ น้ าฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่บ่อ ระบายน้ าที่เตรียมไว้ สาหรับน้ าฝนจาก
หลังคาของอาคารภายในโครงการจะรวบรวมน้ าฝนลงท่อระบายน้ าฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อพักน้ าเป็ นระยะอยูโ่ ดยรอบพื้นทีโ่ ครงการ
โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) สาหรับพืน้ ทีก่ ารรับน้ าฝนของโครงการแยกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
โซนที่ 1 มีพ้นื ที่รบั น้ า 3,728.47 ตารางเมตร ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอตั ราการระบายน้ า
154.29 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
และหลังพัฒนาโครงการมีอตั ราการระบายน้ า 305.88 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง
่ มีปริมาณน้ าฝนทีโ่ ครงการต้องกักเก็บไว้ 151.59 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหน่ วงน้ า
1 มีปริมาตร 152.75 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบน้ าฝนจากบ่อหน่ วง 1 ด้วยเครื่องสูบน้ า จานวน 2
เครื่อง ทางานสลับกัน มีอตั ราการสูบ 32 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ซึง่ สามารถควบคุมอัตราการ
ไหลของน้ าให้มคี า่ อัตราการระบายน้อยกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยน้ าฝนจะระบายน้ าเข้าสูบ่ ่อดัก
ขยะก่อนระบายลงสูค่ ลองปากบางต่อไป
โซนที่ 2 มีพ้นื ที่รบั น้ า 4,775.13 ตารางเมตร ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอตั ราการระบายน้ า
199.85 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
และหลังพัฒนาโครงการมีอตั ราการระบายน้ า 368.85 ลูกบาศก์เมตร/
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ชัวโมง
่ มีปริมาณน้ าฝนทีโ่ ครงการต้องกักเก็บไว้ 169 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหน่ วงน้ า 2
มีปริมาตร 171.50 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบน้ าฝนจากบ่อหน่ วง 2 ด้วยเครื่องสูบน้ า จานวน 2
เครื่อง ทางานสลับกัน มีอตั ราการสูบ 40 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ซึง่ สามารถควบคุมอัตราการ
ไหลของน้ าให้มคี า่ อัตราการระบายน้อยกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยน้ าฝนจะระบายน้ าเข้าสูบ่ ่อดัก
ขยะก่อนระบายลงสูค่ ลองปากบางต่อไป
ส าหรับ การพัด พาตะกอนดิน ลงสู่บ่ อ พัก น้ า และบ่ อ หน่ ว งน้ า โครงการจะมีก ารขุ ด ลอกเมื่อ มี
ปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนัน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการออกแบบให้มีท่อ ระบายน้ า ฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูน ย์ก ลาง
0.40 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อพักน้ าเป็ นระยะอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ โดย
อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ าฝนจากส่วนนี้ทงั ้ หมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่ วง
น้ าต่อไป
(2) โครงการจัดให้มกี ารหน่ วงน้ าภายในบ่อหน่ วงน้ า โซนที่ 1 ปริมาตร 152.75 ลูกบาศก์
เมตร ซึง่ โครงการจัดให้มเี ครือ่ งสูบน้ า จานวน 2 เครือ่ ง ทางานสลับกัน มีอตั ราการสูบ 32
ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง และโซนที่ 2 ปริมาตร 171.50 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ โครงการ
จัดให้มเี ครื่องสูบน้ า จานวน 2 เครื่อง ทางานสลับกัน มีอตั ราการสูบ 40 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง/เครื
่
่อง ซึง่ สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ า ให้มคี ่าอัตราการระบายน้ อยกว่า
ก่อนการพัฒนาโครงการ
(3) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ า รวมถึงบ่อ พักน้ าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การระบายน้ าใน
พืน้ ทีโ่ ครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
(4) ออกแบบให้มบี ่อพักน้ า และติดตัง้ ตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ าออกจากท่อ
ระบายน้ าของโครงการ
(5) จัด เจ้า หน้ า ที่ค อยตรวจสอบดู แ ลรวบรวมระบบระบายน้ า ของโครงการเป็ น ประจ า
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชารุดต้องรับแก้ไขทันที

4.2.3.5 การจัดการน้าเสีย
1) ปริ มาณน้าเสีย
เมื่อเปิ ดดาเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึน้ ประมาณ 151.45 ลูกบาศก์
เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม, 2560) ยกเว้นน้ าจากการล้างห้องพักขยะ คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้ และไม่คดิ
น้ าใช้จากการระเหยของส่วนสระว่ายน้ า
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2) ระบบบาบัดน้าเสีย
โครงการได้จ ดั ให้มถี ัง บ าบัด น้ าเสียระบบเติม อากาศชนิ ด มีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film
Aeration Tank) จานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X, WWT-Y1 และ
WWT-Y2 ถังบาบัดน้ าเสียระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter) จานวน 3 ชุด ได้แก่
SS-1, SS-2 และ SS-3 ถังดักไขมัน จานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังดักไขมัน GT-U, GT-V, GT-X, GT-Y1
และ GT-Y1 เพื่อรองรับปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึน้ จากโครงการ โดยมีรายละเอียดของถังบาบัดน้ าเสีย
ดังนี้
(1) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร U ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ
32.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
และถังดักไขมัน (GT-U) จานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(2) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-V : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร V ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ
36.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
และถังดักไขมัน (GT-V) จานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(3) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-X : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร X ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ
38.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
และถังดักไขมัน (GT-X) จานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(4) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-Y1 : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 1) และห้องพัก
ขยะรวมของอาคาร BOH ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 22.19 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1
ชุด สามารถรองรับ น้ า เสีย ได้ 25 ลู ก บาศก์เ มตร/วัน ปริม าณ BOD เข้า 250 มิล ลิก รัม /ลิต ร และมี
ประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-Y1) จานวน 1 ชุด
ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(5) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-Y2 : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 2) ปริมาณน้ าเสีย
เข้าสูร่ ะบบ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 25 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-Y1) จานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(6) ถังบาบัดน้ าเสีย SS-1, SS-2 : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคารห้องน้ า 01-02 ปริมาณน้ า
เสียเข้าสู่ระบบ 0.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก
500 มิลลิกรัม/ลิตร จากนัน้ น้ าทิง้ ดังกล่าวจะเข้าสู่ถงั บาบัดน้ าเสีย WWT-U ต่อไป
(7) ถังบาบัดน้ าเสีย SS-3 : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคารห้องน้ า 03 ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่
ระบบ 0.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์
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เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 500
มิลลิกรัม/ลิตร จากนัน้ น้ าทิง้ ดังกล่าวจะเข้าสูถ่ งั บาบัดน้ าเสีย WWT-Y1 ต่อไป
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี เป็ น โครงการประกอบกิจ การประเภทอาคารชุด ที่ม ี
จานวนห้องพักรวมกันทุกชัน้ ในอาคารหลายหลังรวมทัง้ สิน้ 232 ห้องชุด ซึง่ จัดอยูใ่ นอาคารประเภท ก.
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กาหนดค่า BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าทิ้งของ
โครงการทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว (ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จากถังบาบัดแต่ละชุด จะไหลเข้าสู่บ่อ
เก็บน้ ารดน้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด รวมจานวน 5 ชุด จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบน้ า
อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วย
การรดน้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 160.80
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนาน้ าเสียที่
ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อย
ออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เ มตร/วัน (20% ของหน้ าแล้ง ) สาหรับปริม าณน้ าที่เ หลือ 119.29 ลูกบาศก์เ มตร
เบื้องต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้นคอนกรีต และถนนภายในโครงการ
จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจ กรรมข้างต้ น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม อากาศ ก่ อนไหลเข้าสู่ บ่อ ตรวจ
คุณภาพน้ า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
3) การกาจัดตะกอนส่วนเกิ นและกากไขมัน
ระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการได้ออกแบบให้มเี ครื่องสูบตะกอนเวียนกลับในถังตกตะกอน
สาหรับวิธกี าจัดตะกอนส่วนเกินในส่วนถังแยกตะกอนแต่ละถังบาบัดมีรายละเอียดดังนี้
 ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X : ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีต่ อ้ งกาจัด 1.12
กิโลกรัม/วัน ระยะเวลากักเก็บตะกอน 65 วัน ปริมาณสูบตะกอนทิ้งจากถังเก็บตะกอน
เท่ากับ 2.36 ลูกบาศก์เมตร/ครัง้
 ถัง บ าบัด น้ าเสีย WWT-Y : ปริม าณตะกอนส่ว นเกิน ที่ต้อ งก าจัด 0.70 กิโ ลกรัม /วัน
ระยะเวลากักเก็บตะกอน 65 วัน ปริมาณสูบตะกอนทิ้งจากถังเก็บตะกอน เท่ากับ 1.48
ลูกบาศก์เมตร/ครัง้
สาหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ กั กากไขมันและเศษอาหาร
ไปทิง้ เป็ นประจา ทัง้ นี้โครงการจะจัดให้มพี นักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตักไขมันออกตามความจาเป็ น
ทุ ก สัป ดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุ กครัง้ โดยนากากไขมันใส่ใ นกระถางที่มกี ระดาษรองที่ก้น
กระถาง เพื่อให้ส่วนทีเ่ ป็ นน้ าซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็ นก้อนก่อนนาใส่ถุงดา จากนัน้
นาไปทิง้ รวมกับขยะทัวไปที
่ ห่ อ้ งพักขยะรวมของโครงการเพือ่ นาไปกาจัดต่อไป นอกจากนี้จะล้างถังดัก
ไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทางานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้กากไขมันทีต่ ้องกาจัดจะ
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นาไปตากแห้งก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรค และกลิน่ ซึง่ เกิดจากฝน สัตว์ และแมลง
เป็ นต้น
4) วิ ธีการจัดการละอองน้า (Aerosol) และก๊าซมีเทน (CH4)
วิธกี ารกาจัดละอองน้ าและก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่างขัน้ ตอนของการบาบัดน้ าเสียของ
โครงการ และวิธกี ารควบคุมการกาจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดการละอองน้ าเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึน้ ในระบบบาบัดน้ าเสีย WWT-U, WWT-V,
WWT-X มีปริมาณละอองน้ าเสียเกิดขึน้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ชุ
่
ด และระบบบาบัดน้ าเสีย
WWT-Y1, WWT-Y2 มีปริมาณละอองน้ าเสียเกิดขึน้ 25.00 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ชุ
่
ด โครงการนา
ละอองน้ า ไปก าจัด ด้ว ยวิธ ีก ารใช้แ บคทีเ รียที่ม ีอ ยู่ใ นดิน ต่ อ ไป ด้ว ยอัต ราการลดละอองน้ า 0.04
ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร-วัน ดังนัน้ กาจัดละอองน้ าต้องใช้พน้ื ที่ 0.139 ตารางเมตร/ถังบาบัดน้ าเสีย
และ 0.174 ตารางเมตร/ถังบาบัดน้ าเสีย ตามลาดับ ทัง้ นี้ โครงการจะจัดให้มพี ้นื ที่สเี ขียวที่ใช้ในการ
กาจัดละอองน้ า จานวน 5 จุดพืน้ ที่ 1.0 ตารางเมตร ต่อถังบาบัดน้ าเสีย ดังนัน้ สามารถรองรับปริมาณ
ละอองน้ าเสีย (Aerosol) ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเพียงพอ
(2) การกาจัดก๊าซมีเทน (CH4) ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้ ในส่วนถังแยกกากตะกอนในถัง
บาบัดน้ าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึน้ 1.33 ลูกบาศก์เมตร/วัน และถัง
บาบัด น้ า เสีย WWT-Y1, WWT-Y2 มีป ริม าณก๊ าซมีเ ทนเกิดขึ้น 1.49 ลูก บาศก์เมตร/วัน ทัง้ นี้
โครงการได้เลือกการกาจัดก๊าซมีเทนโดยใช้วธิ ี Biological Oxidation โดยใช้ป๋ ุยหมักพร้อมใช้งาน
(Mature Compost) โดยโครงการเลือกใช้ป๋ ุยทีส่ ามารถกาจัดมีเทนได้ท่ปี ริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400
ลิตร/ตารางเมตร/วัน ซึ่งโครงการต้องใช้พ้นื ที่ในการกาจัดก๊ าซมีเทนจากระบบบาบัดน้ าเสีย 0.55
ตารางเมตร และ 0.62 ตารางเมตร ตามลาดับ ดังนัน้ โครงการจัดให้มพี น้ื ทีใ่ นการกาจัดก๊าซมีเทนใน
ดิน จานวน 5 จุด มีพน้ื ที่จุดละ 1 ตารางเมตร ซึ่งมีท่อเพื่อให้มเี ทนระเหยผ่านดิน ดังนัน้ ปริมาตรบ่อ
ดินจึงเพียงพอที่จะกาจัดก๊าซมีเทนทีเ่ กิดขึน้ จากถังบาบัดน้ าเสียของโครงการได้ โดยปฏิกริ ยิ ากาจัด
ก๊าซมีเทน เป็ นดังนี้
5) การนาน้าเสียที่ผา่ นการบาบัดกลับมาใช้ประโยชน์
น้ าเสียทีผ่ า่ นการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บน้ ารดน้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด รวมจานวน 5 ชุด
จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบน้ า อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดน้ า
ต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึ มน้ าของดินบริเวณพื้นที่ส ี
เขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 10 มิลลิเมตร/
ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนาน้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการรดน้ าต้นไม้ภายใน
พืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งทีผ่ ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เ มตร/วัน (20% ของหน้ าแล้ง ) สาหรับปริม าณน้ าที่เ หลือ 119.29 ลูกบาศก์เ มตร
เบื้องต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้นคอนกรีต และถนนภายในโครงการ
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จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจ กรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม อากาศ ก่ อนไหลเข้าสู่ บ่อ ตรวจ
คุณภาพน้ า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
ดังนัน้ ผลกระทบด้านน้ าเสียจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(7) โครงการได้จดั ให้มถี งั บาบัดน้ าเสียระบบเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film
Aeration Tank) จานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U, WWT-V และ WWT-X
สามารถรองรับน้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง, ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-Y1 และ
WWT-Y2 สามารถรองรับ น้ าเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง ถังบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
เกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter) จานวน 3 ชุด ได้แก่ ถังบาบัดน้ าเสีย
SS-1, SS-2 และSS-3 สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง
(8) น้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว จะสูบไปรดน้ าต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อ
ซึมดิน โดยน้ าส่วนทีเ่ หลือเบือ้ งต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครือ่ งมือคนสวน ล้างพืน้
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนั น้ ปริม าณน้ า ที่เ หลือ จากกิจ กรรมข้างต้น
โครงการจะระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(9) ติดตัง้ มิเตอร์ระบบบาบัดน้ าเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพือ่ ตรวจสอบและควบคุมให้
มีการเดินระบบบาบัดน้ าเสียตลอดเวลา
(10) จัด ให้ มีก ารตรวจสอบและบ ารุ ง รัก ษาระบบบ าบัด น้ า เสีย ของโครงการ เพื่อ ให้ ม ี
ประสิทธิภาพในการบาบัดน้ าเสียเป็ นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทัง้ จัดให้มกี าร
อบรมหรือให้ความรูเ้ กีย่ วกับระบบบาบัดน้ าเสียแก่เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลรับผิดชอบระบบบาบัด
น้ าเสีย
(11) จัดให้มเี จ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรูค้ วามชานาญในด้านการบาบัดน้ าเสีย ดูแลระบบบาบัดน้ าเสีย
ภายในโครงการ
(12) สูบตะกอนจากบ่อตกตะกอนอย่างสม่าเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิง่ ปฏิกูลของเทศบาลตาบล
ราไวย์ ให้เข้ามาดาเนินการ
(13) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็ นไม้ยนื ต้นทัง้ สิน้ 536 ต้น เพื่อช่วย
ในการดูดซับปริมาณก๊าซทีเ่ กิดขึน้ จากระบบบาบัดน้ าเสียได้

4.2.3.6 การจัดการมูลฝอย
1) ปริ มาณมูลฝอย
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทาการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็ม
โครงการ โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการทีพ่ กั
อาศัยบริการชุมชนและสถานทีพ่ กั ตากอากาศของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (2560)
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ดังนัน้ ปริมาณขยะที่คาดว่าน่ าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุดของโครงการ (มีผู้พกั อาศัยเต็ม
โครงการ) เท่ากับ 922 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.922 ตัน/วัน
2) การจัดการมูลฝอย
โครงการจะจัดถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชัน้ ของอาคาร ซึง่ โครงการจะจัดให้ม ี
ถังขยะขนาด 120 ลิตร จานวน 4 ถัง/ห้อง แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทัวไป
่ ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย ส่วนในห้องสานักงานนิตบิ ุคคล และพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง จัดให้มถี งั ขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จานวน
4 ถัง แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทัวไป
่ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และห้องน้ ารวมจะจัดให้มถี งั ขยะ
ขนาด 10 ลิตร จานวน 1 ถัง/ห้อง ซึง่ แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ นามาคัดแยกประเภท
มูลฝอยเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทัวไป
่ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ก่อนนาไปพักไว้ทห่ี ้องพักขยะรวม ซึ่ง
ประกอบด้วย ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทัวไป
่ ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย
ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร Back of the house
การจัดการมูลฝอยที่สามารถน ากลับ มาใช้ใ หม่ จะเก็บไว้บริเวณห้อ งพัก ขยะรีไซเคิล โดย
โครงการจะรวบรวมใส่ถุ งด า ซึ่ง ขยะที่ส ามารถน ากลับ มารีไซเคิล หรือ ขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ
พลาสติกทีไ่ ม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็ นต้น พนักงานทาความสะอาดจะแยกและขายให้แก่รา้ น
รับซือ้ ของเก่า
ส่วนมูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายสีแดงจะเก็บไว้ในทีห่ อ้ งพักขยะอันตราย ซึง่
จะใช้ ร องรับ ขยะที่มีอ ัน ตรายต่ อ สิ่ง มีช ีว ิต และสิ่ง แวดล้ อ ม เช่ น หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ขวดยา
ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ เป็ นต้น โดย
ในขณะปฏิบตั งิ าน กาหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครัง้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย
ดังกล่าว พร้อมทัง้ ให้มกี ารจัดการคัดแยกขยะอันตรายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เมื่อมีปริมาณมาก
พอแล้วจะส่งไปให้ศูนย์กาจัดขยะ มูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนาไปกาจัดต่อไป ปจั จุบนั จังหวัดภูเก็ตได้
ประกาศ เรือ่ ง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนาส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต ” เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธ ี โดย
โรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมทีข่ น้ึ ทะเบียน
ส่วนขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็ นต้นแม่บ้านจะรวบรวมขยะอินทรีย์
จากถังขยะอินทรีย์ บริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ ส่วนบริการอื่นๆ เป็ นต้น มายังห้องพัก
ขยะอินทรีย์ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดา พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพือ่ ให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์
ในการเลีย้ งสัตว์หรือทาปุ๋ยต่อไป
ส่ว นขยะทัว่ ไป โครงการจะรวบรวมใส่ถุ ง ดา พร้อ มมัดปากถุ ง ให้แ น่ น และนาไปพัก ไว้ท่ี
ห้องพักขยะทัวไป
่ เพื่อให้รถเก็บขนขยะจากเทศบาลตาบลราไวย์เข้ามาดาเนินการเก็บขนมูลฝอยไป
กาจัดต่อไป
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3) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ห้องพักขยะรวมของโครงการเป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยูบ่ ริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร
Back of the house โดยแบ่งออกเป็ น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทัวไป
่ ห้องพัก
ขยะ รีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย โดยเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยได้
อย่างสะดวก โดยโครงการออกแบบให้ม ีประตูไว้ปิ ดป้ อ งกัน กลิ่น และเป็ น พื้น ที่ท่ีมดิ ชิด สามารถ
ป้องกันกลิน่ และการแพร่กระจายของเชือ้ โรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ โครงการได้จดั ให้มตี าแหน่ ง จอดรถเก็บขนขยะมูล ฝอย เส้นทางการขนย้ายขยะมูล ฝอยจาก
ห้องพักขยะมูลฝอยรวมมายังบริเวณทีจ่ อดรถเก็บขนขยะมูลฝอยชัวคราว
่
แสดงดัง รูปที่ 2-49 โดยรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลตาบลราไวย์จะจอดบริเวณถนนซอยรัว้ แฝดชัวคราว
่
เพื่อเก็บขนขยะ
มูลฝอยด้านหน้าห้องพักขยะรวมของโครงการ โดยซอยรัว้ แฝด เดิมมีความกว้างของเขตทาง 5 เมตร
และผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ทัง้ นี้ ปจั จุบนั โครงการได้ยกทีด่ นิ บางส่วนให้เป็ นถนนสาธารณะและขอ
อนุ ญาตดาเนินการปรับปรุงถนนให้มคี วามกว้าง 6 เมตร ทัง้ นี้ ซอยรัว้ แฝด มีสภาพการจราจรเบาบาง
มาก
ห้องพักขยะอิ นทรีย์ มีขนาดพืน้ ที่ 5.00 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 7.50
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ห้องพักขยะรีไซเคิ ล มีขนาดพืน้ ที่ 5.65 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 8.47
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ห้องพักขยะทัวไป
่ มีขนาดพืน้ ที่ 1.25 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.87
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ห้องพักขยะอันตราย มีขนาดพืน้ ที่ 1.25 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.87
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ดังนัน้ ห้องพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 26.91 ลูกบาศก์เมตร
4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้าชะขยะ
โครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทัวไป
่ และขยะอันตราย ได้ประมาณ 4
วัน 9 วัน 2 วัน และ 1,558 วัน ตามลาดับ
เมื่อเปิ ดด าเนินการ โครงการจะขอความอนุ เคราะห์จากเทศบาลตาบลราไวย์ให้เข้ามา
ดาเนินการเก็บขนขยะไปกาจัดต่อไป ซึง่ ขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย
ก่อนจะนาไปรวบรวมไว้ท่หี ้องพักขยะรวม สาหรับน้ าชะขยะที่อาจเกิดขึน้ จากห้องพักขยะรวมจะถูก
รวบรวมเข้าสู่ถงั บาบัดน้ าเสีย WWT-Y1 ต่อไป นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มพี นักงานคอยดูแล
บริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มขี ยะมูลฝอยปลิว หรือตกหล่นอยู่ภ ายนอก และล้างทาความสะอาด
ห้องพักขยะรวมเป็ นประจา โดยน้ าเสียจากการล้างทาความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสู่ระบบบาบัดน้ าเสีย
WWT-Y1 เช่นกัน ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยูภ่ ายในอาคารห้อง
ชุด ชัน้ ที่ 1 โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ห้อ ง ได้แ ก่ ห้อ งพัก ขยะอิน ทรีย์ ห้อ งพัก ขยะทัว่ ไป
ห้องพักขยะ รีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย โดยโครงการจะขอความอนุ เคราะห์จาก
เทศบาลตาบลราไวย์ ให้เข้ามาดาเนินการเก็บขนขยะไปกาจัดต่อไป
(2) มูลฝอยทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่ พนักงานทาความสะอาดจะแยกและขายให้แก่รา้ นรับ
ซือ้ ของเก่า
(3) มูลฝอยอัน ตราย โครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพัก มูลฝอยอัน ตราย
โครงการจัดให้มถี งั ขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุไว้วา่ “มูลฝอยอันตราย” ภายในถังรอง
ด้วยถุงแดง เมือ่ มีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพือ่ นาไปกาจัดต่อไป
(4) มูลฝอยอินทรีย์ โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดา พร้อมมัดปากถุงให้แ น่ น เพื่อให้เอกชนรับ
ไปใช้ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์หรือทาปุ๋ยต่อไป
(5) กวดขันให้พนักงานทาความสะอาดประจาโครงการรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพัก อย่าง
น้อยวันละ 1 ครัง้ บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนาไปรวบรวมไว้ท่ี
อาคารห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
(6) ท าความสะอาดห้อ งพัก ขยะรวมทุ ก ครัง้ หลัง จากรถมาเก็บ ขนขยะ เพื่อ ป้ อ งกัน กลิ่น
รบกวน และน้ าเสียทีเ่ กิดจากการทาความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บาบัดน้ าเสียของโครงการเพือ่ ทาการบาบัดต่อไป
(7) การเก็บแยกขยะอินทรีย-์ ขยะทัวไปให้
่
กระทาตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวม
และนามาแยกภายหลัง
(8) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านัน้ โดย
แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
(9) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็ นระบบปิด
(10) จัดทาป้ายติดบริเวณประตูหอ้ งพักขยะในตาแหน่ งทีเ่ ห็นได้ชดั เจนว่า “ปิ ดประตูให้สนิท”
เพือ่ เป็ นการเตือนให้พนักงานรักษาความสะอาดทาการปิ ดประตูให้สนิททุกครัง้ หลังจาก
นาขยะมาเก็บรวบรวม เพือ่ ป้องกัน กลิน่ และแมลงรบกวน

4.2.3.7 ไฟฟ้ า
โครงการจะขอรับ บริก ารด้านไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ว นภู ม ิภ าค จัง หวัด ภู เ ก็ต ด้ว ยระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ทัง้ นี้รายละเอียดการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าทีส่ าคัญภายในโครงการ มีดงั นี้
1) ระบบไฟฟ้ าปกติ
โครงการจะติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด
630 kVA จานวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่าเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB)
โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็ น 416/240 V
เพือ่ จ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร สาหรับตาแหน่ งของหม้อแปลงไฟฟ้า (TR1) จะติดตัง้
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อยูภ่ ายนอกอาคาร บริเวณด้านข้างอาคาร Back of the house และหม้อแปลงไฟฟ้า (TR2) จะติดตัง้
อยูภ่ ายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคาร V มีลกั ษณะเป็ นแบบยกเสา โดยหม้อแปลงไฟฟ้า (TR1)
ตัง้ อยูห่ ่างจากแนวอาคาร Y ประมาณ 12.93 เมตร และหม้อแปลงไฟฟ้า (TR2) ตัง้ อยูห่ ่างจากแนว
อาคาร V ประมาณ 8.07 เมตร
การติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้าสาหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
(วัดจากสายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกดั สาหรับผนังด้านเปิ ดของอาคาร) และโครงการได้เลือกใช้
ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็ นระบบ 33 kV ทัง้ นี้โครงการ
จะจัดให้มเี จ้าหน้ าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบารุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ ามันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า
และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ เป็ นต้น อีกทัง้
บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยูใ่ นสถานทีซ่ ง่ึ บุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อ
ทาการตรวจและบารุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการ
ใช้งาน ซึง่ บริเวณดังกล่าว ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตัง้
ไว้ในบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
2) ระบบไฟฟ้ าสารอง
ในกรณีท่กี ารจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์
ฉุ กเฉิน โครงการได้จดั ให้มเี ครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ขนาด 180 kVA จานวน 1 ชุด จะติดตัง้ อยู่
ภายในห้องไฟฟ้าสารองบริเวณอาคาร Back of the house เพื่ออานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบทีม่ คี วามสาคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุ กเฉิน เป็ นต้น ได้อย่าง
เพียงพอ
3) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้ า
โครงการได้ตดิ ตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่า ขนาด 1,000 AT/1,250 AF ซึง่ ทา
หน้าทีต่ ดั กระแสไฟฟ้าทีม่ คี ่าสูงจากการลัดวงจรได้ ในเวลาทีเ่ หมาะสมและทันเวลาก่อนทีจ่ ะเกิดความ
เสียหาย ส่วนห้องงานระบบไฟฟ้า จะปิดกัน้ ทีม่ นคงและมิ
ั่
ดชิด และไม่อนุ ญาตให้ผทู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องเข้าไป
ในห้อง MDB ของโครงการและมีทว่ี ่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบารุงรักษาในส่วนที่
เป็ นไฟฟ้าแรงต่า
4) การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้ า
โครงการได้ประเมินค่าไฟฟ้าทีเ่ กิดจากโหลดไฟฟ้าทัง้ หมดเท่ากับ 204.80 กิโลวัตต์/วัน ดังนัน้
ค่าไฟฟ้าภายในโครงการคิดเป็ น 19,422 บาท/เดือน
5) การอนุรกั ษ์พลังงาน
P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

4-137

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการเป็ นจานวนมาก
ดังนัน้ โครงการจัดให้มมี าตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสาหรับเจ้าของโครงการ
และผูใ้ ช้บริการภายในโครงการ เพือ่ นาไปใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ มีรายละเอียดดังนี้
(1) การอนุรกั ษ์พลังงานสาหรับเจ้าของโครงการ
1) การอนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับระบบปรับอากาศ
 ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากทีส่ ุด เพื่อเพิม่ ร่มเงาให้กบั ตัวอาคารและช่วย
ลดอุณหภูมทิ เ่ี กิดจากเครือ่ งปรับอากาศ
 เลือกใช้สอี ่อนหรือสีทไ่ี ม่ดดู รังสีความร้อน ในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือ
ห้องทีม่ รี ะบบปรับอากาศ เพือ่ ช่วยการสะท้อนของแสงแดดทีด่ ี และลดการ
สะสมความร้อนของผนังอาคาร
 เลือกใช้สสี ะท้อนแสง สีกนั ความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสาหรับหลังคาของ
อาคาร เพือ่ ลดการดูดกลืนความร้อน
 เลือกใช้วสั ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการก่ อสร้างที่ก ันความร้อ นได้ด ีหรือติด ตัง้ ฉนวนกัน
ความร้อน ตัง้ แต่หลังคาจนถึงผนัง เพือ่ ป้องกันความร้อนและลดการนาพาความ
ร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตัง้ ฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานหรือใต้
หลังคา และเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังทีต่ ดิ ตัง้ ฉนวนกันความร้อน เป็ นต้น
 เลือกใช้เครือ่ งปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
 ติด ตัง้ ชุดระบายความร้อ น ไว้ใ นบริเ วณที่โ ปร่ง โล่ง เพื่อ ให้อ ากาศภายนอก
หมุนเวียนได้สะดวก
 ปรับระดับอุ ณหภูมเิ ครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้
เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
 หมัน่ ตรวจเช็ค สภาพและระบบทัว่ ไปของเครื่อ งปรับ อากาศบริเ วณพื้น ที่
ส่วนกลางของโครงการ
 ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพืน้ ทีส่ ่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มสี งิ่ กีด
ขวางทางระบายอากาศ
2) การอนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับเครือ่ งทาน้ าอุ่น
 ติดตัง้ เครือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน
 เลือกใช้หวั ฝกั บัวชนิดประหยัดน้ า (Water Efficient Showerhead) เพราะ
ประหยัดน้ ากว่าหัวฝกั บัวธรรมดา 25-75%
 เลือ กใช้เครื่อ งทาน้ าอุ่น ที่มถี ังน้ าภายในตัวเครื่อ ง และมีฉ นวนหุ้ม
สามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20%
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3) การอนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 ค่าความสว่างในแต่ละพืน้ ที่ใช้สอย กาหนดให้ค่าวัตต์ /ตารางเมตร ต้องไม่เกิน
12 วัตต์/ตารางเมตร
 การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ทางเดิน กาหนดให้ใช้การควบคุม
เปิดปิด แบบ 2 ทาง (Lighting Control System)
 เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากาลังให้สูญเสียต่า (Low Loss) โดยกาหนดให้
ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากาหนด
1.5 เปอร์เซ็นต์)
 ติดตัง้ สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1
จุด
 หมันดู
่ แลทาความสะอาดเรือ่ งฝุน่ ละอองหรือบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
บริ เ วณพื้ น ที่ ส่ ว นกลางอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ แ สงสว่ า งได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
 ในการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บลั ลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์ซง่ึ จะสูญเสียพลังงาน
ประมาณ 1-2 วัตต์ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็ น 2 เท่า แทนการใช้บลั
ลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาทีจ่ ะสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์
 เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างโดยการใช้หลอด LED ทัง้ โครงการ เพื่อประหยัด
พลังงาน
 เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอด
ตะเกียบ (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขัว้ เขียว
(ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 90-105) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไส้มาก
(ค่าลูเ มนต่อ วัตต์ เท่ ากับ 8-22) โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพเชิง แสง
(ค่าลูเมน/วัตต์) หากค่ายิง่ มากหลอดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูง
4) การอนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์อ่นื ๆ เช่น ลิฟต์
 ตัง้ เวลาให้ประตูลฟิ ต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้ อย 10 วินาที จะช่วยลดความ
จาเป็ นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลือ่ นมอเตอร์เปิด-ปิดประตู
 แสดงเลขชัน้ ทีช่ ดั เจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางหลงชัน้
และลดการใช้ลฟิ ต์ทไ่ี ม่จาเป็ น
5) การอนุ รกั ษ์พลังงานน้ า
 นาน้ าทิง้ ทีผ่ า่ นการบาบัดแล้ว มารดน้ าต้นไม้และพืน้ ทีส่ เี ขียวภายในโครงการ
 หมันตรวจสอบการรั
่
วไหลของน
่
้ า เพือ่ ลดการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์
 เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ทป่ี ระหยัดน้ า
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

 ควบคุมแรงดันน้ าในระดับทีเ่ หมาะสม
(2) การอนุรกั ษ์พลังงานสาหรับผู้พกั อาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้
พักอาศัยช่วยกันอนุ รกั ษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องพักมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย
ชนิด ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการรณรงค์ให้ผพู้ กั อาศัยในโครงการทราบถึงวิธกี ารอนุ รกั ษ์พลังงาน โครงการจะ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพืน้ ทีส่ ่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทัง้ จัดทาคู่มอื การอนุ รกั ษ์
พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กบั ผู้พกั อาศัยทุกห้องพักได้รบั ทราบและนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ต่อไป รายละเอียดในคูม่ อื การอนุ รกั ษ์พลังงาน มีดงั นี้
1) วิธลี ดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง
 ปิดไฟทุกครัง้ เมือ่ ออกจากห้องพัก
 ปิดไฟดวงทีไ่ ม่จาเป็ น เพือ่ ลดการใช้พลังงาน
2) วิธลี ดใช้พลังงาน เครือ่ งปรับอากาศ





ตัง้ อุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักทีม่ เี ครือ่ งปรับอากาศ
ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเครือ่ งปรับอากาศ
ปิดเครือ่ งปรับอากาศทุกครัง้ หลังเลิกใช้งาน

3) วิธลี ดใช้พลังงาน ตูเ้ ย็น
 ไม่นาอาหารทีร่ อ้ นหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตูเ้ ย็น
 ปิดตูเ้ ย็นให้สนิททุกครัง้ หลังการใช้งาน
 ไม่เปิดประตูตเู้ ย็นค้างไว้เป็ นเวลานาน
4) วิธลี ดใช้พลังงาน โทรทัศน์
 ควรปิดโทรทัศน์ทนั ทีเมือ่ ไม่มคี นดู
 สาหรับผูท้ ห่ี ลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรตัง้ เวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์
5) วิธลี ดใช้พลังงาน เครือ่ งทาน้ าอุ่น
 ไม่เปิดเครือ่ งตลอดเวลา ในขณะฟอกสบู่หรือสระผม
 ปิดวาล์วน้ าและสวิทซ์ทนั ทีเมือ่ เลิกใช้งาน
 ควรตัง้ ระดับความแรงของน้ าไว้ทร่ี ะดับปานกลางไม่ควรตัง้ ไว้ทร่ี ะดับแรงสุด
6. การประเมิ นอาคารโครงการเพื่ออนุรกั ษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกาหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

สาหรับการออกแบบอาคารเพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการออกแบบอาคารเพื่ อ การ
อนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ข้ อ 2 การก่ อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดัง ต่อไปนี้ หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุ ก ชัน้ ในหลัง
เดียวกันตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงานตามกฎกระทรวง
นี้
(4) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยมีหอ้ ง
ชุด เพื่อ การอยู่อ าศัย และห้อ งชุด เพื่อ ประกอบการค้า ใช้ป ระโยชน์ เ ป็ น โรงแรม ภายในโครงการ
ประกอบด้วย อาคารห้องพักสูง 5 ชัน้ จานวน 4 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละอาคารตัง้ แต่ 2,000
ตารางเมตรขึน้ ไป ได้แก่ อาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ที่มพี ้นื ที่ใช้สอยเท่ากับ
3,119.10 ตารางเมตร, 3,541.10 ตารางเมตร, 3,523.53 ตารางเมตร และ 3,500.10 ตารางเมตร
ตามลาดับ และอาคารบริการสูงชัน้ เดียว จานวน 7 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน
2,000 ตารางเมตร จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ประเภทและขนาดอาคารของอาคาร U, อาคาร V,
อาคาร X และอาคาร Y เข้าข่ายอาคารทีต่ อ้ งมีการออกแบบเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงานตามกฎกระทรวง
กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการออกแบบอาคารเพื่อ
การอนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม โครงการได้ออกแบบอาคารให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-47
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-47 การดาเนิ นโครงการกับกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ความสอดคล้อง
หมวด 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร
ส่วนที่ 1 ระบบกรอบอาคาร
ข้อ 3 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร
(1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก
ของอาคารในส่ ว นที่ ม ีก ารปรับ อากาศในแต่ ล ะ
ประเภทของอาคารต้องมีคา่ ไม่เกินดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่าการ
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ประกอบด้วย อาคาร
ถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร ห้องพักและอาคารบริการมีความสูง 1-5 ชัน้ จานวน 11 อาคาร โดย
ต้องมีคา่ ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร
มีอาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฯ
- อาคาร U มีคา่ การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก
ของอาคาร เท่ากับ 16.92 วัตต์/ตารางเมตร
- อาคาร V มีคา่ การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก
ของอาคาร เท่ากับ 17.05 วัตต์/ตารางเมตร
- อาคาร X มีคา่ การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก
ของอาคาร เท่ากับ 17.18 วัตต์/ตารางเมตร
- อาคาร Y มีคา่ การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก
ของอาคาร เท่ากับ 16.51 วัตต์/ตารางเมตร
ดังนัน้ โครงการได้มกี ารออกแบบค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
ผนังด้านนอกของอาคาร ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งสอดคล้อง
ตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด (รายการคานวณค่าการถ่ายเทความร้อน
ร ว ม ข อ ง ผ นั ง ด้ า น น อ ก ข อ ง อ า ค า ร แ ส ด ง ใ น ภ า ค ผ น ว ก
ข-6)
(2) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร
ในส่ว นที่ม ีก ารปรับ อากาศในแต่ ล ะประเภทของ
อาคารต้องมีคา่ ไม่เกินดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่าการ
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ประกอบด้วย อาคาร
ถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร ต้อ งมีค่า ห้องพักและอาคารบริการมีความสูง 1-5 ชัน้ จานวน 11 อาคาร โดย
ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร
มีอาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฯ โดยอาคารดังกล่าวมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
หลังคาอาคาร เท่ากับ 8.64 วัตต์/ตารางเมตร/อาคาร
ดังนัน้ โครงการได้มกี ารออกแบบค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของหลัง คาอาคาร ไม่เกิน 10.00 วัตต์/ ตารางเมตร ซึ่ง สอดคล้อ ง
ตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
(3) อาคารที่มกี ารใช้งานพืน้ ที่หลายลักษณะ พืน้ ที่
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โครงการไม่มกี ารใช้
แต่ละส่วนต้องใช้ขอ้ กาหนดของระบบกรอบอาคาร พืน้ ทีภ่ ายในอาคารเป็ นลักษณะอื่น
ตามลักษณะการใช้งานของพืน้ ทีแ่ ต่ละส่วนนัน้
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
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ตารางที่ 4-47 การดาเนิ นโครงการกับกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
(ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ความสอดคล้อง
ข้อ 4 การใช้ไฟฟ้ าส่องสว่างภายในอาคาร โดยไม่รวมพืน้ ที่จอดรถ
(1) การใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ส่อ งสว่างภายใน
โครงการออกแบบการใช้ไ ฟฟ้ าส าหรับ ใช้ส่อ งสว่ า งภายใน
อาคาร ต้องให้ได้ระดับความส่องสว่างสาหรับ อาคารทุกอาคาร ให้มคี ่าระดับความส่อ งสว่างสาหรับงานแต่ละ
งานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ และเป็ นไป ประเภทอย่ า งเพีย งพอ และเป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ ควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ กาหนด โดยได้
กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ กาหนด
ออกแบบค่าความเข้มของแสงสว่าง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537) ดังนี้
 ทีจ่ อดรถ
100 ลักซ์
 ช่องทางเดินภายในอาคาร
100 ลักซ์
 ห้องชุดในอาคาร
100 ลักซ์
 ห้องน้ าของสานักงานหรืออาคาร 100 ลักซ์
 ช่องทางเดินภายในสานักงาน
200 ลักซ์
 ห้องเก็บของ
200 ลักซ์
 บริเวณทีท่ างานในสานักงาน
500 ลักซ์
 ห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องอื่นๆ 100 ลักซ์
(2) อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับใช้ส่องสว่างภายใน
อาคารต้อ งใช้ก าลัง ไฟฟ้ าในแต่ ล ะประเภท
ของอาคารมีคา่ ไม่เกินดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุ ด
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ประกอบด้ว ย
้
ค่ า ก าลัง ไฟฟ าส่ อ งสว่ า งสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 12 อาคารห้องชุดและอาคารบริการ จานวน 11 อาคาร โครงการได้
วัตต์/ตารางเมตรของพืน้ ทีใ่ ช้งาน
ออกแบบค่ากาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคาร ไม่เกินสูงสุด
12 วัตต์/ตารางเมตร ซึง่ สอดคล้องตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
(3) อาคารที่มกี ารใช้งานพื้นที่หลายลักษณะ
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โครงการไม่มกี าร
พื้น ที่แต่ ล ะส่ว นต้อ งใช้ค่า ในตารางลัก ษณะ ใช้พน้ื ทีภ่ ายในอาคารเป็ นลักษณะอื่น
การใช้พน้ื ทีข่ องพืน้ ทีส่ ว่ นนัน้
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การประเมิ นผลกระทบและ
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ตารางที่ 4-47 การดาเนิ นโครงการกับกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
(ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ส่วนที่ 3 ระบบปรับอากาศ
ข้ อ 5 ระบบปรับ อากาศ ประเภทและ
ขนาดต่ า งๆ ของระบบปรับ อากาศที่
ติ ดตัง้ ภายในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สมรรถนะขัน้ ต่า ค่าประสิ ทธิ ภาพการให้
ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้ าต่ อตันความ
เย็ น เ ป็ นไปตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศ
กาหนด

ความสอดคล้อง
โครงการมีก ารติด ตัง้ เครื่อ งปรับ อากาศแบบแยกส่ว น (Air
Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทา
ความเย็น ทัง้ นี้จานวนเครื่องปรับอากาศที่ตดิ ตัง้ ขึน้ กับขนาดพืน้ ที่
ของห้องนัน้ ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มขี นาดความ
เย็นรวมประมาณ 397.50 ตัน (รายการคานวณระบบปรับอากาศ
แสดงในภาคผนวก ข-5) โดยระบบปรับอากาศที่เลือกใช้มคี ่า
สัมประสิทธิ ์สมรรถนะขัน้ ต่า ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และ
ค่ า พลัง ไฟฟ้ าต่ อ ตัน ความเย็น เป็ น ไปตามที่ร ัฐ มนตรีป ระกาศ
กาหนด ดังนี้
 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
- ค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะ > 3.22 วัตต์ต่อวัตต์
- อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน > 11 บีทยี ตู ่อชั ่วโมงต่อ
วัตต์
 เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- กรณี 1 : ขนาดความสามารถในการทาความเย็นที่ภาระ
พิกดั ของเครื่องทาน้ าเย็น < 300 ตันความเย็น ค่าพลังไฟฟ้าต่อตัน
ความเย็นต้องไม่เกิน 1.33 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
- กรณี 2 : ขนาดความสามารถในการทาความเย็นที่ภาระ
พิกดั ของเครื่องทาน้ าเย็น ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น > 300 ตัน
ความเย็น ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นต้องไม่เกิน 1.31 กิโลวัตต์
ต่อตันความเย็น

ส่วนที่ 4 อุปกรณ์ผลิ ตน้าร้อน
ข้อ 6 อุปกรณ์ ผลิ ตน้ าร้อนที่ ติดตัง้ ภายใน เนื่อ งจากโครงการไม่ม ีระบบผลิตน้ าร้อ นภายในโครงการ โดย
อาคาร ต้ องมีค่าประสิ ท ธิ ภาพขัน้ ต่าและ ระบบน้ าร้อนของโครงการเป็ นชนิดผ่านน้ าแบบใช้ไฟฟ้า ดังนัน้ จึง
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะขัน้ ตา่ ดังต่อไปนี้ ไม่เข้าข่ายตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
(1) หม้อไอน้ าและหม้อต้มน้ าร้อน
ั๊
(2) เครื่องทาน้ าร้อนชนิดฮีตปมแบบใช้
อากาศ
เป็ นแหล่งพลังงาน (Air-Source Heat Pump
Water Heater)
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด
630 kVA จานวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่าเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution
Board : MDB)
(2) จัดให้มเี ครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าสารอง ขนาด 180 kVA จานวน 1 ชุด จะติดตัง้ อยู่ใกล้บริเวณ
ลานหม้อแปลงภายนอกอาคารด้านทิศเหนือของโครงการ เพื่ออานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบทีม่ คี วามสาคัญ
(3) ติดตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่า ซึง่ ทาหน้าทีต่ ดั กระแสไฟฟ้าทีม่ คี ่าสูงจาก
การลัดวงจร
(4) ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้าสาหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า
1.80 เมตร
(5) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซ่งึ บุคคลที่มหี น้ าที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อ ทา
การตรวจและบารุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ และต้องจัดให้มกี ารระบายอากาศอย่าง
เพียงพอกับการใช้งาน
(6) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตัง้ ไว้ในบริเวณที่
เห็นได้ชดั เจน
(7) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.
(8) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และ
ดูแลเรือ่ งการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผูท้ อ่ี ยูอ่ าศัยใกล้เคียง
(9) บารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพือ่ รักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่า
(10) ตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
(11) อบรมเจ้าหน้าทีท่ ุกคนให้ตระหนักในเรือ่ งการประหยัดพลังงานเป็ นประจา
(12) รณรงค์ให้ผพู้ กั อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
(13) จัดเจ้าหน้ าที่หมันท
่ าความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เ สมอ เพราะฝุ่น
ละอองทีเ่ กาะหลอดไฟจะทาให้แสงสว่างลดน้อยลง
(14) เลือกใช้สสี ะท้อนแสง สีกนั ความร้อน หรือสีอ่อนสาหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการ
ดูดกลืนความร้อน
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4.2.3.8 การป้ องกันอัคคีภยั
ในช่วงเปิ ดดาเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้องกันอัคคีภยั ไว้โดยแบ่งเป็ น 4
ส่วนได้แก่ ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ ความสามารถในการหนีไฟ ความ
เหมาะสมของตาแหน่งและความเพียงพอของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล และความสามารถในการให้บริการระงับ
อัคคีภยั ของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
1) ความเพียงพอของระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยมีหอ้ ง
ชุด เพื่อ การอยู่อ าศัย และห้อ งชุด เพื่อ ประกอบการค้า ใช้ป ระโยชน์ เ ป็ น โรงแรม ภายในโครงการ
ประกอบด้วย อาคารห้องพักสูง 5 ชัน้ จานวน 4 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละอาคารตัง้ แต่ 2,000
ตารางเมตรขึน้ ไป ได้แก่ อาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ที่มพี ้นื ที่ใช้สอยเท่ากับ
3,119.10 ตารางเมตร, 3,541.10 ตารางเมตร, 3,523.53 ตารางเมตร และ 3,500.10 ตารางเมตร
ตามลาดับ และอาคารบริการสูงชัน้ เดียว จานวน 7 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน
2,000 ตารางเมตร เมื่อ พิจ ารณาตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยสามารถสรุปการ
ประเมินได้ดงั ตารางที่ 4-48
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รายละเอียดระบบป้ องกัน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
และเตือนอัคคีภยั
(พ.ศ. 2537)
1. ระบบดับเพลิง
ข้อ 3 ที่ก าหนดให้ อ าคารอื่ น
นอกจาก ห้ อ งแถว ตึ ก แถว
บ้ า นแถว และบ้ า นแฝด ที่ ม ี
ความสู ง ไม่ เ กิ น 2 ชัน้ ต้ อ ง
ติด ตัง้ เครื่อ งดับ เพลิง แบบมือ
ถือไม่น้อยกว่าชัน้ ละ 1 เครื่อ ง
ต่ อ พื้น ที่อ าคารไม่เ กิน 1,000
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45
เมตร การติดตัง้ ถังดับเพลิงจะ
ติดตัง้ ให้ส่ว นบนสุดของตัวถัง
ดับเพลิงสูงจากระดับพืน้ อาคาร
ป ระม าณ 1. 5 เม ต ร ใน ที่
ม อ ง เ ห็ น ส า ม า ร ถ อ่ า น
ค า แ น ะ น า ก า ร ใ ช้ ไ ด้ แ ล ะ
สามารถนาไปใช้งานได้สะดวก
และอยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ง านได้
ตลอดเวลา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)
(3) ติดตัง้ เครื่องดับเพลิงแบบ
มือ ถือ ตามชนิ ด และขนาดที่
ก าหนดไว้ ใ นตาราง ท้ า ย
กฎกระทรวงนี้อ ย่างใดอย่าง
หนึ่ ง ส าหรับ ดับ เพลิ ง ที่ เ กิ ด
จากประเภทของวัสดุท่ีม ีใ น
แต่ละชัน้ โดยให้ม ี 1 เครื่อ ง
ต่อพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 1,000 ตาราง
เมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00
เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชัน้ ละ 1
เครื่ อ ง การติ ด ตั ้ง เครื่ อ ง
ดับ เพลิ ง ต้ อ งติ ด ตัง้ ให้ ส่ ว น
บนสุด ของตัว เครื่อ งสู ง จาก
ระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50
เมตร ในที่ม องเห็น สามารถ
อ่านคาแนะนาการใช้ได้ และ
ส าม ารถ น าไป ใช้ ง านได้
โดยสะดวก และต้ อ งอยู่ ใ น
สภาพทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา

รายละเอียดโครงการ

ผู้ออกแบบ

- ชุดตู้ดบั เพลิ ง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ าดับเพลิง นายกิตติชยั แม้นเหมือน
สาขาวิศวกรรม
(Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose
สิง่ แวดล้อม
Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ าดับเพลิงยาวประมาณ 30
ระดับสามัญวิศวกร
เมตร ต่อจากตูห้ วั ฉีดน้ าดับเพลิงแล้วสามารถนาไปใช้ดบั เพลิงในพืน้ ที่ทงั ้ หมดในชัน้
สส. 267
นั น้ ได้ และถัง ดับ เพลิง แบบมือ ถือ ชนิ ด ผงเคมีแ ห้ง ขนาด 15 ปอนด์ หรือ 6.0
กิโ ลกรัม ซึ่งจะติด ตัง้ ไว้บริเ วณโถงทางเดิน ของอาคารแต่ล ะชั ้น จ านวน 40 จุด
(ติดตัง้ ชัน้ ละ 2 จุด/อาคาร) สาหรับอาคารห้องชุด
การติดตัง้ ชุดตู้ดบั เพลิงและถังดับเพลิงมือถือ โครงการจะติดตัง้ ให้ส่วนบนสุด
ของชุดตูด้ บั เพลิง สูงจากระดับพืน้ อาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถ
อ่านคาแนะนาการใช้ได้ และสามารถนาไปใช้งานได้สะดวก รวมทัง้ อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ตลอดเวลา
- หัวรับน้ าดับเพลิ งภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC)
เป็ นชนิดข้อต่อสวมเร็ว จานวน 1 หัว/อาคารห้องชุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 x
65 x 65 x 100 มิลลิเมตร เพื่อส่งต่อไปยังชุดตูด้ บั เพลิง
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ตารางที่ 4-48 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่ โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
1. ระบบดับเพลิง (ต่อ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)

รายละเอียดโครงการ

ผู้ออกแบบ
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- ระบบท่อน้าดับเพลิ งและการสารองน้าดับเพลิ ง อาคารห้องชุดประกอบด้วยท่อ นายกิตติชยั แม้นเหมือน
ยืน จานวน 2 ท่อ/อาคาร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เป็ นระบบท่อเปี ยกโดยรับ สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
ระดับสามัญวิศวกร
น้ าจากถังเก็บน้ าดิบใต้อาคารห้องชุด ได้แก่ อาคาร U ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์
สส. 267
เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 20.53 ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 89.39 ลูกบาศก์
เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.30 ลูกบาศก์เมตร) อาคาร V ปริมาตร
181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 28.80 ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี
98.45 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.63 ลูกบาศก์เมตร) อาคาร X
ปริม าตร 167.50 ลูก บาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 25.32 ลูกบาศก์เมตร
สารองน้ าดี 87.91 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง 54.27 ลูกบาศก์
เมตร) และอาคาร Y ปริมาตร 190.53 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาหรับสารองน้ าดิบ 23.09
ลูกบาศก์เมตร สารองน้ าดี 113.12 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาหรับสารองดับเพลิง
54.32 ลูกบาศก์เมตร) เนื่องจากอาคารของโครงการไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
หรือ อาคารสูง จึงไม่เ ข้า ข่า ยที่ต้อ งจัดเตรี ย มหัวกระจายน้ า แต่ ทงั ้ นี้ โ ครงการได้
จัดเตรียมระบบท่อดับเพลิงไว้ โครงการได้ออกแบบปริมาณน้ าสารองน้ าดับเพลิงได้
ไม่น้อ ยกว่า 30 นาที เพื่อ ส่งต่อไปยังชุดตู้ดบั เพลิง (FHC) ใช้ระบบดับเพลิงที่มี
เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ขนาด 500 แกลลอน/นาที สาหรับท่อยืนแรก
สาหรับท่อยืนที่ 2 มีเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ((Fire Pump) ขนาด 750 แกลลอน/นาที
ดังนัน้ เมื่อเกิดเหตุอคั คีภยั สามารถนามาใช้สารองดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที
ก่อนทีร่ ถดับเพลิงจะเข้ามาระงับเหตุเหลิงไหม้
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ตารางที่ 4-48 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่ โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
และเตือนอัคคีภยั
(พ.ศ. 2537)
2. ระบบสัญ ญาณแจ้ง เหตุ ข้อ 5 ที่กาหนดให้อาคารอื่นนอกจาก
เพลิงไหม้
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้าน
แฝด ที่ม ีค วามสูง ไม่เ กิน 2 ชัน้ ที่ม ี
พื้น ที่ร วมกัน ทุ ก ชัน้ ในหลัง เดีย วกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชัน้ ด้วย

4-149

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)
(4) ติดตัง้ ระบบสัญ ญาณเตือนเพลิง
ไหม้ทุกชัน้ โดยระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ
ทีส่ ามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คน
ที่อยู่ในอาคารได้ยนิ หรือ ทราบอย่าง
ทัว่ ถึง (ข) อุ ป กรณ์ แ จ้ง เหตุ ท่ี ม ีท ัง้
ระบบแจ้งเหตุอตั โนมัตแิ ละระบบแจ้ง
เหตุ ท่ีใ ช้ม ือ เพื่อ ให้อุป กรณ์ ตาม (ก)
ทางาน

รายละเอียดโครงการ

ผู้ออกแบบ

- โครงการติดตัง้ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุด
ต่างๆ ทั ่วบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ มีรายละเอียดดังนี้
- แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้ (Fire Alarm Control
Panel : FCP) เป็ นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทางานของ
อุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทัง้ หมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจ
คุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริม่ สัญญาณ, วงจรทดสอบการ
ทางาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทางานในสภาวะ
ปกติ และภาวะขัด ข้อ ง เช่ น สายไฟจากอุ ป กรณ์ ต รวจจับ ขาด,
แบตเตอรี่ต่ าหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็ นต้น ตู้แผง
ควบคุม จะมีสญ
ั ญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ โดย
โครงการจะติดตัง้ อยูบ่ ริเวณห้องไฟฟ้าของทุกอาคารห้องชุด

นายสุชาติ เทศทศพร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากาลัง
ระดับ สามัญวิศวกร
สฟก. 3866

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

- อุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบมือกด (Manual Station : M)
ชนิดทุบแล้วดึง (Break Glass) ใช้สาหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยตัว
บุคคล แบบสั ่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มอื กด (Push) และ
มือดึงค้นโยก (Pull) ที่ตวั อุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิ ดฝาคืนค่าให้ตวั
อุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตัง้
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอื ไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคารแต่
ละชัน้ จานวน 60 จุด มีรายละเอียดการติดตัง้ ดังนี้
อาคาร U
- ชัน้ ที่ 1-5 ติดตัง้ จานวน 3 จุด/ชัน้ บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร V
- ชัน้ ที่ 1 ติด ตัง้ จ านวน 4 จุด บริเ วณห้อ งส านัก งานนิ ติ
บุคคล และโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 2-5 ติดตัง้ จานวน 3 จุด/ชัน้ บริเวณโถงทางเดิน
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ตารางที่ 4-48 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
และเตือนอัคคีภยั
(พ.ศ. 2537)
(พ.ศ. 2540)
2. ระบบสัญ ญาณแจ้ง เหตุ
เพลิงไหม้ (ต่อ)
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รายละเอียดโครงการ

ผู้ออกแบบ

อาคาร X
- ชัน้ ที่ 1-4 ติดตัง้ จานวน 3 จุด/ชัน้ บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 5 ติดตัง้ จานวน 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร Y
- ชัน้ ที่ 1-5 ติดตัง้ จานวน 3 จุด/ชัน้ บริเวณโถงทางเดิน
- อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเพลิ งไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) มีมขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
นิ้ว เป็ นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้สง่ สัญญาณเสียงแสงให้ทราบทั ่วถึง โดยมีหลักการทางาน คือ
เมื่อได้รบั สัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอื อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทาหน้ าที่ส่ง
สัญ ญาณเตือ นด้ว ยเสีย ง โดยโครงการจะติด ตัง้ อุป กรณ์ ส่ง สัญ ญาณเพลิง ไหม้ด้วยเสีย งไว้
ตาแหน่งเดียวกันกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด
- อุปกรณ์ ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิ ด Photo Electric เหมาะสาหรับใช้
ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มอี นุ ภาคของควันที่ใหญ่ข้นึ Photoelectric Smoke Detector
ทางานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสง
ที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์ รบั แสง Photo Receptor แต่แสง
ดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทาให้วงจรตรวจจับ
ของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตัง้ กระจายอยู่ตาม
จุดต่างๆ ของอาคาร ซึง่ ครอบคลุมทั ่วบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่ ห้องชุดทุกห้อง สานักงานนิติ
บุคคล สานักงาน ห้องอาหาร บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องไฟฟ้า และโถงทางเดิน เป็ นต้น

นายสุชาติ เทศทศพร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากาลัง
ระดับ สามัญวิศวกร
สฟก. 3866

- อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทางานเมื่อมีอตั ราการ
เพิม่ ของอุณหภูมเิ ปลี่ยนแปลงไป ส่วนลักษณะการทางาน คือ เมื่ออากาศในส่วนด้านบนของ
ส่วนรับความร้อนเกิดถูกความร้อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก จนอากาศที่ขยายไม่สามารถ
เล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ทาให้เกิดความดันสูงมากขึน้ และไปดันแผ่นไดอะแฟรมให้ไป
ดันขาคอนแทคแตะกัน ทาให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ส่งสัญญาณไปแจ้งเหตุยงั ตู้ควบคุม
ระบบป้องกันอัคคีภยั โดยโครงการจะติดตัง้ ภายในห้องครัว ห้องฟิตเนส และห้องน้ ารวม
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดระบบป้ องกัน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
และเตือนอัคคีภยั
(พ.ศ. 2537)
้
้
3. ป ายบอกชัน้ และป ายบอก ข้อ 7 ก าหนดว่ า อาคารที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ชุ ม นุ ม ของ
ทางหนีไฟ
ประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม
สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬา
ในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน
บริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่ง
มวลชน ที่ จ อดรถ ท่ า จอดเรื อ ภั ต ตาคาร
สานัก งาน สถานที่ท าการของราชการ โรงงาน
และอาคารพาณิ ช ย์ เป็ น ต้ น รวมถึง อาคารอยู่
อาศัยรวมที่มตี งั ้ แต่ 4 หน่ วยขึน้ ไป และหอพัก ที่
มีความสูงตัง้ แต่ 2 ชัน้ ขึ้นไป ในแต่ละชัน้ ต้อ งมี
ป้ายบอกชัน้ และป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษร
ขนาดทีม่ คี วามสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือ
สัญลักษณ์ทอ่ี ยูใ่ นตาแหน่ งที่จะมองเห็นได้ชดั เจน
ตลอดเวลา และต้อ งมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้า
ฉุ กเฉิ น เพียงพอที่จะมองเห็น ช่อ งทางหนี ไ ฟได้
ชัดเจนขณะเพลิงไหม้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)
-

รายละเอียดโครงการ

ผู้ออกแบบ

-ไฟส่องสว่างฉุกเฉิ น (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่
ทาหน้ าที่จ่ายกาลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อ ง
พร้อมอุปกรณ์อดั ประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่าย
กระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั ่วโมง ติดตัง้ สูงจากระดับพืน้ 2.25
เมตร เพื่อ ส่อ งสว่างให้สามารถมองเห็น ได้ช ัดเจนหากเกิด
กรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร
ซึ่ง ครอบคลุ ม ทัว่ บริเ วณพื้น ที่โ ครงการ ได้แ ก่ ร้า นอาหาร
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และโถงทางเดิน

นายสุชาติ เทศทศพร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากาลัง
ระดับ สามัญวิศวกร
สฟก. 3866

-โคมไฟป้ ายทางออกฉุกเฉิ น (Fire Exit Light) ทางานด้วย
แบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์อดั ประจุไฟอัตโนมัติ ทัง้ นี้โคมไฟ
ป้ายทางออกฉุ กเฉิ น เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อ เนื่ อ ง
นาน 2 ชั ่วโมง ติดตัง้ สูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อส่อง
สว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมี
การติด ตัง้ ไว้บ ริเ วณโถงทางเดิน ของทุ ก ชัน้ ครอบคลุ ม ทัว่
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
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รายละเอียดระบบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
ป้ องกันและเตือน
(พ.ศ. 2537)
อัคคีภยั
4 . แ ผ น ผั ง แ บ บ
แปลน และตาแหน่ ง
ที่ ติ ด ตั ้ ง อุ ป ก ร ณ์
ดับเพลิงต่างๆ
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5. ระบบไฟส่อง
สว่างสารอง

-

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

(2) จัดให้มกี ารติดตัง้ แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชัน้ แสดง
ตาแหน่ ง ห้อ งต่ า งๆทุ ก ห้อ ง ต าแหน่ ง ที่ติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ด บั เพลิง
ต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชัน้ นัน้ ติดไว้ในตาแหน่ งที่เห็นได้
ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้ าลิฟต์ทุกแห่งทุกชัน้ ของอาคาร
และที่บริเวณพืน้ ชัน้ ล่างของอาคารต้องจัดให้มแี บบแปลนแผนผัง
ของอาคารทุ ก ชัน้ เก็ บ รัก ษาไว้ เ พื่อ ให้ ส ามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก
(5) ติด ตัง้ ระบบไฟส่อ งสว่า งส ารองเพื่อ ให้ม ีแสงสว่างสามารถ
มองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชัน้ และป้าย
บอกทางหนีไฟที่ดา้ นในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชัน้ ด้วย
ตัวอักษรทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจนโดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่
เล็กกว่า 10 เซนติเมตร

รายละเอียดโครงการ

ผู้ออกแบบ

- โครงการมีก ารติด ป้า ยแสดงวิธีก ารใช้อุป กรณ์ ด บั เพลิง
อย่างชัดเจนทีจ่ ดุ ติดตัง้ ทุกจุด
- โครงการมีการจัดทาผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด
รวมพลเบือ้ งต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร
- บริเวณชัน้ ล่างของอาคารจัดให้มแี บบแปลนแผนผังของแต่
ละอาคารไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก

นายสุชาติ เทศทศพร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากาลัง
ระดับ สามัญวิศวกร
สฟก. 3866

-ไฟส่ อ งสว่ า งฉุ ก เฉิ น (Emergency Light) พร้ อ ม
แบตเตอรี่ทาหน้ าที่จ่ายกาลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติ
เกิด ขัด ข้อ ง พร้อ มอุ ป กรณ์ อ ัด ประจุไ ฟฟ้ าอัต โนมัติ โดย
เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั ่วโมง ติดตัง้
สู ง จากระดับ พื้น 2.25 เมตร เพื่อ ส่ อ งสว่ า งให้ ส ามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตัง้ ไว้
ตามจุด ต่ างๆ ของแต่ ละอาคาร ซึ่ง ครอบคลุ มทั ่วบริเ วณ
พื้นที่โครงการ ได้แก่ ร้านอาหาร บันไดหลัก บันไดหนีไฟ
และโถงทางเดิน
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6. สายล่อฟ้า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)
-

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)
(6) ติด ตัง้ ระบบป้ องกัน อัน ตรายจากฟ้ าผ่ า ซึ่ง
ประกอบด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา สาย
น าลงดิน และหลัก สายดิน ที่เ ชื่อ มโยงกัน เป็ น
ระบบ โดยให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานเพื่อ ความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน

รายละเอียดโครงการ

ผู้ออกแบบ

- โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่า
ของอาคารบริเวณชัน้ หลังคา และติดตัง้ สายดินที่ชนั ้ 1 ของ
อาคาร มีรายละเอียดดังนี้

นายสุชาติ เทศทศพร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากาลัง
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สฟก. 3866
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1. ตัวนาล่อฟ้า (Air terminal) ) เป็ นเสาแหลมหรือลักษณะ
เป็ นสามง่ามที่คอยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) พร้อมแถบตัวนา
ทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) ขนาด 70 ตาราง
มิลลิเมตร ติดตัง้ อยู่บนชัน้ หลังคาอาคาร U อาคาร V และ
อาคาร X ซึ่งมีรศั มีการป้องกันมากกว่า 54 เมตร ครอบคลุม
ตัวอาคารทัง้ หมด
2. สายดิน (Ground Rod) เป็ นแท่งโลหะทองแดง ฝงั ลึกลง
ไปในดิน และมีคา่ ความต้านทานของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

3. สายตัวนาลงดิน (Down conductor) ขนาดพืน้ ที่หน้าตัด
สายเท่ ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงเปลือยอยู่
ภายในท่อพีวซี ขี นาด 1 นิ้ว ซึง่ มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนา
ประจุไฟฟ้าลงสู่ดนิ ได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนาลงดินนี้
เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนาลงดินนี้จะสร้างขึน้ มา
พิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

2) ความสามารถในการหนี ไฟ
โครงการจัดให้มบี นั ไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟแต่ละอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
อาคาร U
 บันไดหลัก (ST-1) จานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50
เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-2) จานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.30 เมตร มีชานพักกว้าง
1.04 เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
อาคาร V
 บัน ไดหลัก (ST-1) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ มีค วามกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง
1.715 เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-2) จานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพักกว้าง
1.02 เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
อาคาร X
 บันไดหลัก (ST-1) จานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50
เมตร ลูกตัง้ 0.180 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-2) จานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพักกว้าง
1.04 เมตร ลูกตัง้ 0.188 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-3) จานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพักกว้าง
1.04 เมตร ลูกตัง้ 0.188 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
อาคาร Y
 บันไดหลัก (ST-1) จานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50
เมตร ลูกตัง้ 0.178 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
 บันไดหนีไฟ (ST-2) จานวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพักกว้าง
1.04 เมตร ลูกตัง้ 0.188 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
ประตูบนั ไดหนีไฟเป็ นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชัวโมง
่
มีก้านโยกชนิดผลักเปิ ดออกสู่
ภายนอก สูง 1.00 เมตร พร้อมติดตัง้ โช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.80
เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มธี รณีประตูกนั ้
มาตรฐานการคานวณจะใช้กฎของ NFPA (National Fire Protection Association)
จากสูตร te
เมือ่
te
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=
=

2+[Z / Y-1.80 m. x 0.0117]
เวลาทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการอพยพหนีภยั (นาที)
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Z
Y

=
=

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

จานวนคนในอาคารทัง้ หมด
ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน (เมตร)

การคานวณระยะเวลาการอพยพหนีไฟของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
อาคาร U
จานวนคนทัง้ หมดในอาคาร




=

ผูพ้ กั อาศัยรวมพนักงานในอาคารทัง้ หมด

=

207

คน

ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
1.50 + 1.30
เมตร
ดังนัน้ ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
2.80
เมตร
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการหนีไฟของผูพ้ กั อาศัยในอาคาร
=
2 + [(207 / (2.80 - 1.80 m.)) x 0.0117]
=
2.23
นาที
3
นาที


ดังนัน้ ระยะเวลาทีผ่ พู้ กั อาศัยภายในอาคาร U ใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ ประมาณ 3 นาที
อาคาร V
จานวนคนทัง้ หมดในอาคาร




=

ผูพ้ กั อาศัยรวมพนักงานในอาคารทัง้ หมด

=

235

คน

ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
1.50 + 1.00
เมตร
ดังนัน้ ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
2.50
เมตร
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการหนีไฟของผูพ้ กั อาศัยในอาคาร
=
2 + [(235 / (2.50 - 1.80 m.)) x 0.0117]
=
5.90
นาที
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

6

นาที

ดังนัน้ ระยะเวลาทีผ่ พู้ กั อาศัยภายในอาคาร V ใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ ประมาณ 6 นาที
อาคาร X
จานวนคนทัง้ หมดในอาคาร




=

ผูพ้ กั อาศัยรวมพนักงานในอาคารทัง้ หมด

=

215

คน

ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
1.50 + 1.00 + 1.00
เมตร
ดังนัน้ ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
3.50
เมตร
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการหนีไฟของผูพ้ กั อาศัยในอาคาร
=
2 + [(215 / (3.50 - 1.80 m.)) x 0.0117]
=
3.48
นาที
4
นาที


ดังนัน้ ระยะเวลาทีผ่ พู้ กั อาศัยภายในอาคาร X ใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ ประมาณ 4 นาที
อาคาร Y
จานวนคนทัง้ หมดในอาคาร




=

ผูพ้ กั อาศัยรวมพนักงานในอาคารทัง้ หมด

=

265

คน

ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
1.50 + 1.00
เมตร
ดังนัน้ ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
2.50
เมตร
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการหนีไฟของผูพ้ กั อาศัยในอาคาร
=
2 + [(265 / (2.50 - 1.80 m.)) x 0.0117]
=
6.40
นาที

6
นาที
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ดังนัน้ ระยะเวลาทีผ่ พู้ กั อาศัยภายในอาคาร Y ใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ ประมาณ 6 นาที
3) ความเหมาะสมของตาแหน่ ง ความเพียงพอของพื้นที่จดุ รวมพล
โครงการจะจัดให้มกี ารซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะ
ประสานงานให้ว ิท ยากรจากหน่ ว ยงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลราไวย์ มา
ฝึ กอบรมให้เป็ นประจา โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุก คนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ
ซึง่ โครงการจะจัดทาผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องชุด พืน้ ที่
ส่วนกลาง บริเวณทางเดินในแต่ละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพื่อให้ผทู้ อ่ี ยูภ่ ายในอาคาร
สามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบประจาแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้จะต้องเข้าประจาในอาคารที่รบั ผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุม
ไม่ให้ตน่ื ตระหนก จากนัน้ จะนาทางผูป้ ระสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลทีก่ าหนดไว้
โครงการจัดให้มพี น้ื ทีจ่ ุดรวมพล 6 จุด ได้แก่
- จุดรวมพลที่ 1 อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร V มีพน้ื ที่ 77.04 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าต้น
ของต้นไม้เหลือ 76.13 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 2 อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคารฟิ ตเนส มีพน้ื ที่ 81.46 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ า
ต้นของต้นไม้เหลือ 80.76 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 3 อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร U มีพน้ื ที่ 75.50 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าต้น
ของต้นไม้เหลือ 74.31 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 4 อยู่บริเวณด้านข้างอาคาร X มีพ้นื ที่ 48.68 ตารางเมตร หักพื้นที่ลาต้น
ของต้นไม้เหลือ 48.40 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 5 อยูบ่ ริเวณระหว่างอาคาร X กับอาคาร Y มีพน้ื ที่ 55.00 ตารางเมตร หัก
พืน้ ทีล่ าต้นของต้นไม้เหลือ 54.42 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 6 อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคารอบไอน้ า 03 และห้องน้ า 03 มีพ้นื ที่ 27.20
ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าต้นของต้นไม้เหลือ 26.68 ตารางเมตร
จุดรวมพลมีพน้ื ทีร่ วม 360.70 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพลต่อผูพ้ กั อาศัย
ภายในโครงการเท่ากับ 0.39 ตารางเมตร/คน หรือ 2.56 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการ
สู ง สุ ด 922
คน (รวมพนั ก งาน) ซึ่ ง เพีย งพอตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ที่กาหนดไว้อย่างน้ อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/
ตารางเมตร โดยพืน้ ทีจ่ ุดรวมพลเป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ดั ให้เป็ นพืน้ ทีว่ า่ ง ผูพ้ กั อาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึง
ได้โดยง่าย สาหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการก็มคี วามสะดวกและปลอดภัย
เนื่องจากเส้นทางทีผ่ พู้ กั อาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการนัน้ เป็ นทางเดินและพืน้ ที่
สีเขียว ซึ่งจะไม่มสี งิ่ ก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทาให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนัน้ จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทัง้ ในแง่ขนาด
ของพืน้ ทีท่ เ่ี พียงพอ ตาแหน่งทีส่ ะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ
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4) ประเมิ นความสามารถในการให้บริ การระงับอัคคีภยั ของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึน้ ในเขตเทศบาลตาบลราไวย์ อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลราไวย์ ปจั จุบนั มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ลอด 24 ชัวโมง
่
โดยมีเจ้าหน้าที่
ทัง้ หมด 36 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564, เทศบาลตาบลราไวย์) โดยเทศบาลตาบลราไวย์
มีเ ครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ข องงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ดัง นี้ รถดับ เพลิง จ านวน 1 คัน ,
รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ จานวน 1 คัน, รถบรรทุกน้ า 10 ล้อ จานวน 1 คัน, รถกระเช้าไฟฟ้า จานวน 1 คัน
สาหรับกรณีท่เี กิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานีดบั เพลิง
ของเทศบาลตาบลราไวย์ โดยมีระยะทางห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ ) เส้นทางจาก
สถานีดบั เพลิงของเทศบาลตาบลราไวย์ไปถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ แสดงดังรูปที่ 3-54
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ยังมีหน่ วยงานใกล้เคียงที่ให้ความช่วยเหลือในด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ เทศบาลตาบลฉลอง
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ในเขตเทศบาลตาบลฉลอง อยู่ภ ายใต้ความ
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลฉลอง ซึง่ อยูห่ า่ งพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 10.00 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที จะถึง พื้น ที่โ ครงการ (ขึ้นอยู่ก ับ สภาพการจราจรและช่ว งเวลาที่เ กิดเหตุ ) โดย
เทศบาลตาบลฉลองจะมีรถยนต์ดบั เพลิง จานวน 1 คัน จุน้ าได้ 5 ลูกบาศก์เมตร รถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ จานวน 2 คัน จุน้ าได้ 12 ลูกบาศก์เมตร รถกระเช้า จานวน 2 คัน และรถยนต์ตรวจ
การณ์ จานวน 1 คัน โดยมีเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานดับเพลิง จานวน 11 คน และอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝา่ ยพลเรือน จานวน 243 คน
จากการประเมินความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ ความสามารถในการ
หนีไฟ ความเหมาะสมของตาแหน่ งและความเพียงพอของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล และความสามารถในการ
ให้บริการระงับอัคคีภยั ของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบพบว่า ผลกระทบด้านอัคคีภยั ทีม่ ตี ่อโครงการจึงอยู่
ในระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดให้มรี ะบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภยั ของโครงการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.
2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทางานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั
เป็ นประจาทุก 6 เดือน หรือตามข้อกาหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นนั ้
(3) จัดให้มกี ารซ้อมป้องกันอัคคีภยั และการใช้อุปกรณ์ ดบั เพลิงภายในโครงการอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้ แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้ าที่ของโครงการเกิด
ความคุน้ เคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ สามารถปฏิบตั งิ านและ
ใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ตา่ งๆ ได้อย่างถูกต้อง
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(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

โครงการจัดให้มพี น้ื ทีจ่ ุดรวมพล 6 จุด มีพน้ื ทีร่ วม 360.70 ตารางเมตร
จัดให้มพี นักงานรักษาความปลอดภัย เพือ่ ดูแลความปลอดภัยในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ติดป้ายแสดงวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างชัดเจนทีจ่ ุดติดตัง้ ทุกจุด
จัดทาผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร
มีการจัดตัง้ กรรมการป้องกันอัคคีภยั โดยกาหนดบทบาทหน้าที่
จัดให้มแี ผนฉุ กเฉินเตรียมการสาหรับกรณีเกิดอัคคีภยั ดังรูปที่ 4-9
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ผูอ้ านวยการ หรือผูช้ ่วยผูอ้ านวยการดับเพลิง สังใช้
่ แผนอพยพ
หนีไฟไปยัง พนักงานประจาโครงการ

พนักงานประจาโครงการ ประกาศพร้อมกด
สัญญาณเตือนภัยยาว 3 ครัง้

ผูน้ าทางจะถือสัญญาณธงสีแดง นาผูอ้ ยู่อาศัยและ
พนักงานออกจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านตามทางทีก่ าหนด

ผูน้ าทางนาผูอ้ ยู่อาศัยและพนักงานไปจุดรวมพล

ผูน้ าทาง & ผูต้ รวจสอบยอดทาการตรวจสอบยอด
รีบนาผูป้ ว่ ยหรือผูบ้ าดเจ็บส่งหน่วย
พยาบาลหรือสถานพยาบาล
ใกล้เคียง

ผูต้ รวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผูอ้ านวยการ หรือผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล

ยอดครบ

ยอดไม่ครบ

ผูอ้ านวยการหรือผูช้ ่วยอานวยการดับเพลิง แจ้งให้
พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบ

ผูอ้ านวยการ หรือผูช้ ่วยอานวยการดับเพลิง
สังหน่
่ วยช่วยชีวติ ค้นหา

หน่วยช่วยชีวติ ค้นหา และรายงานผลให้
ผูอ้ านวยการหรือผูช้ ่วยผูอ้ านวยการทราบ

รูปที่ 4-9 แผนฉุกเฉิ นเตรียมการสาหรับกรณี เกิ ดอัคคีภยั
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

4.2.3.9 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1) ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความ
เหมาะสมกับขนาดของภาระการทาความเย็น ทัง้ นี้จานวนเครื่องปรับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ ขึน้ กับขนาดพืน้ ที่
ของห้องนัน้ ๆ โดยโครงการจะใช้เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ขี นาดความเย็นรวม เท่ากับ 397.50 ตัน
2) การระบายอากาศ
โครงการจัดให้มกี ารระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธธี รรมชาติและวิธกี ล ซึ่งมีความ
สอดคล้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ดังนี้
 การระบายอากาศโดยวิ ธีธรรมชาติ ให้ใช้เฉพาะกับห้องในอาคารที่มผี นังด้าน
นอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้าน โดยจัดให้มชี อ่ งเปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบาน
เกร็ด ซึ่งจะต้องเปิ ดไว้ระหว่างใช้สอยห้องนัน้ ๆ และพื้นที่ของช่องเปิ ดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
พืน้ ทีข่ องห้องนัน้ โดยโครงการได้จดั ให้ระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร
คือ
 บริเ วณทางเดิน ในแต่ ล ะชัน้ ของอาคารจะมีช่อ งเปิ ด โล่ง ที่บ ัน ไดเพื่อ อากาศ
สามารถระบายได้
 บริเ วณห้ อ งพัก จะมีช่ อ งหน้ า ต่ า งที่ส ามารถระบายอากาศกรณี ท่ีอุ ณ หภู ม ิ
ภายนอกต่าทาให้เกิดการระบายอากาศทีด่ เี ข้าสูห่ อ้ งพักภายในอาคารได้ โดยจะ
มีก ารใช้ค วบคู่ไ ปกับ ระบบระบายอากาศโดยวิธ ีก ลคือ การติด ตัง้ ระบบปรับ
อากาศกรณีทม่ี อี ุณหภูมภิ ายนอกสูงเพือ่ ใช้ปรับอุณหภูมภิ ายในให้มอี ากาศทีอ่ ยู่
ในระดับทีส่ บายยิง่ ขึน้
 การระบายอากาศโดยวิ ธีกล โดยจัดให้มอี ุปกรณ์ขบั เคลื่อนอากาศ เพื่อให้เกิดการ
นาอากาศภายนอกเข้ามาตามอัตราการรระบายอากาศ
 ติด ตัง้ เครื่อ งปรับ อากาศในอาคารบริเ วณห้ อ งต่ า งๆ ไ ด้ แ ก่ โถงต้ อ นรับ
สานักงานนิตบิ ุคคล สานักงาน ห้องออกกาลังกาย และห้องนอนแต่ละห้องชุด
 ติด ตัง้ พัด ลมดูด อากาศเพื่อ ระบายอากาศออกภายนอกโดยตรงบริเ วณห้อ ง
เครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะรวม ห้องพักขยะประจาชัน้ ห้องออกกาลังกาย
ห้องน้ ารวม ห้องครัว และห้องน้ าแต่ละห้องชุด
 ติดตัง้ พัดลมดูดอากาศเพือ่ ระบายอากาศเข้าและออกสูภ่ ายนอกบริเวณลิฟท์ ซึง่
จะระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติควบคู่กนั ไปโดยการระบายอากาศตามช่อง
ระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ทีเ่ ปิดสูพ่ น้ื ทีภ่ ายในห้องต่างๆ ดังกล่าวด้วย
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

 การระบายอากาศในกรณี ที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ ได้มกี ารนาอากาศ
ภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไป
สาหรับห้องนอนแต่ละห้องชุด ห้องสานักงาน มีอตั ราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง/ตารางเมตร
่
และห้องออกกาลังกาย มีอตั ราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง/ตารางเมตร
่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโครงการเป็ นประจา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน และยังเป็ นการป้องกันการสะสมของเชือ้ โรค
(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ทใ่ี ช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยูเ่ สมอ
(3) ติดตัง้ ป้ายห้ามติดเครือ่ งยนต์ทง้ิ ไว้ภายในบริเวณทีจ่ อดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่าง
ชัดเจนและทัวถึ
่ ง
(4) จัดให้มไี ม้ยนื ต้นภายในโครงการให้มากทีส่ ุด เพือ่ ลดความร้อนจากการระบายอากาศของ
เครือ่ งปรับอากาศ

4.2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.2.4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิ จ
เมื่อ เปิ ด ด าเนิ น การ โครงการจะก่ อ ให้เ กิด ผลดีต่อ สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของท้ อ งถิ่น
เนื่ อ งจากจะมีก ารจ้างแรงงานท้อ งถิ่น เข้ามาท างานภายในโครงการ ซึ่ง การจ้างงานพนัก งานส่ ง
ผลกระทบด้ านบวกต่ออาชีพและรายได้ข องคนในท้องถิ่น เพียงเล็กน้ อย เนื่องจากมีการจ้างงาน
พนัก งานไม่มาก โดยทางโครงการได้จ้างแรงงานในท้อ งถิ่น เป็ น พนัก งานเป็ น อันดับ แรก รวมทัง้
ส่งเสริม สนับสนุ น กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิน่ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
จากลักษณะของโครงการและข้อมูลจากการสารวจด้านสังคมบริเวณโครงการและภายในพืน้ ที่
เขตเทศบาลตาบลราไวย์ สามารถประเมินผลกระทบทางสังคมทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการเปิ ดดาเนิน
โครงการต่อผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้เคียงโครงการ ซึง่ สามารถสรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบได้ แสดงดังตารางที่ 4-49
ทัง้ นี้ ผลกระทบตามตารางดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับผลการสารวจทัศนคติของผู้ท่อี ยู่
โดยรอบโครงการ โดยส่วนใหญ่มคี วามห่วงกังวลในระยะดาเนินการ คือ การจราจร ขยะมูลฝอย ความ
เป็ นส่วนตัว และประชากรเพิม่ มากขึน้ ซึง่ โครงการต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อผูท้ อ่ี ยูโ่ ดยรอบ
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ตารางที่ 4-49 สรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ ในระยะดาเนิ นการ
ประเด็นผลกระทบ
ผลกระทบต่ อ คุณ ค่ า การ
ใช้ประโยชน์ มนุษย์
1. การจราจร

ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
ผู้ท่ี อ ยู่ ริม ทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข
4024 ตอนตี น เขาหาดราไวย์ และถนน
ซอยรัว้ แฝด
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ระดับความรุนแรง
ระดับตา่ การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ ซึ่งสามารถเดิน
ทางเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากห้าแยกฉลองมุ่งสู่ตาบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาจากนัน้ ตรงไปประมาณ
900 เมตร แล้วเลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยรัว้
แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
เส้นทางที่ 2 จากห้าแยกฉลองมุ่งสู่ตาบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาจากนัน้ ตรงไปประมาณ
700 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยรัว้ แฝดตรงไป 170 เมตร เจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายจากนัน้ ตรงไป
ประมาณ 150 เมตร พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูด่ า้ นขวามือ
เส้นทางที่ 3 จากเทศบาลตาบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอน
ตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ 170
เมตร เลีย้ วขวาเข้าสูซ่ อยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
ทางเข้า-ออก ของโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง โดยถนนภายใน
อาคาร มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง มีทจ่ี อดรถยนต์ทงั ้ หมด จานวน 58 คัน (รวม
ทีจ่ อดรถผูพ้ กิ าร 2 คัน) เป็ นทีจ่ อดรถยนต์ภายนอกอาคาร จานวน 33 คัน ที่จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร U จานวน 11 คัน และที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร V จานวน 14 คัน โดยลักษณะที่จอด
รถยนต์ของโครงการมี 2 แบบ ดัง นี้ (1) ที่จอดรถแบบขนานกับแนวทางเดิน รถ โดยที่จอด
รถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และ (2) ที่จอดรถแบบตัง้ ฉาก
กับแนวทางเดินรถ โดยทีจ่ อดรถยนต์ 1 คัน มี ความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร
สาหรับการสัญจรไปมาระหว่างโซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง และโซนด้านทิศใต้ของ
คลองปากบาง จะใช้สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์ (คลองปากบาง) มีลกั ษณะเป็ นสะพาน
คสล. ขนาดความกว้าง 10.28 เมตร ยาว 10.00 เมตร ทัง้ นี้ โครงการได้รบั อนุ ญาตก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองดังกล่าวจากกรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ตแล้ว แสดงในภาคผนวก ง

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
(1) กาหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ
โดยจัดให้มกี ารแบ่งพืน้ ที่การจอดรถให้เหมาะสม
คือ
- ผู้พ กั อาศัย ในโครงการจะไม่ มีก ารก าหนด
เ ป็ น ที่ จ อ ด ร ถ ป ร ะ จ า ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ มี
การหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิม่ มากกว่าแบบ
กาหนดทีจ่ อดรถประจา
- โครงการจะมอบสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้กบั ผู้
พักอาศัย เพื่ออานวยความสะดวกในการน ารถ
ผ่านเข้า-ออกอาคาร ได้โดยไม่ต้องแลกบัตรหรือ
แจ้งชื่อกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
- ผูท้ ม่ี าติดต่อผูพ้ กั อาศัยในโครงการ โครงการ
จะแจกบัตรอนุ ญาตชั ่วคราวและให้จอดรถได้ไม่
เกิ น 2 ชัว่ โมง (ไม่ คิด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจอด)
หลังจากนัน้ จะกาหนดให้เสียค่าจอดรถ ทัง้ นี้เพื่อ
เป็ นการจากัดการนารถนอกโครงการมาจอดใน
พื้ น ที่ โ ครงการ และใช้ พ้ื น ที่ จ อดรถภายใน
โครงการโดยไม่จาเป็ น
(2) ส่งเสริมให้มกี ารใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อ
เป็ นการลดการใช้ ร ถยนต์ อ ย่ า งยัง่ ยื น โดย
โครงการจะติด ป้ ายประชาสัม พัน ธ์ข้อ มู ล ของ
ระบบขนส่ง สาธารณะ บริเ วณพื้น ที่ส่ ว นกลาง
ต่างๆ ภายในโครงการ และบริเวณสานักงานนิติ
บุคคล
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ตารางที่ 4-49 สรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ ในระยะดาเนิ นการ (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1. การจราจร (ต่อ)

ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
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ระดับความรุนแรง

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ

ในการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถของโครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี ซึ่งมี
จานวนห้อ งชุด จานวน 232 ห้อ งชุด ทัง้ นี้ บ ริษทั ที่ปรึกษาได้สารวจและรวบรวมข้อมูล ด้า น
พฤติกรรมการใช้พน้ื ทีจ่ อดรถจากอาคารตัวอย่าง คือ โครงการ The Title Phase 3 ซึ่งมีจานวน
ห้องชุด 240 ห้องชุด ซึ่งมีลกั ษณะการบริหารจัดการโครงการเช่นเดียวกัน และการใช้ท่จี อดรถ
จริงของอาคารตัวอย่างมาประกอบการประเมิน
โครงการ The Title Phase 3 ตัง้ อยู่ท่ี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 ตาบลราไวย์
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 60 เมตร โดยได้สารวจจานวนที่
จอดรถยนต์ของโครงการตัวอย่าง ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ช่วงเวลากลางวัน คือ เวลา
11.00 น. และเวลากลางคืน คือ 23.00 น.
จากการเปรียบเทียบจานวนห้องชุดทัง้ หมดต่อจานวนรถยนต์ทจ่ี อดจริงกับโครงการตัวอย่าง
ทีม่ ลี กั ษณะการดาเนินโครงการเช่นเดียวกับโครงการ พบว่า โครงการต้องจัดให้มที ่จี อดรถยนต์
อย่างน้ อย 30 คัน (ร้อ ยละ 12.92 ของจานวนห้อ งชุดทัง้ หมด) โดยโครงการได้จดั ให้มีท่จี อด
รถยนต์ไว้ 58 คัน ซึ่งเพียงพอกับความต้อ งการของผู้พกั อาศัย อีกทัง้ จานวนที่จอดรถยนต์ท่ี
โครงการจัด ไว้ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎกระทรวงฉบับ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2479
สภาพการจราจร จากการประเมินจะเห็น ว่า ปริม าณการจราจรที่เ พิ่มขึ้นเนื่ องจากการ
ดาเนินการของโครงการมีเพียงเล็กน้อย ทัง้ หยุด และวันธรรมดา ของบริเวณทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ตลอดทัง้ วัน พบว่า การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การ
หยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

(3) จัดให้มรี ะบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตัง้ ป้าย
แสดงทิ ศ ทางเดิ น รถ และกระจกโค้ ง บริ เ วณ
ทางเข้า-ออกภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(4) ติดตัง้ ป้ายจากัดความเร็วภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(5) ควบคุ ม การจราจรบริเ วณทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
คอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา
(6) จัดให้มรี ะบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ
(7) จัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ จานวน 58 คัน เพื่อเป็ นการ
ป้องกันไม่ให้รถของผูพ้ กั อาศัยในโครงการจอดกีด
ขวางเส้นทางการจราจรภายนอกโครงการ
(8) ห้ า มจอดรถทุ ก ชนิ ด บริเ วณทางเข้ า ออก และ
บริเวณไหล่ทางเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร
(9) ติด ตัง้ ป้ ายโครงการ ลู กศรแสดงทิศทางบริเ วณ
เข้า -ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
และในระยะทางที่จ ะชะลอรถได้ ท ัน ก่ อ นเข้ า สู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย
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ตารางที่ 4-49 สรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ ในระยะดาเนิ นการ (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
2. ขยะมูลฝอย

ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
ระดับความรุนแรง
ผู้ท่ีอ ยู่ อ าศัย ละแวก ระดับตา่ ปริมาณขยะที่คาดว่าน่ าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุดของโครงการ
ใกล้เคียงโครงการ
(มีผพู้ กั อาศัยเต็มโครงการ) เท่ากับ 922 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.922 ตัน/วัน
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โครงการจะจัด ถัง รองรับ มูลฝอยภายในห้อ งพัก ขยะแต่ ล ะชัน้ ของ
อาคาร ซึ่งโครงการจะจัดให้ม ีถงั ขยะขนาด 120 ลิตร จานวน 4 ถัง/ห้อง
แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทั ่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ส่วนในห้อง
สานักงานนิตบิ ุคคล และพื้นที่ส่วนกลาง จัดให้มถี งั ขยะย่อยขนาด 50 ลิตร
จานวน 4 ถัง แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทั ่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล
และห้อ งน้ ารวมจะจัดให้ม ีถ ัง ขยะขนาด 10 ลิต ร จ านวน 1 ถัง /ห้อ ง ซึ่ง
แม่บา้ นจะรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ นามาคัดแยกประเภทมูลฝอยเป็ น
ขยะอินทรีย์ ขยะทั ่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ก่อนนาไปพักไว้ท่หี อ้ งพัก
ขยะรวม ซึ่งประกอบด้วย ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทั ่วไป ห้องพัก
ขยะรีไ ซเคิล และห้อ งพักขยะอัน ตราย ตัง้ อยู่บริเ วณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร
Back of the house
การจัด การมูล ฝอยที่ส ามารถน ากลับ มาใช้ ใ หม่ จะเก็บ ไว้บ ริเ วณ
ห้องพักขยะรีไซเคิล โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดา ซึ่งขยะที่สามารถนา
กลับมารีไซเคิลหรือ ขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบ
อาหาร และโลหะ เป็ นต้น พนักงานทาความสะอาดจะแยกและขายให้แก่รา้ น
รับซือ้ ของเก่า
ส่วนมูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายสีแดงจะเก็บไว้ในที่
ห้อ งพัก ขยะอัน ตราย ซึ่ง จะใช้ร องรับ ขยะที่ม ีอ ัน ตรายต่ อ สิ่ง มีชีวิต และ
สิ่ง แวดล้อ ม เช่ น หลอดฟลูอ อเรสเซนต์ ขวดยา ถ่ านไฟฉาย กระป๋องสี
สเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ เป็ นต้น
โดยในขณะปฏิบตั งิ าน กาหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครัง้ เพื่อป้องกัน

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
อยู่ภายในอาคารห้องชุด ชัน้ ที่ 1 โดยแบ่ง ออกเป็ น 4 ห้อ ง ได้แ ก่
ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทั ่วไป ห้องพักขยะ รีไซเคิล และ
ห้องพักขยะอันตราย โดยโครงการจะขอความอนุเคราะห์จากเทศบาล
ตาบลราไวย์ ให้เข้ามาดาเนินการเก็บขนขยะไปกาจัดต่อไป
มูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ พนักงานทาความสะอาดจะแยก
และขายให้แก่รา้ นรับซือ้ ของเก่า
มูลฝอยอันตราย โครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพัก
มูลฝอยอันตราย โครงการจัดให้มถี งั ขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุ
ไว้วา่ “มูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงแดง เมื่อมีปริมาณมาก
พอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนาไปกาจัดต่อไป
มูลฝอยอินทรีย์ โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดา พร้อมมัดปากถุงให้แน่ น
เพื่อให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์หรือทาปุ๋ยต่อไป
กวดขันให้พนักงานทาความสะอาดประจาโครงการรวบรวมมูลฝอย
ภายในห้องพัก อย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้ บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัด
ปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนาไปรวบรวมไว้ท่อี าคารห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ
ทาความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครัง้ หลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อ
ป้องกันกลิน่ รบกวน และน้ าเสียที่เกิดจากการทาความสะอาดห้องพัก
ขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการเพื่อทาการ
บาบัดต่อไป
การเก็บแยกขยะอินทรีย์-ขยะทั ่วไปให้กระทาตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่
ควรให้เก็บรวบรวมและนามาแยกภายหลัง
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ระดับความรุนแรง
อันตรายทีอ่ าจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว พร้อมทัง้ ให้มกี ารจัดการคัดแยกขยะอันตรายอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลตาบลราไวย์ จากนัน้ เทศบาลตาบล
ราไวย์จะรวบรวมขยะอันตรายทัง้ หมดเก็บขนไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนาไปกาจัดต่อไป
ปจั จุบนั จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศ เรื่อง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนาส่งขยะ
อันตราย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะ
ภูเก็ต” เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมทีข่ น้ึ ทะเบียน
ส่วนขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร พืช ผัก เปลือ กผลไม้ เป็ นต้น แม่บ้านจะรวบรวมขยะ
อินทรีย์จากถังขยะอินทรีย์ บริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็ นต้น
มายังห้อ งพักขยะอินทรีย์ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดา พร้อ มมัดปากถุงให้แน่ น เพื่อให้
เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์หรือทาปุ๋ยต่อไป
ส่วนขยะทั ่วไป โครงการจะรวบรวมใส่ ถุงดา พร้อ มมัดปากถุงให้แน่ น และนาไปพักไว้ท่ี
ห้องพักขยะทั ่วไป เพื่อให้รถเก็บขนขยะจากเทศบาลตาบลราไวย์เข้ามาดาเนินการเก็บขนมูล
ฝอยไปกาจัดต่อไป

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ห้องพักขยะรวมของโครงการเป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่บริเวณชัน้ ที่ 1 ของ
อาคาร Back of the house โดยแบ่งออกเป็ น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะ
ทั ่วไป ห้องพักขยะ รีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย โดยเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขนมูลฝอยสามารถเข้า
มาเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก โดยโครงการออกแบบให้มปี ระตูไว้ปิดป้องกันกลิน่ และเป็ น
พื้น ที่ท่ีม ิด ชิด สามารถป้ องกัน กลิ่น และการแพร่ ก ระจายของเชื้อ โรคได้แ ละไม่ ก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
(8) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่
ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านัน้ โดยแยกเป็ น
ขยะอิน ทรีย์ ขยะแห้ง ขยะรีไ ซเคิล และขยะ
อันตราย
(9) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็ นระบบปิ ด
(10) จัด ท าป้ ายติ ด บริ เ วณประตู ห้ อ งพั ก ขยะใน
ตาแหน่ ง ที่เห็นได้ชดั เจนว่า “ปิ ดประตู ให้ส นิ ท ”
เพื่อเป็ นการเตือนให้พนักงานรักษาความสะอาด
ทาการปิ ดประตูให้สนิททุกครัง้ หลังจากนาขยะมา
เก็บรวบรวม เพื่อป้องกัน กลิน่ และแมลงรบกวน
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ระดับความรุนแรง

4-167

โครงการสามารถรองรับ ขยะอิน ทรีย์ ขยะรีไ ซเคิล ขยะทั ่วไป และขยะ
อันตราย ได้ประมาณ 4 วัน 9 วัน 2 วัน และ 1,558 วัน ตามลาดับ
เมื่อเปิ ดดาเนินการ โครงการจะขอความอนุ เคราะห์จากเทศบาลตาบล
ราไวย์ให้เข้ามาดาเนินการเก็บขนขยะไปกาจัดต่อไป ซึง่ ขยะของโครงการจะ
เก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนาไปรวบรวมไว้ท่หี อ้ งพัก
ขยะรวม สาหรับน้ าชะขยะที่อาจเกิดขึน้ จากห้องพักขยะรวมจะถูกรวบรวม
เข้า สู่ ถ ัง บ าบัด น้ า เสีย WWT-Y1 ต่ อ ไป นอกจากนี้ โครงการจะจัด ให้มี
พนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้ม ีขยะมูลฝอยปลิวหรือตก
หล่นอยู่ภายนอก และล้างทาความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็ นประจา โดย
น้ า เสียจากการล้า งท าความสะอาดก็จ ะถูก รวบรวมสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
WWT-Y1 เช่นกัน

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ประเด็นผลกระทบ
ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
ระดับความรุนแรง
ผลกระทบทางคุณ ค่ า ต่ อ
คุณภาพชีวิต
ผู้ท่ีอ ยู่ อ าศัย ละแวก ระดับตา่ เมื่อเปิ ดดาเนินการ โครงการจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพ
- ความเป็ นส่วนตัว
เศรษฐกิจ โดยรวมของท้อ งถิ่น เนื่ อ งจากจะมีก ารจ้า งแรงงาน
ใกล้เคียงโครงการ
- ประชากรเพิม่ มากขึน้
ท้องถิน่ เข้ามาทางานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานส่ง
ผลกระทบด้านบวกต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียง
เล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากมี ก ารจ้ า งงานพนั ก งานไม่ ม าก โดยทาง
โครงการได้จ้างแรงงานในท้อ งถิ่นเป็ นพนักงานเป็ นอันดับแรก
รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุ น กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
โครงการประกอบกิ จ การประเภทอาคารชุ ด ในช่ ว งเปิ ด
ดาเนินการจะมีผพู้ กั อาศัยประมาณ 902 คน นอกจากนี้โครงการ
ยังมีพนักงานประจา จานวน 20 คน โดยพนักงานทัง้ หมดไม่ได้
พักอาศัยในโครงการ ซึ่งการที่คนจานวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิต
ร่วมกัน อาจก่อ ให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อ พิพาทซึ่งกันและกัน
หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พกั อาศัย
ั หาดัง กล่ า วจะไม่ ส่ ง ผลกระทบที่ม ี
ข้า งเคีย ง ทัง้ นี้ คาดว่ า ป ญ
นัย ส าคัญ มากนัก เนื่ อ งจากในการบริห ารจัด การอาคารชุ ด จะ
กาหนดให้มรี ะเบียบปฏิบตั คิ วบคุมการอยู่อาศัยของผูพ้ กั อาศัยใน
โครงการ

มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ

(1) โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิน่ เพื่อเข้าทางานก่อน เพื่อเป็ นการ
ส่ง เสริมการมีร ายได้ข องประชาชนในท้องถิ่น และสนับ สนุ น พร้อ มส่ง เสริม
กิจกรรมและประเพณีของท้องถิน่ และกิจกรรมทางศาสนา
(2) จัดให้มเี จ้าหน้าที่ของโครงการสาหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่าเสมอ
(3) กาหนดให้มรี ะเบียบปฏิบตั คิ วบคุมการอยูอ่ าศัยของผู้พกั อาศัยในโครงการ
- จะต้องไม่นาวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะ
ก่อให้เกิดอัคคีภยั ได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
- กรณีผา่ นเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีฝ่ า่ ยจัดการโครงการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ห้ามเทน้ าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียง
ห้องพัก และห้ามทิ้งน้ าปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ าที่
เป็ นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ าทิง้ โถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด
- ห้ามกระทาการติดสิง่ พิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ใน
บริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอก
ห้องพัก
- ผูใ้ ช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบจราจร การนารถเข้า -ออกภายในโครงการอย่า ง
เคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์หอ้ งพักนาสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและไว้
ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
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โครงการได้กาหนดให้มมี าตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ใน
ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ (รายละเอียดแสดงในบทที่ 5) ซึง่ โครงการจะปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ด้านต่างๆ ทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยบรรเทาหรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในแง่ของคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์และคุณค่าคุณภาพชีวติ
ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ตลอดจนมีการติดตามถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยกาหนดให้มมี าตรการ
ติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มทัง้ ในช่ ว งก่ อ สร้า งและเปิ ด ด าเนิ น โครงการอย่างต่ อ เนื่ อ ง
(รายละเอียดแสดงในบทที่ 6) เพื่อทีจ่ ะทาให้การดาเนินการของโครงการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และไม่สง่ ผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ในช่วงเปิ ดดาเนินการจะมีผู้พกั อาศัยประมาณ
902 คน นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจา จานวน 20 คน โดยพนักงานทัง้ หมดไม่ได้พกั อาศัย
ในโครงการ ซึง่ การทีค่ นจานวนมากต้องเข้ามาใช้ชวี ติ ร่วมกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท
ซึง่ กันและกัน หรืออาจมีกจิ กรรมร่วมกันทีก่ ่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง ทัง้ นี้ คาดว่า
ปญั หาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบที่มนี ัยสาคัญมากนัก เนื่องจากในการบริหารจัดการอาคารชุดจะ
กาหนดให้มรี ะเบียบปฏิบตั คิ วบคุมการอยูอ่ าศัยของผูพ้ กั อาศัยในโครงการ เช่น
- จะต้องไม่นาวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภยั
ได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
- กรณีผ่านเข้า -ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ค วามร่ว มมือ กับ เจ้าหน้ าที่ป ฏิบ ัตติ าม
กฎระเบียบที่ฝา่ ยจัดการโครงการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยของอาคาร ห้ามเทน้ าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิง่ ของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพัก
และห้ามทิง้ น้ าปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ าทีเ่ ป็ นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ า
ทิง้ โถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ท่อตัน
- ห้ามกระทาการติดสิง่ พิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายโฆษณาทุ กชนิด ในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางและประตูหน้ าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด
จากภายนอกอาคาร ยกเว้น ป้ายบอกเลขทีห่ อ้ งพัก ชือ่ อาคาร และป้ายสัญลักษณ์คาเตือนต่างๆ ทีฝ่ า่ ย
จัดการโครงการได้ดาเนินการไว้แล้ว
- ผูใ้ ช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
- ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบจราจร การนารถเข้า -ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ ฝา่ ย
จัดการโครงการขอสงวนสิทธิไม่
์ อนุ ญาตให้บุคคลภายนอก หรือผูม้ าติดต่องานต่างๆ นารถเข้ามาจอด
ค้างคืน และจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหาย สูญเสียต่อทรัพย์สนิ ที่เกิดขึน้ ภายในและภายนอกรถของ
ท่านทีน่ ามาจอดทัง้ สิน้
- ไม่อนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ ห้องพักนาสัตว์ส่เี ท้า สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยง
ภายในห้องพัก และไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
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ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่าโครงการได้จดั ให้มมี าตรการควบคุมการอยูอ่ าศัย และให้ผพู้ กั อาศัยปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด ซึง่ จะทาให้การอยูอ่ าศัยร่วมกัน เป็ นไปอย่างราบรื่นปราศจากข้อขัดแย้งและเสียง
ดัง ซึง่ จะรบกวนทัง้ ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการเองและผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงโครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิน่ เพือ่ เข้าทางานก่อน เพื่อเป็ นการส่งเสริมการ
มีรายได้ของประชาชนในท้องถิน่ และสนับสนุ นพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของ
ท้องถิน่ และกิจกรรมทางศาสนา
(2) จัดให้ม ีเจ้าหน้ าที่ข องโครงการสาหรับติด ตามและประชาสัม พันธ์ รวมถึงรับฟ งั ความ
คิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่าเสมอ
(3) กาหนดให้มรี ะเบียบปฏิบตั คิ วบคุมการอยูอ่ าศัยของผูพ้ กั อาศัยในโครงการ
- จะต้องไม่นาวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิด
อัคคีภยั ได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบทีฝ่ า่ ยจัดการโครงการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ห้ามเทน้ าหรือทิง้ เศษอาหาร ขยะหรือสิง่ ของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพัก และ
ห้ามทิง้ น้ าปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ าทีเ่ ป็ นตะกอนจับแข็ง ลงใน
ท่อระบายน้ าทิง้ โถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด
- ห้ามกระทาการติดสิง่ พิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณ
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก
- ผูใ้ ช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
- ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบจราจร การนารถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ ห้องพักนาสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและไว้ภายใน
บริเวณอาคารโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
(4) โครงการจะประชาสัมพันธ์ดว้ ยแผ่นพับ และแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์ส่วนกลางและ
ทรัพย์สว่ นบุคคลให้ผซู้ อ้ื ทราบไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขาย

4.2.42 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื่องจากโครงการเป็ น อาคารชุด ที่มคี วามเสี่ยงต่ าต่อการเกิดอันตรายหรืออุบตั เิ หตุต่างๆ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผูอ้ ยู่อาศัยและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด โครงการจะ
ติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั ไว้อย่างเพียงพอ (รายละเอียดในหัวข้อ 4.3.3.8) และได้จดั ให้มมี าตรการ
ป้องกันอัคคีภยั คือ จัดให้มรี ะบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภยั ของโครงการให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทาการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพ
การทางานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั เป็ นประจาทุก 6 เดือน หรือตามข้อกาหนดอายุการใช้
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งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ นัน้ จัดให้มกี ารซ้อมป้องกันอัคคีภยั และการใช้อุปกรณ์ ดบั เพลิงภายใน
โครงการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าทีข่ องโครงการ
เกิด ความคุ้น เคย สามารถรับ มือ กับ เหตุ ก ารณ์ ท่ีอ าจจะเกิด ขึ้น รวมทัง้ สามารถปฏิบ ัติง านและใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โครงการจัดให้มพี ้นื ที่จุดรวมพล 6 จุด มีพ้นื ที่รวม 364.88
ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพลต่อผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.39 ตารางเมตร/
คน หรือ 2.53 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 922 คน (รวมพนักงาน) ซึ่ง
เพียงพอตามเกณฑ์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ที่กาหนดไว้
อย่างน้ อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร และติดป้ายแสดงวิธกี ารใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงอย่างชัดเจนทีจ่ ุดติดตัง้ ทุกจุด จัดทาผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณ
ทางเดินในอาคาร มีการจัดตัง้ กรรมการป้องกันอัคคีภยั โดยกาหนดบทบาทหน้ าที่ และจัดให้มแี ผน
ฉุ กเฉินเตรียมการสาหรับกรณีเกิดอัคคีภยั สาหรับกรณีท่เี กิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอ
ความช่ว ยเหลือ จากหน่ ว ยงานป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลราไวย์ โดยมี
ระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 นาที จะถึงพื้นที่
โครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
สาหรับในเขตพื้นที่เ ทศบาลตาบลราไวย์ มีโรงพยาบาล จานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติตาบลราไวย์ หมู่ท่ี 2 บุคลากร จานวน 5 คน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติเกาะโหลน หมู่ท่ี 3 บุคลากร จานวน 1 คน นอกจากนี้ยงั มีคลินิกเอกชน
จานวน 4 แห่ง ร้านขายยาแผนปจั จุบนั จานวน 13 แห่ง (แผนพัฒนาสีป่ ี เทศบาลตาบลราไวย์ พ.ศ.
2561-2564) โดยสถานพยาบาลที่ตงั ้ อยู่ใกล้พ้นื ทีโ่ ครงการมากทีส่ ุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลราไวย์ มีระยะทางห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 1.30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
ส่วนความปลอดภัยด้านการจราจรในระยะดาเนินการ จัดให้มรี ะบบการจราจรทีป่ ลอดภัย โดย
ติดตัง้ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ ติดตัง้ ป้ายกาจัดความเร็วภายในพื้นที่
โครงการ ควบคุ มการจราจรบริเ วณทางเข้า -ออกพื้น ที่โ ครงการ โดยจัด ให้เ จ้าหน้ าที่รกั ษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า -ออกตลอดเวลา จัดให้ม ีระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง บริเวณ
ทางเข้า -ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ เพื่อเป็ น การป้ องกัน ไม่ให้รถของผู้พกั อาศัย ใน
โครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนนสาธารณะ
และบริเ วณไหล่ทาง ติด ตัง้ ป้ ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนและในระยะทางทีจ่ ะชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้าสูโ่ ครงการได้อย่างปลอดภัย
โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความ
เรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผพู้ กั อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
การทางานจะ
แบ่งเป็ น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริม่ ปฏิบตั งิ าน
ตัง้ แต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณ
ทีจ่ อดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ
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นอกจากนี้โครงการจะติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System :
CCTV) เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผู้พกั อาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการได้ตดิ ตัง้ ภายในอาคาร
ทุกชัน้ มีรายละเอียดการติดตัง้ ดังนี้
อาคาร U
- ชัน้ ที่ 1-5 จานวน 6 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 30 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร V
- ชัน้ ที่ 1 จานวน 6 จุด บริเวณสานักงาน และโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 2-5 จานวน 5 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 20 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร X
- ชัน้ ที่ 1 จานวน 9 จุด บริเวณโถงต้อนรับ ร้านอาหาร และโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 2-4 จานวน 6 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 18 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- ชัน้ ที่ 5 จานวน 4 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร Y
- ชัน้ ที่ 1-5 จานวน 6 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 30 จุด บริเวณโถงทางเดิน
ตาแหน่งการติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดภายในอาคาร รวมทัง้ หมดจานวน 117 จุด สาหรับ
ตาแหน่งการติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคาร บริเวณทีเ่ ป็ นจุดอับสายตา และทางเข้า-ออก
โครงการ จานวน 35 จุด รวมการติดตัง้ โทรทัศน์วงจรปิ ดภายในโครงการทัง้ สิน้ 152 จุด ทัง้ นี้เพื่อเป็ น
การสนับสนุ นนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ทีข่ อให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ดังนัน้ การดาเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อ อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) จัดให้มเี จ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยให้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด และหมันตรวจตรา
่
พื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชัวโมง
่
หากพบเหตุผดิ ปกติให้รบี
ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานราชการทีมหี น้ าทีด่ ูแล และบรรเทาสาธารณภัย
ทันที
(2) จัดให้มพี นักงานอยู่ประจา เพื่อให้ผู้พกั อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24
ชัวโมง
่
(3) โครงการจัดให้มรี ะบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System : CCTV)
กระจายโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ จานวน 152 จุด
(4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้ าที่โครงการหรือหน่ วยงานราชการที่
เกีย่ วข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชัน้ ในกรณีทเ่ี กิดอัคคีภยั
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(5) ติดป้ายแนะนาการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัว ไว้บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ นัน้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย
สามารถนามาใช้งานได้ทนั ที
(6) จัด เตรีย มเครื่อ งมือ ปฐมพยาบาลเบื้อ งต้น พร้ อ มทัง้ เตรีย มพร้ อ มประสานงานกับ
โรงพยาบาลเพือ่ นาผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบตั เิ หตุรุนแรง
(7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้
ดี
(8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการทัง้ อย่างสม่ าเสมอ ทัง้ ระบบบาบัดน้ า
เสีย และการจัดการมูลฝอย
(9) ก าชับ ให้มีก ารท าความสะอาดถัง ขยะ และห้อ งพัก มู ล ฝอยรวมของโครงการทุ ก วัน
หลังจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย
4.2.4.3 การจัดการสระว่ายน้า การจัดการสปา และการจัดการสระว่ายน้า
1) การจัดการสระว่ายน้า
โครงการจัดให้มสี ระว่ายน้ าส่วนกลาง จานวน 7 สระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

สระว่ายน้ า 01 ตัง้ อยูบ่ ริเวณระหว่างอาคาร X กับอาคาร Y ความลึกสูงสุดประมาณ
1.20 เมตร

-

สระว่ายน้ าเด็ก 02 ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคารอบไอน้ า 03 และห้องน้ า 03 ความลึก
สูงสุดประมาณ 0.65 เมตร

-

สระว่ายน้ าเด็ก 03 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคาร Y ความลึกสูงสุดประมาณ 0.65
เมตร

-

สระว่ายน้ า 04 ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร Y ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร

-

สระว่ายน้ า 05 ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร U ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร

-

สระว่ายน้ า 06 ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร V ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร

-

สระว่ายน้ า 07 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคารอบไอน้ า 01 ความลึกสูงสุดประมาณ
1.20 เมตร

สระว่ายน้ าภายในโครงการจะให้บริการผู้พกั อาศัยในพื้นที่โครงการเท่านัน้ โดยโครงการจะ
ออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกันตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึง่ จะทาให้สระว่ายน้ าในโครงการได้มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(1) สถานทีต่ งั ้
1.1 สถานที่ตงั ้ ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทาให้เกิดการปนเปื้ อนน้ าในสระว่ายน้ า เช่น
สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ สถานทีท่ ง้ิ หรือรวบรวมมูลฝอย เป็ นต้น
1.2 ควรมีรวั ้ หรือ กาแพงเพื่อ สุ ข อนามัยและความปลอดภัยของผู้ใ ช้บ ริก าร และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไ ม่ได้รบั อนุ ญาตไปใช้สระว่ายน้ า ในช่วงที่ไม่เปิ ดให้บริการ รวมทัง้
ป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ า
1.3 สถานที่ตงั ้ และบริเวณของสระว่ายน้ า รวมทัง้ ระบบสาธารณู ปโภคต้องอยู่ในที่น้ า
ท่วมไม่ถึงพื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มไี ฟฟ้าและน้ าประปาเพียงพอ มีทางเข้าออก
สะดวก
(2) สระว่ายน้ าและอาคารประกอบ
2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ า ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริม เหล็ก หรือ วัส ดุท่มี ีความมันคง
่
แข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยูใ่ นสภาพดี และทาความสะอาดง่าย
2.2 ต้องมีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็ น
สนิม แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย อยูใ่ นสภาพดี และไม่มนี ้ าล้นออกจากราง
2.3 ต้องมีอุปกรณ์ เครือ่ งมือสาหรับใช้ทาความสะอาดสระว่ายน้ า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทัง้ ตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
2.4 ต้องมีทว่ี า่ งสาหรับใช้เป็ นทางเดินรอบสระว่ายน้ า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ไม่ลน่ื ไม่มนี ้ าขัง ทาความสะอาดง่าย
2.5 กรณีท่สี ระว่ายน้ าใดมีการใช้ระบบการไหลเวียนน้ าเป็ นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้องมี
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ดว้ ย
2.6 ความลึกของน้ า มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกทีส่ ามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีทส่ี ระว่ายน้ านัน้ มีความลึกตัง้ แต่ 15 เมตรขึน้ ไป โดยมีตวั เลขแสดงความลึกเป็ นระยะๆ
อย่างน้อย 3 ระยะ
2.7 ต้องจัดให้มแี สงสว่างเพียงพอทัวบริ
่ เวณสระว่ายน้ า เพื่อให้มองเห็นได้ชดั เจน ในกรณี
ทีม่ กี ารเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
2.8 อาคารประกอบทาด้วยวัสดุมนคง
ั ่ แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ล่นื ไม่ดูดซึมน้ า ทาความ
สะอาดง่าย พืน้ ลาดเอียงเล็กน้อยเพือ่ การระบายน้ าทีด่ ี
2.9 พื้น ควรทาด้วยวัสดุแข็ง แรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ า ทาความสะอาดง่าย ไม่ล่นื อยู่ใน
สภาพดี
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2.10 จัดให้มหี อ้ งเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ตูเ้ ก็บสิง่ ของ ทีว่ างหรือเก็บรองเท้า สาหรับผูใ้ ช้บริการใน
บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ า และมีจานวนเพียงพอ
2.11 จัดให้มอี ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และทีล่ ้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่าย
น้ า และเติมคลอรีนลงในทีล่ า้ งเท้าเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพืน้ ทีโ่ ดยรอบอย่างสม่าเสมอ
2.13 ดูแลมิให้มกี ารนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ า หรืออาคารประกอบ
(3) ข้อปฏิบตั สิ าหรับผูป้ ระกอบกิจการ
3.1 จัดให้มผี คู้ วบคุมดูแล ซึง่ ผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าตามหลัก
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมคุณภาพน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า
3.2 ต้องมีเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยประจาสระ ( Life guard ) อย่างน้ อย 1 คน ต่อ
ผูใ้ ช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีทเ่ี กิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คดิ เป็ น 100 คนและต้องเป็ นผูท้ ม่ี ี
ความชานาญในการว่ายน้ าและผ่านการอบรบการช่วยชีวติ คนจมน้ า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้
โดยต้องอยูป่ ระจาสระว่ายน้ าตลอดเวลาทีเ่ ปิดบริการ
3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ าให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
3.3.1 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

7.2 – 8.4

3.3.2 คลอรีนอิสระ ( Free chlorine )

0.6 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน

3.3.3 คลอรีนทีร่ วมกับสารอื่น ( Combined chlorine ) 0.5 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็ นด่าง ( Alkalinity )

80 – 100 ส่วนในล้านส่วน

3.3.5 ความกระด้าง ( Calcium hardness ) 250 – 600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูรกิ ( Cyanuric acid )

30 – 60 ส่วนในล้านส่วน

3.3.7 คลอไรด์ ( Chloride )

ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน

3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia)

ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน

3.3.9 ไมเตรท (Nirate)

ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน

3.3.10 โคลิฟอร์มน้ าทัง้ หมด ( Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ า 100
มิลลิลติ ร โดยวิธเี อ็มพีเอ็น (Most Probable Numbers ) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลติ ร
3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
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3.3.12 ตรวจไม่พบจุลนิ ทรียห์ รือตัวบ่งชีจ้ ุลนิ ทรียท์ ท่ี าให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia
coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa
3.4 จัดให้มกี ารเก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้องทาอย่างน้ อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น
ขณะทีม่ ผี ใู้ ช้สระว่ายน้ ามากทีส่ ุด
3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็ นกรด-ด่าง อย่าง
น้ อ ยวัน ละ 2 ครัง้ ก่ อนเปิ ด และหลัง ปิ ด บริการ หากมีผู้ใ ช้บ ริก ารเป็ น จ านวนมาก หรือ เป็ น วัน ที่ม ี
แสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีน
ชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูรคิ ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูรคิ ด้วย
3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทัง้ หมด (Total Coliform Bacteria) และฟี
คอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กาหนดในข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุ ญาต
3.5 จัดหาเครือ่ งมือสาหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าไว้ประจา รวมทัง้ บันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์ และข้อมูลอื่นทีจ่ าเป็ น ดังนี้
3.5.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้
ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน
3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้
อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ชว่ งละ 1
3.5.3 มีก ารบัน ทึก ข้อมูลจ านวนผู้ใ ช้ส ระว่ายน้ าในแต่ล ะวัน แยกเพศและอายุ
ระยะเวลาทีใ่ ช้สระว่ายน้ า
3.6 ต้อ งจัด ให้ม ีป้ านแสดงข้อ ปฏิบ ัติส าหรับ ผู้ใ ช้บ ริก ารติด ไว้ใ นบริเ วณสระว่า ยน้ าให้
มองเห็นชัดเจนและควรมีขอ้ ความอย่างน้อยดังนี้
3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายน้ าทีส่ ะอาด
3.6.2 ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครัง้
3.6.3 ผูท้ เ่ี ป็ นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็ นหวัด หูน้ าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆห้าม
ลงเล่นในสระว่ายน้ า
3.6.4 ห้ามนาสัตว์เลีย้ งเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ า
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3.6.5 ห้ามปสั สาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสังน
่ ้ ามูกลงในน้ า
3.6.6 ห้ามทาสระว่ายน้ าสกปรก
3.6.7 จานวนผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ุด ทีส่ ระว่ายน้ าสามารถรอบรับได้
3.6.8 วิธกี ารปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ า
3.7 ต้อ งดูแ ลบ ารุ ง รัก ษาเครื่อ งกรองน้ าตามระยะเวลาที่ส มควรเพื่อ ให้ท างานได้เ ต็ม
ประสิทธิภาพ
(4) การจัดการเกีย่ วกับสารเคมี
4.1 สถานทีเ่ ก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานทีเ่ ก็บสารเคมีอนั ตราย” และ “ห้ามเข้า”
มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมีและมีการจัดเก็บสารเคมีเป็ นไป
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 สารเคมีท่ใี ช้ต้องมีฉลากระบุช่อื สารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็ นอันตราย
วิธกี ารใช้และวิธกี ารปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามทีก่ ฎหมายอื่นกาหนด
4.3 ในการใช้สารเคมีตอ้ งปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุไว้ในฉลาดและไม่นาสารเคมีหมดอายุมาใช้ใน
กรณีทไ่ี ม่มรี ะบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัตใิ ห้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ าในขณะทีป่ ิดบริการแล้ว
4.4 สถานทีท่ างานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบตั เิ หตุอนั เนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่าง
ใบริเวณต่างๆควรเป็ นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครือ่ งกรองน้ าไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานทีเ่ ก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
4.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กาหนดขัน้ ตอนการ
ทางานทีป่ ลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมให้คนงาน รวมทัง้ ประเมินการ
สัมผัสสารเคมีอนั ตรายของคนงานทีท่ าหน้าทีเ่ ติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง้
4.6 ในขณะทางานกับสารเคมี ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมี่
เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบตั เิ กีย่ วกับสารเคมี เป็ นต้น
4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดืม่ น้ าหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
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4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ หากสารเคมีหกรัวไหล
่
ต้องทาความสะอาดทันที
(5) การจัดการสิง่ ปฏิกูล น้ าเสีย และมูลฝอย
5.1 จัดให้มหี อ้ งน้ า ห้องส้วม และการบาบัดสิง่ ปฏิกูลดังนี้
5.1.1 มีห้ อ งน้ า ห้อ งส้ ว มแยกจากกัน โดยมีแ บบและจ านวนตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบาบัด และการกาจัดสิง่ ปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าและห้องส้วมเป็ นประจาทุกวันที่เปิ ด
ให้บริการ
5.1.4 ภายในห้องน้ าควรมีวสั ดุอุปกรณ์ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
5.2 มีการบาบัดน้ าเสียให้มคี ุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายน้ าสาธารณะ ซึง่ ส่วนประกอบ
ของระบบการจัดการน้ าเสีย ประกอบด้วย
5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอยสาหรับดักเศษมูลฝอยจากน้ าเสีย
5.2.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย น้ าจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันทีถ่ งั รวบรวม
น้ าเพือ่ รอการบาบัด น้ าทีล่ น้ ออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสูบ่ ่อบาบัด
5.2.3 ระบบบาบัดน้ าเสียต้อ งมีว ิธกี ารบาบัดน้ าเสียที่เ หมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนราคาญและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
5.2.4 รางระบายน้ าทิง้ รางหรือท่อสาหรับระบายน้ าทิง้ ควรมีตะแกรงวางปิ ดรางเพื่อ
กรองเศษผงต่างๆ และป้อ งกัน หนู นอกจากนี้ ท างเปิ ดของท่อ ระบายน้ าออกสู่ท่ อสาธารณะควรมี
ตะแกรงปิดเพือ่ ป้องกันหนูดว้ ย
5.3 จัดให้มกี ารจัดการมูลฝอยดังนี้
5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท
5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยทีเ่ พียงพอตามหลักสุขาภิบาล
5.3.3 ล้างทาความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณทีว่ างภาชนะอยูเ่ สมอ
5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พกั มูลฝอยรวม หรือนาไป
กาจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยทีเ่ น่าเสียได้งา่ ย
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5.3.5 กาจัดมูลฝอยด้วยวิธที ่ถี ูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็ นไปตามข้อกาหนด
ท้องถิน่
5.3.6 ดูแลมิให้เ กิดการทิ้ง มูลฝอยเคลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและ
บริเวณโดยรอบ
(6) การสุขาภิบาลอาหารและน้ าดืม่
6.1 ในกรณี มีก ารจ าหน่ ายอาหาร ต้อ งปฏิบ ัติตามหลัก สุ ข าภิบ าลอาหาร และตาม
ข้อกาหนดของท้องถิน่
6.2 ต้องมีน้ าดืม่ ทีไ่ ด้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดืม่ ไว้บริการอ่างเพียงพอ
6.3 ลักษณะการนาน้ ามาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้ อน เช่น ใช้
ระบบน้ ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ และใช้แก้วส่วนกลางทีใ่ ช้ด่มื เพียงครัง้
เดียว แล้วนาไปล้างทาความสะอาดก่อนนามาใช้ใหม่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ให้จดั ทาป้ายหรือมีขอ้ ความการ
ปฏิบตั ไิ ว้ดว้ ย
(7) การปองกันควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค
7.1 ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
7.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กาจัดสัตว์และแมลงนาโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และ
แมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
8.1 ต้องกาหนดให้มผี ดู้ ูแลมาด้วย กรณีทน่ี าเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ทีย่ งั ว่ายน้ าไม่เป็ นและ
ผูส้ งู อายุทไ่ี ม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ า
8.2 จัดให้มอี ุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ดังนี้
8.2.1 โฟมช่วยชีวติ อย่างน้อย 2 อัน
8.2.2 ห่วงชูชพี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กบั เชือก
ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ า อย่างน้อย 2 อัน
8.2.3 ไม้ช่วยชีวติ หรือวัตถุ อ่นื ใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ทป่ี ลายลูส่ ว่ นลึกของสระว่ายน้ า
8.2.4 เครือ่ งช่วยหายใจ สาหรับผูใ้ หญ่และสาหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
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8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลทีพ่ ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจา
สระว่ายน้ าและอยูใ่ นบริเวณทีใ่ กล้ทส่ี ุด
8.3 มีอุปกรณ์ ส่อื สารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สาคัญๆ เช่น โรงพยาบาลและ
สถานีตารวจ เพือ่ ขอความช่วยเหลือเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ า และต้อง
ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทีด่ งั กล่าวไว้ในทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและเป็ นข้อมูลปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
(9) เหตุราคาญ
มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ ซึง่ มาจากกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ
2) การจัดการสปา
โครงการมีหอ้ งอบไอน้ า อยูภ่ ายในอาคารอบไอน้ า (อาคารอบไอน้ า 01-03) จานวน 3 ห้อง
โดยโครงการได้ออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสปาของโครงการ ให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ฉ) ดังนี้
ตาแหน่งอาคารอบไอน้ าของโครงการ สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก และไม่ได้อยูใ่ กล้ชดิ ศา
สนสถานแต่อย่างใด ภายในอาคารมีการแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจน
การออกแบบอาคารอบไอน้ า มีลกั ษณะเป็ นอาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว โครงการจัดให้มสี ่วน
รับรองสปา และห้องน้ าทีส่ ะอาดและถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
สาหรับการดูแลรักษาทาความสะอาด ของโครงการในส่วนของอาคารอบไอน้ า จัดให้มแี ม่บา้ น
ทาความสะอาดทุ กวันเวลาเช้า – เย็น และรวบรวมเก็บขนขยะไปยังที่ห้องพักขยะรวม ให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเพาะเชื้อโรค และทาลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรค ส่วนน้ าเสียจาก
อาคารสปาจะไหลเข้าสูร่ ะบบบาบัดน้ าเสียของโครงการต่อไป
ในส่วนของมาตรฐานของผู้ดาเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ทางโครงการจะดาเนินการ
ควบคุมดูแลผูใ้ ห้บริการตามนโยบายคู่มอื ปฏิบตั งิ านของสถานประกอบการ พร้อมทัง้ จัดทาประวัตผิ ู้
ให้บ ริก าร ทุ ก ครัง้ ที่มีก ารจัด บริก ารใหม่ หรือ ปรับ ปรุ ง บริก ารใดๆ หรือ มีก ารใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่
ผู้ป ระกอบการจะด าเนิ น การให้มีคู่ ม ือ ปฏิบ ัติก ารส าหรับ บริก ารนั น้ ๆ และมีก ารประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูใ้ ห้บริการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ อีกทัง้ ควบคุมดูแลมิให้มกี ารจัดสถานที่ รูปภาพ หรือ
สื่อต่างๆ เพื่อให้ผรู้ บั บริการสามารถเลือกผูบ้ ริการได้ ควบคุมมิให้มกี ารลักลอบหรือมีการค้าประเวณี
หรือมีการกระทาทีข่ ดั ต่อกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอนั ดี นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการจะ
ดูแลบริการ อุ ปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานถูกสุขลัก ษณะและใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย และควบคุมมิให้มกี ารกระทาความผิดต่อกฎหมายในสถานประกอบการ และปฏิบตั ติ าม
กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน และดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทางานของผู้
ให้ บ ริก ารและพนั ก งาน และมีม าตรการป้ องกัน การถู ก ล่ ว งละเมิด จากผู้ ร ับ บริก าร นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการจะแสดงใบรับรองมาตรฐานไว้ในทีเ่ ปิดเผยและมองเห็นได้ชดั เจน
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สาหรับมาตรฐานผูใ้ ห้บริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่ม ี
ลักษณะต้องห้าม มีความรูแ้ ละความชานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในส่ว นของมาตรฐานความปลอดภัยการนวดเพื่อสุ ขภาพ ผู้ประกอบการจัดให้ม ีชุ ดปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้นและพร้อมใช้งาน มีป้ายหรือข้อความเพือ่ แสดงเตือนให้ผรู้ บั บริการระมัดระวังอันตราย
หรือบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภยันตราย จัดให้มพี นักงานทีม่ คี วามรูใ้ ห้บริการอบความร้อนอบ
ไอน้ าตลอดจนอุ ปกรณ์ หรือ บริการอื่น ใดที่อ าจก่อ ให้เ กิด อัน ตราย จัด ให้มนี าฬิกาทราย และระบบ
ฉุ กเฉินสาหรับบริการอบความร้อน อบไอน้ า ซึ่งสามารถหยุดทางานของอุปกรณ์ โดยอัตโนมัตทิ ่เี กิด
ภายในบริเวณทีบ่ ริการอบความร้อน อบไอน้ า จะมีเครื่องควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ และเครื่องตัง้ เวลา
ผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิด จะทาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ และการดาเนินการมีระบบ
ป้องกันอัคคีภยั
3) การจัดการร้านอาหาร
โครงการจัดให้มรี า้ นอาหาร บริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร X โดยโครงการจะดูแลและควบคุม
ร้า นอาหารในโครงการ ตามกฎกระทรวงสุ ข ลัก ษณะของสถานที่จ าหน่ า ยอาหาร พ.ศ. 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
หมวด 1 สุขลักษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
ข้อ 3 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละบริเวณทีใ่ ช้ ทาประกอบ
หรือปรุงอาหาร จาหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) พืน้ บริเวณทีใ่ ช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง ไม่ชารุด
และทาความสะอาดง่าย
(2) ในกรณีทม่ี ผี นังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง และไม่
ชารุด
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีทส่ี ถานทีจ่ าหน่ ายอาหารเป็ นสถานทีส่ าธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มผลิตภัณ ฑ์ยาสูบ ต้อ งปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทัง้ นี้ ตามที่รฐั มนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
(5) มีทล่ี า้ งมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือทีถ่ ูกสุขลักษณะสาหรับสถานทีแ่ ละบริเวณสาหรับใช้
ทาประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานทีห่ รือบริเวณบริโภคอาหารไม่มพี ้นื ที่
เพียงพอ สาหรับจัดให้มที ล่ี า้ งมือ ต้องจัดให้มอี ุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือทีเ่ หมาะสม
(6) โต๊ะทีใ่ ช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร ทาด้วยวัสดุทท่ี าความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ะหรือเก้าอีท้ จ่ี ดั ไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง และไม่ชารุด
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ข้อ 4 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับส้วม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มหี รือจัดหาห้องส้วมทีม่ สี ภาพดี พร้อมใช้ และมีจานวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พืน้ ระบายน้ าได้ด ี ไม่มนี ้ าขัง มีการระบายอากาศทีด่ ี และมีแสงสว่าง
เพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือทีถ่ ูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็ นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสูบ่ ริเวณทีเ่ ตรียม ทา ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร ทีเ่ ก็บ ทีจ่ าหน่ าย ทีบ่ ริโภคอาหาร ทีล่ า้ งและทีเ่ ก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการ
ห้องส้วมให้สะอาดอยูเ่ สมอ และมีฉากปิดกัน้ ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ประตูหอ้ งส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ 5 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับมูลฝอย โดยมีถงั รองรับมูลฝอยที่ม ี
สภาพดี ไม่รวซึ
ั ่ ม ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิ ดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแล
รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้การ
จัดการเกีย่ วกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็ นไปตามข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ เกี่ยวกับการจัดการมูล
ฝอยในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
ข้อ 6 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับน้ าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้ าได้ด ี ไม่มนี ้ าขัง และไม่มเี ศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานทีจ่ าหน่ าย
อาหาร
(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้ก่อนการทาความสะอาด
(3) ต้องมีการแยกไขมันไปกาจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า โดยใช้ถงั ดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน หรือการบาบัดด้วยวิธกี ารอื่นทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่ต่ากว่าการบาบัดด้วยถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน และน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 7 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนาโรค และสัตว์เลีย้ ง
ตามหลักวิชาการ
ข้อ 8 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอัคคีภยั
จากการใช้เชือ้ เพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธกี ารทา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการ
จาหน่ายอาหาร
ข้อ 9 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) อาหารสดทีน่ ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็ นอาหารสดทีม่ คี ุณภาพดี สะอาดและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
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(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม และเก็บเป็ นสัดส่วน มีการปกปิ ดไม่วาง
บนพืน้ หรือบริเวณทีอ่ าจทาให้อาหารปนเปื้ อน ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
ข้อ 10 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิท เครือ่ งปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มกี ารปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิง่ อื่นทีน่ ามาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ 11 สถานที่จาหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสาเร็จตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะทีส่ ะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเปื้อน รวมทัง้ วางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร ตามที่รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุ เบกษา
(3) มีก ารจัดการสุ ขลัก ษณะของการจ าหน่ ายอาหารตามที่รฐั มนตรีโ ดยค าแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
ข้อ 12 น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มทีเ่ ป็ นอาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิททีใ่ ช้ในสถานทีจ่ าหน่ าย
อาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าเซนติเมตรและต้องทาความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการ
ในกรณีทเ่ี ป็ นน้ าดืม่ ทีไ่ ม่ได้เป็ นอาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทหรือเครื่องดื่มทีป่ รุงจาหน่ ายต้องบรรจุ
ในภาชนะทีส่ ะอาด มีการปกปิ ด และป้องกันการปนเปื้ อน โดยต้องวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบ
เซนติเมตร ทัง้ นี้ น้ าดื่มและน้ าทีใ่ ช้สาหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริโภคทีก่ รมอนามัยกาหนด
ข้อ 13 การทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ าทีม่ คี ุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริโภคทีก่ รมอนามัยกาหนด
ข้อ 14 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับน้ าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้ าแข็งทีส่ ะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) เก็บในภาชนะทีส่ ะอาด สภาพดี มีฝาปิ ด และวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณทีอ่ าจก่อให้เกิดการปนเปื้ อน
และต้องไม่ระบายน้ าจากถังน้ าแข็งลงสูพ่ น้ื บริเวณทีว่ างภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์สาหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ตอ้ งสะอาดและมีดา้ มจับ
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(4) ห้ามนาอาหารหรือสิง่ ของอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ 15 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับน้ าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) น้ าใช้ตอ้ งเป็ นน้ าประปา ยกเว้นในท้องถิน่ ทีไ่ ม่มนี ้ าประปาให้ใช้น้ าทีม่ คี ุณภาพเทียบเท่า
น้ าประปาหรือเป็ นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ตอ้ งสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 16 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมพี ษิ หรือ
วัตถุ ท่อี าจเป็ นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทัง้ มีคาเตือนและ
คาแนะนาเมื่อเกิดอุบตั ภิ ยั จากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็ นสัดส่วนต่างหากจาก
บริเวณทีใ่ ช้ทา ประกอบ ปรุง จาหน่ าย และบริโภคอาหารในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นถ่ายสารเคมี สารทา
ความสะอาด วัตถุมพี ษิ หรือวัตถุทอ่ี าจเป็ นอันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนาภาชนะ
บรรจุนัน้ มาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนาภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทาความสะอาด
วัตถุมพี ษิ หรือวัตถุทอ่ี าจเป็ นอันตรายต่ออาหาร
ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็ นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่
รับประทานอาหารในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็ นเชือ้ เพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรืออุ่น
อาหารในสถานที่จาหน่ ายอาหาร เว้นแต่เป็ นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็ นเชื้อเพลิง ทัง้ นี้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้อ่นื ๆ
ข้อ 19 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุทป่ี ลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนทีเ่ หมาะสม
(2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในทีส่ ะอาด โดยวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนทีเ่ หมาะสม
(3) จัดให้มชี อ้ นกลาง สาหรับอาหารทีร่ บั ประทานร่วมกัน
(4) ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาดมีสภาพ
ดี ไม่ชารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตูอ้ บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชารุด
ข้อ 20 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์
และเครือ่ งใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้ทร่ี อการทาความสะอาด ต้องเก็บในทีท่ ส่ี ามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(2) มีการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทถ่ี ูกสุขลักษณะ และใช้สารทาความ
สะอาดทีเ่ หมาะสม โดยปฏิบตั ติ ามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนัน้ ๆ จากผูผ้ ลิต
(3) จัดให้มกี ารฆ่าเชือ้ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทาความสะอาดให้รฐั มนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนดสารที่ห้ามใช้ในการทาความ
สะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหาร
ข้อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สมั ผัสอาหารต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อหรือ
พาหะนาโรคติดต่อ โรคผิวหนังทีน่ ่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดในข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ในกรณี
ทีเ่ จ็บปว่ ยต้องหยุดปฏิบตั งิ านและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบตั งิ านได้
(2) ผูป้ ระกอบกิจการและผู้สมั ผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร ที่
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
(3) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสือ้ ผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่
สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสูอ่ าหารได้
(4) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบตั ติ นในการเตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ ายและเสิรฟ์
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทาการใด ๆ ทีจ่ ะทาให้เกิดการปนเปื้ อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิด
โรค
(5) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกีย่ วกับสุขลักษณะตามทีก่ าหนดในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ดังนัน้ การดาเนินโครงการจึงส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข สระว่ายน้ า
(1) ตาแหน่งทีต่ งั ้ ของสระว่ายน้ าออกแบบให้อยูห่ า่ งจากห้องพักขยะรวม
(2) สระว่ายน้ าของโครงการมีการยกระดับขึน้ สูงจากพืน้ ของโครงการ
(3) โครงสร้างของสระว่ายน้ าสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุทม่ี คี วามมันคงแข็
่
งแรง
ซึมน้ าไม่ได้ ผนังเรียบ อยูใ่ นสภาพดี ทาความสะอาดง่าย
(4) จัดให้มรี างระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า ไม่เป็ นสนิม แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย
อยูใ่ นสภาพดี และไม่มนี ้ าล้นออกจากราง
(5) จัดให้มที ว่ี า่ งสาหรับใช้เป็ นทางเดินรอบสระน้ า ไม่ลน่ื ไม่มนี ้ าขัง และทาความสะอาดง่าย
(6) จัดให้มปี ้ ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกทีส่ ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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(7) จัดให้มรี ะบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทัวบริ
่ เวณสระว่ายน้ า ในกรณีทม่ี กี ารเปิ ดใช้สระใน
เวลากลางคืน
(8) จัดให้มตี เู้ ก็บสิง่ ของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สาหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระ
ว่ายน้ า
(9) จัดให้มอี ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ า
และเติมคลอรีนลงในทีล่ า้ งเท้าเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ า
(1) จัดให้มอี ุปกรณ์ ส่อื สารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล และ
สถานีตารวจ เป็ นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิ ดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานทีด่ งั กล่าวไว้ในทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
(2) รักษาความสะอาดพืน้ ที่โดยรอบอย่างสม่ าเสมอ ดูแลมิให้มกี ารนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปใน
บริเวณสระว่ายน้ า
(3) จัดให้มรี ะบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทัวบริ
่ เวณสระว่ายน้ า ในกรณีท่มี กี ารเปิ ดใช้สระใน
เวลากลางคืน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบตั เิ หตุจากการจมน้ า
(1) จัด ให้มีเ จ้าหน้ าที่ค วามปลอดภัยประจ าสระ (Life guard) โดยอยู่ป ระจ าสระว่ายน้ า
ตลอดเวลาทีเ่ ปิดบริการ
(2) จัดให้มอี ุปกรณ์ชว่ ยชีวติ เช่น โฟมช่วยชีวติ ห่วงชูชพี และไม้ช่วยชีวติ เครื่องช่วยหายใจ
เป็ นต้น
มาตรการป้องกันและแก้ไข สปา
(1) โครงการออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสปาของโครงการ ให้สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านมาตรฐานของสถานที่ การบริการ และผู้ให้บริการ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
(2) จัดให้มนี าฬิกาชนิดทีส่ ามารถใช้งานในห้องอบไอน้ าได้ รวมถึงจัดให้มเี ทอร์โมมิเตอร์ ติด
ผนังห้องอบไอน้ า
(3) จัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแลผูใ้ ช้บริการห้องอบไอน้ าตลอดเวลา
(4) ติดตัง้ ป้ายคาเตือนและข้อกาหนดในการใช้บริการให้กบั ผูใ้ ช้บริการทราบ
มาตรการป้องกันและแก้ไข ร้านอาหาร
(1) โครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารในโครงการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และคาแนะนาของ (ร่าง) ข้อบังคับตาบลเชิงทะเล
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(2) จัดตาแหน่งสถานทีร่ บั ประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะ
จัดให้เป็ นสถานทีท่ ่สี ะอาดเป็ นระเบียบ และจัดเป็ นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบน
โต๊ะที่สูงจากพืน้ มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้ า
ห้องน้ า ห้องส้วม
(3) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มคี วามปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ
เช่น เลขสาระบบอาหาร เครือ่ งหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็ นต้น ซึง่ จะทาให้รา้ นอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
4.2.4.4 สุขภาพ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็ นแนวทางในการศึก ษา (ส านัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อม,
กัน ยายน 2550) ซึ่งมีข นั ้ ตอนต่าง ๆ ได้แก่ การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening) การก าหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)
1) การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening)
(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยมีหอ้ ง
ชุด เพื่อ การอยู่อ าศัย และห้อ งชุด เพื่อ ประกอบการค้า ใช้ป ระโยชน์ เ ป็ น โรงแรม ภายในโครงการ
ประกอบด้วย อาคารห้องพักสูง 5 ชัน้ จานวน 4 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละอาคารตัง้ แต่ 2,000
ตารางเมตรขึน้ ไป ได้แก่ อาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ที่มพี ้นื ที่ใช้สอยเท่ากับ
3,119.10 ตารางเมตร, 3,541.10 ตารางเมตร, 3,523.53 ตารางเมตร และ 3,500.10 ตารางเมตร
ตามลาดับ และอาคารบริการสูงชัน้ เดียว จานวน 7 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน
2,000 ตารางเมตร ทัง้ นี้ พื้นที่โครงการตัง้ อยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ 8,503.60
ตารางเมตร โดยจะขออนุ ญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตาบลราไวย์ และจากการศึกษา พบว่า กลุ่มคนที่ม ี
ความเสีย่ งด้านสุขภาพจากการดาเนินโครงการ ได้แก่ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ
และประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุ ษย์
กลุม่ คนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของ
โครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนที่ม ี
ความเสีย่ งทีจ่ ะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมคี รรภ์ หรือผูท้ ไ่ี วต่อการได้รบั อันตราย
2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกาหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้
พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ของพืน้ ทีโ่ ครงการ (ข้อ 3.4.3
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 4.doc

4-187

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

ในบทที่ 3) ข้อมูลสุขภาพปจั จุบนั โดยพิจารณาจากสิง่ คุกคามสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การ
จัดการน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และสิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็ นต้น นอกจากนี้ จะ
พิจารณาด้านสิง่ แวดล้อม ปจั จัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
3) การประเมิ นผลกระทบ (Assessment)
จากการรวบรวมข้อ มูล พื้น ฐานด้านการสาธารณสุข ของชุม ชนที่อ ยู่บ ริเวณใกล้เคียงพื้น ที่
โครงการ พบว่า พื้นที่เทศบาลตาบลราไวย์ มีโรงพยาบาล จานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติตาบลราไวย์ หมู่ท่ี 2 บุคลากร จานวน 5 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติเกาะโหลน หมู่ท่ี 3 บุคลากร จานวน 1 คน นอกจากนี้ยงั มีคลินิกเอกชน จานวน 4
แห่ง ร้านขายยาแผนปจั จุบนั จานวน 13 แห่ง (แผนพัฒนาสีป่ ี เทศบาลตาบลราไวย์ พ.ศ. 2561-2564)
โดยสถานพยาบาลทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้พน้ื ทีโ่ ครงการมากทีส่ ุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลราไวย์ มี
ระยะทางห่ า งจากพื้ น ที่ โ ครงการประมาณ 1.30 กิ โ ลเมตร โดยใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ
2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากการสารวจภาคสนามโดยการสัม ภาษณ์ ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โ ครงการ
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บปว่ ยด้วยโรคเกีย่ วกับระบบเลือดลมต่างๆ รองลงมาโรคหวัด/โรคทางเดิน
หายใจ โรคผิวหนังและภูมแิ พ้ โรคเกีย่ วกับหู/ตา/ฟนั /กระดูก และและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลสถิตจิ านวนผูป้ ว่ ยจาแนกตาม 21 กลุม่ โรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรา
ไวย์
จากสถิตสิ าเหตุการปว่ ย 21 กลุม่ โรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลราไวย์ ระหว่างปี
2558-2562 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงไปได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวม
โรคในช่อ งปาก, อาการ,อาการแสดงและสิ่ง ผิด ปกติท่ีพ บได้จ ากการตรวจทางคลินิ ก และทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ าให้ป่วย หรือตาย
และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริมโรคที่เกิดเฉพาะตาแหน่ ง ตามลาดับ ซึ่งเป็ น
ข้อมูลปจั จุบนั จะเห็นได้วา่ โรคระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรคทีม่ กี ารเจ็บป่วยเป็ นลาดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจมี
สาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ฝุน่ ละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และ
ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขต
เทศบาลตาบลราไวย์ มีส ถานที่ก่ อสร้างเพื่อ พัฒ นาเป็ นที่อ ยู่อ าศัย สถานที่บริก ารท่อ งเที่ยว หรือ
โครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุด งั กล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เ จ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจมากกว่าโรคอื่น
การประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการทัง้ ในระยะดาเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบาบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อาชีวอนามัยแลละความปลอดภัย พิจารณาถึงปจั จัยทีส่ าคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิง่ คุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบาบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย
เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็ นต้น
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

- สิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความราคาญ เป็ นต้น
สาหรับระยะดาเนินการ โครงการได้จดั ให้มมี าตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ดังตารางที่ 4-50
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ตารางที่ 4-50 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึ้น ในระยะดาเนิ นการ
ผลกระทบด้านสุขภาพ
1. โรคระบบทางเดิ นหายใจ เช่น
 โรคภูมแิ พ้
 โรคหอบหืด
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2. โรคที่แมลงสาบเป็ นพาหะนาโรค เช่น
 โรคระบบทางเดินอาหาร
 โรคระบบลาไส้
 โรคท้องเสีย
 โรคผิวหนัง
 โรคตับอักเสบ
3. โรคที่ยงุ เป็ นพาหะนาโรค เช่น
 โรคไข้เลือดออก
 โรคไข้มาลาเรีย
 โรคเท้าช้าง
 โรคไข้สมองอักเสบ

สาเหตุการเกิ ดโรค
- มลพิษทางอากาศ และฝุน่ ละอองขนาด
เล็กในอากาศ จากการจราจร
- การระบายอากาศไม่เพียงพอ ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากการนาอากาศภายนอกเข้า
ไปในอาคารไม่เพียงพอ การกระจาย
และการผสมผสานอากาศภายในอาคาร
ไม่พอเพียง อุณหภูมแิ ละความชื้นสูง
หรื อ ไม่ ค งที่ ร ะบบการกรองอากาศ
ทางานไม่มปี ระสิทธิภาพ
- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อ
แบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อ ไวรัส เชื้อ
โปรโตชั ว และเชื้ อ รา ที่ ติ ด มากั บ
แมลงสาบเนื่ อ งจากแมลงสาบชอบอยู่
ตามขยะ ของเสีย
- เกิดจากยุงลายทีเ่ ป็ นพาหะนาโรคกัด
- เกิดจากยุงก้นปล่องที่เป็ นพาหะนาโรค
กัด
- เกิดจากยุงลายเสือ ที่เป็ นพาหะนาโรค
กัด
- เกิดจากยุงราคาญทีเ่ ป็ นพาหะนาโรคกัด

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง
1. ล้างทาความสะอาดถาดรองรับน้ าเครื่องปรับอากาศ
2. จัดให้มกี ารถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มชี ่องเปิ ดโล่ง เช่นประตู หน้าต่าง
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. ล้างทาความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่าเสมอ
4. ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปญั หาเรื่องฝุน่ ฟุ้งกระจาย
5. จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมทัง้ ทาการรักษาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณพืน้ ทีว่ า่ ง เพื่อให้ช่วยดูดซับมล
สารทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีโ่ ครงการ
6. จากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุน่ บริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจากัดความเร็ว
1.
2.
3.
4.
5.

ปิ ดห้องพักขยะให้สนิท
เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะทีป่ ิ ดมิดชิด
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักพักอย่างสม่าเสมอ
จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ า
ใช้สารเคมีทม่ี คี วามปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน

ปิ ดปากภาชนะเก็บน้ าอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยงุ เข้าไปวางไข่
สารวจและกาจัดแหล่งลูกน้ ายุงลายบริเวณโครงการเป็ นประจา
จัดให้มเี จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเข้ามาทาการฉีดพ่นยา ในกรณีทโ่ี รคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผูป้ ว่ ยบริเวณโครงการ
เก็บทาลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มดิ ชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ าได้ จะช่วยกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ งุ ได้ดี
5. บริเวณทีป่ ลูกต้นไม้ หากมีตน้ ไม้หนาแน่นก็ทาให้มยี งุ มาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มดื ๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดู
โปร่งตาขึน้
6. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ า โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ าขัง และสามารถระบายน้ าออกได้ดี
ไม่ให้เกิดการอุดตัน
1.
2.
3.
4.
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ตารางที่ 4-50 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึ้น ในระยะดาเนิ นการ (ต่อ)
ผลกระทบด้านสุขภาพ
4. โรคผิวหนัง
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5. โรคเครียด ซึ่งจะนาไปสู่โรค
 โรคนอนไม่หลับ
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 โรคประสาท

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

- จากการสัมผัสกับน้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ว 1. น้ าเสียทีผ่ า่ นการบาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ าต้นไม้เป็ นชนิดท่อซึมดิน
มารดน้ าต้นไม้
2. ติดป้ายให้ผพ
ู้ กั อาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารขับเคลื่อน เช่น กรณีท่จี อดรอผูพ้ กั อาศัยคนอื่น และลด
่
- จากการแพ้สารเคมี มลพิษ และฝุน
ความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปญั หาเรื่องฝุน่ ฟุ้งกระจาย
3. จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรอบพืน้ ที่โครงการ รวมทัง้ ทาการรักษาและเพิม่ พืน้ ที่สเี ขียวบริเวณพืน้ ที่ว่าง เพื่อให้ช่วย
ดูดซับมลสารทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีโ่ ครงการ
4. จากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุน่ บริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจากัด
ความเร็ว
- เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยใน 1. ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็ นประจา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน และยังเป็ นการป้องกันการ
ชีวติ และทรัพย์สนิ
สะสมของเชือ้ โรค
- เกิ ด จากความร้ อ นของภู ม ิ อ ากาศ และ 2. ติดตัง้ ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทง้ิ ไว้ภายในบริเวณทีจ่ อดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั ่วถึง
เครื่องปรับอากาศ
3. จัดให้มไี ม้ยนื ต้นภายในโครงการให้มากทีส่ ดุ เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ
4. จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้นทีส่ อดคล้องกับสภาพพืน้ ทีใ่ นบริเวณพืน้ ทีว่ า่ งของโครงการ
5. โครงการได้จ ดั ให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเ ขีย วคิด เป็ น พื้น ที่ท งั ้ หมด 1,497.50 ตารางเมตร (ร้อ ยละ 17.61 ของพื้น ที่
โครงการ)
6. จัดให้มเี จ้าหน้าที่ดูแลรักษาพืน้ ที่สเี ขียวให้มสี ภาพน่ าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้
พักอาศัย
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ตารางที่ 4-50 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึ้น ในระยะดาเนิ นการ (ต่อ)
ผลกระทบด้านสุขภาพ
6. อุบตั ิ เหตุ

สาเหตุการเกิ ดโรค
- การเกิดอัคคีภยั
- การจราจร
- การพลัดตกจากทีส่ งู

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง
1. จัดให้มรี ะบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภยั ของโครงการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.
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2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
2. ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทางานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั เป็ นประจาทุก 6 เดือน หรือ
ตามข้อกาหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นนั ้
3. จัดให้มกี ารซ้อมป้องกันอัคคีภยั และการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงภายในโครงการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ แก่พนักงานของ
โครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้ าที่ของโครงการเกิดความคุน้ เคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้น
รวมทัง้ สามารถปฏิบตั งิ านและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
4. จัดให้มพ
ี นักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพืน้ ทีโ่ ครงการ
้
5. ติดปายแสดงวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างชัดเจนทีจ่ ดุ ติดตัง้ ทุกจุด
6. จัดทาผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร
7. จัดตัง้ กรรมการป้องกันอัคคีภยั โดยกาหนดบทบาทหน้าที่
8. จัดให้มแี ผนฉุกเฉินเตรียมการสาหรับกรณีเกิดอัคคีภยั
9. จัดให้มรี ะบบการจราจรทีป่ ลอดภัย โดยติดตัง้ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
10. ติดตัง้ ป้ายกาจัดความเร็วภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
11. ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า -ออกพืน้ ที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและ
ตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา
12. จัดให้มรี ะบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ
13. ติดตัง้ ป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนและในระยะทางที่จะ
ชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้าสูโ่ ครงการได้อย่างปลอดภัย
14. จัดให้มพ
ี นักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพืน้ ที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายใน
อาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พน้ื ทางเดินเปี ยกน้ า หรือ มีการวางสิง่ ของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
15. จัดให้มสี ่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมสิ ูง -ต่ า และแรง
กระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

4.2.4.5 ทัศนี ยภาพ
จากการสารวจสภาพการใช้ทด่ี นิ ปจั จุบนั บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษารัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพืน้ ที่
โครงการ
บริ ษั ท ที่ ป รึก ษาได้ ด าเนิ น การแปลภาพถ่ า ยดาวเที ย ม QuickBird
จาก
www.googleearth.com (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ วันที่ 7 กุ มภาพันธ์ 2562) ประกอบกับแผนที่ภู ม ิ
ประเทศ จังหวัดภูเก็ต มาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L7018 เพื่อหาขอบเขตการใช้ทด่ี นิ และหน่ วยการใช้
ทีด่ นิ ซึง่ ได้นามาจัดทาแผนที่ฐาน (Base Map) สาหรับการนาไปตรวจสอบภาคสนามเพิม่ เติมให้
สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในปจั จุบนั จากข้อมูล พบว่า บริเวณโดยรอบเป็ นพืน้ ทีร่ กร้าง/
ไม้พุ่มมากที่สุด คิดเป็ นพื้นที่ร้อยละ 29.79 ของพื้นที่ศกึ ษา รองลงมา เป็ น พื้นทีท่ ะเล คิดเป็ นร้อยละ
29.37 พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย คิดเป็ นร้อยละ 11.74 พืน้ ทีโ่ ล่ง คิดเป็ นร้อยละ 10.85 และพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว
คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ทีเ่ หลือเป็ นพื้นที่ถนน พืน้ ที่ป่าไม้ พื้นที่พาณิชยกรรม พืน้ ที่หาด พื้นทีร่ าชการ
ศาสนา พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์น้ า พืน้ ทีโ่ ครงการ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และพืน้ ทีแ่ หล่งน้ า คิดเป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ย
ละ 3.48, 3.18, 2.56, 2.14, 1.09, 0.38, 0.27, 0.24 และ 0.20 ตามลาดับ และจากการตรวจสอบแหล่ง
โบราณสถานทีท่ างกรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ ทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา พบว่า บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่ง
โบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานทีท่ ม่ี คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ แต่อย่างใด นอกจากนี้
จากการตรวจสอบแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุ รกั ษ์ ในจังหวัดภูเก็ต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2532 พบว่า บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่ง
ท่องเทีย่ วอันควรอนุ รกั ษ์ ในจังหวัดภูเก็ต
ลัก ษณะการวางอาคารมีรูป ทรงหัก มุม ไปมาตามแนวขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่ว ยให้เ กิด
รูปทรงอาคารเฉพาะพื้นที่ และส่งผลให้เกิดการถ่ ายเทของอากาศได้ด ี รูปทรงที่เ รียบง่าย วัสดุผ ิว
อาคารฉาบหยาบทาสีขาว และได้ใช้เทคนิคการทาหลังคาจัวแบบองศาไม่
่
ลาดชันของญี่ปุ่น ซึ่งเน้ น
แสดงโครงสร้างไม้รบั หลังคา สะท้อนความเป็ นสถาปตั ยกรรมร่วมสมัย วัสดุทางเดินใช้หนิ สีเทา สร้าง
ความกลมกลืนกับธรรมชาติ สระว่ายน้ ากระเบือ้ งไล่สโี ทนน้ าทะเลจากอ่อนไปเข้ม
ผนังภายนอกของอาคารเป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูน หยาบ โดยออกแบบอาคารให้มสี ขี าว และสี
น้ าตาล ผนัง ระเบียงห้องชุด พักอาศัยมีช่องเปิ ด บานกระจกกรอบอลูมเิ นียม ส าหรับ วัส ดุ หลักของ
โครงการ คือ หินภูเขา คอนกรีต กระจก และไม้ ซึง่ เป็ นวัสดุทห่ี าได้ทวไปและขนย้
ั่
ายได้งา่ ย
การจัด ภู ม ิส ถาป ตั ยกรรมมีท ัง้ ส่ ว นที่เ ป็ น ภู ม ิท ัศ น์ แ ข็ง (Hardscape) และภู ม ิท ัศ น์ นุ่ ม
(Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมในส่วนของ Hardscape ส่วนใหญ่เป็ นการตกแต่ง
พืน้ ผิวของทางเดินบริเวณอาคาร ส่วนแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมในส่วนของ Softscape นัน้ เน้น
การตกแต่งโดยปลูกไม้ยนื ต้นและไม้พุ่ม รวมทัง้ รักษาไม้ยนื ต้นเดิม เพื่อเพิม่ ความร่มรื่นของพืน้ ที่ ช่วย
ลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร
นอกจากนี้ โครงการจัดให้มรี วั ้ โปร่งโดยรอบแนวเขตทีด่ นิ ของโครงการด้านทีต่ ดิ กับคลองปาก
บาง และแนวกาแพงกันดินตลอดแนวคลองปากบางก่อนการก่อสร้าง โดยมีความสูงเหนือพืน้ ดิน 0.30
เมตร และลึกลงไปใต้ดนิ 2.00 เมตร
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โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยมีหอ้ ง
ชุดเพือ่ การอยูอ่ าศัย และห้องชุดเพือ่ ประกอบการค้าใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม ประกอบด้วย อาคารห้อง
ชุด สู ง 5 ชัน้ จ านวน 4 อาคาร และอาคารบริก ารชัน้ เดีย ว จ านวน 7 อาคาร และเมื่อ พิจ ารณา
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร จากการสารวจภาคสนาม (มีนาคม, 2562) พบว่า
พื้น ที่ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น พื้น ที่ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น พื้น ที่บ ริก ารท่ อ งเที่ย ว พื้น ที่
พาณิ ชยกรรม และพื้น ที่อยู่อาศัย เมื่อพิจารณาอาคารใกล้เคียงกับพื้น ที่โครงการซึ่งประกอบด้ว ย
อาคารทีส่ งู 1-4 ชัน้ อยูใ่ กล้เคียงกับโครงการ ได้แก่ โครงการ The Title สูง 4 ชัน้ , โครงการ The Title
Phase 3 สูง 4 ชัน้ , โครงการ Rawai Palm Beach Resort สูง 1-2 ชัน้ , โครงการ ราไวย์ บีช รีสอร์ท
สูง 1-2 ชัน้ และโครงการ Rawai VIP Villa ชัน้ เดียว เป็ นต้น ดังนัน้ ในภาพรวมของอาคารจึงไม่ม ี
ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทัง้ ในด้านการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ และทัศนียภาพ ดังนัน้ การดาเนิน
โครงการจึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการได้จ ดั ให้มีพ้นื ที่ส ีเขียวคิด เป็ น พื้น ที่ท งั ้ หมด 1,497.50 ตารางเมตร (ร้อ ยละ
17.61 ของพืน้ ทีโ่ ครงการ)
(2) จัดให้มเี จ้าหน้ าที่ดูแลรักษาพื้นที่สเี ขียวให้มสี ภาพน่ าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและ
ความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัย
(3) โครงการจะประสานงานกับ หน่ ว ยงานท้อ งถิ่นในการช่ว ยขุด ลอกคลองปากบาง เพื่อ
ปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับปรุงความกว้างตลอดแนวคลองปากบาง
4.2.4.6 การบดบังแสงและทิ ศทางลม
การพิจารณาผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมของตัวอาคาร จะพิจารณาจากความ
สูงของอาคาร การวางผังอาคาร ทิศทางของดวงอาทิตย์ และทิศทางลมตามธรรมชาติ ซึง่ พิจารณาได้
ดังนี้
1) การบดบังแสง
การจาลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการต่ออาคารข้างเคียง
โดยเริม่ ประมวลผลในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ในช่วง 3 เดือนของปี ได้แก่ เดือนเมษายน (ดัง
รูปที่ 4-10) เดือนกรกฎาคม (ดังรูปที่ 4-11) และเดือนพฤศจิกายน (ดังรูปที่ 4-12) โดยมีรายละเอียด
การประเมินดังนี้

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 4.doc

4-194

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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(มหาชน)

4-195

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

รูปที่ 4-10 ภาพการบดบังแสงแดด เดือนเมษายน
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

รูปที่ 4-11 ภาพการบดบังแสงแดด เดือนกรกฎาคม
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

รูปที่ 4-12 ภาพการบดบังแสงแดด เดือนพฤศจิ กายน

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

ตารางที่ 4-51 ผลกระทบการบดบังทิ ศทางแสงแดดในช่วงเดือนต่างๆ
เดือน

ช่วงเวลา

ผลกระทบ

เมษายน

06.00 น. – 11.00 น.

ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึน้ ทางด้านทิศตะวันออก โดยทามุมต่ ากับท้องฟ้า ทา
ให้เกิดเงาทีร่ ะยะทางยาวไปทางทิศตะวันตก ซึง่ เป็ นโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และ
ที่ดินบุคคลอื่น (ต้น ไม้และวัช พืชปกคลุ ม ) และทางสาธารณประโยชน์ (ตาม
เอกสารสิทธิ ์) ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ
ดวงอาทิตย์ทามุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทาให้เกิดเงาที่สนั ้ มาก
ในพืน้ ที่โครงการ ทาให้เกิดเงาซ้อนทับ ของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และทามุมต่ ากับท้องฟ้ามากขึน้ ทาให้
เกิดเงาของอาคารที่ระยะทางยาว ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็ น คลองปากบาง
กว้าง 8-10 เมตร และราไวย์ บีช รีสอร์ท
ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึน้ ทางด้านทิศตะวันออก โดยทามุมต่ ากับท้องฟ้า ทา
ให้เกิดเงาทีร่ ะยะทางยาวไปทางทิศตะวันตก ซึง่ เป็ นโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และ
ที่ดินบุคคลอื่น (ต้น ไม้และวัช พืชปกคลุ ม ) และทางสาธารณประโยชน์ (ตาม
เอกสารสิทธิ ์) ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ
ดวงอาทิตย์ทามุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทาให้เกิดเงาที่สนั ้ มาก
ในพืน้ ที่โครงการ ทาให้เกิดเงาซ้อนทับ ของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และทามุมต่ ากับท้องฟ้ามากขึน้ ทาให้
เกิดเงาของอาคารที่ระยะทางยาว ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็ นคลองปากบาง
กว้าง 8-10 เมตร และราไวย์ บีช รีสอร์ท
ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึน้ ทางด้านทิศตะวันออก โดยทามุมต่ ากับท้องฟ้า ไป
ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็ นโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และที่ดนิ บุคคลอื่น (ต้นไม้และ
วัชพืชปกคลุม ) และทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิท ธิ)์ ปจั จุบนั ไม่ม ี
สภาพ
ดวงอาทิตย์ทามุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทาให้เกิดเงาที่สนั ้ มาก
ในพืน้ ที่โครงการ ทาให้เกิดเงาซ้อนทับ ของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และทามุมต่ ากับท้อ งฟ้ามากขึ้น ไป
ทางทิศ ตะวัน ออก ซึ่ ง เป็ น คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร และราไวย์ บีช
รีสอร์ท

12.00 น. - 13.00 น.

14.00 น. – 18.00 น.

กรกฎาคม

06.00 น. - 11.00 น.

12.00 น.

13.00 น. – 18.00 น.

พฤศจิ กายน

06.00 น. - 10.00 น.

11.00 น. - 14.00 น.

15.00 น. – 18.00 น.
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

สรุปผลกระทบการบดบังแสงต่อพื้นที่ข้างเคียง
ในภาพรวมอาคารของโครงการจะเกิดการบดบังของแสงแดดภายในพืน้ ที่โครงการเป็ นส่วน
ใหญ่ ซึ่งจะสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง โดยการบดบังแสงในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะเกิดขึน้
เป็ นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ในแต่ละวันเท่านัน้ ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ และช่วงเวลาทีม่ กี ารใช้
ประโยชน์ แสงแดด ถือว่ามีผลกระทบต่ อพื้นที่ข้างเคียงในระยะสัน้ ดังนัน้ การด าเนิน โครงการจึง
ส่งผลด้านการบดบังแสงแดดอยูใ่ นระดับตา่
2) การบดบังทิ ศทางลม
จากข้อมูลสถิตภิ ูมอิ ากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี
พ.ศ. 2531-2560 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) แสดงดังตารางที่ 4-52 พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พดั มา
จากทางทิศตะวันออกและตะวันตก ส่วนลมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเพียงช่วงสัน้ ๆ ในช่วงฤดู รอ้ น
ซึง่ เป็ นไปตามฤดูกาล ความเร็วลมเฉลีย่ มีไม่มากนัก
ตารางที่ 4-52 ข้อมูลสถิ ติทิศทาง และความเร็วลม ในคาบ 30 ปี ของสถานี อุตุนิยมวิ ทยาภูเก็ต
ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2560
ลม/เดือน

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ความเร็วลม

2.3

2.2

1.9

1.6

1.8

2.2

2.3

2.7

2.1

1.8

1.8

2.4

ทิศทางลม

NE

E

E

W

W

W

W

W

W

W

NE

NE

หมายเหตุ: E คือ ทิศตะวันออก W คือ ทิศตะวันตก และ NW คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทีม่ า : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556

จากข้อมูลความเร็วและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวอาคารของโครงการ ดัง รูปที่ 4-14
สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี้
(1) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ผลกระทบจะเกิด
ทางด้านทิศตะวันตก คือ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และที่ดนิ บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) และ
ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ
(2) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบจะเกิด
ทางด้านทิศตะวันออก คือ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร และราไวย์ บีช รีสอร์ท
(3) กรณี ล มพัด ด้านทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ในช่ว งเดือ นพฤศจิก ายนถึงเดือ นมกราคม
ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และทีด่ นิ บุคคลอื่น (ต้นไม้
และวัชพืชปกคลุม) และทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

รูปที่ 4-13 การบดบังทิ ศทางลม
จากข้อ มูล ข้างต้น พบว่า มีผ ลกระทบด้านการบดบัง ทิศ ทางลมต่อ อาคารข้างเคียงเพียง
เล็กน้อย และเกิดเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ประกอบกับทิศทางลมจะมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา อีกทัง้ การ
ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้มกี ารเว้นระยะห่าง ระยะร่นเพียงพอ ไม่มกี ารก่ อสร้างตัว
อาคารชิดแนวเขตทีด่ นิ ทาให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ด ี พร้อมกันนี้โครงการยังจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียว
(Buffer Zone) ซึ่งเป็ นไม้ยนื ต้นประมาณ 536 ต้น รอบโครงการ เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้ วย
ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยูใ่ นระดับตา่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
(1) โครงการจะมีการแจ้งให้กบั ผูท้ อ่ี ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบทราบว่าหากใน
กรณีท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลมสามารถแจ้งหรือ
หารือกับโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ซึ่งสามารถแจ้งได้ตงั ้ แต่การก่อสร้าง
อาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจากการเปิดดาเนินการแล้วเป็ นเวลา 1 ปี
(2) หากโครงการส่ง ผลกระทบด้า นการบดบัง ทิศ ทางแสงแดดและทิศ ทางลมต่ อ อาคาร
ข้างเคียง หรือ พื้น ที่อ่ อ นไหว ที่อ ยู่บ ริเ วณโดยรอบโครงการ ในกรณี ท่ีท งั ้ 2 ฝ่ายหา
ั หาจากการพัฒ นา
ข้อ ตกลงกัน ไม่ไ ด้ให้ ค ณะกรรมการประสานงานเพื่อ การแก้ไ ขป ญ
โครงการเพื่อ เจรจาหาข้อ ตกลงกัน ประกอบด้ ว ย ผู้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบ ผู้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบ (บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่ วยงาน
ท้องถิน่ (เทศบาลตาบลราไวย์)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

(3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้มที ว่ี ่างของแนวอาคารเว้นระยะห่างจากแนว
เขตทีด่ นิ ทุกด้าน
(4) ปลูกไม้ยนื ต้นบริเ วณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้น ที่โ ครงการ เพื่อให้อ ากาศเกิดการ
ไหลเวียน และช่วยลดความร้อนให้กบั โครงการและพืน้ ทีข่ า้ งเคียงโครงการ
(5) โครงการได้จ ดั ให้มีพ้นื ที่ส ีเ ขียวคิด เป็ น พื้น ที่ท ัง้ หมด 1,497.50 ตารางเมตร (ร้อ ยละ
17.61 ของพืน้ ทีโ่ ครงการ) และมีไม้ยนื ต้น 536 ต้น หรือ 1,378.40 ตารางเมตร

4.3 สรุประดับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ
สรุ ป ระดับ ของผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ ชีว ภาพ คุ ณ ค่ าการใช้
ประโยชน์ของมนุ ษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ แสดงดังตารางที่ 4-53
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 4-53 สรุประดับผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ประเด็นสิ่ งแวดล้อม

4-202
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพภูมปิ ระเทศ
ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม
ธรณีวทิ ยา การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ
คุณภาพอากาศ
เสียงและความสันสะเทื
่
อน
ทรัพยากรชีวภาพ
นิเวศวิทยาทางบก
นิเวศวิทยาทางน้า
นิเวศวิทยาทางทะเล
คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
การคมนาคมขนส่ง
การใช้น้า
การระบายน้าและป้องกันน้ าท่วม
การจัดการน้าเสีย
การจัดการขยะมูลฝอย
ไฟฟ้า
การป้องกันอัคคีภยั
การระบายอากาศและความร้อน
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
อาชีวนามัยและความปลอดภัย
สุขภาพ
ทัศนียภาพ
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม

ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
มาก
กลาง
ตา่
มาก
กลาง
ตา่

ไม่มี

ระยะดาเนิ นการ
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
มาก
กลาง
ตา่
มาก
กลาง
ตา่





















































ไม่มี







รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 5
สรุปการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ

บทที่ 5
สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
สรุปผลกระทบสิง่ แวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากโครงการ ในช่วงระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ แสดงดัง
ตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-2 ตามลําดับ

p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch5\ch5.doc

5-1

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1 ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมปิ ระเทศ

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

5-2
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากสภาพพืน้ ทีข่ องโครงการเป็ นพืน้ ที่ราบ ในการก่อสร้างมีเพียงการ
ขุดดิน เพือ่ ปรับระดับพืน้ ทีก่ ่อสร้างฐานรากของอาคาร ถังเก็บนํ้า ถังบําบัดนํ้าเสีย
บ่ อ หน่ ว งนํ้ า และท่ อ ระบายนํ้ า ทํ า ให้ส ภาพภู ม ิป ระเทศในภาพรวมไม่ ม ีก าร
เปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้โครงการจะรักษาสภาพพืน้ ทีเ่ ดิมทีไ่ ม่ได้ก่อสร้างไว้ให้มากทีส่ ุด
ดังนัน้ การก่อสร้างโครงการจึงไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพภูมปิ ระเทศแต่อย่างใด
(1) โครงการจัดให้มกี ารตอกเข็มพืด (sheet pile) และ - ตรวจสอบการเปิ ดหน้ าดิน
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด 1) ทรัพยากรดิ น
เฉพาะบริเวณทีจ่ ะก่อสร้าง
คํ้ายันเหล็ก (steel bracing) ที่ออกแบบตามหลัก
ดินถล่ม
เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็ นพื้นที่ราบ ในช่วงก่อสร้างจะมีการขุดดิน เพื่อ
เท่านัน้
วิศวกรรมเพือ่ ป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่
ก่ อ สร้า งฐานรากของอาคาร ถัง เก็บ นํ้ า ถัง บํา บัด นํ้ า เสีย บ่อ หน่ ว งนํ้ า และท่ อ
ทําฐานรากและก่อสร้างถังเก็บนํ้ าใต้ดนิ บ่อหน่ วง - ตรวจสอบให้ ม ี ก ารปรั บ
ระบายนํ้ า ไม่มกี ารขุดดินในวงกว้าง โดยจํากัดเฉพาะพื้นทีท่ ่จี ะดําเนินโครงการ
นํ้า และถังบําบัดนํ้าเสีย
พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ส ร้ า ง
เท่านัน้ อีกทัง้ โครงการจะควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในพืน้ ทีโ่ ครงการ และ
อ า ค า ร ทั น ที ห ลั ง ก า ร
ให้วศิ วกรควบคุมงานตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างอาคาร อย่างไรก็ตาม โครงการ (2) ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากของอาคาร
ถัง เก็บ นํ้ า ถัง บําบัด นํ้ า เสีย บ่อ หน่ ว งนํ้ า และท่อ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะกําหนดให้มกี ารตอกเข็มพืด (Sheet Pile) และทําคํ้ายันเหล็ก (Steel Bracing)
ระบายนํ้ า จะต้องกองเก็บเป็ นสัดส่วนไว้ในพื้นที่
เพื่อป้องกันดินพัง โดยโครงสร้างป้องกันดินแบบ Steel Sheet Pile เป็ นระบบ
้
เฉพาะและต้อ งปิ ดปกคลุ ม หรือ เก็บ ในพื้น ที่ท่ีปิ ด
โครงสร้างทีส่ ามารถปองกันแรงดันนํ้า แรงดันดิน และแรงดันอื่นๆ ทีท่ าํ ให้เกิดการ
ล้อม และจะถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชัน้
เคลือ่ นตัวของสิง่ ก่อสร้าง ซึง่ มีสว่ นประกอบของโครงสร้าง ดังนี้
ดินให้แน่ น ราบเรียบ และสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกัน
1. แผ่นเหล็กพืด (Steel Sheet Pile) เป็ นแผ่นเหล็กลอน มีความยาว
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ตามกําหนด ใช้ตอกในแนวดิง่ สําหรับป้องกันแรงดันนํ้า และแรงดันดิน ทีก่ ระทํา
(3) โครงการจะจัดให้มรี างระบายนํ้ า ชัวคราว
่
ขนาด
ตามความลึกของการขุด
กว้าง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 โดยรอบ
2. เหล็กคํา้ ยันรอบ (Wale) เป็ นส่วนของโครงสร้างทีต่ า้ นแรงกระทํา
พืน้ ทีโ่ ครงการ เพื่อรวบรวมนํ้ าเข้าสู่บ่อดักตะกอน
ทางด้านข้างจากแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ซึง่ จะถ่ายแรงเป็ นแรงกระจาย
นํ้ าบางส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วง 1 ปริมาตร 152.75
(uniform horizontal force) เข้าสูเ่ หล็กคํ้ายันรอบ (Wale)
ลูกบาศก์เมตร และนํ้าอีกส่วนไหลเข้าสูบ่ ่อหน่ วงนํ้า
3. เหล็กคํา้ ยัน (Strut) เป็ นส่วนโครงสร้างทีร่ บั แรงแนวแกนทีถ่ ่ายจาก
2 ปริ ม าตร 171.50 ลู ก บาศก์ เ มตร สํ า หรับ ดัก
เหล็กคํ้ายันรอบ (Wale) เหล็กคํ้ายัน (Strut) โดยทัวไปจะมี
่
2 ชนิด คือ เหล็กคํ้า
ตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ และหน่ วงนํ้า
ยันตามแนวยาว และเหล็กคํ้ายันตามแนวขวาง และแบ่งเป็ นชัน้ ๆ ตามระดับความ
ไว้ก่อนระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
ลึกทีก่ าํ หนด

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH5\CH5.doc

ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

5-3
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและ
องค์ประกอบทาง
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(4) ปลูกหญ้าคลุมดินทันทีท่กี ารก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อ
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด
4. เสาเหล็กหลัก (Kingpost) เป็ นส่วนทีร่ บั แรงจากเหล็กคํ้ายัน
ช่ว ยดูด ซับ นํ้ า ฝน ชะลอการไหลของนํ้ า ฝนและลด
ดินถล่ม (ต่อ)
(Strut) ในแนวดิง่ แล้วถ่ายลงสูด่ นิ ทําหน้าทีเ่ หมือนเสา
การกัดเซาะหน้าดิน
ขัน้ ตอนในการก่อสร้างโครงสร้างป้ องกันดิ น
1. ต้องสํารวจหาข้อมูลว่าบริเวณใต้ดนิ นัน้ ๆ มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ (5) จั ด เตรี ย มป้ ายหรื อ สั ญ ญาณเตื อ นอั น ตรายไว้
ตลอดเวลาทํางาน ห้ามคนงานทํางานขุดถมดินโดย
หรือไม่ เช่น ท่อไฟฟ้า ท่อประปา ท่อโทรศัพท์ ถ้ามีกต็ อ้ งทําการย้ายออกให้พน้
เด็ ด ขาดในช่ ว งที่ ฝ นตกหนั ก หรื อ มี พ ายุ หรื อ
จากพืน้ ทีท่ ก่ี ่อสร้าง เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
แผ่นดินไหว
2. เลือกเครือ่ งมือให้เหมาะสมกับงาน เช่น เครือ่ งตอกและถอนแผ่น
เหล็กพืด (Sheet Pile) เครือ่ งขุดดิน รถบรรทุก ฯลฯ
3. วางแนวการตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวทีก่ าํ หนด
โดยต้องร่นแนวห่างจากขอบฐานราก หรือโครงสร้างใต้ดนิ ประมาณ 1.00 เมตร
หรือตามความเหมาะสมในการทํางาน
4. ปกั แผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวทีว่ างไว้ให้ได้แนวและ
ระดับทีต่ อ้ งการ
5. ตอกเสาเหล็กหลัก (Kingpost) ตามตําแหน่งทีก่ าํ หนดให้ได้แนว
และระดับทีต่ อ้ งการ
6. นําเหล็กคํ้ายัน (Strut) และเหล็กคํ้ายันรอบ (Wale) วางตามแนวที่
กําหนด และทําการเชือ่ มติดกับเสาเหล็กหลัก (Kingpost) และแผ่นเหล็กพืด
(Sheet Pile)
7. นําคอนกรีตเติม (fill) ลงในรอยต่อช่องระหว่างเหล็กคํ้ายัน (Strut)
กับเหล็กคํ้ายันรอบ (Wale) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) กับเหล็กคํ้ายันรอบ
(Wale) เพือ่ เสริมความแข็งแรง จุดต่อให้มากขึน้
8. ขุดดินชัน้ แรกออกให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถติดตัง้ เหล็กคํ้ายัน
(Strut) และเหล็กคํ้ายันรอบ (Wale) ชัน้ ต่อไปได้ (ถ้ามีระบบคํ้ายันหลายชัน้ และ
ทําตามขัน้ ตอนที่ 7 อีกครัง้ )
9. ขุดดินถึงระดับทีต่ อ้ งการ
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

5-4
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด
10. เทคอนกรีตทีก่ น้ หลุมเต็มพืน้ ที่ เพือ่ เป็ นคํ้ายันด้านล่างอีกชัน้ หนึ่ง
ดินถล่ม (ต่อ)
และเพือ่ ความสะดวกในการทํางาน และมีเสถียรภาพในการป้องกันดิน
11. ดําเนินการโครงสร้างใต้ดนิ ทีต่ อ้ งการ (ถังเก็บนํ้าใต้ดนิ , ถังบําบัด
นํ้าเสีย, ฐานราก, อื่นๆ)
12. เมือ่ โครงสร้างใต้ดนิ แล้วเสร็จ ทําการถมทรายระหว่างโครงสร้าง
ใต้ดนิ กับแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) โดยถมเป็ นชัน้ ๆ พร้อมทัง้ สเปรย์น้ํา
เพือ่ ให้เกิดการอัดแน่นของชัน้ ทรายจนเต็มพืน้ ที่ ก่อนการรือ้ ถอนเหล็กคํ้ายัน
(Strut) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) เพือ่ ไม่ให้ดนิ เกิดการเคลือ่ นตัวของชัน้
ดินในขณะการรือ้ ถอน
อย่างไรก็ตาม โครงการจะวางแผนการขุดดินเป็ นขัน้ ตอนและทําฐาน
รากเป็ นแต่ละพืน้ ทีไ่ ป ไม่ขดุ ดินทีเดียวพร้อมกันทัง้ หมด ทัง้ นี้จะมีวศิ วกร
ผูเ้ ชีย่ วชาญควบคุมงานตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างอาคาร ดังนัน้ ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดินจึงอยูใ่ นระดับตํา่
2) การเกิ ดดิ นถล่ม
พืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพืน้ ที่ เพื่อ
ดําเนินการก่อสร้างฐานรากและสาธารณูปโภค ซึง่ จํากัดเฉพาะพืน้ ทีท่ จ่ี ะดําเนิน
โครงการเท่านัน้ พืน้ ทีบ่ างส่วนก็ยงั คงสภาพเดิมไว้ให้มากทีส่ ุด และบริเวณพืน้
ทีต่ งั ้ โครงการเป็ นพื้นทีร่ าบ ไม่ตงั ้ อยู่พน้ื ที่เสีย่ งต่อการเกิดดินถล่มแต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มวี ศิ วกรผูเ้ ชีย่ วชาญดูแล และ
ควบคุมการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนัน้ จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อการเกิดดินถล่ม

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

5-5
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 ธรณี ว ิท ยา และการเกิด 1) ธรณี วิทยา การเกิ ดแผ่นดิ นไหว
แผ่นดินไหว
พืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นตะกอนเศษ
หินเชิงเขา :ทรายและดินเคลย์ สีเทาจาง การคัดขนาดไม่ดี พบแร่ดบี ุก
สะสมตัวมาก ยุคควอเทอร์นารี และพืน้ ทีโ่ ครงการอยู่ในเขต 2ก ซึง่ มี
ระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คลั ลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมี
ความรุ น แรงที่ทํา ให้ทุ ก คนตกใจ สิ่ง ก่ อ สร้า งที่อ อกแบบไม่ดีป รากฏ
ความเสียหาย โดยเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกําหนดว่ามีความเสีย่ งใน
การเกิ ด ความเสี ย หายในระดับ น้ อ ยถึ ง ปานกลาง และจากสถิ ติ
แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปี ล่าสุด พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 พบ
การเกิดแผ่นดินไหวที่มจี ุดศูนย์กลางอยู่ท่อี ําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ขนาดรุนแรงทีส่ ดุ 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมือ่ วันที่ 16 เมษายน
2555 ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2
ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ วันที่
11 เมษายน 2555 ทําให้เกิดการส่งถ่ายแรงสันสะเทื
่
อน และเป็ น
ตัวกระตุ้นให้แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิด
แผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนัน้ มี
แผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ชอ็ ก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ
30 ครัง้ รูส้ กึ ได้ประมาณ 4 ครัง้ และผลจากการเกิดแผ่นดินไหว
ดังกล่าว ส่งผลให้บา้ นเรือนประชาชนในพืน้ ทีบ่ า้ นลิพอน-บางขาม หมูท่ ่ี
2 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง เสียหายเล็กน้อยกว่า 200 หลังคาเรือน
ตําบลปา่ คลอก อําเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่
เป็ นบ้านปูนก่ออิฐชัน้ เดียว ขณะทีเ่ ขือ่ นบางเหนียวดํา ซึง่ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่
หมู่ท่ี 7 ตําบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รบั ความเสียหายแต่
อย่างใด (สํานักธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จาก
แผนทีแ่ สดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

มาตรการป้ องกันและ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จัด เส้น ทางหนี ภ ัย โดยมีป้ า ยบอกเป็ น ระยะไว้ภ ายในบริเ วณ
โครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ขิ น้ึ คนงานก่อสร้างในพืน้ ที่
โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว
และไม่เกิดการชุลมุน
เตรีย มพร้อ มประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่รบั ผิด ชอบหากเกิด
ธรณีพบิ ตั ภิ ยั ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ให้ความ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในการอพยพ
ออกจากอาคารได้ทนั ท่วงที
ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการปฏิบตั ติ นกรณีเกิด
ธรณีพบิ ตั ภิ ยั แก่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ และคนงานก่อสร้าง
จัดให้มกี ารซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้ าที่
ฝา่ ยต่างๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากจังหวัด
มีก ารฝึ ก ซ้อ มอพยพหนี ภ ัย เจ้า หน้ า ที่ฝ่า ยต่ า งๆ และคนงาน
ก่อสร้างของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึ กดังกล่าวด้วย เพือ่ ให้
เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ จริงขึน้
โดยกําหนดให้ใช้แผนในการอพยพผูพ้ กั อาศัยภายในอาคารออก
นอกตัว อาคารเช่ น เดีย วกับ แผนอพยพหนี ไ ฟ และให้ม ีก าร
ซักซ้อมอย่างน้อยปีละครัง้
ออกแบบการก่อสร้างให้เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผัง เมือ งและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่ส ภาวิศ วกร
รับรอง
ออกแบบอาคารเพื่อ รองรับ แผ่ น ดิ น ไหวตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับนํ้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รอบรับอาคารในการต้านทานแรงสันสะเทื
่
อนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
มาตรการป้ องกันและ
องค์ประกอบทาง
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
1.3 ธรณี ว ิท ยา และการเกิด พบว่ า พื้น ที่โ ครงการอยู่ ห่ า งจากจุ ด ศู น ย์ ก ลางแผ่ น ดิน ไหวระยะทาง (7) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของ
แผ่นดินไหว (ต่อ)
ประมาณ 28.90 กิโลเมตร มีความรุนแรงระดับ V เมอร์คลั ลี คือ หากมี
ท้องถิน่ อย่างเคร่งครัด
แผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงทีท่ ําให้รสู้ กึ เกือบทุกคน ของในบ้าน
เริม่ แกว่งไกว
นอกจากนี้บริเวณโครงการไม่ได้อยูใ่ นบริเวณรอยเลือ่ นแต่อย่างใด โดย
อยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนทีใ่ กล้ทส่ี ุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึง่ เป็ นรอย
เลื่อนทีว่ างตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี กระบี่ และพังงา เป็ นระยะทาง
ประมาณ 11 กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบการก่อสร้างให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการใช้เสาเข็มรับนํ้ าหนัก
อาคาร ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตํ่า

5-6
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH5\CH5.doc

ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ

5-7
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อคุณภาพอากาศโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการในระยะก่อสร้าง
ส่วนใหญ่ เกิดจากการฟุ้ งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง และ
บางส่วนเกิดจากมลพิษจากยานพาหนะทีข่ นส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) มลพิ ษทางอากาศจากกิ จกรรมการก่อสร้างอาคาร
การปรับแต่งพืน้ ที่ และการก่อสร้างตัวอาคาร อาจทําให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง ส่งผลกระทบในด้านความเดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนข้างเคียง
บริษทั ทีป่ รึกษาได้พจิ ารณาประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM10) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองรวม (TSP)
ทีเ่ กิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยใช้แบบจําลอง Box Model ของ John G
Rau and David C.Wooten, 1996
พืน้ ทีก่ ่อสร้างของโครงการประมาณ 68-1-23.9 ไร่ หรือ 26.99 เอเคอร์
จากการคํานวณ กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะทําให้ฝนุ่ ละอองฟุ้งกระจาย
ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 0.045468 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุน่ ละอองรวมที่
เกิด ขึ้น ดังกล่าวมีค่า อยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน (ค่า มาตรฐานฝุ่น เฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
1.2 การประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
จากการคํานวณ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของโครงการจะทําให้ฝนุ่ ละออง
ฟุ้ งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.021286 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่น
ละอองรวมทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุน่ เฉลีย่ 24
ชัว่ โมง เท่ า กับ 0.120 มิล ลิก รัม /ลู ก บาศก์ เ มตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)

(1) จัดให้มรี วั ้ ทึบกันบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและใช้ผา้ ใบ
ก่อสร้าง (mesh sheet) ในการคลุมตัวอาคาร
ก่ อ สร้ า ง เพื่อ ป้ องกัน วัส ดุ ส ิ่ง ก่ อ สร้ า งตกลงมา
รวมถึง ป้ อ งกัน การกระจายของฝุ่น ละอองที่อ าจ
ส่ง ผลกระทบต่ อ พื้น ที่ข้า งเคีย งโครงการและผู้ท่ี
สัญจรผ่านไปมา
(2) กํ า หนดให้ผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้า งจัด ทํา โรงเก็บ วัส ดุ
อุปกรณ์ ปูนซีเมนต์ท่มี ดิ ชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน
เพือ่ ป้องกันฝุน่ ฟุ้งกระจาย
(3)
จัดทําปล่องสําหรับทิง้ วัสดุ จากชัน้ บนลงมาชัน้
ล่าง
(4) ฉีดพรมนํ้ าในพืน้ ทีก่ ่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุ
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครัง้
(5) ทําความสะอาดล้อ รถบรรทุกก่ อนออกสู่ถ นนทุ ก
ครัง้ เช่น จัดให้ล้างล้อ เพื่อ ให้ดินหลุดจากล้อ ให้
หมด เป็ นต้น
(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้
อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสมเสมอ หากมีปญั หาต้องรีบ
แก้ไข เพือ่ ลดเขม่าหรือควันทีจ่ ะเกิดขึน้
(7) จัดให้มพี นักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายทีต่ กหล่น
บริ เ วณปากทางเข้ า -ออกโครงการ และพื้ น ที่
ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีทม่ี เี ศษดินเปี ยกตก
หล่นต้องทําความสะอาดโดยใช้น้ํ าฉีด และกวาด
พืน้ ให้สะอาดโดยทันที

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- สอบถามจากประชาชนที่
อยู่ ใ กล้ เ คีย งโครงการใน
เรือ่ งผลกระทบทางด้านฝุน่
จ า ก ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ทุ ก
สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- ตรวจวัด ฝุ่ น ละอองรวม
(TSP) ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
( PM10) บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
ก่อสร้าง ทุกวันที่มกี ารทํา
ฐานราก และรายงานผล
ทุ ก สัป ดาห์ หลัง จากนั ้น
ตรวจวัด เดื อ นละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ต ร ว จ วั ด ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH5\CH5.doc
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วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)
2) มลพิ ษทางอากาศจากยานพาหนะและการทํางานของเครื่องจักรกล
การทํางานของเครื่องจักร และยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งวัสดุทําให้เกิดการ
ระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM10) ทัง้ นี้ การพิจ ารณาระดับ ของผลกระทบ
ประเมินได้จากความเข้มข้นและปริมาณฝุ่นละอองทีเ่ กิดขึน้ จากการก่อสร้าง โดยใช้
ข้อมูลจาก U.S.EPA.
(1) ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
จากการคํานวณ ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทําให้ฝนุ่ ละอองฟุ้งกระจายใน
พืน้ ทีป่ ระมาณ 0.02100821 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุน่ เฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ เท่ากับ
0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 24 พ.ศ. 2538)
(2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
จ า ก ก า ร คํ า น ว ณ ท่ อ ไ อ เ สี ย ร ถ ข น ส่ ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร จ ะ ทํ า ใ ห้ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ฟ้ ุงกระจายในพืน้ ที่ 0.50005219 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่เี กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่า
มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลีย่ 1 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)
จากการคํานวณพบว่า ความเข้มข้นของมลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้างและจาก
เครื่อ งจัก ร และยานพาหนะที่ใ ช้ใ นช่ ว งก่ อ สร้า งมีค่ า ตํ่ า กว่ า มาตรฐานที่กํ า หนด
ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ เครื่องจักรดังกล่าวเมื่อใช้ปฏิบตั งิ านจะจํากัดเฉพาะภายใน
พื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านัน้ เกิดเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างจะเป็ น
พืน้ ที่เปิ ดโล่ง สามารถถ่ายเทอากาศอย่างสะดวก และการทํางานของเครื่องจักรกล
ไม่ ไ ด้ทํ า งานพร้อ มกัน ทัง้ หมด ดัง นั น้ การก่ อ สร้า งโครงการจึง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
คุณภาพอากาศอยูใ่ นระดับปานกลาง

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(8) ผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้า งต้อ งจัด ให้ม ีผ้า ใบปิ ด คลุ ม
กระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มดิ ชิดตลอด
เส้น ทางการขนส่ง เพื่อ ป้ อ งกัน การร่ ว งหล่ น
ของวัสดุทบ่ี รรทุก
(9) จํากัดความเร็วของยานพาหนะทีใ่ ช้ขนส่งวัสดุ
เข้าสู่พ้นื ที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชน
และในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มคี วามเร็วไม่เกิน 30
กิโลเมตร/ชัวโมง
่
โดยติดป้ายหลังรถว่า “หาก
พนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ” พร้อมทัง้
เบอร์โทรศัพท์สาํ หรับแจ้ง
(10) ห้า มไม่ใ ห้เ ผาขยะหรือ เศษวัส ดุ ภ ายในพื้น ที่
ก่อสร้าง
(11) หากการก่ อ สร้า งโครงการส่ง ผลกระทบด้า น
คุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียง หรือพื้นที่
อ่ อ นไหว ที่อ ยู่ บ ริเ วณโดยรอบโครงการ ใน
กรณี ท่ี ท ั ง้ 2 ฝ่ า ยหาข้ อ ตกลงกั น ไม่ ไ ด้ ใ ห้
คณะกรรมการประสานงานเพื่อ การแก้ ไ ข
ปญั หาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหา
ข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ผู้
ก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบ (บริษัท ร่ม โพธิ ์ พร็อ พ
เพอร์ต้ี จํ า กัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ
หน่วยงานท้องถิน่ (เทศบาลตําบลราไวย์)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-9
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม โครงการจะตรวจวัดคุณ ภาพอากาศบริเ วณพื้นที่ก่อ สร้างเป็ น
ประจําทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้างและตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM10) ทุกวันทีม่ กี ารทําฐานราก อีกทัง้ หากการก่อสร้างโครงการ
ส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียง หรือพืน้ ทีอ่ ่อนไหว ทีอ่ ยู่บริเวณ
โดยรอบโครงการ ในกรณี ท่ีท ัง้ 2 ฝ่ า ยหาข้อ ตกลงกัน ไม่ ไ ด้ ใ ห้ค ณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อการแก้ไขปญั หาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน
ประกอบด้วย ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ผูก้ ่อให้เกิดผลกระทบ (บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิน่ (เทศบาลตําบลราไวย์)
นอกจากนี้ โครงการจะกําหนดให้ผู้รบั เหมาก่อสร้างขนย้ายเศษวัสดุ มูล
ฝอย และสิง่ ปฏิกูลออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกๆ 1 วัน หรือต้องจัดให้มที ่ี
พักรวมทีม่ ขี นาดเพียงพอ อยู่ในตําแหน่ งทีส่ ะดวกต่อการจัดเก็บ และต้องมีมาตรการ
ทํา ความสะอาดอย่า งต่อ เนื่ อ งตลอดเวลา เพื่อ ป้ อ งกันไม่ให้เ กิด ฝุ่นละอองหรือ สิ่ง
สกปรกเปรอะเปื้อน
3) การประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองที่เกิ ดจากการก่อสร้าง
การประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง อ้างอิงจากแนว
ทางการประเมินความเสีย่ งและการกําหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่
เกิดจากการก่อสร้าง ซึง่ จัดทําโดย คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดนิ และบริการชุมชน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (กันยายน, 2560)
โดยจําแนกประเภทของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ ่อสร้างทีอ่ าจก่อให้เกิดฝุ่นละออง
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. การปรับเตรียมพืน้ ที่ (Earthworks)
2. การก่อสร้าง (Construction)
3. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
มาตรการเพือ่ ควบคุมและลดลกระทบของฝุน่ ของ
โครงการ (ตามแนวทาง สผ. ,กันยายน 2558)
 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
(1) ทํ า ป้ ายขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 2 x 4 เมตร
แสดงระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการก่ อ สร้า ง และ
เวลาเริม่ และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละ
วัน พร้อมระบุช่อื และเบอร์โทรศัพท์ ของ
ผู้ร ับ ผิด ชอบในการควบคุ ม การก่ อ สร้า ง
เขตหรือ องค์ก ารบริห ารส่ว นท้อ งถิ่น ที่ม ี
หน้ าที่ควบคุมการก่อสร้าง และรหัสบอก
มาตรการควบคุ ม และลดผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยติ ด ไว้ บ ริ เ วณที่ ม ี ก าร
ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
 มาตรการด้านการจัดการพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(1) จัด ทํา ระบบบัน ทึก ข้อ ร้อ งเรีย น เกี่ย วกับ
ปญั หาฝุ่น เสียง และสันสะเทื
่
อนจากการ
ก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถ
ตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการ
ร้องขอหรือ ตรวจสอบ ทัง้ นี้ตอ้ งระบุชอ่ื วัน
และเวลาที่ร้องเรียน รวมทัง้ กิจกรรมที่ได้
ดําเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว
(2) จัดทําระบบบันทึก เมือ่ มีเหตุการณ์ผดิ ปกติ
ทีท่ าํ ให้เกิดฝุน่ โดยระบุสาเหตุ และเวลา

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
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ั
การจําแนกผลกระทบทีอ่ าจเกิดปญหาจากฝุ
น่ ละออง แบ่งออกได้ดงั นี้  มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
1. การรบกวนและความรําคาญทีเ่ กิดจากการตกสะสมของฝุ่นละออง (1) ติด ตัง้ ระบบตรวจวัด และบัน ทึก ฝุ่ น เสีย ง และ
(Dust Soiling)
สั น่ สะเทื อ น ประจํ า วั น พร้ อ มบั น ทึ ก ผลการ
ตรวจสอบ และรายงานผลต่อสํานักงานนโยบาล
2. ความเสีย่ งต่อสุขภาพเนื่องจากการหายใจฝุ่นละอองขนาดเล็ก
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
(PM10) (Human Health Impacts)
หน่วยงานอนุ ญาต
3. ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับระบบนิเวศ (Ecological Impacts)
(2) ตรวจสอบการทํางานทัวไป
่ และหาแนวทางแก้ไข
ในกรณีทม่ี ผี รู้ อ้ งเรียน
 มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(1) จัดวางตําแหน่ งเครื่องจักรและกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิด
ฝุน่ ให้อยูห่ า่ งจากผูร้ บั ฝุน่ มากทีส่ ดุ
(2) ทําผนังหรือตาข่ายกัน้ กิจกรรมหรือแหล่งกําเนิดฝุน่
เพือ่ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุน่
(3) ลดปริมาณนํ้าไหลและนํ้าโคลนบนพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(4) ไม่เก็บกองวัสดุทอ่ี าจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้าง
 มาตรการด้านการเดินและใช้เครือ่ งจักร
(1) ปิ ด รถบรรทุ ก ดิ น ในขณะขนดิ น เข้ า ออกพื้น ที่
ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มดิ ชิด
(2) ไม่เดินเครือ่ งจักรในขณะไม่ใช้งาน
(3) หลีกเลีย่ งการใช้เครื่องจักรทีใ่ ช้น้ํามันเป็ นเชือ้ เพลิง
ถ้าเป็ นไปได้ควรใช้เครือ่ งจักรทีเ่ ดินด้วยไฟฟ้า
(4) ควบคุมความเร็วรถทีว่ งิ่ ในพืน้ ทีก่ ่อสร้างไม่ให้เกิน
25 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH5\CH5.doc

ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

5-11

(5) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดินเพื่อลด
ปญั หาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทัง้
ประเภท และเวลาตามข้อกําหนดของพนักงานจราจรใน
พืน้ ที่
 มาตรการด้านการใช้เครือ่ งมือก่อสร้าง
(1) ใช้อุปกรณ์การก่อสร้างทีก่ ่อให้เกิดฝุน่ น้อย
(2) จัด หาแหล่ ง นํ้ า ที่ จ ะใช้ ส เปรย์ เพื่ อ ลดฝุ่ น ให้ ม ี ค วาม
เพียงพอ
(3) ใช้ระบบการขนส่งทีก่ ่อให้เกิดฝุน่ ระบบปิด
(4) จัดระบบที่จะทําความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีท่มี ี
การหกของสิง่ ของทีก่ ่อให้เกิดฝุน่

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

 มาตรการด้านการจัดการของเสีย
(1) ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
 มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพืน้ ทีโ่ ดยการเปิดหน้าดิน
(1) เปิ ดพืน้ ทีข่ ดุ ดินบริเวณเล็กเท่าทีจ่ าํ เป็ น ส่วนอื่นทีเ่ ปิ ดแล้ว
ควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบตั งิ านบนพืน้ ทีน่ นั ้
 มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง
(1) หลีก เลี่ย งการขูด ผิด คอนกรีต ถ้า ต้อ งทํา ต้อ งทํา ให้ผ ิว
คอนกรีตอินทรียก์ ่อน
(2) การเก็บกองทรายในพืน้ ทีก่ ่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund)
และฉีดพรมนํ้าให้อนิ ทรียช์ น้ื เสมอ
(3) ครอบคลุม ตัวอาคารก่อ สร้างด้ว ยผ้าใบก่ อสร้าง (Mesh
sheet)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
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(1)

(2)
(3)
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(4)
(5)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน
ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดย
ขนส่งนอกเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับ
ประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่ง
ในเวลากลางคืน ต้อ งไม่เ กิน เวลา 22.00 น
ทัง้ นี้ ต้ อ งได้ ร ับ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งาน
จราจรในแต่ละกรณี
ล้า งล้ อ รถบรรทุ ก ๆ ครัง้ ที่นํ า รถออกนอก
พืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ปรับปรุงถนนในพืน้ ทีก่ ่อสร้างให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดเี สมอ
ใช้น้ํ าฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้ าแล้ง
หรือกรณีทถ่ี นนแห้ง
ทําประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพืน้ ทีต่ อ้ ง
มี ร ะยะห่ า งไม่ น้ อยกว่ า 10 เมตร จาก
บ้านเรือนของผูร้ บั ผลกระทบ

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน 1) เสียง
แหล่งกําเนิดของเสียงในระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ เสียงจากการทําฐานราก
เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการปรับพืน้ ที่ เสียงรถบรรทุก รถยกของหนัก และรถแทรกเตอร์
เป็ น ต้ น ซึ่ง เป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด แบบอยู่ ก ับ ที่แ ละเคลื่อ นที่ ตามลํ า ดับ แต่ ก าร
ดําเนินการก่อสร้างไม่ได้ทํางานพร้อมกันหมดทัง้ พื้นที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์
ไม่ได้ทาํ งานพร้อมกันทุกเครื่อง กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวเป็ นกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง รวมทัง้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างช่วงสัน้ ๆ
การก่อสร้างอาคารทีอ่ ยู่ใกล้พน้ื ทีโ่ ครงการมากทีส่ ุด (วัดจากระยะห่างจาก
แนวเสาของอาคารโครงการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ กับแนวอาคารข้างเคียง) คือ โกดังชัน้ เดียว
บุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารของ
โครงการ ประมาณ 4.67 เมตร บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศ
เหนือของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 5.60
เมตร และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระยะห่าง
จากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 10.63 เมตร สําหรับด้านทิศใต้ ติดกับ
คลองปากบาง และถนนซอยรัว้ แฝด ซึ่งจะไม่มผี ูพ้ กั อาศัย ดังนัน้ จึงไม่ส่งผล
กระทบแต่อย่างใด

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

จากผลการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการ พบว่า เสียงทีเ่ กิดขึน้ จะ
ส่งผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตก บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้
เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่
โครงการ มีคา่ ระดับเสียงในช่วง 69.4 – 90.2 dB(A) เมือ่ นําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ระดับเสียงทั ่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.
2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ใน
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กําหนดให้มคี ่า
ระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ชั ่วโมง 70 dB(A) นัน้ พบว่า เสียงทีเ่ กิดจากการก่อสร้างอยู่
ในระดับทีเ่ กินมาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัวโมง
่

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
1) เสียง
(1) จัดให้มรี วั ้ เมทัลชีททึบชัวคราว
่
ความสูง 2.40 เมตร
กัน้ บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดนิ ของโครงการ ช่วง
งานฐานราก
(2) โครงการจั ด ให้ ม ี กํ า แพงกั น เสี ย งชั ว่ คราวชนิ ด
เคลื่อนย้ายได้เป็ นเมทัลชีท ที่มตี วั ดูดซับชนิ ดโพลี
เอสเทอร์ หนา 50 มิลลิเมตร ด้านทิศตะวันตก ความ
สูง 3.0 เมตร ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ความสูง
2.4 เมตร ช่วงงานขึน้ โครงสร้าง
(3) ให้ก่อสร้างทําเฉพาะในช่วงเวลา เวลา 8.00-17.00
น. ในวัน จัน ทร์ถึง วัน เสาร์ หากมีก ารก่ อ สร้า งเกิน
เวลาดั ง กล่ า วโครงการจะเลื อ กกิ จ กรรมที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ การเทคอนกรีต โครงการ
จะแจ้งให้ผูท้ ่อี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ อ ย 1 วัน และขออนุ ญ าตไปยังเทศบาลตํา บลรา
ไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สําหรับ
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดําเนินการ
การก่อสร้าง
(4) เลือกใช้วสั ดุทป่ี ระกอบสําเร็จรูป เพือ่ ลดกิจกรรมการ
ตัด เจาะ เจียร หรือไส ทีท่ าํ ให้เกิดเสียงดังรบกวน
(5) อุ ปกรณ์ แ ละเครื่อ งจักรกลที่มกี ารใช้งานครัง้ คราว
จะต้องให้มกี ารดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่าง
การพัก
(6) ไม่ใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์ทม่ี อี ตั ราเร็วเกินไป

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
1) เสียง
- สอบถามจากประชาชนที่
อยู่ ใ กล้ เ คีย งโครงการใน
เรื่ อ งผลกระทบทางด้ า น
เสียงจากการก่อสร้าง ทุก
สัป ดาห์ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- ตรวจวัด ระดับ เสีย งเฉลี่ย
24 ชัวโมง
่
และระดับเสียง
สูงสุด บริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ทุ ก วัน ที่ม ีก ารทํ า ฐานราก
และรายงานผลทุกสัปดาห์
หลังจากนัน้ ตรวจวัดเดือน
ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

5-14
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน
ดังนัน้ โครงการจึงมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงทีเ่ กิดขึน้ โดย
(ต่อ)
จัดให้มวี สั ดุกนั เสียง ซึง่ สามารถลดเสียงจากการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
(ไม่เกิน 70 dB(A) ซึ่ง
เป็ นระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้) ทัง้ นี้ แบ่งกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดเสียงจากการ
ก่อสร้างโครงการ เป็ น 3 ช่วง
1) ช่วงทําฐานราก
1.1) แหล่งกําเนิ ดเสียง งานฐานรากอาคาร จะส่งผลกระทบต่อโกดัง
ชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตก บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น
ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีค่า
ระดับเสียง 69.4 – 76.2 dB(A) โครงการจะจัดให้มรี วั ้ เมทัลชีท โดยรอบเขต
ที่ดินโครงการ ความสูงประมาณ 2.4 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 23
dB(A) และเมื่อนํ าไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจั จุบนั จะได้ค่าเพิม่ ขึ้นใน
อนาคตในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยเสียงทีต่ รวจวัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ใน
วันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 มีค่าเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
(Leq 24 hr.) 58.9 dB(A)
ดังนัน้ เสียงจากการก่ อสร้างสูงสุดเท่ากับ 61.4 – 63.2 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่า
มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงที่
ชุมชนยอมรับได้
1.2) การรวมระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกําเนิ ดเสียง 2 แห่ง
เมื่อมีการรวมระดับความเข้ม เสียงจากแหล่งกําเนิ ดเสีย งเมื่อผ่า น
กําแพงกันเสียง ช่วงงานฐานรากกับระดับเสียงพื้นฐานบริเวณพื้นที่โครงการ
(Leq 24 ชัวโมง)
่
ตรวจวัดเมือ่ วันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 มีระดับเสียงในรูปของ
ค่า Leq24 เท่ากับ 58.9 dB(A)
ดังนัน้ บุคคลภายนอกจะได้รบั ระดับความดังเสียง เท่ากับ 63.2 dB(A)
ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ ไม่เกิน 70 dB(A)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(7) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
ให้อ ยู่ ใ นสภาพดีแ ละเหมาะสมกับ การใช้ ง านอยู่ เ สมอ
รวมทัง้ ควรมีการหล่อลืน่ ให้เครือ่ งจักรทํางานได้ดี
(8) ติดตัง้ อุปกรณ์ลดเสียงตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตเครือ่ งจักร
(9) จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนทีต่ ่างๆ ให้หนั
ไปทางทิศใต้ เพือ่ ลดผลกระทบต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
(10) ไม่ทํากิจกรรมต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลา
เดียวกัน
(11) กําหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม
เช่น จัดให้เครือ่ งจักรกลทีม่ เี สียงดังทํางานในเวลากลางวัน
(12) จัดหาอุปกรณ์กนั เสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs
ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
และจํ า กัด ระยะเวลาทํ า งานที่ส ัม ผัส กับ ระดับ เสีย งตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรือ่ งความปลอดภัย
ในการทํางานเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2549
(13) จํ า กัด ความเร็ว ของรถบรรทุ ก ให้ไ ม่ เ กิน 30 กิโ ลเมตร/
ชัวโมง
่
โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน
30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่ โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
(14) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและ
เวลากลางคืน
(15) จัด ให้ม ีว ิศ วกรคอยตรวจสอบ และควบคุ ม งานก่ อ สร้า ง
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-15
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

1.3) เสียงรบกวน
“เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดในขณะมีการรบกวนทีม่ ี
ระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงพืน้ ฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง
ค่าระดับเสียงรบกวน
ระดับเสียงพืน้ ฐาน หมายความว่า ระดับเสียงทีต่ รวจวัดในสิง่ แวดล้อมในขณะยังไม่
เกิดเสียงหรือไม่ได้รบั เสียงจากแหล่งกําเนิดทีป่ ระชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกําเนิดทีค่ าด
ว่าประชาชนจะได้รบั การรบกวน เป็ นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (Percentile Level
90, LA90)
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน หมายความว่า ระดับเสียงทีไ่ ด้จากการตรวจวัดและ
จากการคํานวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของแหล่งกําเนิ ด ซึ่งเป็ นแหล่งกําเนิ ดที่
ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกําเนิดทีค่ าดว่าประชาชนจะได้รบั การรบกวน
ระดับเสียงขณะไม่มกี ารรบกวน หมายความว่า ระดับเสียงทีต่ รวจวัดในสิง่ แวดล้อม
ในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รบั เสียงจากแหล่งกําเนิดทีป่ ระชาชนร้องร้องเรียนหรือ
แหล่งกําเนิดทีค่ าดว่าประชาชนจะได้รบั การรบกวน เป็ นระดับเสียงเฉลีย่ (LAeq)
โครงการก่อให้เกิดระดับการรบกวน 8.6 dB(A) จึงถือว่าไม่เป็ นเสียงรบกวน
จากการประเมินเสียงรบกวนกรณีเลวร้ายสุดจากการก่อสร้างฐานรากของโครงการ
พบว่า จะมีค่าระดับเสียงรบกวน 8.6 dB(A) ดังนัน้ ระดับเสียงจากแหล่งกําเนิ ดของ
โครงการจึงไม่เป็ นเสียงรบกวน
2) ช่วงโครงสร้างอาคาร
เสียงทีเ่ กิดขึน้ ช่วงงานโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศ
ตะวันตก บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนื อ และราไวย์ บีช รี
สอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีค่าระดับเสียงสูงสุด 79.4 – 86.3 dB(A)
โครงการจะจัดให้มกี าํ แพงกันเสียงชัวคราวเป็
่
นรัว้ ทึบเป็ นเมทัล ชีท ทีม่ ตี วั ดูดซับชนิดโพ
ลีเอสเทอร์ หนา 50 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) โดยรอบเขตทีด่ นิ
โครงการด้านทิศตะวันตก ความสูงประมาณ 3.0 เมตร ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
(16) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการ
ก่ อ สร้า งโครงการ เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้
ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่
และหมายเลขโทรศัพ ท์ สํ า หรับ รับ เรื่อ ง
ร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการก่อสร้าง
พร้อ มทัง้ จัด ให้ม ีก ารสอบถามเพื่อ ค้น หา
ข้อ เท็จ จริง และสาเหตุ เ พื่อ กํ า หนดแนว
ทางแก้ไขปญั หา

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน ความสูงประมาณ 2.4 เมตร ซึง่ ทําให้ระดับเสียงต่อหน่ วยรับเสียงต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียงโครงการ มี
(ต่อ)
ค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างเท่ากับ 61.6 – 63.8 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ สําหรับค่าระดับเสียง
รบกวน เท่ากับ 6.0 – 9.7 dB(A) มีค่าไม่เกิน ระดับ เสีย งรบกวน 10 dB(A) ของระดับ เสีย ง
พืน้ ฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
3) ช่วงงานตกแต่งภายในอาคาร
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

เสียงทีเ่ กิดขึน้ ช่วงงานตกแต่งจะส่งผลกระทบต่อโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตก บ้านพัก
คนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนือ และราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ที่
โครงการ มีคา่ ระดับเสียงสูงสุด 83.4 – 90.2 dB(A) ช่วงงานตกแต่งเป็ นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีง่ าน
โครงสร้างและตัวอาคารของอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจึงอยู่ภายในอาคาร โดย
อาคารของโครงการผนังเป็ นคอนกรีต หนา 0.10 เมตร ซึ่งถือว่าเป็ น Noise Barriers ชนิดหนึ่งทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงทีท่ ะลุผ่านของวัสดุได้ประมาณ 40 dB(A) (ทีม่ า : Guidelines on
Design of Noise Barriers. Environmental Protection Department Highways Department
Government of the Hong Kong SAR., 2003) ซึง่ ทําให้ระดับเสียงต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียงโครงการ มีค่า
ระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 59.0 – 59.7 dB(A) ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24
ชัวโมง
่
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดของระดับเสียงทีล่ ดลง
และผลรวมของเสียงจากโครงการและระดับเสียงเฉลีย่ สําหรับค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด เท่ากับ 0.4 –
1.1 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน
นอกจากนี้ กิจ กรรมดัง กล่ า วจะเกิด ขึ้น เป็ น ช่ ว งๆ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง และการ
(ต่อ)
ก่อสร้างไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทัง้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
เป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ดังนัน้ ผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
2) ความสันสะเทื
่
อน
กิจกรรมการก่อสร้างทีอ่ าจก่อให้เกิดความสันสะเทื
่
อน ได้แก่ การขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง การเตรียมพืน้ ที่ เป็ นต้น ทัง้ นี้โครงการเลือกใช้ฐานรากชนิดฐานแผ่ ซึ่ง
ไม่ก่อให้เกิดแรงสันสะเทื
่
อนในระดับทีเ่ ป็ นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง เนื่องจาก
ั ้ นหรื
ไม่มกี ารตอกกระแทกของปนจั
่ อการตอกลงไปในดินโดยตรงดังเช่นทีใ่ ช้กบั
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยมีรายละเอียดการประเมินความสันสะเทื
่
อน
สามารถประเมินความสันสะเทื
่
อนจากการก่อสร้างอาคารโครงการต่ออาคาร
ทีอ่ ยู่ใกล้พน้ื ทีโ่ ครงการ (วัดจากระยะห่างจากแนวเสาของอาคารโครงการทีใ่ กล้
ทีส่ ุดกับแนวอาคารข้างเคียง) คือ บ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้าน
ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ
5.60 เมตร ราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระยะห่าง
จากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 10.63 เมตร และโกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น
ด้านทิศตะวันตกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารทีม่ กี ารเจาะเสาเข็ม
ของโครงการ ประมาณ 23.25 เมตร (อาคารของโครงการทีใ่ กล้ทส่ี ุด คือ อาคาร
อบไอนํ้ า 01 โครงการเลือกใช้ฐานรากแผ่ ดังนัน้ จึงไม่ส่งผลกระทบจากความ
สันสะเทื
่
อน) สําหรับด้านทิศใต้ ติดกับ คลองปากบาง และถนนซอยรัว้ แฝด ซึง่ จะ
ไม่มผี พู้ กั อาศัย ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบแต่อย่างใด
จะเห็นได้ว่าบ้านพักคนงานก่อสร้างชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศเหนื อของ
พืน้ ทีโ่ ครงการ โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 5.60 เมตร
จะได้รบั แรงสันสะเทื
่
อนมากที่สุดในขัน้ ตอนการเจาะเสาเข็ม 6.83 มิลลิเมตร/
วินาที เมื่อนํ าไปเปรียบเทียบกับความเร็วอนุ ภาคสูงสุดทีจ่ ุดรับคลื่นสันสะเทื
่
อน
ใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถงึ ระดับ
ความสันสะเทื
่
อนทีส่ งู กว่าการจราจรปกติซง่ึ จะทําให้เกิดความเสียหายต่อ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

2) ความสันสะเทื
่
อน
2) ความสันสะเทื
่
อน
(1) ใช้ เ สาเข็ม เจาะแทนการตอกเสาเข็ม เพื่อ ลด - สอบถามจากประชาชนที่อยู่
ใกล้ เ คีย งโครงการในเรื่อ ง
แรงสัน่ สะเทื อ นที่ จ ะเป็ น อั น ตรายต่ อ อาคาร
ผลกระทบทางด้ า นความ
ข้างเคียง
้
สันสะเทื
่
อนจากการก่อสร้าง
(2) เลือกใช้แนวทางการปองกันความเสียหายจาก
ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
แรงสันสะเทื
่
อน ด้วยวิธกี ารขุดคูดนิ (Trenching)
ก่อสร้าง
ลึก 1.0 เมตร ทางด้านทิศเหนือของโครงการ
(3) จัดให้มเี จ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ผูร้ บั เหมาเข้าพบผูท้ ่ี - ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม
สัน่ สะเทือ นตามมาตรฐาน
อยู่ตดิ กับโครงการ โดยต้องแจ้งกําหนดการเจาะ
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง ทุ ก
เสาเข็ ม ระบุ ว ัน เวลาให้ ช ั ด เจน รวมทั ง้ ให้
วัน ที่ ม ีก ารทํ า ฐานรากและ
หมายเลขโทรศัพ ท์ข องเจ้า หน้ า ที่ค วบคุ ม งาน
ร า ย ง า น ผ ล ทุ ก สั ป ด า ห์
ก่อสร้าง เพือ่ ให้สามารถติดต่อโครงการได้
หลังจากนัน้ ตรวจวัดเดือนละ
(4) จัดให้มวี ศิ วกรคอยดูแลอย่างใกล้ชดิ และควบคุม
งานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อ
1 ค รั ้ง ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยทีส่ ดุ
ก่อสร้าง
(5) อุปกรณ์ ท่กี ่อให้เกิดความสันสะเทื
่
อนให้กระทํา
เฉพาะเวลากลางวัน ของวัน ธรรมดา และงด
กระทําการดังกล่าวในเวลากลางคืน
(6) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การก่ อ สร้า งให้อ ยู่ใ นสภาพดีแ ละเหมาะสมกับ
การใช้งานอยู่เสมอ รวมทัง้ ควรมีการหล่อลื่นให้
เครือ่ งจักรทํางานได้ดี
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องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
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ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

โครงสร้างทางสถาปตั ยกรรม และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านเรือนเพียงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือไม่ถงึ
ระดับ ที่ย อมให้เ กิด ขึ้น ได้สํา หรับ บ้า นพัก อาศัย ที่อ ยู่ใ นสภาพดี และเมื่อ เทีย บกับ ตาราง
มาตรฐานความสันสะเทื
่
อ นเพื่อ ป้ อ งกัน ผลกระทบต่ อ อาคารตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ เกิน
มาตรฐาน สําหรับราไวย์ บีช รีสอร์ท ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระยะห่างจาก
แนวอาคารของโครงการ ประมาณ 10.63 เมตร จะได้รบั แรงสันสะเทื
่
อนมากทีส่ ุดในขัน้ ตอน
การเจาะเสาเข็ม 2.98 มิลลิเมตร/วินาที เมือ่ นําไปเปรียบเทียบกับความเร็วอนุ ภาคสูงสุดทีจ่ ุด
รับคลื่นสันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถึง
ระดับที่ส่ง ผลทําให้เ กิดความเสีย หายกับ อาคารทัวไป
่ หรือ โครงสร้า งทางสถาป ตั ยกรรม
บ้านเรือนทัวไปที
่ ม่ ผี นังและเพดานเป็ นแบบ PLASTER (ส่วนผสมทีม่ ปี นู ทราย นํ้ า และใย
ต่างๆ) ในกรณีทเ่ี ป็ นผนัง/ฝ้าเพดาน แบบยืดหยุ่นจะได้รบั ความเสียหายเพียงเล็กน้อย เมื่อ
เทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถงึ ระดับที่
เกิด ความเสีย หายทางสถาป ตั ยกรรมที่เ ก่ า แก่ และเมื่อ เทีย บกับ ตารางมาตรฐานความ
สันสะเทื
่
อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่เกินมาตรฐาน และโกดัง
ชัน้ เดียวบุคคลอื่น ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของ
โครงการ ประมาณ 23.25 เมตร จะได้รบั แรงสันสะเทื
่
อนมากทีส่ ุดในขัน้ ตอนการเจาะเสาเข็ม
1.26 มิล ลิเ มตร/วิน าที เมื่อ นํ า ไปเปรีย บเทีย บกับ ความเร็ว อนุ ภ าคสู ง สุ ด ที่จุ ด รับ คลื่น
สันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพื้นทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถึงระดับที่
สูงขึน้ ของความสันสะเทื
่
อนจะส่งผลต่อการทําลาย หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน
เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ม ี
อันตรายแม้แต่สงิ่ ปลูกสร้างทีเ่ ก่าแก่ (Ancient Building) และเมื่อเทียบกับตารางมาตรฐาน
ความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่เกินมาตรฐาน

(7) หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรือ
อุ ป กรณ์ ท่ี เ ป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด ความ
สันสะเทื
่
อนในระดับสูงพร้อมกัน
(8) ติ ด ตั ้ ง อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ล ด ค ว า ม
สันสะเทื
่
อนตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
เครือ่ งจักร
(9) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่
เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โดยติด
ป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถ
เร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่ อชัวโมง
่
ใน
เขตชุมชน โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์
โทรศัพท์) ”
(10) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน
(11) จัดให้มกี ล่องรับความคิดเห็น เพือ่ รับ
เรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้
(12) จัด ให้ ม ีก ารตรวจอาคารข้า งเคีย ง
ก่ อ นก่ อ สร้า งและจัด ให้ม ีก ารชดใช้
ค่ า เสีย หายที่เ กิด ขึ้น จากโครงการ
และโครงการจะทําการซ่อมแซมให้
อยู่ ใ นสภาพเดิ ม กรณี ม ี บุ ค คลใด
ได้ ร ับ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการต้ อ งเข้า ไปแก้ไ ข และให้
ความช่วยเหลือทันที

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน
ตามแนวทางการป้องกันความเสียหายจากแรงสันสะเทื
่
อน ด้วยวิธกี าร
(ต่อ)
ขุด คูดิน (Trenching) ที่ร ะดับ ความลึก 1.0 เมตร ทางด้า นทิศ เหนื อ ของ
โครงการ ซึง่ จะสามารถลดระดับแรงสันสะเทื
่
อนลงเหลือร้อยละ 70 (Jackson.
et al., 2007) สามารถลดระดับแรงสันสะเทื
่
อนลงเหลือ 4.78 มิลลิเมตร/วินาที
เมื่อ นํ า ไปเปรีย บเทีย บกับ ความเร็ว อนุ ภ าคสูง สุด ที่จุ ด รับคลื่น สันสะเทื
่
อน
ใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ถงึ ระดับ
ที่ ส่ ง ผลทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายกั บ อาคารทัว่ ไป หรื อ โครงสร้ า งทาง
สถาป ตั ยกรรมบ้ า นเรือ นทัว่ ไปที่ม ีผ นั ง และเพดานเป็ น แบบ PLASTER
(ส่วนผสมทีม่ ปี นู ทราย นํ้ า และใยต่างๆ) ในกรณีทเ่ี ป็ นผนัง/ฝ้าเพดาน แบบ
ยืดหยุ่นจะได้รบั ความเสียหายเพียงเล็กน้ อย เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN
4150 (1986) พบว่า ไม่เ กิน 5 มิล ลิเ มตร/วิน าที นั น่ คือ ไม่ถึง ระดับ ที่เ กิด
ความเสียหายทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่ และเมื่อเทียบกับตารางมาตรฐาน
ความสันสะเทื
่
อนเพือ่ ป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/
วินาที นันคื
่ อ ไม่เกินมาตรฐาน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
2 ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากพืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ สภาพแวดล้อมทัวไปบริ
่
เวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ใช้ประโยชน์เป็ นพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย พืน้ ที่
พาณิชยกรรม และพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ การดําเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก สําหรับรายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้
1) ทรัพยากรป่ าไม้
พืน้ ทีโ่ ครงการมีลกั ษณะเป็ นพื้นทีร่ าบ จากผลการสํารวจพรรณไม้ทพ่ี บในพืน้ ที่โครงการพบ
พรรณไม้ ได้แก่ ต้นกระถินณรงค์ ทัง้ นี้ไม่พบพรรณไม้ท่จี ดั เป็ นพืชอนุ รกั ษ์ ตามพระราชบัญญัติ
พันธุพ์ ชื พ.ศ. 2518 รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุใ์ นธรรมชาติ (extinct
in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์ (endangered) มีแนวโน้ม
สูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชปา่ แนบ
ท้ายอนุ สญ
ั ญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด ดังนัน้ การดําเนินโครงการใน
ระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรปา่ ไม้แต่อย่างใด
2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
สิง่ มีชวี ติ บนบกทีพ่ บบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและบริเวณโดยรอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการมีน้อยมาก
เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยทําให้ไม่พบสิง่ มีชวี ติ ประเภทสัตว์ป่าที่ม ี
คุณค่าแก่การอนุ รกั ษ์หรือสัตว์ปา่ ทีห่ ายาก สัตว์บกทีพ่ บก็เป็ นชนิดทีพ่ บได้ทวไปในพื
ั่
น้ ทีต่ ่างๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือสัตว์สะเทินนํ้ าสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ คางคก
บ้าน อึง่ อ่างบ้าน และปาดบ้าน สัตว์เลือ้ ยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิง้ ก่า จิง้ เหลนบ้าน และกิง้ กือ นก
(Birds) ได้แก่ นกกระจิบ และนกเอีย้ งสาริกา แมลง (Insects) ได้แก่ มด ตักแตน
๊
และแมลงปอบ้าน
ทัง้ นี้ สัตว์บกทีพ่ บทัง้ หมดไม่จดั เป็ นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและ
คุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุใ์ น
ธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุ์อย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์
(endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้คุกคาม (near threatened) ตามบัญชี
รายชือ่ ชนิดสัตว์ปา่ แนบท้ายอนุ สญ
ั ญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทย เนื่องจากสัตว์ดงั กล่าว

มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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-
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก (ต่อ) ทีพ่ บเป็ นชนิดทีม่ กี ารแพร่กระจายทัวไปตามพื
่
น้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย
ดังนัน้ การดําเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อ
สัตว์บก
2.2 นิเวศวิทยาทางนํ้า
พืน้ ทีโ่ ครงการมีคลองปากบางไหลผ่านพืน้ ทีโ่ ครงการ สัตว์น้ํ าทีพ่ บ
ในคลองสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ปลาซิวแก้ว และปลาสร้อย ทัง้ นี้ ใน
ระยะก่อสร้างไม่มกี ารปล่อยนํ้ าเสียลงสูแ่ หล่งนํ้าธรรมชาติ ซึง่ เป็ นแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ํ า และชะลอการก่อสร้างช่วงฤดูฝน และบําบัดนํ้ าเสีย
จากส้วมคนงานก่อสร้างด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบ
ต่ อ ทรัพ ยากรชีว ภาพในนํ้ า ในระยะก่ อ สร้า ง ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ น การป้ อ งกัน
ผลกระทบในระยะก่อสร้าง โครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการนํ้าเสียอย่างเคร่งครัด
2.3 นิเวศวิทยาทางทะเล
พื้น ที่โ ครงการด้า นทิศ ใต้ อ ยู่ ใ กล้ก ับ หาดราไวย์ จากการสํ า รวจ (1) โครงการจั ด ให้ ม ี ก ารบํ า บั ด โดยใช้ ถ ั ง บํ า บัด นํ้ า เสี ย
ภาคสนามของบริษทั ที่ปรึกษาบริเวณหาดราไวย์ ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของ
สําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถบําบัดให้
พืน้ ทีโ่ ครงการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยกําหนดจุดสํารวจขนาน
มีค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร นํ้ าเสียทีผ่ ่าน
ั
่
กับแนวชายฝง บริเวณหาดราไวย์ ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ก า ร บํ า บั ด แ ล้ ว จ ะ ร ะ บ า ย ล ง สู่ ท่ อ ร ะ บ า ย นํ้ า
ั
่
สาธารณประโยชน์ต่อไป
จํ า นวน 2 สถานี (S.1-S.2) โดยทํ า การสํ า รวจระยะห่ า งจากชายฝ ง
ประมาณ 200 เมตร ได้แก่ สถานีสํารวจที่ 1 และสถานีสํารวจที่ 2 (S.1 (2) โครงการจะจัด ให้ม ีร างระบายนํ้ า ชัวคราว
่
ขนาดกว้า ง
และ S.2 ) บริเวณทีท่ ําการสํารวจพบว่าพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ปกคลุมด้วย โขด
0.60 เมตร ความลาดเอีย ง 1:
200 โดยรอบพื้น ที่
หิน ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเลกระจายอยูอ่ ย่างไม่หนาแน่น
โครงการ เพือ่ รวบรวมนํ้ าเข้าสู่บ่อดักตะกอน นํ้าบางส่วน
จากการสํารวจภาพรวมของปะการังบริเ วณพื้นที่ใช้วธิ ี
ไหลเข้า สู่บ่อ หน่ ว ง 1 ปริม าตร 152.75 ลูก บาศก์เ มตร
Line
และนํ้ าอีกส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงนํ้ า 2 ปริมาตร 171.50
Intercept Transect (English, et al., 1994) สํารวจภาพรวมของปะการัง
บริเวณพืน้ ทีท่ าํ การศึกษาเพือ่ เลือกจุดทีเ่ หมาะสมสําหรับการศึกษาในแต่
ลูกบาศก์เมตร สําหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และ
ละบริเวณด้วยการดํานํ้ าแบบดําผิวนํ้ า จากนัน้ ทําการวางแนวสํารวจ
เศษขยะ และหน่ วงนํ้าไว้ก่อนระบายออกสูค่ ลองปากบาง
สําหรับเก็บข้อมูล ซึง่ การวางแนวทําโดยวิธกี ารสุม่ สํารวจด้วยการวางสาย
ต่อไป
ั่
เทปวัดความยาว 100 เมตร ขนานชายฝงไปบนแนวปะการั
ง โดย (3) จัดให้มกี ารขุดลอกบ่อดักขยะ/ดักตะกอนเป็ นประจํา
ผูส้ าํ รวจใช้วธิ ดี าํ นํ้าแบบดําผิวนํ้าเพือ่ บันทึกข้อมูลของปะการัง (ชนิดและ

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

-

-
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
2.3 นิเวศวิทยาทางทะเล (ต่อ) ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ ) รวมทัง้ สํารวจชนิดและความหลากหลาย (4) จัดให้มคี นงานตรวจสอบระบบบําบัดนํ้ าเสียเป็ นประจํา
ของประชากรปลาและสัตว์ทะเลไม่มกี ระดูกสันหลังในบริเวณดังกล่าวด้วย
หากนํ้ าโสโครกในถังบําบัดนํ้ าเสียสําเร็จรูปเต็มจะต้อง
ผลการสํารวจ พบว่า พืน้ ทีต่ ําแหน่ งสถานีสาํ รวจ S.1 และสถานี
ติดต่อรถสูบสิง่ ปฏิกลู มาสูบไปกําจัดต่อไป
สํารวจ S.2 พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยหินมากทีส่ ุด รองลงมาคือ (5) เมือ่ การก่อสร้างแล้วเสร็จ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องให้รถ
ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเล
สูบสิง่ ปฏิกูลมาสูบสิง่ ปฏิกูลออกจากถังบําบัดนํ้ าเสียให้
สถานีสาํ รวจ S.1 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ าํ รวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม
หมด และปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เรียบร้อย
ได้แก่ พืช พบ สาหร่ายสีน้ํ าตาล และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลา (6) ชะลอการก่อสร้างในช่วงทีฝ่ นตก
นกขุนทอง ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด
สถานีสาํ รวจ S.2 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ าํ รวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ได้แก่ พืช พบ เห็ดหูหนู ทะเล และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลาสลิด
ทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด และปะการังช่องเหลีย่ ม
ั่
ดังนัน้ โครงการห่างจากแนวชายฝงทะเลประมาณ
197-335
เมตร การดําเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงจึงอยูใ่ นระดับตํ่า

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3. คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์
ของมนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตาม
ข้ อ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
จัง หวัด ภูเ ก็ต พ.ศ. 2554
และฉบับ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน ของโครงการ พบว่า โครงการ
ตัง้ อยู่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ าร
ผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งได้กําหนดที่ดนิ บริเวณโครงการเป็ นที่ดนิ ประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.54 และที่ดนิ ประเภทอยู่
อาศัย หนาแน่ น ปานกลาง (สีส้ม ) บริเ วณหมายเลข 2.41 มีข้อ กํ า หนดใน
สาระสําคัญ ดังนี้
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- ที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สีเหลือง) มีขอ้ กําหนดใน
สาระสํ า คัญ คื อ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น เพื่อ การอยู่ อ าศัย การ
ท่องเทีย่ ว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็ นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขออนุ ญาต

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

- ที่ดนิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง (สีสม้ ) ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดนิ เพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การ
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลง
ทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขออนุ ญาต
ที่ดิน ประเภทนี้ ห้า มใช้ ป ระโยชน์ ท่ีดิน เพื่อ กิจ การตามที่กํ า หนด
ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง เมื่อ เปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ น โครงการกับ ข้ อ กํ า หนดตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ โครงการ
สอดคล้องกับข้อกําหนดดังกล่าว

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม สู ง ก า ร
ก่อสร้างอาคารเพือ่ มิให้ความ
สูงของอาคารเกินเกณฑ์ตาม
ประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้ อ ม เรื่อ ง กํ า หนด
เ ข ต พื้ น ที่ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม ใน
บริ เ วณพื้ น ที่ จ ัง หวัด ภู เ ก็ ต
พ.ศ. 2560
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
คุณค่าต่างๆ
จากการตรวจสอบพื้น ที่ต ามข้อ กํ า หนดเขตพื้น ที่แ ละมาตรการคุ้ม ครอง
3.3 การใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ตามเขต
พื้ น ที่ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิง่ แวดล้อม โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการ
จัด อยู่ใ นบริเ วณที่ 2 และบริเ วณที่ 3 ตามแผนที่แ นบท้า ยประกาศกระทรวง
สิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครอง
สิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการ
ดําเนิ นโครงการกับข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อ มจัง หวัด ภูเ ก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ ท่ดี ินโครงการสอดคล้อ งกับ
ข้อกําหนดดังกล่าว
จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตาม
3.4 ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ต า ม
กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่ใน
ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ บริ เวณที่ 2 และบริ เวณที่ 3 ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมีระยะห่างจาก
ั่
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
แนวชายฝงทะเลประมาณ
197-335 เมตร

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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3.2 การคมนาคมขนส่ง

5-25
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

การขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างเข้าสูโ่ ครงการจะใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ และถนนซอยรัว้ แฝด ซึ่งเป็ น
เส้น ทางหลัก เข้า สู่ โ ครงการ ซึ่ง การขนส่ ง จะมีจํ า นวนเฉลี่ย สู ง สุ ด
ประมาณวันละ 13 เทีย่ ว โครงการจะกําหนดเวลาของรถขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ใน
วันจันทร์ถงึ วันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลีย่ งการขนส่งในช่วงชัวโมง
่
เร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น.
หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีความจําเป็ นต้องมีการขนส่ง
เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็ นต้น โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยู่
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุ ญาตไปยังเทศบาล
ตําบลราไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สําหรับวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดําเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน
สําหรับเส้นทางการขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลีย่ งการใช้เส้นทาง
ในเขตเมืองทีม่ สี ภาพการจราจรคับคัง่ พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มที ส่ี าํ หรับล้าง
ล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพือ่ ป้องกันฝุน่ ละอองและโคลน
ที่ ติ ด มากั บ ล้ อ รถ และจัด คนงานไว้ ค อยอํ า นวยความสะดวกใน
การจราจรเข้า-ออกโครงการ
การประเมิน ปริม าณการจราจรในระยะก่ อ สร้า ง พิจ ารณาจาก
ปริมาณรถทีเ่ ข้า-ออกพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยช่วงทีม่ กี ารก่อสร้างจะเป็ นช่วง
ที่มกี ารเข้า-ออกสูงสุด คือ ประมาณ 13 เที่ยว/วัน (คัน/วัน) ในกรณี
เลวร้ายที่สุด รถทัง้ 13 คัน เข้ามาในพื้นที่ก่อ สร้างพร้อ มกัน ทัง้ หมด
ภายใน 1 ชัวโมง
่
คิดปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเท่ากับ 13
คัน/ชัวโมง
่
หรือคิดเป็ น 22.10 PCU/ชัวโมง
่
(13x1.7) ดังนัน้ ค่า V/C
Ratio ในระยะก่อสร้าง เป็ นดังนี้

(1) ในเขตก่ อ สร้า งและเขตชุ ม ชน จะจํ า กัด ความเร็ว ของ
รถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
โดยติดป้ายหลัง
รถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ”
(2) กําหนดขนาดรถ 6 ล้อ สําหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
และรถยนต์ 4 ล้อ สําหรับขนส่งแรงงาน
(3) โครงการจะกํา หนดช่ว งเวลาในการขนส่ง วัส ดุ ก่ อ สร้า ง
ระบุ เ วลาการขนส่ ง ในช่ ว งเวลา 9.00-16.00 น. ในวัน
จัน ทร์ถึง วัน เสาร์ โดยโครงการจะหลีก เลี่ย งการขนส่ ง
ในช่วงชัวโมงเร่
่
งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และ
ช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้น
ไป หากมีค วามจํ า เป็ น ต้อ งมีก ารขนส่ ง เช่ น รถขนส่ ง
คอนกรีตผสมเสร็จ เป็ นต้น โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยู่
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้ าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุ ญาต
ไปยังเจ้าพนักงานจราจร โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่าง
เพียงพอ สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุด
ดําเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน
(4) เส้ น ทางการขนส่ ง วัส ดุ โ ครงการจะหลีก เลี่ย งการใช้
เส้นทางในเขตเมืองทีม่ สี ภาพการจราจรคับคัง่
(5) รถบรรทุ ก วัส ดุ อุ ป กรณ์ จ ะใช้ผ้า ใบปกคลุ ม กระบะรถให้
มิด ชิด เพื่อ ป้ องกัน การร่ ว งหล่ น ของวัส ดุ ก่ อ สร้า งและ
อุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุแก่ผใู้ ช้ถนน

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- ตรวจสอบความเร็ว ของรถ
และการกีด ขวางการจราจร
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบสภาพถนนและ
การชํารุด ทุกสัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)

5-26

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

จากการคํานวณ พบว่า ในกรณีเลวร้ายที่สุดปริมาณการจราจรใน
ระยะก่อสร้าง ในชัวโมงเร่
่
งด่วนของวันธรรมดาและวันหยุดบริเวณทาง
หลวงแผ่น ดิน หมายเลข 4024 ตอนตีน เขา-หาดราไวย์ พบว่า สภาพ
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
สภาพการจราจร จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรที่
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากการก่อสร้างโครงการมีเพียงเล็กน้อย ทัง้ วันหยุด และวัน
ธรรมดาของบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดรา
ไวย์ สภาพการจราจรอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับค่าดัชนีการจราจร
ติดขัด พบว่า การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ทัง้ นี้ เส้นทางการขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลีย่ งการใช้เส้นทางใน
เขตเมืองทีม่ สี ภาพการจราจรคับคัง่ พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มที ส่ี าํ หรับล้างล้อรถ
บริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพือ่ ป้องกันฝุน่ ละอองและโคลนทีต่ ดิ มา
กับล้อรถ และจัดคนงานไว้คอยอํานวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออก
โครงการ ดังนัน้ ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างจึงอยู่ใน
ระดับตํ่า

(6) ควบคุมมิให้มกี ารบรรทุกเกินพิกดั นํ้ าหนักทีก่ ําหนดไว้
สําหรับรถบรรทุกนัน้ ๆ และเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการชํารุด เนื่องจาก
การขนส่ ง วัส ดุ ต่ า งๆ เข้ า สู่ โ ครงการให้ ดํ า เนิ น การ
ซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
(7) ห้ามมิให้มกี ารจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการขนส่ง
วัส ดุ ก่ อ สร้า งตลอดแนวด้า นหน้ า พื้น ที่โ ครงการและ
บริเวณทางเข้า-ออก เพือ่ ป้องกันการกีดขวางการจราจร
(8) จัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยอํานวยความสะดวกกรณีมรี ถเข้าออกจากพืน้ ทีก่ ่อสร้างของโครงการ
(9) จัดให้มปี ้ ายชือ่ โครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้าออกโครงการให้สามารถมองเห็น ได้อ ย่า งชัด เจน ใน
ระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พ้นื ที่โครงการได้
อย่างปลอดภัย
(10) จัด ให้ม ีท่ีสํา หรับ ล้า งล้อ รถบริเ วณทางเข้า -ออกพื้น ที่
ก่อสร้าง

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การใช้น้ํา

5-27
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ในช่วงการก่อสร้าง นํ้ าใช้ของโครงการจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ นํ้ าใช้ (1) รณรงค์ให้คนงานมีการใช้น้ําอย่างประหยัด
- ตรวจสอบการรัว่ ไหลของ
นํ้ าประปาในเส้ น ท่ อ ทุ ก
เพื่อ การอุ ป โภค-บริโ ภคของคนงานและนํ้ า ใช้เ พื่อ การก่ อ สร้า ง นํ้ า ใช้ท ัง้ หมด (2) จั ด ใ ห้ ม ี ถ ั ง เก็ บ นํ้ าสํ า รอง ข น า ด 44.10
เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะใช้น้ํ าประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งการใช้น้ํ าแต่ละ
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง สําหรับพืน้ ที่
ก่อสร้าง
ประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
ก่ อ สร้ า ง และบ่ อ เก็ บ นํ้ าใช้ ปริ ม าตร 20
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ สําหรับบ้านพัก - ตรวจสอบความสะอาดของ
1) การใช้นํ้าสําหรับพืน้ ที่ก่อสร้าง
ถังสํารองนํ้ าใช้บ ริเวณพื้น ที่
คนงาน
การใช้น้ํ าเพื่อการอุ ปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง พิจารณาจากจํานวน
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
คนงานสูงสุด 100 คน และมีอตั ราการใช้น้ํ าสําหรับคนงานทีพ่ กั นอกพืน้ ทีโ่ ครงการ (3) จัดเตรียมกระบะสําหรับล้างอุปกรณ์ ก่อสร้าง
ทุ ก เดือ น ตลอดระยะเวลา
เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก
เท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf & Eddy, 1991) ดังนัน้ จะใช้น้ํ าประมาณ 5
ก่อสร้าง
โดยไม่ปล่อยนํ้าทิง้ อย่างเปล่าประโยชน์
ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนนํ้ าดื่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะจัดหานํ้ าดื่มบรรจุขวดหรือถังไว้
ให้คนงาน
กิจกรรมการใช้น้ํ าเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่ม
คอนกรีต ทําความสะอาดเครือ่ งมือเครื่องใช้ต่างๆ และการฉีดพรมพืน้ ที่ เป็ นต้น ซึง่
คาดว่าจะมีอตั ราการใช้น้ําประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากโครงการ)
ดัง นัน้ โครงการมีความต้อ งการใช้น้ํ า ทัง้ หมด ในช่วงก่ อ สร้า งประมาณ 15
ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มถี งั เก็บนํ้ าสํารอง ขนาด 44.10 ลูกบาศก์เมตร
จํานวน 1 ถัง ซึง่ สามารถสํารองนํ้าไว้ใช้ได้ประมาณ 1 วัน
2) การใช้นํ้าสําหรับบ้านพักคนงาน
ปริมาณนํ้าใช้จากคนงานก่อสร้างรวม 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโครงการจะจัด
ให้มบี ่อเก็บนํ้ าใช้ ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ ซึ่งสํารองนํ้ าไว้ใช้ได้
ประมาณ 2 วัน
ดังนัน้ ผลกระทบด้านการใช้น้ําในระยะก่อสร้างต่อชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้เคียงจึงอยู่ใน
ระดับตํ่า
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

5-28

มาตรการป้ องกัน
องค์ประกอบทาง
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
่
ขนาดกว้าง 0.60 - ตรวจสอบว่ า มี ต ะกอนดิ น
3.4 การระบายนํ้ าและการ
การระบายนํ้ าและป้องกันนํ้ าท่วมบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการ ในกรณีทเ่ี กิด (1) จัดให้มรี างระบายนํ้าชัวคราว
ไหลลงพื้น ที่ ข้ า งเคี ย งและ
ป้องกันนํ้าท่วม
ฝนตกในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินภายในพืน้ ที่
เมตร ความลาดเอียง 1: 200 โดยรอบพืน้ ที่
ไหลลงท่อ ระบายนํ้ า หรือ ไม่
โครงการออกสู่บริเวณข้างเคียง โครงการจะจัดให้มรี างระบายนํ้ าชัวคราว
่
โครงการ เพื่อรวบรวมนํ้ าเข้าสู่บ่อดักตะกอน
ขนาด
ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
นํ้ าบางส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงนํ้ า 1 ปริมาตร
กว้าง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ เพือ่ รวบรวมนํ้าเข้า
ก่อสร้าง
152.75 ลูกบาศก์เมตร และนํ้ าอีกส่วนไหลเข้า
สูบ่ อ่ ดักตะกอน นํ้าบางส่วนไหลเข้าสูบ่ อ่ หน่วงนํ้า 1 ปริมาตร 152.75 ลูกบาศก์เมตร
สู่บ่ อ หน่ ว งนํ้ า 2 ปริม าตร 171.50 ลู ก บาศก์
และนํ้ าอีกส่วนไหลเข้าสู่บ่อหน่ วงนํ้ า 2 ปริมาตร 171.50 ลูกบาศก์เมตร สําหรับดัก
เมตร สําหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และ
ตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ และหน่ วงนํ้ าไว้ก่อนระบายออกสู่คลองปาก
บางต่อไป หลังจากนัน้ โครงการจะทยอยสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพือ่ เตรียม
เศษขยะ และหน่ ว งนํ้ า ไว้ก่ อ นระบายออกสู่
ไว้สาํ หรับช่วงดําเนินการ รวมทัง้ การวางท่อระบายนํ้า ทําให้การระบายนํ้ าออกจาก
คลองปากบางต่อไป
พืน้ ทีโ่ ครงการมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย นอกจากนี้โครงการจัดให้มกี ารขุดลอกบ่อ (2) โครงการจัด ให้ม ีก ารขุ ด ลอกบ่ อ ดัก ขยะ/ดัก
ตะกอนเป็ นประจําทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดักขยะ/ดักตะกอน และบ่อหน่ วงนํ้ า เป็ นประจําทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ก่อสร้าง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ ดังนัน้ ผลกระทบด้านการ
ได้อย่างเพียงพอ
ระบายนํ้าในระยะก่อสร้างจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
(3) จัด ให้ม ีค นงานคอยทํ า ความสะอาดบริเ วณ
พื้น ที่ก่ อ สร้า ง เพื่อ ป้ อ งกัน มิใ ห้เ ศษดิน เศษ
ขยะ หรือ เศษวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง อุ ด ตัน หรือ กี ด
ขวางทางไหลของนํ้า

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการนํ้าเสีย

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-29
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

นํ้าเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ มาจาก 2 ส่วน คือ
1) นํ้าเสียจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
นํ้าเสียทีเ่ กิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิด
จากร้อยละ 100 ของปริมาณนํ้ าใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็ นนํ้ า
เสียจากการอุปโภคทัวไปและนํ
่
้ าเสียจากห้องส้วม โดยจะไม่มนี ้ํ าเสียจากการ
อาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภ่ ายนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ
- นํ้ าเสียจากการอุปโภคทัวไป
่ ได้แก่ การล้างทําความสะอาด มี
ประมาณ 3.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน (นํ้ าจากการชําระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วัน
(บุญส่ง ไข่เกษ, 2537)) ซึง่ นํ้าเสียดังกล่าวมีปริมาณไม่มากและจะปล่อยซึมลง
ดิน
- นํ้ าเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 1.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน (นํ้ า
จากการราดส้วม 16.10 ลิตร/คน/วัน) จะบําบัดโดยถังบําบัดนํ้ าเสียสําเร็จรูป
ชนิดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 2.00 ลูกบาศก์เมตร
สามารถบําบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร นํ้ าเสียทีผ่ ่านการ
บําบัดแล้วจะระบายลงสู่คลองปากบางต่อไป ทัง้ นี้โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม
จํานวน 8 ห้อง คิดเป็ นจํานวนห้องส้วม 1 ห้อง/คนงานก่อสร้างประมาณ 13
คน

(1)

(2)

(3)

(4)

นํ้ าเสียที่เ กิดจากกิจกรรมก่ อสร้างในแต่ ละวันจะมีปริมาณไม่ม ากนัก
เนื่องจากปริมาณนํ้ าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วน
หนึ่งจะรวมเป็ นส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น นํ้ าทีใ่ ช้ในการผสมคอนกรีต เป็ นต้น
(5)
อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น นํ้ าทีใ่ ช้ในการบ่มคอนกรีต หรือนํ้ าที่
ฉี ด พรมพื้น และถนนชัวคราวเพื
่
่อ ลดฝุ่น ละออง เป็ น ต้น สํา หรับ นํ้ า ที่ใ ช้ใ น
กิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้ อยที่เป็ นนํ้ าเสีย ได้แก่ นํ้ าที่ใช้ในการชําระล้าง
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยไหลซึมลงดิน

มาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จัดให้มหี ้อ งส้ว มที่ถู กหลัก สุข าภิบ าลให้เพีย งพอ
จํานวน 8 ห้อง สําหรับพืน้ ทีก่ ่อสร้าง และห้องส้วม
จํานวน 10 ห้อง สําหรับบ้านพักคนงาน
จัดให้มถี งั บําบัดนํ้ าเสียสําเร็จรูปชนิ ดเติมอากาศ
จํ า นวน 1 ชุ ด สามารถรองรั บ นํ้ าเสี ย ได้ 2.0
ลูกบาศก์เมตร สําหรับพืน้ ทีก่ ่อสร้าง นํ้ าเสียทีผ่ ่าน
การบําบัดแล้วจะระบายลงสู่คลองปากบางต่อไป
และจัด ให้ม ีถ ัง บํ า บัด นํ้ า เสีย สํ า เร็จ รู ป ชนิ ด เติ ม
อากาศ จํา นวน 1 ชุ ด สามารถรองรับ นํ้ า เสีย ได้
20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับบ้านพักคนงาน
นํ้าเสียทีผ่ า่ นการบําบัดแล้วจะปล่อยลงสูท่ ่อระบาย
นํ้าสาธารณะต่อไป
จัดให้มคี นงานตรวจสอบระบบบําบัดนํ้ าเสียเป็ น
ประจํา หากนํ้าโสโครกในถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป
เต็ม จะต้อ งติด ต่ อ รถสูบ สิ่ง ปฏิกูล มาสูบ ไปกํ า จัด
ต่อไป
จัดให้มคี นงานคอยดูแลทําความสะอาดห้องส้วม
เป็ นประจํา และกําชับให้คนงานรักษาความสะอาด
บริเวณห้องส้วม เพือ่ ป้องกันไม่ให้สง่ กลิน่ รบกวนผู้
อยูอ่ าศัยข้างเคียง
เมื่อ การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ผู้ ร ับ เหมาก่ อ สร้ า ง
จะต้องให้รถสูบสิง่ ปฏิกูลมาสูบสิง่ ปฏิกูลออกจาก
ถัง บํ า บัด นํ้ า เสีย ให้ ห มด และปรับ ปรุ ง พื้น ที่ใ ห้
เรียบร้อย

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- ตรวจสอบและจดบัน ทึ ก
การทํางานของระบบบําบัด
นํ้ า เสีย ของโครงการ ทุ ก
เดื อ น ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบปริมาณตะกอน
ข อ ง ส่ ว น เ ก ร อ ะ ห า ก
ปริ ม าณตะกอนเต็ ม ให้
ประสานรถสูบสิง่ ปฏิกูลมา
สู บ กํ า จั ด ทุ ก สั ป ด า ห์
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตรวจสอบความเป็ น กรด
ด่ า ง บี โ อดี ปริ ม าณสาร
แ ข ว น ล อ ย ซั ล ไ ฟ ด์
ป ริ ม า ณ ส า ร ล ะ ล า ย
ป ริ ม า ณ ต ะ ก อ น ห นั ก
นํ้ า มัน และไขมัน ทีเ คเอ็น
โ ค ล ฟ อ ร์ ม แ บ ค ที เ รี ย
ทัง้ หมด ของนํ้ าที่ผ่านการ
บําบัดแล้วบริเวณบ่อตรวจ
คุณภาพนํ้ า จํานวน 1 จุด
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการนํ้าเสีย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-30

2) นํ้าเสียจากบ้านพักคนงาน
สําหรับบ้านพักคนงานจะมีปริมาณนํ้ าเสียจากคนงานก่อสร้างแบ่งเป็ นนํ้ า
เสียจากส้วม และนํ้าเสียจากการอาบหรือซักล้าง (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณ
นํ้าใช้) จํานวนคนงานในช่วงสูงสุด 100 คน
- ปริมาณนํ้าเสียจากส้วม มีปริมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการ
ใช้น้ํา 20 ลิตร/คน/วัน (ธงชัย พรรณสวัสดิ ์ และคณะ, 2530) โครงการจัดให้มหี อ้ ง
ส้วม จํานวน 10 ห้อง (ห้องส้วม 1 ห้อง/จํานวนคนงาน 10 คน)
- ปริมาณนํ้ าเสียจากการอาบหรือซักล้าง มีปริมาณ 18.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน อัตราการใช้น้ํา 180 ลิตร/คน/วัน
ดังนัน้ ปริมาณนํ้าเสียทัง้ หมด 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มกี าร
บําบัดโดยใช้ถงั บําบัดนํ้ าเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถ
รองรับนํ้าเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบําบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 20
มิล ลิก รัม /ลิต ร
นํ้ า เสีย ที่ผ่ า นการบํ า บัด แล้ว จะปล่ อ ยลงสู่ท่ อ ระบายนํ้ า
สาธารณประโยชน์ต่อไป ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตํ่า

มาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH5\CH5.doc
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วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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ปริมาณขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้น ในช่วงการก่ อ สร้า ง ส่ว นใหญ่ เ กิดจาก
คนงานก่อสร้าง โดยขยะมูลฝอยในช่วงก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
1) ขยะจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุ งพลาสติก
ผู้รบั เหมาต้องจัดให้มถี ุ งดํารองรับมูลฝอยวางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณ
ก่อสร้าง และในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมมายังจุดพักมูลฝอยรวมทีโ่ ครงการ
จัดไว้
คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คน คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะ
มูลฝอยสูงสุด 150 ลิตร/วัน (อัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน แต่เนื่องจาก
คนงานก่อสร้างไม่ได้พกั ในโครงการ ดังนัน้ อัตราการเกิดขยะในช่วงเวลา
ทํางานคาดว่าประมาณ 1.5 ลิตร/คน/วัน)
ผูร้ บั เหมาจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 4 ถัง แยกเป็ นถัง
ขยะอินทรีย์ ถังขยะทัวไป
่ ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ 1
ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 960 ลิตร ซึง่ สามารถรองรับขยะมูลฝอย
ได้สูง สุ ด ประมาณ 6 วัน สํา หรับ ถัง ขยะของโครงการจะมีฝ าปิ ด มิด ชิด
ป้องกันนํ้าฝนและการส่งกลิน่ โดยผูร้ บั เหมาโครงการจะขอความอนุ เคราะห์
เทศบาลตําบลราไวย์ให้เข้ามาดําเนินการเก็บขนขยะไปกําจัดต่อไป
ขยะอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ และ
กระป๋องสี เป็ นต้น โครงการจะทําการรวบรวมแยกไว้ในส่วนสํานักงาน โดย
ภายในถังจะรองด้วยถุ งพลาสติกสีแดง ซึ่งเป็ นถุ งสําหรับใส่ขยะอันตราย
และระบุขา้ งถังว่าเป็ น “ขยะอันตราย” เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้
เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนํ าไปกําจัดต่อไป ปจั จุบนั ทางเทศบาลนครภูเก็ตมี
การจัดตัง้ “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกําจัด
อย่างถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมทีข่ น้ึ ทะเบียน

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

มาตรการป้ องกัน
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จั ด ให้ ม ี ถ ั ง ขยะบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และ - ตรวจสอบความสามารถของถัง
ขยะในการรองรับปริมาณขยะ
บริ เ วณบ้ า นพั ก คนงาน ขนาด 240 ลิ ต ร
และการรัวซึ
่ มของถังขยะ ทุก
จํานวน 4 ถัง แยกเป็ นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะ
3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ทัว่ ไป ถัง ขยะรีไ ซเคิล และถัง ขยะอัน ตราย
อย่างละ 1 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม - ตรวจสอบภาชนะรองรับ มู ล
ฝอยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ทุก
960 ลิตร
1 เดือน
ตลอดระยะเวลา
ผูร้ บั เหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขน
ก่อสร้าง
มู ล ฝ อ ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท้ อ ง ถิ่ น เ ข้ า ม า
ดํ า เนิ น การเก็ บ ขนมู ล ฝอยและนํ า ไปกํ า จัด
ต่อไป
ขยะอัน ตรายโครงการจะรวบรวมใส่ ถุ ง ขยะ
อัน ตรายสีแ ดงเมื่อ มีป ริม าณมากพอแล้ว จะ
ส่ ง ไปให้เ ทศบาลนครภู เ ก็ต เพื่อ นํ า ไปกํ า จัด
ต่อไป
ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ใน
สภาพดีอยูเ่ สมอ
กํ า ชับ คนงานก่ อ สร้ า งให้ท้ิง ขยะมู ล ฝอยลง
ภาชนะรองรับทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
คั ด แยกขยะที่ ส ามารถนํ า มาขาย เพื่ อ ลด
ปริมาณมูลฝอยทีต่ อ้ งนําไปกําจัด
ส่ง เสริม ให้ม ีก ารคัด แยกขยะ โดยติด ตัง้ ป้ า ย
แยกประเภทของขยะไว้ทถ่ี งั ขยะให้ชดั เจน
รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนํ า
กลับไปใช้ใหม่
สํารวจปริมาณมูลฝอย เมือ่ พบว่ามีปริมาณมาก
ขึน้ ต้องเพิม่ จํานวนถังรองรับมูลฝอย
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มาตรการป้ องกัน
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.6 การจั ด การขยะมู ล ฝอย 2) ขยะจากบ้านพักคนงาน
(ต่อ)
คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คน เกิดปริมาณขยะมูลฝอย
สูงสุด 300 ลิตร/วัน (อัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน)
ผูร้ บั เหมาจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 4 ถัง ได้แก่ ถังขยะ
อินทรีย์ ถังขยะทัวไป
่ ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง
ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 960 ลิตร ซึง่ สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้
นานประมาณ 3 วัน ถังขยะของโครงการจะมีฝาปิ ดมิดชิดป้องกันนํ้าฝนและ
การส่งกลิน่ โดยผูร้ บั เหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
หน่ วยงานท้องถิ่นเข้ามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยและนํ าไปกําจัดต่อไป
ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
้ าการไฟฟ้า (1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
3.7 ไฟฟ้า
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะดําเนินการขอใช้ไฟฟ้าชัวคราวไฟฟ
่
ส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึง่ ประกอบด้วย
แบบประหยัดพลังงาน
- การใช้ไฟฟ้าสําหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเชื่อม (2) การติดตัง้ อุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้อง
ตามมาตรฐาน
สําหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ และไฟฟ้า
(3) กําชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
แสงสว่าง
- การใช้ไฟฟ้าสําหรับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง
และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะมีผลกระทบในระดับตํ่าต่อการใช้ไฟฟ้า
ของชุมชนข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของอาคารพักอาศัยใกล้เคียง เนื่องจาก
ปริม าณไฟฟ้ า ที่ต้อ งการใช้น้ อ ยเกิน กว่า จะก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต มีความสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

-
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.8 การป้องกันอัคคีภยั

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สําหรับกิจกรรมในการก่อสร้างที่มคี วามเสีย่ งต่อการ
เกิดอัคคีภยั ในช่วงการก่อสร้างโครงการนัน้ อาจเกิดจาก
ลูกไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและการตกแต่งภายใน รวมทัง้
การสูบบุหรี่ของคนงาน ดังนัน้ โครงการจะร่วมกับบริษทั
ผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้ า ง คอยควบคุ ม ในการปฏิบ ัติง านของ
คนงานก่อสร้างให้มปี ระสิทธิภาพและลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
ในการทํางาน รวมทัง้ เพื่อความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัย
รอบโครงการ คาดว่าผลกระทบจะอยูใ่ นระดับตํ่า
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มาตรการป้ องกัน
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถัง
(1) ห้ามสูบบุหรีใ่ นบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างโดยเด็ดขาด
ดับเพลิงแบบมือถือ บริเวณทีต่ ดิ ตัง้
(2) ห้ามเผาขยะในพืน้ ทีก่ ่อสร้างอย่างเด็ดขาด
้
้
(3) ติด ตัง้ ป ายสัญ ลัก ษณ์ ป ายเตือ นในบริเ วณที่อ าจจะเกิ ด
ถังดับเพลิง ทุก 6 เดือน ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก่ อ ส ร้ า ง ห รื อ ต า ม
อันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้าก่อนได้รบั อนุ ญาต”
้
“ห้ามสูบบุหรี”่ เป็ นต้น ซึง่ ขนาดของปายเตือนต้องมีขนาดที่
คําแนะนําของผูผ้ ลิต
- ต ร ว จ ส อ บ ต า ม ส า เ ห ตุ ที่ อ า จ
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
ก่ อ ให้ เ กิ ด อัค คี ภ ัย บริ เ วณพื้น ที่
(4) ห้ามนํ าวัตถุ ไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มปี ระกายไฟ
ก่ อ ส ร้ า ง ทุ ก สั ป ด า ห์ ต ล อ ด
โดยเด็ดขาด
้
้
ระยะเวลาก่อสร้าง
(5) ใช้อุปกรณ์ตดั ไฟฟาอัตโนมัติ เมือ่ เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร
(6) ตรวจเช็คอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลัง
ใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ
(7) การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกขัน้ ตอนต้องกระทํา
อย่างถูกหลักวิชาการ
(8) อบรมคนงานให้มคี วามรูใ้ นเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภยั อยู่เสมอ
และต้องไม่ประมาทในการทํางาน
(9) ผูร้ บั เหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง
ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตัง้ ไว้ตามจุดทีค่ าดว่าจะเกิดเพลิงไหม้
ได้งา่ ย และอยูใ่ นตําแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นได้งา่ ย
(10) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชัวโมง
่
รวมทัง้
้
เตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่ วยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลตําบลราไวย์
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.9 ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ แ ล ะ
ความร้อน
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ปจั จุบนั พืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ แบ่งเป็ น 2 โซน ดังนี้
1) โซนด้า นทิศ เหนื อ ของคลองปากบาง โดยทิศ เหนื อ ติด กับ
บ้านพักคนงานก่อสร้างบุคคลอื่น ทิศใต้ ติดกับ คลองปากบาง กว้าง
8-10 เมตร ทิศตะวันออก ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร )
ทิศตะวันตก ติดกับ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และทีด่ นิ บุคคลอื่น (ต้นไม้
และวัชพืชปกคลุม)
2) โซนด้านทิศใต้ของคลองปากบาง โดยทิศเหนือ ติดกับ คลอง
ปากบาง กว้าง 8-10 เมตร ทิศใต้ ติดกับ ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00
เมตร (รวมเขตทาง) ทิศตะวันออก ติดกับ ราไวย์ บีช รีสอร์ท ทิศ
ตะวันตก ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั
ไม่มสี ภาพ
ดังนัน้ สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการโดยรวมจึงยังคงสามารถ
ระบายอากาศได้ดี
ในช่วงก่อสร้างจะไม่มผี ลกระทบด้านระบายอากาศและระบาย
ความร้ อ น เนื่ องจากช่ ว งการก่ อ สร้ า งจะไม่ ม ี กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
แหล่ ง กํ า เนิ ด ความร้ อ นที่สํ า คัญ รวมถึ ง พื้น ที่โ ครงการมีก ารเว้น
ระยะห่างจากพื้นทีข่ า้ งเคียงอย่างพอเพียง ซึ่งสามารถทําให้เกิดการ
ระบายอากาศจากตัวอาคารได้สะดวกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณ
ใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการแต่อย่างใด

-

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4. คุณภาพชีวิต
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1)

5-35
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุด จํานวน 228 ห้องชุด ประกอบด้วย อาคารทัง้ สิน้
จํานวน 11 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย 13,887.47 ตารางเมตร ทัง้ นี้
พื้นที่โครงการตัง้ อยู่บนพื้นที่
5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ
8,503.60 ตารางเมตร โดยจะขออนุ ญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตําบลรา
ไวย์ ซึง่ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 14 เดือน
โครงการอยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลราไวย์ ซึง่ จัดเป็ นเขตพืน้ ทีธ่ ุรกิจ
ทีส่ าํ คัญของจังหวัดภูเก็ต สภาพโดยรวมของเขตเทศบาลตําบลราไวย์
ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนชานเมืองทีม่ คี วามหลากหลายของกิจกรรม แต่ใน
พืน้ ทีก่ ็ยงั คงมีความเป็ นชุมชนอยู่ และมีความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่าง
เพือ่ นบ้าน ดังนัน้ แม้วา่ ผูพ้ กั อาศัยบางส่วนทีด่ าํ เนินชีวติ เป็ นแบบต่าง
คนต่างอยู่ ต้องเร่งรีบในการดําเนินชีวติ ประจําวัน แต่กไ็ ม่มคี วาม
ขัดแย้งซึง่ กันและกัน สําหรับด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
และสวัสดิการของประชาชน โครงการตัง้ อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของสถานีตํารวจภูธรฉลอง ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบในด้านการ
รักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ในกรณี เ กิด เหตุ อ ัค คีภ ัย หน่ ว ยงานหลัก ที่ร ับ ผิด ชอบบริเ วณพื้น ที่
โครงการ คือ สถานีดบั เพลิงของเทศบาลตําบลราไวย์ โดยมีระยะทาง
ห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรและช่วงเวลาที่
เกิดเหตุ)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ติด ป้ ายประชาสัม พัน ธ์แ สดงรายละเอีย ดการก่ อ สร้า ง
โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ - สอบถามเรื่องร้องเรียนจาก
พร้อมระบุสถานทีแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ สําหรับรับเรื่อง
ประชาชนที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง
โครงการ โดยการค้ น หา
ร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการก่อสร้าง พร้อมทัง้ จัด
ข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อ
ให้มกี ารสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุ เพื่อ
ั
กํ า ห น ด แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข
กําหนดแนวทางแก้ไขปญหา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ปญั หา ทุกสัปดาห์ ตลอด
กับผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาก่อสร้าง
ติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพืน้ ทีบ่ า้ นพักคนงาน
โดยระบุช่อื บริษทั ผูร้ บั เหมา ชื่อผูร้ บั เหมา/ผูค้ วบคุมงาน
พร้ อ มเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ ผู้ พ ัก อาศั ย ที่ อ ยู่
ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รบั ทราบข้อมูล
และสามารถติดต่อกับผูร้ บั เหมา/ผูค้ วบคุมได้โดยตรง ใน
กรณีได้รบั ความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน
ให้ ผู้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้ า งจั ด เตรี ย มที่ พ ั ก คนงานที่ ถู ก
สุขลักษณะ
จัดให้มรี ะบบสุขาภิบาลภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ และบ้านพัก
คนงานก่อสร้างทีเ่ พียงพอและถูกสุขลักษณะ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องกําหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้
ก่อความเดือดร้อนรําคาญ และปญั หาต่างๆ ให้กบั ผูท้ พ่ี กั
อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติ
ผิดต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขัน้ ไล่ออก
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
จัดให้มหี วั หน้ าคนงานสําหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม
และเศรษฐกิจ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-36
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้
ผลกระทบตามตารางดัง กล่ า วข้า งต้น
สอดคล้องกับผลการสํารวจทัศนคติของผู้ท่อี ยู่โดยรอบ
โครงการต่อการก่อสร้างโครงการ โดยส่วนใหญ่มคี วาม
ห่วงกังวลในเรือ่ งต่างๆ ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ฝุน่ ละอองจาก
การก่อสร้าง เสียงดังจากการก่อสร้าง การจราจร นํ้ าเสีย
และความปลอดภัย ซึง่ โครงการต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
เพื่อ ป้ องกัน และลดผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น ต่ อ ผู้ท่ีอ ยู่
โดยรอบ
สํา หรับ การจ้า งคนงานก่ อ สร้า งประมาณ 100 คน
โดยคนงานส่วนใหญ่เป็ นคนงานของบริษทั ผูร้ บั เหมา ซึง่
ย้ายมาจากพืน้ ทีก่ ่อสร้างอื่น และจะมีการรับคนงานเพิม่
เพียงบางส่วน ส่งผลกระทบในการจ้างงานเพิม่ ขึน้ เพียง
เล็กน้อย ซึง่ จะส่งผลให้รายได้ของร้านค้าและบริการราย
ย่อยใกล้เคียงพืน้ ที่ก่อสร้างให้เพิม่ ขึน้ เล็กน้ อย เช่น ร้าน
ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค กิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
เกิด การกระจายรายได้สู่ชุ ม ชนมากขึ้น คนงานทํา งาน
แบบเช้า ไปเย็น กลับ ซึ่ง ก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ สภาพ
สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในระดับตํ่า
นอกจากนี้โครงการได้จดั ให้มมี าตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบที่อ าจจะเกิ ด จากคนงานก่ อ สร้ า ง และ
มาตรการเพือ่ ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องโครงการและบริษทั ผูร้ บั เหมาเข้าพบผูพ้ กั อาศัยทีอ่ ยู่
ข้างเคียงก่อนดําเนินการก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุก
ระยะ 1 ครัง้ /สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ทนั ทีท่ี
ได้รบั ความเดือดร้อน
หากเกิดความเสียหายแก่สงิ่ ปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง
โครงการ/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข
จัดให้มยี ามรักษาการณ์ บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่
ไม่อนุ ญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ติ นภายในบ้านพักคนงาน
ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุ ษย์อย่างเคร่งครัด
และจัดให้ม ี
เจ้าหน้าทีป่ ระสานผูอ้ ยู่ขา้ งเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้ง
โครงการจะนํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบระบุในสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง ให้ผรู้ บั เหมาปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

5-37
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ผลกระทบด้า นความปลอดภัย และอาชีว อนามัย ของ
ปลอดภัย
คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้ าที่ท่ปี ฏิบตั ิงานในพื้นที่ก่อสร้าง
ได้แก่ อุบตั เิ หตุต่างๆ อันอาจเกิดจากการทํางานทีข่ าดความ
ระมัดระวัง หรือประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ ท่ไี ม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างที่
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การกี ด ขวางการจราจร เสี ย งและความ
สัน่ สะเทือ นที่เ กิด จากกิจ กรรมการก่ อ สร้า งอัน จะมีผ ลต่ อ
สุขภาพทางกายและยังมีผลต่อสุขภาพจิตของคนงานก่อสร้าง
นอกจากนี้ การดําเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างอาจ
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญปญั หาจากคนงานก่อสร้างต่อ
ชุมชนใกล้เคียง และโรคติดต่อ
ดังนัน้ โครงการจึงกําหนดให้ผรู้ บั เหมามีมาตรการเพื่อ
ความปลอดภั ย ในชี ว ิ ต และทรัพ ย์ ส ิ น ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ว่าด้วยหมวดที่ 1
การก่อสร้าง สําหรับผลกระทบด้านความปลอดภัย ดูแลให้
คนงานก่อสร้างปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง จัดหน้ากาก
กัน ฝุ่น หมวกนิ รภัย รองเท้า กัน กระแทก ที่ค รอบหู ให้ก ับ
คนงานก่ อ สร้า ง รวมทัง้ กํ า หนดให้ผู้ร ับ เหมาปฏิบ ัติต าม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง ความปลอดภัย ในการ
ทํางาน นอกจากนี้จะกําหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างรักษาดูแล
พืน้ ทีก่ ่อสร้างให้เป็ นระเบียบและทําความสะอาดพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
อยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุ จัดเตรียมเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น พร้อมทัง้ เตรียมพร้อมประสานงานกับ
โรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อนํ าผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
หากเกิดอุบตั เิ หตุรุนแรง นอกจากนี้ ผูร้ บั เหมาต้องแบ่งเวลา

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงานก่อสร้าง
ต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนข้างเคียง
(1) กํ า หนดให้บ ริษัท รับ เหมาก่ อ สร้า งในโครงการต้ อ งมีก าร
พิจ ารณาการจัด การด้ า นความปลอดภัย ประกอบด้ ว ย
สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมา
ก่ อ สร้ า งจะต้ อ งระบุ ค รอบคลุ ม ถึ ง วิธีก ารคุ้ ม ครองความ
ปลอดภัย และสุ ข ภาพอนามัย ของคนงานที่ป ฏิบ ัติง านใน
โครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยใน
การทํางาน
- การจัดให้มแี ละควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ
- การตรวจสอบสภาพเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด
เพือ่ ความปลอดภัยในการทํางาน
(2) จัดให้ม ีอุป กรณ์ ป้ อ งกันอัน ตรายส่วนบุ ค คลที่เ หมาะสมกับ
สภาพการทํางานให้เพียงพอกับจํานวนผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้
(3) กําหนดระยะเวลาในการก่อสร้างทําเฉพาะในช่วงเวลา เวลา
8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกิน
เวลาดังกล่าว ได้แก่ การเทคอนกรีต โครงการจะแจ้งให้ผูท้ ่ี
อาศัย อยู่ใ กล้เ คีย งทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วัน และขอ
อนุ ญาตไปยังเทศบาลตําบลราไวย์ โดยจะจัดให้มแี สงสว่าง
อย่างเพียงพอ สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะ
หยุดดําเนินการก่อสร้าง
(4) ตรวจสอบและควบคุ ม ดู แ ลให้ ม ีก ารใช้ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น
อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภท
ของงาน

-

-

-

-

-

-

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลของคนงาน
ก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
ตรวจสอบความเป็ นระเบียบ และการ
ทําความสะอาด บริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตรวจสอบสภาพของเครื่อ งมือ ปฐม
พยาบาล ทุกวัน บริเวณห้อง
ปฐมพยาบาล ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
สอบถามจากประชาชนทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
โครงการในเรื่องผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยและทรัพย์สนิ ทุกสัปดาห์
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตรวจสภาพรัว้ โดยรอบ บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุก
สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตรวจสภาพ Chain Link และแผงตา
ข่ า ยที่ ก ั น้ โดยรอบอาคาร ทุ ก วั น
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

5-38
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชี ว อนามั ย และความ การทํางานและการพักผ่อนของคนงานให้เหมาะสม รวมทัง้ (5) กําหนดขอบเขตและจัดทําแนวรัว้ ของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ปลอดภัย (ต่อ)
กําหนดให้มกี ารตรวจประวัตแิ ละตรวจสุขภาพคนงานและ
โครงการให้ ช ัด เจน พร้ อ มทัง้ กํ า หนดจุ ด เข้ า -ออก ของ
กําหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
โครงการ
้
ั
เพือ่ ปองกันเหตุเดือนร้อนรําคาญปญหาและโรคติดต่อ
(6) ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตัง้ นัง่ ร้านเหล็กโดยรอบอาคาร
ขึงด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุน่ โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดิน
ภายนอกใช้ไ ม้เ นื้ อ แข็ง ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปูเ ป็ น
ทางเดิน และกันวัสดุรว่ งหล่น
(7) ทํา Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทําโครงสร้างอาคาร เพือ่
ป้องกันเศษวัสดุรว่ งหล่น และจะย้ายตามไปทุก 2-3 ชัน้
(8) ทําแผงตาข่ายกัน้ รอบอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว
โดยใช้โครงเหล็กขึงด้วยตาข่ายถีท่ ุกชัน้
(9) ติดป้ายแนะนํ าการทํางาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
(10) จัด เตรีย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อุ บ ัติเ หตุ ใ นระหว่า งการทํา งาน
ให้กบั คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย เป็ นต้น
(11) ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพือ่ การปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยใน
บริเวณที่จําเป็ น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์”
และ “เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็ นต้น
(12) จัด ให้ม ีเ จ้า หน้ า ที่ต รวจสอบวิธีก ารปฏิบ ัติง าน สภาพของ
เครื่อ งจัก รอุ ป กรณ์ รวมทัง้ สภาพแวดล้อ มในการทํ า งาน
เพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย
(13) กําหนดให้ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่าง
เป็ นระเบียบเรียบร้อย

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

5-39
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

(14)จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมิให้บุคคลภายนอก
ผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รบั อนุ ญาตและดูแลความปลอดภัยในพืน้ ที่
(15) ผูร้ บั เหมาก่อสร้างรักษาดูแลพืน้ ทีก่ ่อสร้างให้เป็ นระเบียบและทําความ
สะอาดพืน้ ทีก่ ่อสร้างอยูเ่ สมอ
มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง
(1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อ
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนโดยรอบทราบ พร้อ มระบุ ส ถานที่แ ละ
หมายเลขโทรศัพท์ สําหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการ
ก่อสร้าง พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารสอบถามเพือ่ ค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุ
เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปญั หา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกบั ผู้อยู่
อาศัยข้างเคียงเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
(2) ติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพืน้ ทีบ่ า้ นพักคนงาน โดยระบุช่อื
บริษัท ผู้ร ับ เหมา ชื่อ ผู้ร ับ เหมา/ผู้ค วบคุ ม งาน พร้อ มเบอร์โ ทรศัพ ท์
ติดต่อ เพื่อให้ผู้พกั อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง
ได้รบั ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผูร้ บั เหมา/ผูค้ วบคุมได้โดยตรง
ในกรณีได้รบั ความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน
(3) พิจ ารณาเลือ กคนในท้อ งถิ่น ที่ม ีคุ ณ สมบัติตรงตามที่ต้อ งการเข้า มา
ทํางานในโครงการ เพือ่ ให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปญั หา
ความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน
(4) กําชับให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างต้องกําหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อน
รําคาญ และปญั หาต่างๆ ให้กบั ผูท้ พ่ี กั อาศัยในชุมชนและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
หากคนงานประพฤติผดิ ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขัน้
ไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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(5) จัดให้มรี วั ้ รอบบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและบ้านพักคนงาน
(6) จัดให้มหี วั หน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้
ประพฤติตนไม่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
(7) จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องโครงการและบริษทั ผูร้ บั เหมาเข้าพบผู้
พักอาศัยทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ
1 ครัง้ /สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้
ทันทีทไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อน
(8) หากเกิดความเสียหายแก่สงิ่ ปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจาก
การก่อสร้าง โครงการ/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบใน
การแก้ไข
(9) จัดให้มยี ามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อ
ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่
(10) ไม่อนุ ญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(11) จัด บ้านพักคนงานให้เ ป็ นสัด ส่ว น
เพื่อ สะดวกต่อ การ
ควบคุมดูแล
(12) ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ติ นภายในบ้านพักคนงาน
(13) ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบด้ า น
กายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุ ษย์
อย่างเคร่งครัด และจัดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระสานผูอ้ ยู่ขา้ งเคียง
โครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพือ่ ป้องกันความขัดแย้ง

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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(14)จัดให้ตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงาน
ก่อนรับเข้าปฏิบตั งิ าน โดยพนักงานทีเ่ ป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
ต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด
(15) กํ า หนดกฎระเบีย บให้ ค นงานก่ อ สร้ า งปฏิบ ัติ ต ามอย่ า ง
เคร่งครัด และกําหนดบทลงโทษกรณีฝา่ ฝื นกฎระเบียบ เพื่อ
ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียง ดังนี้
- จัดให้มหี วั หน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้
ส่ ง เสี ย งดั ง หรื อ ก่ อ ความรบกวนต่ อ ชุ ม ชน
ข้างเคียง
- ระมัด ระวัง ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงาน
เกีย่ วกับปญั หาการลักขโมย และมิจฉาชีพอื่นๆ
- ห้า มมิใ ห้ค นงานออกนอกบริเ วณที่พ ัก คนงาน
นอกเวลา 22.00 น.
- ห้ามนํ าสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือ
เสพภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง
- ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเลีย้ งสัตว์ทุกชนิด
- ช่วยกันรักษาความสะอาด
(16) จัดเตรีย มอุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลเบื้อ งต้น ไว้สําหรับ ผู้ไ ด้ร บั
อุบตั เิ หตุในเบือ้ งต้นไว้
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยเป็ นแนวทางใน
การศึ ก ษา (สํ า นั ก วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม, กัน ยายน 2550) ซึ่ง มีข นั ้ ตอนต่ า งๆ ได้แ ก่ การ
กลันกรองในโครงการ
่
(Screening) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการ
ประเมินผลกระทบ (Assessment)
1) การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening)
(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 232 ห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม
จํานวน 228 ห้องชุด และห้องชุดเพือ่ ประกอบการค้าอื่นๆ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องสํานักงาน
ห้องอาหารพนักงาน และฟิ ตเนส จํานวน 4 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร
ทัง้ สิน้ จํานวน 11 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย 13,887.47 ตารางเมตร ทัง้ นี้ พืน้ ทีโ่ ครงการ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ 8,503.60 ตารางเมตร โดยจะขออนุ ญาต
ก่อสร้างต่อเทศบาลตําบลราไวย์ ซึง่ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 14
เดือน และจากการศึกษา พบว่า กลุม่ คนทีม่ คี วามเสีย่ งด้านสุขภาพจากการดําเนินโครงการ
ได้แ ก่ คนงานก่ อ สร้า งโครงการ ผู้พ ัก อาศัย ในโครงการ พนั ก งานของโครงการ และ
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุ ษย์
กลุม่ คนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพ มีดงั นี้
- คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านในบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง ซึง่ จะต้องสัมผัสกับมลพิษที่
อาจเกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลาการทํางานในแต่ละวัน (ประมาณ 8 ชัวโมง)
่
- ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
ในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนทีม่ คี วาม
เสีย่ งทีจ่ ะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมคี รรภ์ หรือผูท้ ไ่ี วต่อการได้รบั
อันตราย

มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
ได้พจิ ารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ของพืน้ ทีโ่ ครงการ
ข้อมูลสุขภาพปจั จุบนั โดยพิจารณาจากสิง่ คุกคามสุขภาพ ได้แก่ เสียง ความสันสะเทื
่
อน ฝุ่น
เขม่าควัน และสิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็ นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณาด้าน
สิง่ แวดล้อม ปจั จัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
3) การประเมิ นผลกระทบ (Assessment)
จากการรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานด้านการสาธารณสุขของชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียงพืน้ ที่
โครงการ พบว่า สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล ราไวย์ มีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.30 กิโลเมตร โดยใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิด
เหตุ)
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ รองลงมาโรคหวัด/
โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนังและภูมแิ พ้ โรคเกีย่ วกับหู/ตา/ฟนั /กระดูก และและโรคเกีย่ วกับ
ระบบทางเดิน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล สถิ ติจํ า นวนผู้ป่ ว ยจํ า แนกตาม 21 กลุ่ ม โรคของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ราไวย์
จากสถิติส าเหตุ ก ารป่ว ย 21 กลุ่ม โรค ของโรงพยาบาลส่ง เสริม สุ ข ภาพตํา บลราไวย์
ระหว่างปี 2555 - 2559 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงไปได้แก่ โรค
ระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, อาการ,อาการแสดงและสิง่ ผิดปกติทพ่ี บได้จากการ
ตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจําแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, สาเหตุจาก
ภายนอกอื่นๆ ทีท่ ําให้ปว่ ย หรือตาย และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
โรคทีเ่ กิดเฉพาะตําแหน่ง ตามลําดับ

มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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การประเมิน ผลกระทบจากการดํา เนิ น โครงการในระยะก่ อ สร้า งที่อ าจส่ง ผล
กระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบําบัดนํ้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย
สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปจั จัยทีส่ าํ คัญ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิง่ คุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบําบัดนํ้าเสีย และการ
จัดการขยะมูลฝอย เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรําคาญ เป็ น
ต้น
ในช่วงทีม่ กี ารก่อสร้างโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพ
ได้แก่ คนงานที่ปฏิบตั งิ านในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและผูท้ ่อี ยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
และโดยรอบพื้น ที่ก่ อ สร้า งโครงการ สุข ภาพของคนงานก่ อ สร้า งและผู้ท่ีอ ยู่อ าศัย
ใกล้เคียงพืน้ ทีก่ ่อสร้างจัดเป็ นกลุม่ เสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึน้ ได้ ซึง่ สาเหตุของ
การเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ทีต่ อ้ งเผชิญมลภาวะต่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง
เสียง ความสันสะเทื
่
อน เขม่าควัน และสารเคมี รวมถึงทีพ่ กั อาศัยของคนงานก่อสร้าง
มักอยู่อาศัยรวมกันจํานวนมาก โดยมีถิ่นที่มาทัง้ ที่เป็ นคนงานต่างด้าว และคนงาน
ไทย ดัง นั น้ การอยู่ อ าศัย ของคนงานที่ไ ม่ ถู ก สุ ข ลัก ษณะก็อ าจเป็ น พาหะนํ า ไปสู่
โรคติดต่อต่างๆ ได้ นอกจากนี้ การเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานมักเกิดขึ้นเป็ น
ประจําซึง่ อุบตั เิ หตุในแต่ละครัง้ อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)
1. โรคระบบทางเดิ นหายใจ เช่น
 โรคภูมแิ พ้
 โรคหอบหืด
สาเหตุจากการเกิดโรค
เกิดจากการหายใจเอาสารก่อภูมแิ พ้ เช่น ฝุ่น
ละออง ควัน บุ ห รี่ ควัน ของรถยนต์ เป็ น ต้ น ที่ฟ้ ุ ง
กระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จน
ระบบเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมแิ พ้ซ่ึงเป็ น
สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคระบบทางเดิ น หายใจ
นอกจากนี้สารก่อภูมแพ้ยงั กระตุ้นให้อาการของโรค
กําเริบรุนแรงมากขึน้

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จัดให้มรี วั ้ ทึบกันบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและใช้ผา้ ใบหรือตาข่ายกัน้ รอบตัวอาคารและ
ตลอดความสูงของอาคารทีก่ ําลังก่อสร้าง เพือ่ เป็ นแนวกําบังการฟุ้งกระจายของฝุน่
ละอองไปสร้างความรําคาญแก่ผทู้ อ่ี าศัยอยูข่ า้ งเคียงและผูส้ ญ
ั จรไป-มา
จัดให้มรี วั ้ ทึบกันบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและใช้ผา้ ใบหรือตาข่ายกัน้ รอบตัวอาคารและ
ตลอดความสูงของอาคารทีก่ ําลังก่อสร้าง เพือ่ เป็ นแนวกําบังการฟุ้งกระจายของฝุน่
ละอองไปสร้างความรําคาญแก่ผทู้ อ่ี าศัยอยูข่ า้ งเคียงและผูส้ ญ
ั จรไป-มา
กําหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างจัดทําโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปนู ซีเมนต์ทม่ี ดิ ชิด มีหลังคา
คลุมทุกด้าน เพือ่ ป้องกันฝุน่ ฟุ้งกระจาย
จัดทําปล่องสําหรับทิง้ วัสดุ จากชัน้ บนลงมาชัน้ ล่าง
ฉีดพรมนํ้ าในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึง
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
ทําความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครัง้ เช่น จัดให้ลา้ งล้อ เพื่อให้ดนิ
หลุดจากล้อให้หมด เป็ นต้น
ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ
หากมีปญั หาต้องรีบแก้ไข เพือ่ ลดเขม่าหรือควันทีจ่ ะเกิดขึน้
จัดให้มพี นักงานคอยกวาดเศษดินทรายทีต่ กหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ
และพื้น ที่ข้า งเคีย งโดยรอบ โดยในกรณี ท่ีม ีเ ศษดิน เปี ย กตกหล่ น ต้อ งทํา ความ
สะอาดโดยใช้น้ําฉีด และกวาดพืน้ ให้สะอาดโดยทันที
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(9) ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องจัดให้มผี า้ ใบปิ ดคลุมกระบะรถทีข่ นส่งวัสดุก่อสร้างให้มดิ ชิด
ตลอดเส้นทางการขนส่ง เพือ่ ป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุทบ่ี รรทุก
(10) จํากัดความเร็วของยานพาหนะทีใ่ ช้ขนส่งวัสดุเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการ โดยเฉพาะในเขต
ชุมชนและในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง โดยให้มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
(11) ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(12) หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียง หรือ
พื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีท่ที งั ้ 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกัน
ไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปญั หาจากการพัฒนาโครงการ
เพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ผูก้ ่อให้เกิดผลกระทบ
(บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่ วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตําบลราไวย์)
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ปิดฝาถังขยะให้แน่นอยูเ่ สมอ
- ตรวจสอบความสะอาดของถั ง
เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะทีป่ ิดมิดชิด
สํา รองนํ้ า ใช้บ ริเ วณพื้น ที่ก่ อ สร้า ง
และบ้านพักคนงาน ทุก 3 เดือน
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณทีพ่ กั อย่างสมํ่าเสมอ
จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบนํ้า
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้สารเคมีทม่ี คี วามปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณทีพ่ กั ทุก 1 เดือน
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วน
กําจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุแ์ มลงสาบ ก่อนและหลังรือ้ ถอนบ้านพัก
เกรอะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้
ประสานรถสูบสิง่ ปฏิกูลมาสูบกําจัด
คนงาน ห้องนํ้า ห้องส้วม โดยวิธดี งั ต่อไปนี้
ทุก สัป ดาห์
ตลอดระยะเวลา
- ฉีดพ่นยากําจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องนํ้ า ห้องส้วม ก่อน
ก่อสร้าง
และหลังการรือ้ ถอน เพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรือ้
- ตรวจสอบความสะอาดของห้ อ ง
ถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมือ่ คนงานทัง้ หมดย้ายออกไปหมดแล้ว
ส้ ว มบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งและ
- กําจัดขยะทีต่ กค้างอยูบ่ ริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้เทศบาลตําบลราไวย์
บ้านพักคนงาน ทุกสัปดาห์ ตลอด
เข้ามารับไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือค้าง
ระยะเวลาก่อสร้าง
- สูบสิง่ ปฏิกูลภายในถังบําบัดนํ้ าเสียสําเร็จรูป โดยเทศบาลตําบลราไวย์
ั
นํ าไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝงกลบถังบําบัดนํ้ าเสีย
สําเร็จรูปในทันที
- ทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จ
ทันที
ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และรับประทาน
อาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ
จัดให้มนี ้ําดืม่ ทีส่ ะอาดไว้ให้คนงาน
กําจัดขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกูล บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
อย่างสมํ่าเสมอ
จัดให้มหี อ้ งส้วมทีถ่ ูกสุขลักษณะ
จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดห้องส้วม และห้องอาบนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

2. โรคที่แมลงสาบเป็ นพาหะนําโรค
เช่น
 โรคระบบทางเดินอาหาร
 โรคระบบลําไส้
 โรคท้องเสีย
 โรคผิวหนัง
 โรคตับอักเสบ
สาเหตุจากการเกิดโรค
เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน
เชื้อ แบคทีเ รีย หนอนพยาธิ เชื้อ ไวรัส
เชื้อ โปรโตชัว และเชื้อ รา ที่ติด มากับ
แมลงสาบเนื่ อ งจากแมลงสาบชอบอยู่
ตามขยะ ของเสีย

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

3. โรคอุจจาระร่วง
สาเหตุจากการเกิดโรค
เกิดจากการรับประทานอาหารและ
นํ้ า ทีเ่ กิดการปนเปื้ อนของเชือ้ แบคทีเรีย
Shigella, Salmonella เป็ น ต้ น การ
ปนเปื้ อนเชื้อ ไวรัส ได้ แ ก่ rotavirus,
Norwalk virus และการติดเชือ้ พยาธิ เช่น
Giardia lamblia, Entamoeba
histolytica

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH5\CH5.doc

ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4. โรคที่ยงุ เป็ นพาหะนําโรค เช่น
 โรคไข้เลือดออก
 โรคไข้สมองอักเสบ
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิดจากยุงลายเสือทีเ่ ป็ นพาหะนําโรคกัด
- เกิดจากยุงรําคาญทีเ่ ป็ นพาหะนําโรคกัด

(1) ขวดนํ้า กระป๋อง หรือภาชนะอื่นทีอ่ าจจะเก็บขังนํ้า หากไม่ใช้ ให้ควํ่าหรือ
ใส่ถุง เพือ่ ไม่ให้มนี ้ําขัง
(2) ปิดปากภาชนะเก็บนํ้าอย่างมิดชิด เพือ่ ไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่
(3) จัดให้มกี ารติดตัง้ มุง้ ลวด หรือให้คนงานนอนในมุง้
(4) สํารวจและกําจัดแหล่งลูกนํ้ายุงลายบริเวณทีพ่ กั เป็ นประจํา
(5) จัด ให้ม ีเ จ้า หน้ า ที่ส าธารณสุ ข เข้า มาทํ า การฉี ด พ่ น ยา ในกรณี ท่ีโ รค
ไข้เลือดออกระบาด หรือพบผูป้ ว่ ยบริเวณทีพ่ กั อาศัย
(6) เก็บทําลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มดิ ชิด
เพือ่ ไม่ให้รองรับนํ้าได้ จะช่วยกําจัดแหล่งเพาะพันธุย์ ุงได้ดี
(7) บริเวณทีป่ ลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่ นก็ทําให้มยี ุงมาก เพราะยุงจะ
ชอบเกาะพักอยู่ในที่มดื ๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึน้ ถ้าเป็ นต้นไม้
ประดับในบริเวณบ้าน ก็ต้องคอยสังเกตว่ารดนํ้ ามากไปจนมีน้ํ าขังอยู่ใน
จานรองกระถางหรือเปล่า พยายามเทนํ้าทิง้ บ่อยๆ
(8) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายนํ้ า โดยรอบโครงการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดนํ้าขัง และสามารถระบายนํ้าออกได้ดไี ม่ให้เกิดการอุดตัน
(9) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทํางาน
(10) กํา จัด ยุ ง และแหล่ ง เพาะพัน ธุ์ยุ ง ก่ อ นและหลัง รื้อ ถอนบ้า นพัก คนงาน
ห้องนํ้า ห้องส้วม โดยวิธดี งั ต่อไปนี้
- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทัง้ ก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อ
คนงานทัง้ หมดย้ายออกไปหมดแล้ว
- ใส่ทรายอะเบทในภาชนะทีพ่ บลูกนํ้า
- ทําความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายหลังการรือ้ ถอน และเมือ่ ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จ
ทันที

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
5. โรคที่แมลงวันเป็ นพาหะ เช่น
 อหิวาตกโรค
สาเหตุจากการเกิดโรค
เกิดจากการรับประทานอาหารและ
นํ้ า ดื่ม ที่ไ ม่ส ะอาด มีแ มลงวัน ตอม โดย
แมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียนของ
ผู้ ป่ ว ย และนํ า เชื้อ แพร่ ก ระจายอยู่ ใ น
อาหารและนํ้าดืม่

5-49
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จัดให้มหี อ้ งส้วมทีส่ ะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล
- ตรวจสอบความสะอาดของถัง
สํ า ร อ ง นํ้ า ใ ช้ บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
จัดให้มนี ้ําดืม่ และนํ้าใช้ทส่ี ะอาดให้คนงาน
ก่ อ สร้ า งและบ้ า นพัก คนงาน
รณรงค์ให้ลา้ งมือทุกครัง้ ก่อนรับประทานอาหาร
ทุ ก 3 เดือ น ตลอดระยะเวลา
รณรงค์ให้รบั ประทานอาหารทีป่ รุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารทีม่ แี มลงวัน
ก่อสร้าง
ตอม
รณรงค์ให้เก็บภาชนะทีใ่ ส่อาหารให้มดิ ชิด ไม่ให้แมลงวันไปตอมได้
ฉีดพ่นยากําจัดแมลงวันในบริเวณทีม่ แี มลงวันชุกชุม
ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทํางาน
กําจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรือ้ ถอนบ้านพักคนงาน ห้องนํ้ า
ห้องส้วม โดยวิธดี งั ต่อไปนี้
- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทัง้ ก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงาน
ทัง้ หมดย้ายออกไปหมดแล้ว
- กําจัดขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้เทศบาลตําบลราไวย์
เข้ามารับไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือค้าง
- สูบสิง่ ปฏิกลู ภายในถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป โดยเทศบาลตําบลราไวย์ นําไป
กําจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝงั กลบถังบําบัดนํ้ าเสียสําเร็จรูป
ในทันที
- ทําความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายหลังการรือ้ ถอน และเมือ่ ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-50

6. โรคที่คนเป็ นพาหะ เช่น
 โรคไวรัสตับอักเสบ บี, ซี
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิด จากการมีเ พศสัม พัน ธ์ร่ว มกับ ผู้
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ บี, ซี
- เกิด จากสัม ผัส กับ เลือ ดผู้ป่ ว ย เช่ น
ถูกเข็มที่ใช้เจาะเลือด หรือฉีดยา
ผูป้ ว่ ยทีม่ เี ชือ้ ไวรัสอยู่ตําหรือแทงโดย
อุบตั เิ หตุทม่ี อื หรือผิวหนังถลอกแล้ว
ไปสัมผัสกับเลือดของผูป้ ว่ ย
- ประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
พิจารณารับคนงานในท้องถิน่ เป็ นอันดับแรก กรณีรบั คนงานต่างด้าวเข้า - ตรวจสุ ข ภาพคนงานก่ อ นรับ เข้า
ทํางาน ต้องรับคนงานต่างด้าวทีม่ ใี บอนุ ญาตเข้าทํางานอย่างถูกต้องตาม
ทํางาน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับคนงาน
- ตรวจสอบความสะอาดของ
กฎหมาย
ถั ง สํ า ร อ ง นํ้ า ใ ช้ บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทํางาน
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุก 3
ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยทีถ่ ูกต้องทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น
จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูก - ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วน
เกรอะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้
สุขลักษณะ เช่น
ประสานรถสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล มาสู บ
- บ้า นพัก คนงานโครงการจะสร้ า งให้ม ีม าตรฐานตามที่ก ฎหมาย
กําหนด มีการระบายอากาศที่ดไี ม่อบั ทึบ อีกทัง้ ยังจัดให้คนงานพัก
กําจัด ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
อาศัยภายในห้องพักตามจํานวนคนต่อห้องทีเ่ หมาะสม และไม่แออัด
ก่อสร้าง
จนเกินไป
- จัดห้องสุขาทีถ่ ูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน
- จัดให้มนี ้ํ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ทีส่ ะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่าง
เพียงพอ
- จัดให้มกี ารบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วมและนํ้าใช้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- จัด ให้ม ีก ารรองรับ ขยะมูล ฝอยที่ม ีข นาดที่เ หมาะสม และจํ า นวน
เพียงพอเพือ่ รองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิง้
ขยะมูล ฝอยในภาชนะรองรับ ที่จดั เตรีย มไว้อ ย่า งเคร่งครัด พร้อ ม
รวบรวมนํ าไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มขี ยะเหลือ
ตกค้าง
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

5-51

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)
7. โรควัณโรค
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เ กิ ด จ า ก ไ ด้ รั บ เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย
Mycobacterium tuberculosis ทีอ่ าศัยอยู่ในปอด
ของผูป้ ่วย โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทํา
ให้เชือ้ กระจายในอากาศ นอกจากนี้เสมหะของผู้
ทีม่ เี ชือ้ วัณโรค ลงสูพ่ น้ื ทีไ่ ม่ม ี แสงแดดส่อง เชือ้ ก็
สามารถอยูใ่ นเสมหะทีแ่ ห้งได้นาน
- เชื้อ จะกระจายอยู่ ใ นอากาศและเข้า สู่
ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจ จนก่อให้เกิด
โรค
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
- เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณทีพ่ กั
อาศัยไม่ดี มีความชืน้ ไม่มแี สงแดดส่องถึง

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1) พิจารณารับคนงานในท้องถิน่ เป็ นอันดับแรก กรณีรบั คนงานต่างด้าวเข้า - ให้ ต รวจสุ ข ภาพคนงานก่ อ น
ทํางาน ต้องรับคนงานต่างด้าวทีม่ ใี บอนุ ญาตเข้าทํางานอย่างถูกต้องตาม
รับเข้าทํางาน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับ
กฎหมาย
คนงาน
(2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทํางาน
- ตรวจสอบความสะอาดของถัง
(3) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูก
สํ า ร อ ง นํ้ า ใ ช้ บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
สุขลักษณะ เช่น
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุก
- บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มมี าตรฐานตามทีก่ ฎหมาย
3 เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
กําหนด มีการระบายอากาศทีด่ ไี ม่อบั ทึบ อีกทัง้ ยังจัดให้คนงานพัก
ก่อสร้าง
อาศัยภายในห้องพักตามจํานวนคนต่อห้องทีเ่ หมาะสม และไม่แออัด - ตรวจสอบปริม าณตะกอนของ
ส่วนเกรอะ หากปริมาณตะกอน
จนเกินไป
เต็มให้ประสานรถสูบสิง่ ปฏิกูล
- จัดห้องสุขาทีถ่ ูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน
มาสูบกําจัด ทุกสัปดาห์ ตลอด
- จัดให้มนี ้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ทีส่ ะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่าง
เพียงพอ
ระยะเวลาก่อสร้าง
- จัดให้มกี ารบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วมและนํ้าใช้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- จัด ให้ม ีก ารรองรับ ขยะมูล ฝอยที่ม ีข นาดที่เ หมาะสม และจํา นวน
เพียงพอเพือ่ รองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิง้
ขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม
รวบรวมนํ าไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มขี ยะเหลือ
ตกค้าง
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
8. โรคไข้หวัดนก
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เ กิ ด จ า ก ก า ร สั ม ผั ส นํ้ า มู ก
นํ้ าลาย หรือมูลของสัตว์ปีกทีป่ ่วยหรือ
ตายด้วยโรคไข้หวัดนก
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
- เกิด จากระบบระบายอากาศ
บริเวณที่พกั อาศัยไม่ดี มีความชื้น ไม่
มีแสงแดดส่องถึง

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
5-52
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
พิจ ารณารับ คนงานในท้อ งถิ่น เป็ น อัน ดับ แรก กรณี ร ับ คนงานต่ า งด้า วเข้า - ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า
ทํางาน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับคนงาน
ทํา งาน ต้อ งรับ คนงานต่ า งด้า วที่ม ีใ บอนุ ญ าตเข้า ทํา งานอย่า งถู ก ต้อ งตาม
- ตรวจสอบความสะอาดของถัง
กฎหมาย
สํารองนํ้าใช้บริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทํางาน
และบ้านพักคนงาน ทุก 3 เดือน
ห้ามนําสัตว์ปีกเข้ามาเลีย้ งในบริเวณบ้านพักคนงานและพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
รณรงค์ให้ลา้ งมือด้วยสบูแ่ ละนํ้าทุกครัง้ ทีม่ กี ารสัมผัสสัตว์ปีก
ในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรค รณรงค์ให้ไม่ควรใช้มอื เปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีก - ตรวจสอบปริม าณตะกอนของ
ส่วนเกรอะ หากปริมาณตะกอน
ทีป่ ่วยหรือตาย แต่ต้องทําการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิ ดปาก จมูก และล้างมือ
ด้วยสบูแ่ ละนํ้าทุกครัง้
เต็ม ให้ป ระสานรถสูบ สิ่ง ปฏิกู ล
จัด ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การให้แ ก่ คนงานก่ อ สร้า งอย่า งถู ก
มาสูบกําจัด ทุกสัปดาห์ ตลอด
สุขลักษณะ เช่น
ระยะเวลาก่อสร้าง
- บ้านพักคนงาน โครงการจะสร้างให้มมี าตรฐานตามทีก่ ฎหมายกําหนด มี
การระบายอากาศที่ดีไ ม่อ ับ ทึบ อีก ทัง้ ยัง จัด ให้ค นงานพัก อาศัย ภายใน
ห้องพักตามจํานวนคนต่อห้องทีเ่ หมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป
- จัดห้องสุขาทีถ่ ูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน
- จัด ให้ม ีน้ํ า เพื่อ การอุ ป โภคบริโ ภค ที่ส ะอาดแก่ ค นงานก่ อ สร้า ง อย่ า ง
เพียงพอ
- จัดให้มกี ารบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วมและนํ้าใช้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- จัดให้มกี ารรองรับขยะมูลฝอยที่มขี นาดที่เหมาะสม และจํานวนเพียงพอ
เพือ่ รองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิง้ ขยะมูลฝอยใน
ภาชนะรองรับทีจ่ ดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนํ าไปกําจัดให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มขี ยะเหลือตกค้าง
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)

5-53
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

9. โรคซาร์ส
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิ ด จากการสั ม ผั ส นํ้ ามู ก
นํ้ า ลาย ของผู้ ป่ ว ยที่ติ ด เชื้ อ ไวรัส
ซาร์ ส ซึ่ง เชื้อ ไวรัส ซาร์ ส ดัง กล่ า ว
สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ราว
3-6 ชม. และเกาะติดอยู่กบั ข้าวของ
เครื่ อ งใช้ ซ่ึ ง หากมี ใ ครสั ม ผั ส ใน
ระยะเวลาดัง กล่ า วแล้ว อาจจะติด
เชือ้ ไวรัสดังกล่าวได้
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
- ระบบระบายอากาศบริเวณที่
พั ก อาศั ย ไม่ ดี มี ค วามชื้ น ไม่ ม ี
แสงแดดส่องถึง

(1) พิจารณารับคนงานในท้องถิน่ เป็ นอันดับแรก กรณีรบั คนงานต่างด้าวเข้าทํางาน
ต้องรับคนงานต่างด้าวทีม่ ใี บอนุ ญาตเข้าทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทํางาน
(3) ห้ามนําสัตว์ปีกเข้ามาเลีย้ งในบริเวณบ้านพักคนงานและพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(4) รณรงค์ให้ลา้ งมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และนํ้ าโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่
ควรขยีต้ า จมูกหรือปาก
(5) รณรงค์ให้ใช้ผา้ ปิ ดตา ปิ ดจมูกทุกครัง้ เมื่อไอหรือจาม ขณะที่มอี าการเป็ นหวัด
ควรใช้หน้ากากอนามัยอยูเ่ สมอ
(6) จัด ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การให้แ ก่ คนงานก่ อ สร้า งอย่ า งถู ก
สุขลักษณะ เช่น
- บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มมี าตรฐานตามทีก่ ฎหมายกําหนด มี
การระบายอากาศทีด่ ไี ม่อบั ทึบ อีกทัง้ ยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพัก
ตามจํานวนคนต่อห้องทีเ่ หมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป
- จัดห้องสุขาทีถ่ ูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน
- จัดให้มนี ้ําเพือ่ การอุปโภคบริโภค ทีส่ ะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ
- จัดให้มกี ารบําบัดนํ้าเสียจากห้องส้วมและนํ้าใช้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- จัดให้มกี ารรองรับขยะมูลฝอยทีม่ ขี นาดทีเ่ หมาะสม และจํานวนเพียงพอเพื่อ
รองรับ ขยะมูล ฝอยจากคนงาน และควบคุ ม ให้ค นงานทิ้ง ขยะมูล ฝอยใน
ภาชนะรองรับที่จดั เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนํ าไปกําจัดให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มขี ยะเหลือตกค้าง

-

-

-

-

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ให้ ต รวจสุ ข ภาพคนงานก่ อ น
รับเข้าทํางาน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับ
คนงาน
ตรวจสอบความสะอาดของถัง
สํ า ร อ ง นํ้ า ใ ช้ บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุก
3 เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ก่อสร้าง
ตรวจสอบปริม าณตะกอนของ
ส่วนเกรอะ หากปริมาณตะกอน
เต็ม ให้ป ระสานรถสูบ สิ่ง ปฏิกูล
มาสูบกําจัด ทุกสัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
ตรวจสอบความสะอาดของห้อง
ส้ว มบริเ วณพื้น ที่ก่ อ สร้า งและ
บ้านพักคนงาน ทุกสัปดาห์
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
10. โรคเครียด ซึง่ จะนําไปสูโ่ รค
 โรคนอนไม่หลับ
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 โรคประสาท

5-54

สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิด จากความวิต กกัง วลด้า นความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
- ผลกระทบที่เ กิ ด จากกิ จ กรรมการ
ก่ อ ส ร้ า ง เ ช่ น ฝุ่ น ล ะ อ อ ง เ สี ย ง ดั ง
แรงสั น่ สะเทื อ น และกลิ่ น จากขยะหรื อ
นํ้าเสีย เป็ นต้น

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1) จัดหาทีพ่ กั อาศัยทีแ่ ข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน
(2) แบ่งเวลาการทํางานและการพักผ่อนให้มคี วามเหมาะสม
(3) วางมาตรการกับดูแลและควบคุม คนงานรบกวนหรือ บุกรุ กพื้น ที่นอก
โครงการ เช่น
- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพือ่ ป้องกันปญั หาการลักขโมยกับ
ทําร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือ
ระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง
- กําหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมี
การเซ็นชือ่ เข้า-ออกบ้านพัก
- บริษทั ฯ จะไม่อนุ ญาตให้คนงานพักอาศัยทีบ่ ริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- มีผจู้ ดั การแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผูพ้ กั อาศัยอย่าง
น้อยสัปดาห์ละครัง้
- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดใน
บริเวณบ้านพักคนงาน
- ติดตัง้ อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย
- หากคนงานฝ่าฝื นกฎระเบียบหรือทําผิดกฎหมาย บริษทั ผูร้ บั เหมา
จะต้องลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 สุขภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
11. อุบตั ิ เหตุ
สาเหตุจากการเกิดโรค
- การเกิดอัคคีภยั
- เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการ
ก่อสร้างชํารุดเสียหาย
- การปฏิบตั งิ านโดยความประมาท
ขาดความระมัดระวัง

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ติดตัง้ ถังดับเพลิงให้เพียงพอในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง และติดตัง้ ถังดับเพลิงในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ให้คาํ แนะนํากับเจ้าหน้าทีท่ ุกคนถึงวิธกี ารใช้ถงั ดับเพลิงอย่างถูกต้อง
เคลือ่ นย้ายวัสดุทเ่ี ป็ นเชือ้ เพลิงออกจากพืน้ ที่ ทีม่ กี ารเชือ่ ม
เก็บวัตถุไวไฟไว้เป็ นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชดั เจน
ห้ามไม่ให้สบู บุหรีใ่ นพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ พร้อมทัง้ ให้
มีป้าย
(6) เครือ่ งมือหรือเครือ่ งจักรต้องได้รบั การดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้
(7) เครือ่ งมือหรือเครือ่ งจักรทีช่ าํ รุดเสียหายห้ามใช้งาน
(8) ตรวจสอบสภาพเครือ่ งจักรก่อนการใช้งานทุกครัง้
(9) จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง
(10) ติดตัง้ แนวรัว้ หรือทําการปิดกัน้ พืน้ ทีอ่ นั ตราย
(11) ติดเครือ่ งหมายแจ้งเตือน “พืน้ ทีอ่ นั ตราย“
(12) ห้ามพนักงาน หรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าพืน้ ทีอ่ นั ตราย
(13) จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท
แว่นตา

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง(ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ทัศนียภาพ

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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ป จั จุ บ ัน โครงการยัง ไม่ม ีก ารก่ อ สร้า งอาคาร แต่ เ มื่อ มีก ารก่ อ สร้า ง
อาคารห้องชุด สูง 1-5 ชัน้ จํานวน 11 อาคาร อาจมีความจําเป็ นต้องใช้
อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกขณะก่อสร้าง เช่น ตาข่ายกันฝุน่ นัง่ ร้าน
ฯลฯ ซึง่ จะมีผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพต่อผูท้ พ่ี บเห็นและอยู่อาศัยทีอ่ ยู่
ในระยะใกล้หรือระยะประชิดกับโครงการในระดับสูง กิจกรรมดังกล่าวใช้
ระยะเวลา ประมาณ 14 เดื อ น เพื่อ เป็ น การลดผลกระทบโครงการ
กําหนดให้ผู้รบั เหมาก่อสร้างทําการปิ ดล้อมด้วยรัว้ เมทัลชีทชัวคราว
่
สูง
2.40 เมตร ตามแนวเขตที่ดนิ เพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบ และช่วยลด
ผลกระทบต่อการรับรู้ของผูอ้ ยู่อาศัย ผู้ท่พี บเห็น และผู้ท่สี ญ
ั จรผ่านพื้นที่
โครงการในระยะใกล้ หรือระยะประชิดกับโครงการ รวมทัง้ ใช้วสั ดุและสีของ
วัสดุและอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในขณะก่อสร้าง เช่น ตาข่ายกันฝุ่น นัง่ ร้าน ที่เป็ นสี
โทนอ่ อ นและมี ค วามกลมกลื น กั บ สี ข องอาคารข้ า งเคี ย ง รวมทั ้ง
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ เช่น สีน้ํ าตาล สีขาว เป็ นต้น
ดังนัน้ ผลกระทบทีม่ จี งึ อยูใ่ นระดับตํ่า

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- การชํารุดของวัสดุท่ใี ช้ปิด
จัดให้มรี วั ้ เมทัลชีท สูงประมาณ 2.40 เมตร
กัน้ พื้นทีก่ ่อสร้าง ทุกเดือน
กําหนดให้มกี ารก่อสร้างในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการเท่านัน้
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการใช้ ว ัส ดุ แ ละสีข องวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้
ในขณะก่อสร้าง เช่น ตาข่ายกันฝุ่น นัง่ ร้าน ทีเ่ ป็ นสี
โทนอ่ อ นและมี ค วามกลมกลื น กั บ สี ข องอาคาร
ข้างเคียง รวมทัง้ สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของ
โครงการ เช่น สีน้ําตาล สีเทา เป็ นต้น
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ออก
จากพื้ น ที่ โ ครงการ พร้ อ มทั ง้ ปรั บ สภาพพื้ น ที่
โครงการให้ดสู ะอาดเรียบร้อย

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1)
(2)
(3)

(4)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมปิ ระเทศ
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ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด เพื่อการค้าใช้ประโยชน์
เป็ นโรงแรม ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวจะไม่สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงลักษณะภูม ิ
ประเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมปิ ระเทศของพืน้ ทีโ่ ครงการยังคงเป็ นทีร่ าบ
มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ พ้นื ที่ จากเดิมที่เป็ นพื้นที่ว่างมี
ต้น ไม้แ ละวัช พืช ขึ้น ปกคลุ ม เปลี่ย นไปเป็ น อาคารห้อ งชุ ด สูง 1-5 ชัน้
จํา นวน 11 อาคาร พร้อ มทัง้ ระบบสาธารณู ป การ ที่จ อดรถยนต์ภ ายใน
โครงการ ถนน สระว่ายนํ้ า และพืน้ ทีส่ เี ขียว อย่างไรก็ตาม โครงการได้จดั
พืน้ ที่สเี ขียวและจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิด
เป็ น พื้น ที่ส ีเ ขีย ว ร้อ ยละ 17.61 ของพื้น ที่โ ครงการ ดัง นั น้ การดํา เนิ น
โครงการจึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมปิ ระเทศ

-

-

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.2 ทรั พ ยากรดิ น และการเกิ ด
โครงการจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียว ร้อยละ 17.61 ของพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยการปลูกหญ้า (1) จัดให้มพี ้นื ที่สเี ขียว ร้อยละ 17.61 ของ
ดินถล่ม
ไม้พมุ่ และไม้ยนื ต้นปกคลุมดินในพืน้ ทีโ่ ครงการ ซึง่ จะช่วยดูดซับนํ้ าฝน ชะลอการไหล
พื้น ที่โ ครงการทัง้ หมด โดยการปลู ก
ของนํ้ าฝนและลดการกัดเซาะหน้ าดินได้ สําหรับการระบายนํ้ าฝนของโครงการ จะ
หญ้า ไม้พมุ่ และไม้ยนื ต้นปกคลุมดินใน
แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากชัน้ หลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
ระบายนํ้าฝนบนพืน้ ดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหล (2) จัดให้มที ่อระบายนํ้ า ฝนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 0.40
ซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณสนามหญ้าและพืน้ ทีส่ เี ขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ํ าฝนไหลไป
เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อพัก
ตามความลาดชันของภูมปิ ระเทศ ซึง่ นํ้ าฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่บ่อระบายนํ้ าทีเ่ ตรียมไว้
นํ้ าเป็ นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ
สําหรับนํ้าฝนจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะรวบรวมนํ้าฝนลงท่อระบายนํ้าฝน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อ
โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity)
พักนํ้ าเป็ นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้ มถ่วงของโลก (Gravity)
นํ้าฝนจากส่วนนี้ทงั ้ หมดจะรวบรวมเข้าสูบ่ อ่ หน่วงนํ้าต่อไป
สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหน่ วงนํ้ า โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมี
ปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนัน้ จึงคาดว่าอยู่ในระดับตํ่าต่อทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)

5-59
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 ธรณี ว ิท ยา และการเกิด (1) ธรณี วิทยา และการเกิ ดแผ่นดิ นไหว
แผ่นดินไหว
พื้น ที่โ ครงการเป็ น พื้น ที่ร าบ บริเ วณพื้น ที่โ ครงการเป็ น
ตะกอนเศษหิน เชิง เขา :ทรายและดิน เคลย์ สีเ ทาจาง การคัด
ขนาดไม่ดี พบแร่ดบี ุกสะสมตัวมาก ยุคควอเทอร์นารี และพืน้ ที่
โครงการอยู่ในเขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คลั ลี
คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ทําให้ทุกคน
ตกใจ สิง่ ก่อสร้างทีอ่ อกแบบไม่ดปี รากฏความเสียหาย โดยเขตนี้
กรมทรัพ ยากรธรณี กํ า หนดว่ า มีค วามเสี่ย งในการเกิด ความ
เสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิตแิ ผ่นดินไหวของ
กรมอุ ตุนิยมวิทยาปี ล่าสุด พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 พบการเกิด
แผ่ น ดิน ไหวที่ม ีจุ ด ศู น ย์ ก ลางอยู่ ท่ีอํ า เภอถลาง จัง หวัด ภู เ ก็ต
ขนาดรุนแรงทีส่ ดุ 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16
เมษายน 2555 ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2555 ทําให้เกิดการส่ง
ถ่ายแรงสันสะเทื
่
อน และเป็ นตัวกระตุน้ ให้แขนงของรอยเลือ่ นคลอง
มะรุ่ยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ใน
จังหวัดภูเก็ต หลังจากนัน้ มีแผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ชอ็ ก
ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครัง้ รูส้ กึ ได้ประมาณ 4 ครัง้
และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือน
ประชาชนในพืน้ ทีบ่ ้านลิพอน-บางขาม หมู่ท่ี 2 ตําบลศรีสุนทร
อําเภอถลาง เสียหายเล็กน้อยกว่า 200 หลังคาเรือน ตําบลป่า
คลอก อําเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็ น
บ้านปูนก่ออิฐชัน้ เดียว ขณะทีเ่ ขือ่ นบางเหนียวดํา ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1) จัดเส้นทางหนีภยั โดยมีป้ายบอกเป็ นระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ
เมื่อ เกิดเหตุ ก ารณ์ ภยั พิบ ตั ิข้นึ สามารถอพยพไปยังจุด รวมพลได้
อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน
(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบหากเกิดธรณี
พิบ ัติ ภ ัย ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ และผูพ้ กั อาศัยในการอพยพออกจาก
อาคารได้ทนั ท่วงที
(3) ติด ป้ า ยประชาสัม พัน ธ์ห รือ จัด ทํา แผ่น พับ ประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ ให้
ความรู้ด้านการปฏิบตั ิตนกรณีเกิดธรณีพบิ ตั ิภยั แก่เจ้าหน้ าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผูพ้ กั อาศัยในโครงการ
(4) จัดให้มกี ารซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้ าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผูพ้ กั อาศัยในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อม
อพยพหนีภยั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายต่างๆ ของโครงการจะต้องเข้าร่วมการ
ฝึกดังกล่าวด้วย เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเมือ่ เกิด
เหตุ การณ์ จริงขึ้น โดยกําหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พกั อาศัย
ภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และ
ให้มกี ารซักซ้อมอย่างน้อยปีละครัง้
(5) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารทีส่ ภาวิศวกรรับรอง
(6) ออกแบบอาคารเพื่ อ รองรั บ แผ่ น ดิ น ไหวตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับนํ้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื้ น ดิ น ที่ ร อบรั บ อาคารในการต้ า นทานแรงสัน่ สะเทื อ นของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
(7) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของท้องถิน่
อย่างเคร่งครัด

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนี
ภั ย ไ ว้ ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ
โครงการ ทุก 1 ปี ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบการซ้ อ มแผน
อพยพเพื่อ ความปลอดภัย
ข อ ง ผู้ ที่ พั ก อ า ศั ย แ ล ะ
พนักงานในโครงการ ทุก 1
ปี
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)

5-60
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.3 ธรณี ว ิ ท ยา และการเกิ ด หมู่ท่ี 7 ตําบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รบั ความเสียหายแต่อย่างใด
แผ่นดินไหว
(สํานักธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนทีแ่ สดงการ
ประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า พืน้ ทีโ่ ครงการอยู่หา่ ง
จากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวระยะทางประมาณ 28.90 กิโลเมตร มีความ
รุนแรงระดับ V เมอร์คลั ลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงที่
ทําให้รสู้ กึ เกือบทุกคน ของในบ้านเริม่ แกว่งไกว
นอกจากนี้บริเวณโครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดย
อยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ท่สี ุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็ นรอย
เลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี กระบี่ และพังงา เป็ นระยะทาง
ประมาณ 11 กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบการก่อสร้างให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิก ารและผัง เมือ งมีก ารใช้เ สาเข็ม รับ นํ้ า หนัก
อาคาร ดังนัน้ การเกิดแผ่นดินไหวจึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการอยู่
ในระดับตํ่า
(2) การเกิ ดสึนามิ
ั่
พื้น ที่โ ครงการอยู่ห่า งจากแนวชายฝ งทะเลประมาณ
197-335 เมตร
เมตร จากแผนทีเ่ ส้นทางหนีภยั สึนามิหาดในหาน-หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
พบว่า บริเวณพืน้ ทีข่ องโครงการไม่ได้รบั ผลกระทบจากสึนามิ อย่างไรก็ตาม
บริเวณจุดปลอดภัยทีใ่ กล้โครงการมากทีส่ ุด คือ บริเวณทีส่ งู เยื้องกับซอยทวี
สมานอนุ สรณ์ โดยมีระยะทางประมาณ 300 เมตร และสถานทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
คือ วัดสว่างอารมณ์ โดยมีระยะทางประมาณ 730 เมตร ดังนัน้ ผลกระทบ
จากการเกิดสึนามิต่อพืน้ ทีโ่ ครงการจึงอยูใ่ นระดับตํ่า

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ

5-61
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อม
ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ ที่ สํ า คั ญ ใ น ร ะ ย ะ ดํ า เ นิ น ก า ร คื อ ฝุ่ น ล ะ อ อ ง แ ล ะ ก๊ า ซ (1) ติดป้ ายให้ผู้พ กั อาศัยดับเครื่อ งยนต์ - ตรวจวัด โดยระบบกราวิ
ในกรณี ท่ี ไ ม่ ม ี ก ารขับ เคลื่ อ น เช่ น
เ ม ต ริ ก ( Gravimetric)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษทั ฯ ที่ปรึกษาได้คํานวณปริมาณ
ด้ว ยเครื่อ งเก็บ ตัว อย่ า ง
มลพิษทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้แบบจําลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten,
กรณีท่จี อดรอผู้พกั อาศัยคนอื่น และ
อากาศ TSPชนิดไฮโวลุม
1996
ลดความเร็วของยานพาหนะภายใน
ั หาเรื่อ งฝุ่ น ฟุ้ ง
(High Volume Air
โครงการเพื่อ ลดป ญ
(1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP)
้
่
Sampler) บริ เ วณพื้ น ที่
กระจาย
จากการคํานวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทําให้ฝนุ ละอองฟุงกระจายในพืน้ ที่
่
โครงการ ทุ ก 6 เดื อ น
ประมาณ 0.04295535 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุนละอองรวมทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมี (2) จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
่
ตลอดระยะเวลา
รวมทัง้ ดูแลรักษาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ค่ า อยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน (ค่ า มาตรฐานฝุน เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง เท่ า กับ 0.330 มิล ลิก รัม /
ดําเนินการ
บริเ วณพื้น ที่ว่า ง เพื่อ ให้ช่ว ยดูด ซับ
ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
มลสารทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีเ่ ข้ามา - ตรวจวัด โดยระบบกราวิ
(2) ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
เ ม ต ริ ก ( Gravimetric)
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
จากการคํานวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทําให้ฝนุ่ ละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจาย
ด้ว ยเครื่อ งเก็บ ตัว อย่ า ง
ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 0.02479954 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ (3) จํ า กั ด ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง ร ถ ภ า ย ใ น
้
้
อากาศ PM10 ชนิดไฮโว
โครงการ เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
เกิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชม. เท่ากับ 0.120
ลุม(High Volume Air
ของฝุ่น บริเ วณผิว ถนน โดยติด ป้ า ย
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.
Sampler) บริ เ วณพื้ น ที่
จํากัดความเร็ว
2538)
(4) ทําความสะอาดถนนภายในโครงการ
โครงการ ทุ ก 6 เดื อ น
(3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
โดยการล้ า งถนนเป็ น ประจํ า เพื่อ
ตลอดระยะเวลา
จากการคํานวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทําให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฟุ้ง
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุน่ บริเวณ
ดําเนินการ
กระจายในพื้น ที่ 0.55488054 มิล ลิก รัม /ลูก บาศก์เ มตร ซึ่ง ก๊ า ซคาร์บ อนมอนอกไซด์ ที่
ผิวถนน
เกิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สงู สุด 1
ชม. ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)
มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
เมื่อเปิ ดดําเนิ นการมลพิษทางเสียงและความสันสะเทื
่
อนที่จะเกิดขึ้นจะเกิดจาก
การจราจรของรถทีเ่ ข้า-ออกภายในโครงการ เนื่องจากโครงการเป็ นการประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุ ด ซึ่ง เป็ น สถานที่ท่ีต้อ งการความสงบเงีย บ ประกอบกับ เสีย งจาก
การจราจรเป็ นเสียงทีไ่ ด้ยนิ เป็ นปกติประจําอยู่แล้วของสังคมเมือง และจากการตรวจวัด
ระดับเสียงบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2561 โดยบริเวณจุด
ตรวจวัดดังกล่าวมีค่าระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 53.70 dB(A) ดังนัน้ จึงคาดว่า
ผลกระทบอยูใ่ นระดับตํ่า

5-62
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากพืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการ ตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ สภาพแวดล้อม
ทัวไปบริ
่
เวณพืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว และ
พื้น ที่พ าณิ ช ยกรรม ดัง นั น้ การดํา เนิ น โครงการในระยะดํา เนิ น การจึง ไม่ก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก สําหรับรายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้
1) ทรัพยากรป่ าไม้
จากผลการสํารวจพรรณไม้ท่พี บในพื้นที่โครงการพบพรรณไม้ ได้แก่ ต้นกระถิน
ณรงค์ ทัง้ นี้ ไ ม่พบพรรณไม้ท่จี ดั เป็ นพืช อนุ รกั ษ์ ตามพระราชบัญ ญัติ พันธุ์พชื พ.ศ.
2518 รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุใ์ นธรรมชาติ (extinct in
the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์ (endangered) มี
แนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อ
ชนิ ด พืช ป่า แนบท้า ยอนุ ส ญ
ั ญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่ อ ย่ า งใด
ดังนัน้ การดําเนินโครงการในระยะดําเนินการจึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อทรัพยากร
ปา่ ไม้แต่อย่างใด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
(1) จํากัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่
โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
(2) ทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดบั เครื่องยนต์
เมือ่ จอดรถ
(3) ปลูกต้นไม้ยนื ต้นเป็ นรัว้ กันเสียงโดยรอบ
โครงการ
(4) กําหนดกิจกรรมทีจ่ ะเกิดเสียงดังรบกวน
ให้อยูภ่ ายในอาคาร
-

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

-
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-63

2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
สิง่ มีชีวติ บนบกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีน้อยมาก
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีการพัฒนาเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยทําให้ไม่พบสิง่ มีชวี ติ ประเภทสัตว์ป่าทีม่ ี
คุณค่าแก่การอนุ รกั ษ์หรือสัตว์ปา่ ทีห่ ายาก สัตว์บกทีพ่ บก็เป็ นชนิดทีพ่ บได้ทวไปในพื
ั่
น้ ทีต่ ่างๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือสัตว์สะเทินนํ้ าสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ คางคก
บ้าน อึง่ อ่างบ้าน และปาดบ้าน สัตว์เลือ้ ยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิ้งก่า จิ้งเหลนบ้าน และกิ้งกือ
นก (Birds) ได้แก่ นกกระจิบ และนกเอีย้ งสาริกา แมลง (Insects) ได้แก่ มด ตักแตน
๊
และแมลงปอ
่
่
บ้าน ทัง้ นี้ สัตว์บกทีพ่ บทัง้ หมดไม่จดั เป็ นสัตว์ปาสงวน สัตว์ปาคุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตสิ งวน
และคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญ
พันธุใ์ นธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์
(endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้คุกคาม (near threatened) ตามบัญชี
รายชื่อ ชนิ ด สัต ว์ป่า แนบท้า ยอนุ ส ญ
ั ญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทย เนื่ อ งจากสัต ว์
ดังกล่าวที่พบเป็ นชนิดที่มกี ารแพร่กระจายทัวไปตามพื
่
้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ดังนัน้ การ
ดําเนินโครงการในระยะดําเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์บก

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.2 นิเวศวิทยาทางนํ้า

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-64
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

พืน้ ทีโ่ ครงการมีคลองปากบางไหลผ่านพืน้ ทีโ่ ครงการ สัตว์น้ํ าทีพ่ บในคลองปากบาง
ได้แก่ ปลาซิวแก้ว และปลาสร้อย โดยโครงการได้จดั ให้มถี งั บําบัดนํ้าเสียระบบเติมอากาศ
ชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration Tank) จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบําบัดนํ้าเสีย
WWT-U, WWT-V, WWT-X, WWT-Y1 และ WWT-Y2 ถังบําบัดนํ้าเสียระบบเกรอะ-กรอง
ไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter) จํานวน 3 ชุด ได้แก่ SS-1, SS-2 และ SS-3 ถังดัก
ไขมัน จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังดักไขมัน GT-U, GT-V, GT-X, GT-Y1 และ GT-Y1 นํ้าเสีย
ทีผ่ ่านการบําบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บนํ้ ารดนํ้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด รวม
จํา นวน 5 ชุด จากนัน้ จะสูบ ด้ว ยเครื่อ งสูบนํ้ า อัต ราการสูบ 10 ลูก บาศก์เ มตร/ชัวโมง
่
จํานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดนํ้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดนํ้าแบบท่อซึมดิน โดย
อัตราการซึมนํ้ าของดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (คิดอัตราการซึมนํ้ าของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนํ านํ้ าเสียทีผ่ ่าน
การบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดนํ้าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี าร
ปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝ นโครงการสามารถนํ า นํ้ าทิ้ง ที่ผ่า นการบํา บัดแล้ว มาใช้ร ดนํ้ า ต้นไม้ใ น
โครงการได้ 32.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้ าแล้ง) สําหรับปริม าณนํ้ า ที่เ หลือ
119.29 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหล
เข้าสู่ถงั เติมอากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํ้ า และระบายออกสู่คลองปากบาง
ต่อไป
ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้ าในระยะดําเนินการ ทัง้ นี้เพื่อเป็ น
การป้องกันผลกระทบในระยะดําเนินการ โครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านการจัดการนํ้าเสียอย่างเคร่งครัด

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-
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2.3 นิเวศวิทยาทางทะเล

5-65
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
พืน้ ทีโ่ ครงการด้านทิศใต้อยู่ใกล้กบั หาดราไวย์ จากการสํารวจภาคสนามของบริษทั ทีป่ รึกษา (1) นํ้ าเ สี ย ที่ ผ่ า นการบํ า บั ด แล้ ว
บริเวณหาดราไวย์ ซึง่ อยูด่ า้ นทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2562 โดยกําหนดจุด
นํ ามาใช้ประโยชน์ โดยการรดนํ้ า
สํารวจขนานกับแนวชายฝงั ่ บริเวณหาดราไวย์ ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 2
ต้น ไม้ภ ายในพื้น ที่โ ครงการโดย
ั่
นํ้ าส่วนที่เหลือโครงการจะนํ าไป
สถานี (S.1-S.2) โดยทําการสํารวจระยะห่างจากชายฝงประมาณ
200 เมตร ได้แก่ สถานีสาํ รวจที่
ล้างอุปกรณ์เครือ่ งมือคนสวน ล้าง
1 และสถานีสํารวจที่ 2 (S.1 และ S.2 ) บริเวณทีท่ ําการสํารวจพบว่าพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ปกคลุมด้วย
พื้น คอนกรี ต และถนนภายใน
โขดหิน ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเลกระจายอยูอ่ ย่างไม่หนาแน่น
โครงการ จากนั ้น ปริม าณนํ้ า ที่
จากการสํารวจภาพรวมของปะการังบริเวณพืน้ ทีใ่ ช้วธิ ี Line Intercept Transect
(English, et al., 1994) สํารวจภาพรวมของปะการังบริเวณพืน้ ทีท่ าํ การศึกษาเพือ่ เลือกจุดที่
เ ห ลื อ จ า ก กิ จ ก ร ร ม ข้ า ง ต้ น
เหมาะสมสําหรับการศึกษาในแต่ละบริเวณด้วยการดํานํ้ าแบบดําผิวนํ้ า จากนัน้ ทําการวางแนว
โครงการจะระบายออกสู่ ค ลอง
สํารวจสําหรับเก็บข้อมูล ซึง่ การวางแนวทําโดยวิธกี ารสุม่ สํารวจด้วยการวางสายเทปวัดความยาว
ปากบางต่อไป
ั
่
100 เมตร ขนานชายฝงไปบนแนวปะการัง โดยผูส้ าํ รวจใช้วธิ ดี าํ นํ้าแบบดําผิวนํ้าเพือ่ บันทึกข้อมูล (2) จั ด ใ ห้ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
บํ า รุ ง รัก ษาระบบบํ า บัด นํ้ า เสีย
ของปะการัง (ชนิดและร้อยละการครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ ) รวมทัง้ สํารวจชนิดและความหลากหลายของ
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ มี
ประชากรปลาและสัตว์ทะเลไม่มกี ระดูกสันหลังในบริเวณดังกล่าวด้วย
ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้ าเสีย
ผลการสํารวจ พบว่า พืน้ ทีต่ าํ แหน่งสถานีสาํ รวจ S.1 และสถานีสาํ รวจ S.2 พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ถูก
เป็ นไปตามทีอ่ อกแบบไว้อยู่เสมอ
ครอบคลุมด้วยหินมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ทราย ซากปะการัง และหญ้าทะเล
รวมทัง้ จัด ให้ม ีก ารอบรมหรือ ให้
สถานีสาํ รวจ S.1 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ าํ รวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ พืช พบ สาหร่ายสี
ความรู้เ กี่ย วกับ ระบบบํ า บัด นํ้ า
นํ้ าตาล และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลานกขุนทอง ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการัง
โขด
เสียแก่เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลรับผิดชอบ
สถานีสาํ รวจ S.2 สิง่ มีชวี ติ ทีส่ าํ รวจพบบริเวณนี้แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ พืช พบ เห็ดหูหนู
ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ทะเล และหญ้าชะเงาใบมน ปลา พบ ปลาสลิดทะเล และปะการัง พบ ปะการังโขด และปะการัง
ช่องเหลีย่ ม
ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้าในระยะดําเนินการ ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการ
ป้อ งกันผลกระทบในระยะดําเนิ น การ โครงการจะต้องปฏิบ ตั ิต ามมาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบด้านการจัดการนํ้าเสียอย่างเคร่งครัด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของ
มนุษย์
จากการสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ปจั จุบนั บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษารัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณ
3.1 การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
3.1.1การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในปจั จุบนั ทีต่ งั ้ โครงการส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีร่ กร้าง/ไม้พมุ่ มากทีส่ ดุ คิดเป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 29.79 ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา รองลงมา
เป็ นพืน้ ทีท่ ะเล คิดเป็ นร้อยละ 29.37 พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย คิดเป็ นร้อยละ 11.74 พืน้ ทีโ่ ล่ง คิดเป็ นร้อยละ 10.85
และพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ทีเ่ หลือเป็ นพืน้ ทีถ่ นน พืน้ ทีป่ า่ ไม้ พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม พืน้ ที่
หาด พืน้ ทีร่ าชการ ศาสนา พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์น้ํ า พืน้ ทีโ่ ครงการ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้า คิด
เป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 3.48, 3.18, 2.56, 2.14, 1.09, 0.38, 0.27, 0.24 และ 0.20 ตามลําดับ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี ตัง้ อยู่ท่ี หมูท่ ่ี 6 ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี
อาณาเขตติดต่อดังนี้
โซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง
ทิศเหนือ
ติดกับ บ้านพักคนงานก่อสร้างบุคคลอื่น
ทิศใต้
ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร
ทิศตะวันออก
ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร
ทิศตะวันตก
ติดกับ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และที่ดนิ บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปก
คลุม)
โซนด้านทิศใต้ของคลองปากบาง
ทิศเหนือ
ติดกับ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร
ทิศใต้
ติดกับ ถนนซอยรัว้ แฝด กว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง)
ทิศตะวันออก
ติดกับ ราไวย์ บีช รีสอร์ท
ทิศตะวันตก
ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ
สําหรับการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จากการสํารวจภาคสนาม (กุ มภาพันธ์,
2562) พบว่า พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็ นพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม และพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย
ดังนัน้ การใช้ประโยชน์ ท่ดี ินของโครงการเป็ นอาคารชุด จึงสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน
โดยรอบ

มาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

-

-
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
คุณค่าต่างๆ
3.1.2 การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น ตาม
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของโครงการ พบว่า โครงการตัง้ อยู่
ข้อ บัง คับ ผัง เมือ งรวมจัง หวัด ภู เ ก็ต
พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไข
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติก ารผัง เมือ ง
พ.ศ.2518 ซึ่ง ได้ กํ า หนดที่ดิน บริเ วณโครงการเป็ น ที่ดิน ประเภทที่อ ยู่ อ าศัย
หนาแน่ น น้ อ ย (สีเ หลือ ง) บริเ วณหมายเลข 1.54 และที่ดิน ประเภทอยู่อ าศัย
หนาแน่ นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข 2.41 มีขอ้ กําหนดในสาระสําคัญ
ดังนี้
- ที่ดิน ประเภทที่อ ยู่ อ าศัย หนาแน่ น น้ อ ย (สีเ หลือ ง) มีข้อ กํ า หนดใน
สาระสําคัญ คือ ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สามสิบของแปลงทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขออนุ ญาต
- ทีด่ นิ ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง (สีสม้ ) ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
เพือ่ การอยู่อาศัย การท่องเทีย่ ว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณู ปการเป็ นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ เพื่อ
กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงทีด่ นิ ทีย่ น่ื ขออนุ ญาต
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการกับข้อกําหนดตามกฎกระทรวงผัง
เมือ งรวมจัง หวัด ภู เ ก็ต พบว่ า การใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน โครงการสอดคล้อ งกับ
ข้อกําหนดดังกล่าว

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
-

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)

5-68

องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
คุณค่าต่างๆ
จากการตรวจสอบพื้น ที่ต ามข้อ กํ า หนดเขตพื้น ที่แ ละมาตรการคุ้ม ครอง
3.1.3 การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ตามเขต
พื้ น ที่ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิง่ แวดล้อม โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการ
จัด อยู่ใ นบริเ วณที่ 2 และบริเ วณที่ 3 ตามแผนที่แ นบท้า ยประกาศกระทรวง
สิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครอง
สิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการ
ดําเนิ นโครงการกับข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อ มจัง หวัด ภูเ ก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ ท่ดี ินโครงการสอดคล้อ งกับ
ข้อกําหนดดังกล่าว
จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตาม
3.1.4 การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่ใน
ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมีระยะห่างจาก
ั่
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
แนวชายฝงทะเลประมาณ
197-335 เมตร

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.2 การคมนาคมขนส่ง

5-69
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1) กํ า หนดการบริ ห ารจัด การที่ จ อดรถของ - ตรวจสอบการกี ด ขวาง
1) ความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออกโครงการ
การจราจรและการอํานวย
โครงการ โดยจัดให้มกี ารแบ่งพืน้ ทีก่ ารจอด
การจราจรเข้าสูโ่ ครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ ซึง่ สามารถเดิน
ความสะดวกในการเข้ า
รถให้เหมาะสม คือ
ทางเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
ออกโครงการ ทุก 6 เดือน
- ผู้ พ ัก อาศั ย ในโครงการจะไม่ ม ี ก าร
เส้น ทางที่ 1 จากห้า แยกฉลองมุ่ง สู่ตํ า บลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่น ดิน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดเป็ นที่จอดรถประจํา ซึ่งจะทํา
หมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา
ให้มกี ารหมุนเวียนพืน้ ทีจ่ อดรถได้เพิม่ - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน
จากนัน้ ตรงไปประมาณ 900 เมตร แล้วเลีย้ วขวาเข้าสู่ถนนส่วนบุคคล ตรงไปประมาณ
มากกว่าแบบกําหนดทีจ่ อดรถประจํา
170 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการตัง้ อยู่ดา้ น
ข อ ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย แ ล ะ
ซ้ายมือ
สั ญ ลั ก ษณ์ ห้ า ม จ อ ด ร ถ
- โครงการจะมอบสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
บริเ วณหน้ า โครงการให้ม ี
เส้น ทางที่ 2 จากห้า แยกฉลองมุ่ง สู่ตํ า บลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่น ดิน
ให้ ก ับ ผู้ พ ัก อาศัย เพื่อ อํ า นวยความ
สภาพพร้อมใช้งาน ทุก 6
หมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 12.20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา
สะดวกในการนํารถผ่านเข้า-ออกอาคาร
เดือน ตลอดระยะเวลา
จากนัน้ ตรงไปประมาณ 700 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสูซ่ อยรัว้ แฝดตรงไป 170 เมตร เจอทาง
ได้โดยไม่ต้องแลกบัตรหรือแจ้งชื่อกับ
ดําเนินการ
แยกให้เลีย้ วซ้ายจากนัน้ ตรงไปประมาณ 150 เมตร พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูด่ า้ นขวามือ
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
เส้น ทางที่ 3 จากเทศบาลตําบลราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
- ผู้ท่ีม าติด ต่ อ ผู้พ ัก อาศัย ในโครงการ
4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ประมาณ 200 เมตร เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนส่วนบุคคล ตรง
โครงการจะแจกบัตรอนุ ญาตชัวคราว
่
ไปประมาณ 170 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสูซ่ อยรัว้ แฝดตรงไปอีก 25 เมตร พืน้ ทีท่ โ่ี ครงการ
และให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชัวโมง
่
(ไม่
ตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนัน้
2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ
จะกําหนดให้เสียค่าจอดรถ ทัง้ นี้ เพื่อ
ทางเข้า-ออก ของโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง โดยถนน
เป็ นการจํากัดการนํ ารถนอกโครงการ
ภายในอาคาร มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง มีทจ่ี อดรถยนต์ทงั ้ หมด
มาจอดในพื้นที่โครงการ และใช้พ้นื ที่
จํานวน 58 คัน (รวมทีจ่ อดรถผูพ้ กิ าร 2 คัน) เป็ นทีจ่ อดรถยนต์ภายนอกอาคาร จํานวน
จอดรถภายในโครงการโดยไม่จาํ เป็ น
33 คัน ทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร U จํานวน 11 คัน และทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร V
จํานวน 14 คัน โดยลักษณะทีจ่ อดรถยนต์ของโครงการมี 2 แบบ ดังนี้ (1) ทีจ่ อดรถแบบ
ขนานกับแนวทางเดินรถ โดยทีจ่ อดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความ
ยาว 6.00 เมตร และ (2) ทีจ่ อดรถแบบตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ โดยทีจ่ อดรถยนต์ 1
คัน มี ความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-70
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

สําหรับการสัญจรไปมาระหว่างโซนด้านทิศเหนือของคลองปากบาง และโซนด้าน
ทิศใต้ของคลองปากบาง จะใช้สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์ (คลองปากบาง) มี
ลัก ษณะเป็ น สะพาน คสล. ขนาดความกว้า ง 10.28 เมตร ยาว 10.00 เมตร ทัง้ นี้
โครงการได้รบั อนุ ญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าวจากกรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ตแล้ว
จํา นวนและขนาดที่จ อดรถยนต์ข องโครงการเป็ น ไปตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 7
(พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวง
ฉบับ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับ ที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ในการประเมินความเพียงพอของทีจ่ อดรถของโครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี
ซึ่งมีจํานวนห้องชุด จํานวน 232 ห้องชุด ทัง้ นี้ บริษัทที่ปรึกษาได้สํารวจและรวบรวม
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พน้ื ทีจ่ อดรถจากอาคารตัวอย่าง คือ โครงการ The Title
Phase 3 ซึ่งมีจํานวนห้องชุด 240 ห้องชุด ซึง่ มีลกั ษณะการบริหารจัดการโครงการ
เช่นเดียวกัน และการใช้ทจ่ี อดรถจริงของอาคารตัวอย่างมาประกอบการประเมิน
โครงการ The Title Phase 3 ตัง้ อยู่ท่ี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 ตําบลรา
ไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 60 เมตร โดยได้
สํารวจจํานวนที่จ อดรถยนต์ของโครงการตัว อย่า ง ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ช่วงเวลากลางวัน คือ เวลา 11.00 น. และเวลากลางคืน คือ 23.00 น.
จากการเปรียบเทียบจํานวนห้องชุดทัง้ หมดต่อจํานวนรถยนต์ทจ่ี อดจริงกับโครงการ
ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะการดําเนินโครงการเช่นเดียวกับโครงการ พบว่า โครงการต้องจัดให้
มีท่ีจ อดรถยนต์อ ย่า งน้ อ ย 30 คัน (ร้อ ยละ 12.92 ของจํา นวนห้อ งชุ ด ทัง้ หมด) โดย
โครงการได้จดั ให้มที จ่ี อดรถยนต์ไว้ 58 คัน ซึง่ เพียงพอกับความต้องการของผูพ้ กั อาศัย
อีกทัง้ จํานวนทีจ่ อดรถยนต์ทโ่ี ครงการจัดไว้ได้เป็ นไปตามทีก่ ฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2479

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

มาตรการป้ องกันและ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ส่ ง เสริม ให้ม ีก ารใช้ร ะบบขนส่ ง สาธารณะ
เพื่อ เป็ น การลดการใช้ร ถยนต์อ ย่ า งยัง่ ยืน
โดยโครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ของระบบขนส่ ง สาธารณะ บริ เ วณพื้น ที่
ส่ ว นกลางต่ า งๆ ภายในโครงการ และ
บริเวณสํานักงานนิตบิ ุคคล
จัด ให้ม ีร ะบบการจราจรที่ป ลอดภัย โดย
ติดตัง้ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ และกระจก
โค้ ง บริ เ วณทางเข้ า -ออกภายในพื้ น ที่
โครงการ
ติ ด ตั ง้ ป้ ายจํ า กั ด ความเร็ ว ภายในพื้ น ที่
โครงการ
ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ที่
โครงการ โดยจัด ให้เ จ้า หน้ า ที่ร กั ษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้าออกตลอดเวลา
จั ด ให้ ม ี ร ะบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง บริ เ วณ
ทางเข้า -ออกโครงการ และทางจราจรให้
เพียงพอ
จัด ให้ม ีท่ีจ อดรถยนต์ จํา นวน 58 คัน เพื่อ
เป็ นการป้อ งกันไม่ใ ห้ร ถของผู้พ กั อาศัย ใน
โครงการจอดกีด ขวางเส้น ทางการจราจร
ภายนอกโครงการ
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)

5-71

มาตรการป้ องกันและ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(8) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และ
3) ประเมิ นผลกระทบต่อการจราจรบริ เวณพืน้ ที่โครงการ
บริเ วณไหล่ ท างเพื่อ ป้ องกัน การกีด ขวาง
ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นคิดตามจํานวนที่จอดรถยนต์ รวมที่จ อดรถยนต์ท งั ้
จราจร
โครงการ 58 คัน ในกรณี เ ลวร้า ยที่สุ ด จะกํ า หนดให้ป ริม าณการจราจรรถยนต์ ข อง
โครงการเท่ากับ 58 คัน/ชัวโมง
่
(ไป-กลับ) คิดเป็ น 58 PCU/ชัวโมง
่
(58x1) ดังนัน้ ค่า (9) ติ ด ตัง้ ป้ ายโครงการ ลู ก ศรแสดงทิศ ทาง
บริเวณเข้า-ออกโครงการ ทีส่ ามารถมองเห็น
V/C Ratio ในระยะดําเนินการ
ได้ชดั เจนและในระยะทางทีจ่ ะชะลอรถได้ทนั
จากการคํานวณ พบว่า ในกรณีเลวร้ายทีส่ ุดปริมาณการจราจรในระยะดําเนินการ
ก่อนเข้าสูโ่ ครงการได้อย่างปลอดภัย
ในชัวโมงเร่
่
งด่วนของวันหยุด และวันธรรมดา บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024
ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ พบว่า สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ าง
แยกมีน้อย
สภาพการจราจร จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจาก
การดําเนินการของโครงการมีเพียงเล็กน้อย ทัง้ หยุด และวันธรรมดา ของบริเวณททาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ตลอดทัง้ วัน พบว่า การจราจร
คล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบด้านการ
คมนาคมในระยะดําเนินการจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)

5-72
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การใช้น้ํา
(1) ปริ มาณการต้องการนํ้าใช้ของโครงการ
ปริมาณนํ้ าใช้ในช่วงดําเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง
ประกอบอาหาร การใช้น้ํ าสําหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ปริมาณนํ้ าใช้ใน
โครงการ ประมาณ 193.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการนํ้าใช้สงู สุด (Peak
Demand) เท่ากับ 18.17 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
(2) แหล่งนํ้าใช้ และระบบจ่ายนํ้า
แหล่งนํ้าใช้หลักของโครงการ จะใช้น้ําประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค
จังหวัดภูเก็ต โดยมีแนวท่อประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75
มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ําเข้าเก็บกักใน
ถังเก็บนํ้าดีใต้ดนิ ของแต่ละอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
 ถังเก็บนํ้ าใต้อาคาร U ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับ
สํารองนํ้าดิบ 20.53 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้าดี 89.39 ลูกบาศก์เมตร
และใช้สาํ หรับสํารองดับเพลิง 54.30 ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบนํ้าไปกัก
เก็บในถังเก็บนํ้ าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 14.19 ลูกบาศก์เมตร ด้วย
เครื่องสูบนํ้ า (Cold Water Pump, CWP 01-02) จํานวน 2 เครื่อง
ทํางานสลับกัน มีอตั ราการสูบนํ้า 14 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ที่
แรงดันนํ้า 20 เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร U ด้วย
เครือ่ งสูบนํ้าเพิม่ แรงดัน จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มีอตั ราการ
สู บ นํ้ า 13.2 ลู ก บาศก์ เ มตร/ชัว่ โมง ที่แ รงดัน นํ้ า 12 เมตร รวม
ปริมาตรเก็บกักนํ้าใช้ เท่ากับ 124.11 ลูกบาศก์เมตร

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1) โครงการใช้น้ํ า ประปาจากสํา นั ก งานประปาภู เ ก็ต - ตรวจสอบการรัว่ ไหลของนํ้ า
ในเส้ น ท่ อ ทุ ก เดื อ น ตลอด
การประปาส่วนภูมภิ าค และแหล่งนํ้ าดิบจากพื้น ที่
ระยะเวลาดําเนินการ
นอกโครงการ และซือ้ นํ้าจากรถบรรทุกนํ้าเอกชนเป็ น
แหล่งนํ้าสํารอง
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าใช้
(2) โครงการมีป ริมาตรกักเก็บนํ้ าใช้สําหรับอุ ปโภคทัง้
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
โครงการ 568.22 ลูก บาศก์เ มตร ดัง นัน้ โครงการ
นํ้ าประปาโดยเก็บตัวอย่างนํ้ า
สามารถสํารองนํ้าไว้ใช้ได้มากกว่า 2 วัน
จากก๊อกนํ้ าใช้ทผ่ี ่านการกรอง
ของโครงการแล้ว ในช่วงที่ม ี
(3) จัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยดูแลล้างทําความสะอาดถังนํ้ า
การซ้อนืทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี
เป็ นประจําทุกๆ 6 เดือน
ข อ ง ก า ร เ ปิ ด ดํ า เ นิ น ก า ร
(4) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดนํ้ า และเลือกใช้สุขภัณฑ์
หลังจากนัน้ ทุก 6 เดือนตลอด
ประหยัดนํ้า
ระยะเวลาดําเนินการ
(5) ตรวจสอบการแจกจ่ายนํ้าและเส้นท่อให้อยูใ่ นสภาพดี
อยู่เสมอ หากพบว่าชํารุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้ - ตรวจสอบสภาพการใช้ ง าน
โครงการจะหมันตรวจสอบระบบท่
่
อนํ้า รวมถึงเครื่อง
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้ า ทุก
สุ ข ภัณ ฑ์ท่ีอ าจจะชํ า รุ ด จนเป็ น เหตุ ใ ห้น้ํ า ประปา
3 เดือน ตลอดระยะเวลา
รัวไหลได้
่
งา่ ย
ดําเนินการ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การใช้น้ํา(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-73
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

 ถังเก็บนํ้าใต้อาคาร V ปริมาตร 181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ 28.80
ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้าดี 98.45 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาํ หรับสํารองดับเพลิง 54.63
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบนํ้าไปกักเก็บในถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 15.49 ลูกบาศก์
เมตร ด้วยเครื่องสูบนํ้า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จํานวน 2 เครื่อง ทํางาน
สลับกัน มีอตั ราการสูบนํ้ า 16 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ทีแ่ รงดันนํ้ า 20 เมตร
ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร V ด้วยเครื่องสูบนํ้ าเพิม่ แรงดัน จํานวน 2
เครื่อง ทํางานสลับกัน มีอตั ราการสูบนํ้ า 15.3 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันนํ้ า 12
เมตร รวมปริมาตรเก็บกักนํ้าใช้ เท่ากับ 142.74 ลูกบาศก์เมตร
 ถังเก็บนํ้าใต้อาคาร X ปริมาตร 167.50 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ 25.32
ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้าดี 87.91 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาํ หรับสํารองดับเพลิง 54.27
ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบนํ้าไปกักเก็บในถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 28.20 ลูกบาศก์
เมตร ด้วยเครื่องสูบนํ้า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จํานวน 2 เครื่อง ทํางาน
สลับกัน มีอตั ราการสูบนํ้ า 16.5 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ทีแ่ รงดันนํ้ า 20 เมตร
ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร X ด้วยเครื่องสูบนํ้ าเพิม่ แรงดัน จํานวน 2
เครื่อง ทํางานสลับกัน มีอตั ราการสูบนํ้ า 13.7 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ทีแ่ รงดันนํ้ า 12
เมตร รวมปริมาตรเก็บกักนํ้าใช้ เท่ากับ 141.43 ลูกบาศก์เมตร
 ถังเก็บนํ้าใต้อาคาร Y ปริมาตร 190.53 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ 23.09
ลูก บาศก์เ มตร สํา รองนํ้ า ดี 113.12 ลูก บาศก์เ มตร และใช้สําหรับ สํา รองดับ เพลิง
54.32 ลูกบาศก์เมตร) แล้วสูบนํ้ าไปกักเก็บในถังเก็บนํ้ าชัน้ ดาดฟ้า ปริมาตร 23.73
ลูกบาศก์เมตร ด้วยเครือ่ งสูบนํ้า (Cold Water Pump, CWP.01-02) จํานวน 2 เครื่อง
ทํางานสลับกัน มีอตั ราการสูบนํ้ า 18 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ที่แรงดันนํ้ า 20
เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร Y ด้วยเครื่องสูบนํ้ าเพิม่ แรงดัน
จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มีอตั ราการสูบนํ้ า 15.6 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
ที่
แรงดันนํ้า 12 เมตร รวมปริมาตรเก็บกักนํ้าใช้ เท่ากับ 159.94 ลูกบาศก์เมตร

มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.4 การใช้น้ํา(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-74
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งนํ้าใช้สาํ รองซึง่ จะใช้น้ําซือ้ จากรถบรรทุกนํ้าเอกชน โดยจัดให้ม ี
หัวรับนํ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว เพือ่ รับนํ้าจากรถบรรทุกนํ้าเอกชน เข้ากัก
เก็บในส่วนสํารองนํ้ าดิบของถังเก็บนํ้ าใต้อาคาร U ปริมาตร 20.53 ลูกบาศก์เมตร อาคาร V
ปริมาตร 28.80 ลูกบาศก์เมตร อาคาร X ปริมาตร 25.32 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร Y ปริมาตร
23.09 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าซือ้ จากรถบรรทุกนํ้าเอกชน จะผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
นํ้า และฆ่าเชือ้ โรคด้วยคลอรีน ก่อนเข้าสูส่ ่วนสํารองนํ้ าดิบของถังเก็บนํ้ าใต้ดนิ และเข้าสูส่ ว่ น
สํารองนํ้าดีของถังเก็บนํ้าใต้ดนิ แล้วแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร
(3) การปรับปรุงคุณภาพ
นํ้ าซื้อจากรถบรรทุกนํ้ าเอกชนจะถูกสูบลงสู่ถงั เก็บนํ้ าใต้ดนิ โดยโครงการได้จดั ให้มกี าร
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเพื่อจ่ายให้กบั ส่วนต่างๆ ของอาคาร รายละเอียดขัน้ ตอนการปรับปรุง
คุณภาพนํ้า มีดงั นี้
1. ถังกรองอวนเขียว เป็ นถังกรองทีป่ ระกอบด้วยอวนเขียวเป็ นสารกรอง เพือ่ การกําจัด
สารแขวนลอยออกจากนํ้ า พืน้ ทีผ่ วิ จําเพาะค่อนข้างสูง ทําความสะอาดง่าย มีความคงทน นํ้ า
ไหลผ่านได้ทวถึ
ั่ ง
2. ถังกรองหินพัมมิส ภายในถังกรองบรรจุหนิ พัมมิส ซึง่ เป็ นสารกรองทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรู
พรุนจํานวนมาก ซึง่ เป็ นทีอ่ ยูข่ องแบคทีเรียทีช่ ว่ ยในการย่อยสลายของเสียในถังกรอง
3. ถังกรองไบโอบอล ภายในถังกรองบรรจุสารกรองไบโอบอล ซึง่ เป็ นวัสดุอกี ชนิดหนึ่งที่
ถูกสร้างขึน้ มาเพือ่ เป็ นวัสดุกรองโดยเฉพาะ ทําขึน้ จากพลาสติก และมีน้ําหนักเบา เป็ นทีอ่ ยู่ของ
แบคทีเรียทีช่ ว่ ยในการย่อยสลายของเสียในถังกรอง
4. ถังกรองเจเอ็ฟเอ็ม (Japanese Filter Mat) เป็ นใยหยาบ เพือ่ การกําจัดสารแขวนลอย
ออกจากนํ้า
5. เติมคลอรีน เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค ทัง้ นี้คลอรีนจะถูกควบคุมด้วย Chlorine Sensor เพื่อ
ควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ให้อยู่ในช่วง 0.20-1.20 มิลลิกรัม/
ลิตร เทียบเท่าตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมภิ าค

มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การใช้น้ํา (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-75
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

การบํารุงรักษาตัวกรอง ควรทําความสะอาดตัวกรองประมาณ 3 เดือนต่อครัง้ โดยถอดตัว
กรองนํามาล้างทําความสะอาดด้วยการเตรียมนํ้าเกลือ 10 % (เกลือ 100 กรัม/นํ้า 1 ลิตร) โดย
นําตัวกรองลงไปแช่และเขย่าทิง้ ไว้ประมาณ 20-30 นาที จากนัน้ ทําความสะอาดด้วยเครื่องฉีด
นํ้าแรงดันสูง ห้ามใช้แปรงหรือของแข็งถู
ดังนัน้ นํ้ าซื้อจากรถบรรทุกนํ้ าเอกชนที่ผ่านขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภาพ
เหมาะสําหรับการนําไปใช้ในระบบสาธารณูปโภคต่อไป สําหรับนํ้าดื่มโครงการจะซื้อนํ้ าเพื่อให้
บริการแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในโครงการ
(4) การสํารองนํ้าใช้
โครงการมีถงั เก็บนํ้าใต้อาคาร U ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ
20.53 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 89.39 ลูกบาศก์เมตร และใช้สําหรับสํารองดับเพลิง 54.30
ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้ าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร U ปริมาตร 14.19 ลูกบาศก์เมตร
จํานวน 1 ถัง เก็บนํ้าใต้อาคาร V ปริมาตร 181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้ าดิบ
28.80 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 98.45 ลูกบาศก์เมตร และใช้สําหรับสํารองดับเพลิง 54.63
ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้ าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร V ปริมาตร 15.49 ลูกบาศก์เมตร
จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้าใต้อาคาร X ปริมาตร 167.50 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ
25.32 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 87.91 ลูกบาศก์เมตร และใช้สําหรับสํารองดับเพลิง 54.27
ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้ าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร X ปริมาตร 28.20 ลูกบาศก์เมตร
จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนํ้าใต้อาคาร Y ปริมาตร 190.53 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ
23.09 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 113.12 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาํ หรับสํารองดับเพลิง 54.32
ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1 ถัง และถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟ้าอาคาร Y ปริมาตร 23.73 ลูกบาศก์เมตร
จํานวน 1 ถัง ดังนัน้ ปริมาตรกักเก็บนํ้ าใช้สาํ หรับอุปโภคทัง้ โครงการ 568.22 ลูกบาศก์เมตร
ทัง้ นี้ ปริมาณนํ้าใช้ในโครงการทัง้ สิน้ 193.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนัน้ โครงการสามารถสํารอง
นํ้าไว้ใช้ได้มากกว่า 2 วัน
ดังนัน้ คาดการว่าการใช้น้ําในช่วงดําเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําของ
ชุมชนใกล้เคียงในระดับตํ่า
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)

5-76
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและ
องค์ประกอบทาง
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
3.4 การระบายนํ้าและป้องกัน
ระบบระบายนํ้ าภายในโครงการจะแยกนํ้ าเสียและนํ้ าฝนออกจากกัน โดยมี (1) โครงการออกแบบให้มที ่อระบายนํ้ าฝนคอนกรีต - ตรวจสอบท่ อ ระบายนํ้ าของ
นํ้าท่วม
รายละเอียด ดังนี้
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร โครงการเป็ น ประจํ า ทุ ก เดือ น
มีความลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อพักนํ้ าเป็ นระยะ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
1) การระบายนํ้าเสีย
อยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง - ตรวจสอบการทํางานของเครื่อง
นํ้าเสียทีผ่ า่ นการบําบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ของโลก (Gravity) นํ้ าฝนจากส่วนนี้ทงั ้ หมดจะ สูบนํ้า ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํ้ า/บ่อเก็บนํ้ ารดนํ้ า
ดําเนินการ
รวบรวมเข้าสูบ่ อ่ หน่วงนํ้าต่อไป
ต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 5 บ่อ จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบนํ้า
อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จํานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดนํ้าต้นไม้ภายใน (2) โครงการจัดให้มกี ารหน่ วงนํ้ าภายในบ่อหน่ วงนํ้ า - ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนใน
โซนที่ 1 ปริม าตร 152.75 ลู ก บาศก์ เ มตร ซึ่ง ท่อระบายนํ้ า ทุกเดือน ตลอด
พืน้ ที่โครงการด้วยการรดนํ้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมนํ้ าของดินบริเวณ
โครงการจัดให้มเี ครื่องสูบนํ้ า จํานวน 2 เครื่อง ระยะเวลาดําเนินการ
พืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมนํ้า
ทํ า งานสลับ กัน มีอ ัต ราการสู บ 32 ลู ก บาศก์
ของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนํ านํ้ าเสียทีผ่ ่านการบําบัดแล้ว
เมตร/ชัว่ โมง/เครื่ อ ง และโซนที่ 2 ปริ ม าตร
มาใช้ประโยชน์ โดยการรดนํ้ าต้น ไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี าร
171.50 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ โครงการจัดให้มเี ครื่อง
ปล่อยออกสูส่ าธารณะ
สูบนํ้ า จํานวน 2 เครื่อง ทํางานสลับกัน มีอตั รา
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํานํ้าทิง้ ทีผ่ า่ นการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้
การสูบ 40 ลู ก บาศก์ เ มตร/ชัว่ โมง/เครื่อ ง ซึ่ง
ในโครงการได้ 32.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สําหรับปริมาณนํ้าที่
สามารถควบคุ ม อัต ราการไหลของนํ้ า ให้ม ีค่ า
เหลือ 119.29 ลูกบาศก์เมตร เบือ้ งต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคน
อั ต ราการระบายน้ อ ยกว่ า ก่ อ นการพั ฒ นา
สวน ล้างพื้นคอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าที่เหลือจาก
โครงการ
กิจกรรมข้างต้น โครงการจะระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(3) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายนํ้ า รวมถึงบ่อพักนํ้ า
อย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่อ ให้ก ารระบายนํ้ า ในพื้น ที่
โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
(4) ออกแบบให้มบี ่อพักนํ้า และติดตัง้ ตะแกรงดักมูล
ฝอย บริเวณจุดระบายนํ้ าออกจากท่อระบายนํ้ า
ของโครงการ
(5) จัดเจ้าหน้ าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบ
ระบายนํ้ าของโครงการเป็ นประจํา โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูฝน หากพบว่าชํารุดต้องรับแก้ไขทันที
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.4 การระบายนํ้าและป้องกัน
นํ้าท่วม (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-77
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

2) การระบายนํ้าฝนและการป้ องกันนํ้าท่วม
การระบายนํ้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากชัน้ หลังคาของอาคาร และจาก
พืน้ ดินนอกอาคาร โดยการระบายนํ้ าฝนบนพืน้ ดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2
รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณสนามหญ้าและพืน้ ทีส่ เี ขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ําฝน
ไหลไปตามความลาดชันของภูมปิ ระเทศ ซึง่ นํ้าฝนส่วนนี้จะไหลลงสูบ่ อ่ ระบายนํ้าทีเ่ ตรียมไว้ สําหรับ
นํ้ าฝนจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะรวบรวมนํ้ าฝนลงท่อระบายนํ้ าฝนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ที่มบี ่อพักนํ้ าเป็ นระยะอยู่
โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) สําหรับพืน้ ทีก่ ารรับนํ้ าฝนของ
โครงการแยกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
โซนที่ 1 มีพน้ื ทีร่ บั นํ้า 3,728.47 ตารางเมตร ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอตั ราการระบายนํ้า
154.29 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่ และหลังพัฒนาโครงการมีอตั ราการระบายนํ้า 305.88 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง
่ มีปริมาณนํ้าฝนทีโ่ ครงการต้องกักเก็บไว้ 151.59 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหน่ วง
นํ้ า 1 มีป ริม าตร 152.75 ลูก บาศก์เ มตร จากนัน้ จะสูบ นํ้ า ฝนจากบ่อ หน่ ว ง 1 ด้ว ยเครื่อ งสูบ นํ้ า
จํา นวน 2 เครื่อ ง ทํางานสลับ กัน มีอ ัตราการสูบ 32 ลูก บาศก์เ มตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ซึ่ง สามารถ
ควบคุมอัตราการไหลของนํ้าให้มคี า่ อัตราการระบายน้อยกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยนํ้าฝนจะ
ระบายนํ้าเข้าสูบ่ อ่ ดักขยะก่อนระบายลงสูค่ ลองปากบางต่อไป
โซนที่ 2 มีพน้ื ทีร่ บั นํ้า 4,775.13 ตารางเมตร ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอตั ราการระบายนํ้า
199.85 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่ และหลังพัฒนาโครงการมีอตั ราการระบายนํ้า 368.85 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง
่ มีปริมาณนํ้าฝนทีโ่ ครงการต้องกักเก็บไว้ 169 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหน่ วงนํ้า
2 มีปริมาตร 171.50 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบนํ้าฝนจากบ่อหน่ วง 2 ด้วยเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2
เครือ่ ง ทํางานสลับกัน มีอตั ราการสูบ 40 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครื
่
่อง ซึง่ สามารถควบคุมอัตราการ
ไหลของนํ้าให้มคี า่ อัตราการระบายน้อยกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยนํ้าฝนจะระบายนํ้าเข้าสูบ่ ่อ
ดักขยะก่อนระบายลงสูค่ ลองปากบางต่อไป
สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบ่ อ่ พักนํ้าและบ่อหน่ วงนํ้า โครงการจะมีการขุดลอกเมือ่ มี
ปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนัน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จึงอยูใ่ นระดับตํ่า

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการนํ้าเสีย

5-78
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1) โครงการได้จดั ให้มถี งั บําบัดนํ้ าเสียระบบ - ตรวจสอบและจดบัน ทึก การ
(1) ปริ มาณนํ้าเสีย
เติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed- ทํางานของระบบบําบัดนํ้ าเสีย
เมื่อเปิ ดดําเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณนํ้ าเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 151.45
Film Aeration Tank) จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ของโครงการตามมาตรา 80
ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้ าใช้ (สํานักงานนโยบายและแผน
ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U, WWT-V และ โดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์ ตาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560) ยกเว้นนํ้ าจากการล้างห้องพักขยะ คิด
WWT-X สามารถรองรั บ นํ้ าเสี ย ได้ 40 ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กํ า ห น ด
จากร้อยละ 100 ของปริมาณนํ้าใช้ และไม่คดิ นํ้าใช้จากการระเหยของส่วนสระว่ายนํ้า
ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง, ถังบําบัดนํ้ าเสีย หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และแบบ
(2) ระบบบําบัดนํ้าเสีย
WWT-Y1 และ WWT-Y2 สามารถรองรับ การเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล การ
โครงการได้จ ัด ให้ม ีถ ัง บํา บัด นํ้ า เสีย ระบบเติม อากาศชนิ ด มีต ัว กลางยึด เกาะ
นํ้ า เสีย ได้ 25 ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน /ถัง ถัง จัด ทํา บัน ทึก รายละเอีย ดและ
(Fixed-Film Aeration Tank) จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U, WWTบําบัดนํ้ าเสียระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ รายงานสรุ ป การทํ า งานของ
V, WWT-X, WWT-Y1 และ WWT-Y2 ถังบําบัดนํ้าเสียระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ
(Septic-Anaerobic Filter) จํานวน 3 ชุด ระบบบําบัดนํ้ าเสีย พ.ศ. 2555
(Septic-Anaerobic Filter) จํานวน 3 ชุด ได้แก่ SS-1, SS-2 และ SS-3 ถังดักไขมัน
ได้แก่ ถังบําบัดนํ้ าเสียSS-1, SS-2 และ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)
จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังดักไขมัน GT-U, GT-V, GT-X, GT-Y1 และ GT-Y1 เพือ่
SS-3 สามารถรองรั บ นํ้ าเสี ย ได้ 1.00 แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บ
รองรับปริมาณนํ้ าเสียที่เกิดขึน้ จากโครงการ โดยมีรายละเอียดของถังบําบัดนํ้ าเสีย
ลูกบาศก์เมตร/วัน/ถัง
ไว้ ท่ีโ ครงการเป็ น เวลา 2 ปี
ดังนี้
(1) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร U ปริมาณ (2) นํ้าเสียทีผ่ า่ นการบําบัดแล้ว จะสูบไปรดนํ้า แบบ ทส.2 สรุปผลการทํางาน
ต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดนํ้ าแบบ ของระบบบํา บัด ทุ ก เดือ น ส่ ง
นํ้าเสียเข้าสูร่ ะบบ 32.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับ
ท่ อ ซึ ม ดิ น โดยนํ้ า ส่ ว นที่เ หลื อ เบื้ อ งต้ น ให้เ ทศบาลตํ า บลราไวย์ แ ละ
นํ้ า เสีย ได้ 40 ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน ปริม าณ BOD เข้ า 250 มิล ลิ ก รัม /ลิ ต ร และมี
โครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคน สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ประสิทธิภาพในการบําบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-U)
สวน ล้า งพื้น คอนกรีต และถนนภายใน ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
โครงการ จากนั ้น ปริม าณนํ้ า ที่ เ หลื อ จาก สิง่ แวดล้อม
(2) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-V : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร V ปริมาณ
กิจ กรรมข้า งต้น จะไหลเข้า สู่ถ ัง เติม อากาศ
นํ้าเสียเข้าสูร่ ะบบ 36.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับ
ก่อนไหลเข้าสูบ่ ่อตรวจคุณภาพนํ้า และระบาย
นํ้ า เสีย ได้ 40 ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน ปริม าณ BOD เข้ า 250 มิล ลิ ก รัม /ลิ ต ร และมี
ออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
ประสิทธิภาพในการบําบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-V)
(3) ติดตัง้ มิเ ตอร์ร ะบบบํา บัดนํ้ าเสีย แยกจาก
จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
ระบบไฟฟ้ าส่ ว นอื่น เพื่อ ตรวจสอบและ
ควบคุ ม ให้ม ีก ารเดิน ระบบบํ า บัด นํ้ า เสีย
ตลอดเวลา
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการนํ้าเสีย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-79
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

(3) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-X : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร X ปริมาณนํ้า
เสียเข้าสู่ระบบ 38.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับนํ้ า
เสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพ
ในการบําบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-X) จํานวน 1 ชุด
ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(4) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1 : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 1)
และห้องพักขยะรวมของอาคาร BOH ปริมาณนํ้าเสียเข้าสูร่ ะบบ 22.19 ลูกบาศก์เมตร/
วัน โดยถังบําบัดนํ้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ
BOD เข้ า 250 มิล ลิก รัม /ลิต ร และมีป ระสิท ธิภ าพในการบํ า บัด ให้ค่ า BOD ออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-Y1) จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(5) ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y2 : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 2)
ปริมาณนํ้าเสียเข้าสูร่ ะบบ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบําบัดนํ้าเสีย 1 ชุด สามารถ
รองรับนํ้ าเสีย ได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิล ลิก รัม /ลิตร และมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-Y1)
จํานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(6) ถังบําบัดนํ้ าเสีย SS-1, SS-2 : รองรับปริมาณนํ้าเสียจากอาคารห้องนํ้ า
01-02 ปริมาณนํ้าเสียเข้าสูร่ ะบบ 0.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยถังบําบัดนํ้าเสีย 1 ชุด
สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
และมีป ระสิท ธิภ าพในการบํา บัด ให้ค่า BOD ออก 500 มิล ลิก รัม /ลิต ร จากนัน้ นํ้ า ทิ้ง
ดังกล่าวจะเข้าสูถ่ งั บําบัดนํ้าเสีย WWT-U ต่อไป
(7) ถังบําบัดนํ้ าเสีย SS-3 : รองรับปริมาณนํ้ าเสียจากอาคารห้องนํ้ า 03
ปริม าณนํ้ า เสีย เข้า สู่ร ะบบ 0.70 ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน /ชุ ด โดยถัง บํ า บัด นํ้ า เสีย 1 ชุ ด
สามารถรองรับนํ้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
และมีป ระสิท ธิภ าพในการบํา บัด ให้ค่า BOD ออก 500 มิล ลิก รัม /ลิต ร จากนัน้ นํ้ า ทิ้ง
ดังกล่าวจะเข้าสูถ่ งั บําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1 ต่อไป

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(4) จัดให้มกี ารตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ - ตรวจวัด ความเป็ นกรดด่าง บี
บํ า บั ด นํ้ าเสี ย ของโครงการ เพื่ อ ให้ ม ี
โอดี ปริ ม าณสารแขวนลอย
ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้ าเสียเป็ นไป
ซัล ไฟด์ ปริ ม าณสารสะลาย
ตามทีอ่ อกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทัง้ จัดให้ม ี
ปริ ม าณตะกอนหนั ก นํ้ า มัน
แ ล ะ ไ ข มั น ที เ ค เ อ็ น
การอบรมหรือ ให้ค วามรู้เ กี่ย วกับ ระบบ
คลอริฟอร์ม แบคทีเรีย ทัง้ หมด
บําบัดนํ้าเสียแก่เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลรับผิดชอบ
บริ เ วณบ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพนํ้ า
ระบบบําบัดนํ้าเสีย
(5) จัดให้มเี จ้าหน้ าที่ท่มี คี วามรู้ความชํานาญ
หลังเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
ในด้านการบําบัดนํ้ าเสีย ดูแลระบบบําบัด
ของโครงการ ตามมาตรฐาน
คุ ณ ภ าพนํ้ าทิ้ ง จากอาคาร
นํ้าเสียภายในโครงการ
ประเภท ก จากประกาศ
(6) สู บ ต ะ ก อ น จ า ก บ่ อ ต ก ต ะ ก อ น อ ย่ า ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สมํ่าเสมอ โดยติดต่ อ รถดูดสิ่งปฏิกูลของ
และสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนด
เทศบาลตําบลราไวย์ ให้เข้ามาดําเนินการ
มาตรฐานควบคุ ม การระบาย
(7) โครงการจะมี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ โ ดยรอบ
นํ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท
โครงการ โดยเป็ นไม้ยนื ต้นทัง้ สิน้ 536 ต้น
และบางขนาด ทุกเดือน ตลอด
เพือ่ ช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลาดําเนินการ
จากระบบบําบัดนํ้าเสียได้
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการนํ้าเสีย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-80
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ทีม่ ี
จํานวนห้องพักรวมกันทุกชัน้ ในอาคารหลายหลังรวมทัง้ สิน้ 232 ห้องชุด ซึง่ จัดอยู่ในอาคาร
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม เรื่อ ง กํา หนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด กําหนดค่า BOD
่ ่านการบําบัดแล้ว (ค่า BODออก 20
ออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร นํ้ าทิง้ ของโครงการทีผ
มิลลิกรัม/ลิตร) จากถังบําบัดแต่ละชุด จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บนํ้ ารดนํ้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50
ลูก บาศก์เ มตร/ชุ ด รวมจํา นวน 5 ชุ ด จากนัน้ จะสูบ ด้ว ยเครื่อ งสูบ นํ้ า อัต ราการสูบ 10
ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จํานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดนํ้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรด
นํ้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมนํ้ าของดินบริเวณพื้นที่สเี ขียวของโครงการประมาณ
160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมนํ้ าของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
โครงการ
สามารถนํ านํ้ าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการรดนํ้ าต้นไม้ภายในพื้นที่
โครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํ านํ้ าทิ้งทีผ่ ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้ าต้นไม้ใน
โครงการได้ 32.16 ลูก บาศก์เ มตร/วัน (20% ของหน้ า แล้ง ) สํา หรับ ปริม าณนํ้ า ที่เ หลือ
119.29 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นโครงการจะนํ าไปล้างอุปกรณ์ เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้ าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหล
เข้าสูถ่ งั เติมอากาศ ก่อนไหลเข้าสูบ่ อ่ ตรวจคุณภาพนํ้า และระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
(3) การกําจัดตะกอนส่วนเกิ นและกากไขมัน
ระบบบํา บัด นํ้ าเสีย ของโครงการได้อ อกแบบให้ม ีเ ครื่อ งสูบ ตะกอนเวีย นกลับ ในถัง
ตกตะกอน สํ า หรับ วิธีกํ า จัด ตะกอนส่ ว นเกิน ในส่ ว นถัง แยกตะกอนแต่ ล ะถัง บํ า บัด มี
รายละเอียดดังนี้
 ถังบําบัดนํ้าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X : ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีต่ อ้ ง
กําจัด 1.12 กิโลกรัม/วัน ระยะเวลากักเก็บตะกอน 65 วัน ปริมาณสูบตะกอน
ทิง้ จากถังเก็บตะกอน เท่ากับ 2.36 ลูกบาศก์เมตร/ครัง้

มาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการนํ้าเสีย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
 ถังบําบัดนํ้ าเสีย WWT-Y : ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีต่ อ้ งกําจัด 0.70
กิโลกรัม/วัน ระยะเวลากักเก็บตะกอน 65 วัน ปริมาณสูบตะกอนทิง้ จาก
ถังเก็บตะกอน เท่ากับ 1.48 ลูกบาศก์เมตร/ครัง้

5-81
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

สําหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ กั กากไขมันและ
เศษอาหารไปทิง้ เป็ นประจํา ทัง้ นี้โครงการจะจัดให้มพี นักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตัก
ไขมันออกตามความจําเป็ นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครัง้ โดยนํ ากาก
ไขมันใส่ในกระถางทีม่ กี ระดาษรองทีก่ น้ กระถาง เพือ่ ให้สว่ นทีเ่ ป็ นนํ้าซึมออกจากกาก
ไขมันและทิง้ ไว้จนแห้งเป็ นก้อนก่อนนําใส่ถุงดํา จากนัน้ นํ าไปทิง้ รวมกับขยะทัวไปที
่ ่
ห้องพักขยะรวมของโครงการเพือ่ นําไปกําจัดต่อไป นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6
เดือน เพื่อให้การทํางานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้กากไขมันทีต่ อ้ งกําจัด
จะนํ าไปตากแห้งก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรค และกลิน่ ซึง่ เกิดจาก
ฝน สัตว์ และแมลง เป็ นต้น
(4) วิ ธีการกําจัดก๊าซมีเทน (CH4) และละอองนํ้า (Aerosol)
วิธกี ารกําจัดละอองนํ้าและก๊าซมีเทน ซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างขัน้ ตอนของการบําบัด
นํ้าเสียของโครงการ และวิธกี ารควบคุมการกําจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัด การละอองนํ้ า เสีย (Aerosol) ที่เ กิด ขึ้น ในระบบบํา บัด นํ้ า เสีย
WWT-U, WWT-V, WWT-X มีปริมาณละอองนํ้าเสียเกิดขึน้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง/ชุ
่
ด และระบบบําบัดนํ้ าเสีย WWT-Y1, WWT-Y2 มีปริมาณละอองนํ้ าเสีย
เกิดขึน้ 25.00 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ชุ
่
ด โครงการนําละอองนํ้าไปกําจัดด้วยวิธกี ารใช้
แบคทีเรียทีม่ อี ยู่ในดินต่อไป ด้วยอัตราการลดละอองนํ้ า 0.04 ลูกบาศก์เมตร/ตาราง
เมตร-วัน ดังนัน้ กําจัดละอองนํ้าต้องใช้พน้ื ที่ 0.139 ตารางเมตร/ถังบําบัดนํ้าเสีย และ
0.174 ตารางเมตร/ถังบําบัดนํ้าเสีย ตามลําดับ ทัง้ นี้ โครงการจะจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวที่
ใช้ในการกําจัดละอองนํ้ า จํานวน 5 จุดพืน้ ที่ 1.0 ตารางเมตร ต่อถังบําบัดนํ้ าเสีย
ดังนัน้ สามารถรองรับปริมาณละอองนํ้าเสีย (Aerosol) ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเพียงพอ

มาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการนํ้าเสีย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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(2) การกําจัดก๊าซมีเทน (CH4) ปริมาณก๊าซมีเทนทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนถังแยกกากตะกอน
ในถังบําบัดนํ้ าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึน้ 1.33 ลูกบาศก์
เมตร/วัน
และถังบําบัด นํ้ าเสีย WWT-Y1, WWT-Y2 มีปริมาณก๊ าซมีเทนเกิดขึ้น 1.49
ลูกบาศก์เมตร/วัน ทัง้ นี้ โครงการได้เลือกการกําจัดก๊าซมีเทนโดยใช้วธิ ี Biological Oxidation
โดยใช้ป๋ ยหมั
ุ กพร้อมใช้งาน (Mature Compost) โดยโครงการเลือกใช้ป๋ ยที
ุ ส่ ามารถกําจัดมีเทน
ได้ทป่ี ริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตร/ตารางเมตร/วัน ซึง่ โครงการต้องใช้พน้ื ทีใ่ นการกําจัดก๊าซ
มีเ ทนจากระบบบํา บัด นํ้ า เสีย 0.55 ตารางเมตร และ 0.62 ตารางเมตร ตามลํา ดับ ดัง นั น้
โครงการจัดให้มพี น้ื ทีใ่ นการกําจัดก๊าซมีเทนในดิน จํานวน 5 จุด มีพน้ื ทีจ่ ุดละ 1 ตารางเมตร ซึง่
มีท่อเพื่อให้มเี ทนระเหยผ่านดิน ดังนัน้ ปริมาตรบ่อดินจึงเพียงพอทีจ่ ะกําจัดก๊าซมีเทนทีเ่ กิดขึน้
จากถังบําบัดนํ้าเสียของโครงการได้
(5) การนํานํ้าเสียที่ผา่ นการบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์
นํ้าเสียทีผ่ า่ นการบําบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 151.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก
20 มิลลิกรัม/ลิตร จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บนํ้ ารดนํ้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด รวม
จํานวน 5 ชุด จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบนํ้ า อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
จํานวน 2
เครื่อง ไปใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดนํ้าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมนํ้ า
ของดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึม
นํ้ า ของดิน ที่ 10 มิล ลิเ มตร/ชัวโมง)
่
โครงการสามารถนํ า นํ้ า เสีย ที่ผ่า นการบํา บัด แล้ว มาใช้
ประโยชน์โดยการรดนํ้าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนํานํ้าทิง้ ทีผ่ า่ นการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้ในโครงการได้
32.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สําหรับปริมาณนํ้าทีเ่ หลือ 119.29 ลูกบาศก์เมตร
เบื้อ งต้น โครงการจะนํ าไปล้างอุ ปกรณ์ เ ครื่อ งมือ คนสวน ล้างพื้น คอนกรีต และถนนภายใน
โครงการ จากนัน้ ปริมาณนํ้าทีเ่ หลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสูถ่ งั เติมอากาศ ก่อนไหลเข้า
สูบ่ ่อตรวจคุณภาพนํ้า และระบายออกสู่คลองปากบางต่อไป ดังนัน้ ผลกระทบด้านนํ้าเสียจึงอยู่
ในระดับตํ่า

มาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย
(1) ปริ มาณขยะมูลฝอย
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทาํ การประเมินจากผูเ้ ข้าพักอาศัย
เต็มโครงการ
โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โครงการทีพ่ กั อาศัยบริการชุมชนและสถานทีพ่ กั ตากอากาศของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2560)
ดังนัน้ ปริมาณขยะที่คาดว่าน่ าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุดของโครงการ (มีผู้พกั
อาศัยเต็มโครงการ) เท่ากับ 922 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.922 ตัน/วัน
(2) การจัดการขยะมูลฝอย
โครงการจะจัดถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชัน้ ของอาคาร ซึง่ โครงการ
จะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 120 ลิตร จํานวน 4 ถัง/ห้อง แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทัวไป
่
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ส่วนในห้องสํานักงานนิตบิ ุคคล และพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง จัดให้
มีถงั ขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จํานวน 4 ถัง แยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะทัวไป
่ ขยะอันตราย
และขยะรีไซเคิล และห้องนํ้ ารวมจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/ห้อง ซึง่
แม่บา้ นจะรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ นํามาคัดแยกประเภทมูลฝอยเป็ นขยะอินทรีย์
ขยะทัว่ ไป ขยะอั น ตราย ขยะรี ไ ซเคิ ล ก่ อ นนํ า ไปพัก ไว้ ท่ี ห้ อ งพัก ขยะรวม ซึ่ ง
ประกอบด้วย ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะทัวไป
่ ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพัก
ขยะอันตราย ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร Back of the house
การจัดการมูลฝอยทีส่ ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณห้องพักขยะรีไซเคิล
โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดํา ซึ่งขยะทีส่ ามารถนํ ากลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น
แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็ นต้น พนักงานทําความ
สะอาดจะแยกและขายให้แก่รา้ นรับซือ้ ของเก่า

(1)

(2)

(3)

(4)

มาตรการป้ องกัน
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ห้ อ งพัก มู ล ฝอยรวมของโครงการเป็ น - ตรวจสอบความสามารถใน
ก า ร ร อ ง รั บ ข อ ง ถั ง ข ย ะ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ภายใน
การรัว่ ซึ ม ของถั ง ขยะ ทุ ก
อาคารห้องชุด ชัน้ ที่ 1 โดยแบ่งออกเป็ น 4
เดือน
ตลอดระยะเวลา
ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพัก
ดําเนินการ
ขยะทัวไป
่ ห้องพักขยะ
รีไซเคิล และ
ห้องพักขยะอันตราย โดยโครงการจะขอ - ตรวจสอบปริม าณมู ล ฝอย
ตกค้า งและทํา ความสะอาด
ความอนุ เคราะห์จากเทศบาลตําบลราไวย์
ถังขยะ และห้องพักขยะรวม
ให้เข้ามาดําเนินการเก็บขนขยะไปกําจัด
ต่อไป
ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
มู ล ฝอยที่ ส ามารถนํ ากลั บ มาใช้ ใ หม่
ดําเนินการ
พนักงานทําความสะอาดจะแยกและขาย
ให้แก่รา้ นรับซือ้ ของเก่า
มูลฝอยอันตราย โครงการจะเก็บรวบรวม
ขยะอันตรายไว้ในห้องพักมูลฝอยอันตราย
โครงการจัดให้มถี งั ขยะอันตราย โดยข้าง
ถังจะระบุไว้ว่า “มูลฝอยอันตราย” ภายใน
ถังรองด้วยถุงแดง เมื่อมีปริมาณมาก
พอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อ
นําไปกําจัดต่อไป
มูลฝอยอินทรีย์ โครงการจะรวบรวมใส่ถุง
ดํา พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพือ่ ให้เอกชน
รับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทํา
ปุ๋ยต่อไป
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย
ส่วนมูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายสีแดงจะเก็บไว้ในทีห่ อ้ งพักขยะอันตราย
(ต่อ)
ซึง่ จะใช้รองรับขยะทีม่ อี นั ตรายต่อสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา
ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ เป็ นต้น
โดยในขณะปฏิบตั งิ าน กําหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครัง้ เพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจาก
มูลฝอยดังกล่าว พร้อมทัง้ ให้มกี ารจัดการคัดแยกขยะอันตรายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เมื่อมี
ปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้ศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนํ าไปกําจัดต่อไป
ั
ปจจุบนั จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศ เรื่อง กําหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนํ าส่งขยะ
อันตราย ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะ
ภูเก็ต” เพือ่ ส่งไปกําจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมทีข่ น้ึ ทะเบียน
ส่วนขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็ นต้นแม่บา้ นจะรวบรวมขยะ
อินทรีย์จากถังขยะอินทรีย์ บริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพืน้ ทีส่ ่วนบริการอื่นๆ เป็ นต้น
มายังห้องพักขยะอินทรีย์ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดํา พร้อมมัดปากถุ งให้แน่ น เพื่อให้
เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์หรือทําปุ๋ยต่อไป
ส่วนขยะทัวไป
่ โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดํา พร้อมมัดปากถุงให้แน่ น และนํ าไปพักไว้ท่ี
ห้องพักขยะทัวไป
่ เพื่อให้รถเก็บขนขยะจากเทศบาลตําบลราไวย์เข้ามาดําเนินการเก็บขนมูล
ฝอยไปกําจัดต่อไป
3) ห้องพักขยะรวมของโครงการ
ห้องพักขยะรวมของโครงการเป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่บริเวณชัน้ ที่ 1 ของ
อาคาร Back of the house โดยแบ่งออกเป็ น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะ
ทัวไป
่ ห้องพักขยะ รีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย โดยเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขนมูลฝอยสามารถเข้า
มาเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก โดยโครงการออกแบบให้มปี ระตูไว้ปิดป้องกันกลิน่ และเป็ น
พื้น ที่ท่ีม ิด ชิด สามารถป้ องกัน กลิ่น และการแพร่ ก ระจายของเชื้อ โรคได้แ ละไม่ ก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(5) กวดขัน ให้พ นั ก งานทํ า ความสะอาด
ประจําโครงการรวบรวมมูลฝอยภายใน
ห้องพัก อย่างน้อยวันละ 1 ครัง้ บรรจุ
ลงในถุ งขยะพร้ อ มมั ด ปากถุ งให้
เรี ย บร้ อ ย ก่ อ นนํ า ไปรวบรวมไว้ ท่ี
อ า ค า ร ห้ อ ง พั ก มู ล ฝ อ ย ร ว ม ข อ ง
โครงการ
(6) ทํ า ความสะอาดห้อ งพัก ขยะรวมทุ ก
ครัง้ หลัง จากรถมาเก็บ ขนขยะ เพื่อ
ป้องกันกลิน่ รบกวน และนํ้ าเสียที่เกิด
จากการทํา ความสะอาดห้อ งพัก ขยะ
รวมจะรวบรวมเข้าสูร่ ะบบบําบัดนํ้าเสีย
ของโครงการเพือ่ ทําการบําบัดต่อไป
(7) การเก็บแยกขยะอินทรีย-์ ขยะทัวไปให้
่
กระทํา ตรงแหล่ ง เก็บ ขยะ ไม่ค วรให้
เก็บรวบรวมและนํามาแยกภายหลัง
(8) รณรงค์ให้ผเู้ ข้าพักทิง้ ขยะลงถังรองรับ
มูล ฝอยที่ท างโครงการจัด เตรีย มให้
เท่านัน้ โดยแยกเป็ นขยะอินทรีย์ ขยะ
แห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
(9) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็ นระบบปิด
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วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)

5-85
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและแก้ไข มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจัด การขยะมู ล ฝอย
ทัง้ นี้ โครงการได้จดั ให้ม ีตําแหน่ ง จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอย เส้นทางการขนย้ายขยะมูลฝอยจาก (10) จัดทําป้ายติดบริเวณประตู
(ต่อ)
ห้องพักขยะมูลฝอยรวมมายังบริเวณทีจ่ อดรถเก็บขนขยะมูลฝอยชัวคราว
่
แสดงดังรูปที่ 2-49 โดยรถเก็บขน
ห้องพักขยะในตําแหน่ งที่
ขยะมูล ฝอยจากเทศบาลตําบลราไวย์จ ะจอดบริเ วณถนนซอยรัว้ แฝดชัวคราว
่
เพื่อ เก็บ ขนขยะมูลฝอย
เ ห็ น ไ ด้ ช ั ด เ จ น ว่ า “ปิ ด
ด้านหน้ าห้องพักขยะรวมของโครงการ โดยซอยรัว้ แฝด เดิมมีความกว้างของเขตทาง 5 เมตร และผิว
ประตู ใ ห้ ส นิ ท ” เพื่ อ เป็ น
ั
การจราจรกว้าง 4 เมตร ทัง้ นี้ ปจจุบนั โครงการได้ยกที่ดนิ บางส่วนให้เป็ นถนนสาธารณะและขออนุ ญาต
ก า ร เ ตื อ น ใ ห้ พ นั ก ง า น
ดําเนินการปรับปรุงถนนให้มคี วามกว้าง 6 เมตร ทัง้ นี้ ซอยรัว้ แฝด มีสภาพการจราจรเบาบางมาก
รักษาความสะอาดทําการ
ห้องพักขยะอินทรีย์ มีขนาดพืน้ ที่ 5.00 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 7.50 ลูกบาศก์
ปิ ด ประตู ใ ห้ ส นิ ท ทุ ก ครัง้
หลั ง จากนํ า ขยะมาเก็ บ
เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
รวบรวม เพือ่ ป้องกัน กลิน่
ห้องพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพืน้ ที่ 5.65 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 8.47 ลูกบาศก์
และแมลงรบกวน
เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ห้องพักขยะทัวไป
่ มีขนาดพืน้ ที่ 1.25 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.87 ลูกบาศก์เมตร
(ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ห้องพักขยะอันตราย มีขนาดพืน้ ที่ 1.25 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.87 ลูกบาศก์
เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
ดังนัน้ ห้องพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 26.91 ลูกบาศก์เมตร
4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการนํ้าชะขยะ
โครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทัวไป
่ และขยะอันตราย ได้ประมาณ 4 วัน 9 วัน
2 วัน และ 1,558 วัน ตามลําดับ
เมือ่ เปิดดําเนินการ โครงการจะขอความอนุ เคราะห์จากเทศบาลตําบลราไวย์ให้เข้ามาดําเนินการเก็บขน
ขยะไปกําจัดต่อไป ซึง่ ขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนําไปรวบรวมไว้
ทีห่ อ้ งพักขยะรวม สําหรับนํ้ าชะขยะทีอ่ าจเกิดขึน้ จากห้องพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถงั บําบัดนํ้ าเสีย
WWT-Y1 ต่อไป นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มพี นักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มขี ยะมูลฝอย
ปลิวหรือตกหล่นอยูภ่ ายนอก และล้างทําความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็ นประจํา โดยนํ้าเสียจากการล้างทํา
ความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสูร่ ะบบบําบัดนํ้าเสีย WWT-Y1 เช่นกัน ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
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องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.7 ไฟฟ้า

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-86
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

โครงการจะขอรับ บริก ารด้า นไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ว นภู ม ิภ าค จัง หวัด ภู เ ก็ต ด้ว ยระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ทัง้ นี้รายละเอียดการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าทีส่ าํ คัญภายในโครงการ มีดงั นี้
(1) ระบบไฟฟ้ าปกติ
โครงการจะติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนํ้ามัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 630
kVA จํานวน 2 ชุด เพือ่ ลดแรงดันตํ่าเข้าสูแ่ ผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB)
โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็ น 416/240
V เพือ่ จ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร สําหรับตําแหน่ งของหม้อแปลงไฟฟ้า (TR1) จะ
ติดตัง้ อยู่ภายนอกอาคาร บริเวณด้านข้างอาคาร Back of the house และหม้อแปลงไฟฟ้า (TR2)
จะติดตัง้ อยู่ภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคาร V มีลกั ษณะเป็ นแบบยกเสา โดยหม้อแปลง
ไฟฟ้า (TR1) ตัง้ อยูห่ า่ งจากแนวอาคาร Y ประมาณ 12.93 เมตร และหม้อแปลงไฟฟ้า (TR2) ตัง้ อยู่
ห่างจากแนวอาคาร V ประมาณ 8.07 เมตร
การติด ตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้ าของโครงการเป็ น ไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้า สําหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
(วัดจากสายหุม้ ฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกดั สําหรับผนังด้านเปิ ดของอาคาร) ระยะห่างระหว่างหม้อ
แปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เป็ นต้น และโครงการได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกัน
หม้อแปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็ นระบบ 33 kV ทัง้ นี้โครงการจะจัดให้ม ี
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคอยดูแลและบํารุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ต ลอดเวลา เช่ น ตรวจสอบปริม าณนํ้ า มัน ที่ใ ช้ร ะบายความร้อ นของหม้อ แปลงไฟฟ้ า และ
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ เป็ นต้น อีกทัง้
บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานทีซ่ ง่ึ บุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก
เพือ่ ทําการตรวจและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอ
กับ การใช้ง าน ซึ่ง บริเ วณดัง กล่ า ว ต้อ งมีแ ผ่ น ป้ ายหรือ สัญ ลัก ษณ์ เ ตือ นให้ร ะวัง อัน ตรายจาก
ไฟฟ้าแรงสูงติดตัง้ ไว้ในบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(1) โครงการติดตัง้ หม้อ แปลงไฟฟ้าชนิ ด
นํ้ า มัน (Oil
Immerse
Type
Transformers) ขนาด 630 kVA
จํานวน 2 ชุด เพื่อ ลดแรงดันตํ่าเข้า สู่
แ ผ ง จ่ า ย ไ ฟ ฟ้ า ห ลั ก ( Main
Distribution Board : MDB)
(2) จั ด ให้ ม ี เ ครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ าสํ า รอง
ขนาด 180 kVA จํานวน 1 ชุด จะ
ติด ตัง้ อยู่ ใ กล้บ ริเ วณลานหม้อ แปลง
ภายนอกอาคารด้ า นทิ ศ เหนื อ ของ
โครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ โดยจ่าย
ไฟฟ้าให้ระบบทีม่ คี วามสําคัญ
(3) ติดตัง้ Circuit Breaker : CB ต้าน
แรงดันตํ่า ซึง่ ทําหน้าทีต่ ดั กระแสไฟฟ้า
ทีม่ คี า่ สูงจากการลัดวงจร
(4) ติด ตัง้ หม้อ แปลงไฟฟ้ าของโครงการ
เป็ น ไปตามมาตรฐานการติด ตัง้ ทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจาก
โครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH5\CH5.doc

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)
(2) ระบบไฟฟ้ าสํารอง
ในกรณีทก่ี ารจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จังหวัดภูเก็ต ขัดข้องหรือเกิด
เหตุ การณ์ ฉุกเฉิน โครงการได้จดั ให้มเี ครื่องกําเนิ ด ไฟฟ้ าสํารอง ขนาด 180 kVA
จํานวน 1 ชุด จะติดตัง้ อยู่ภายในห้องไฟฟ้าสํารองบริเวณอาคาร Back of the house
เพือ่ อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบทีม่ ี
ความสําคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบ
ลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็ นต้น ได้อย่างเพียงพอ
(3) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้ า
โครงการได้ตดิ ตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันตํ่า ขนาด 1,000 AT/1,250
AF ซึง่ ทําหน้าทีต่ ดั กระแสไฟฟ้าทีม่ คี ่าสูงจากการลัดวงจรได้ ในเวลาทีเ่ หมาะสมและ
ทันเวลาก่อนทีจ่ ะเกิดความเสียหาย ส่วนห้องงานระบบไฟฟ้า จะปิ ดกัน้ ทีม่ นคงและ
ั่
มิดชิด และไม่อนุ ญาตให้ผทู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในห้อง MDB ของโครงการและมีทว่ี า่ ง
พอเพียงเพือ่ การตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาในส่วนทีเ่ ป็ นไฟฟ้าแรงตํ่า
(4) การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้ า
โครงการได้ป ระเมิน ค่ า ไฟฟ้ าที่เ กิด จากโหลดไฟฟ้ าทัง้ หมดเท่ า กับ 204.80
กิโลวัตต์/วัน ดังนัน้ ค่าไฟฟ้าภายในโครงการคิดเป็ น 19,422 บาท/เดือน
(5) การอนุรกั ษ์พลังงาน
เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึน้ ภายในโครงการเป็ น
จํา นวนมาก ดัง นัน้ โครงการจัด ให้ม ีม าตรการเพื่อ การลดการใช้พ ลัง งานภายใน
โครงการสําหรับเจ้าของโครงการและผูใ้ ช้บริการภายในโครงการ เพื่อนํ าไปใช้เป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิ

มาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(5) หม้อ แปลงต้อ งอยู่ ใ นสถานที่ซ่ึง บุ ค คลที่ม ีห น้ า ที่
เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทําการตรวจ
และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้อง
จัดให้มกี ารระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้
งาน
(6) ต้ อ งมี แ ผ่ น ป้ ายหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ตื อ นให้ ร ะวั ง
อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตัง้ ไว้ในบริเวณทีเ่ ห็น
ได้ชดั เจน
(7) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.
(8) เลือ กใช้ไฟฟ้ า ส่อ งสว่า งและอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ต่ า งๆ
ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่อง
การเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผูท้ ่ี
อยูอ่ าศัยใกล้เคียง
(9) บํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพือ่ รักษา
ระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่าํ
(10) ตรวจสอบและซ่ อ มบํ า รุ ง ระบบไฟฟ้ าส่ ว นกลาง
ภายในโครงการให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
(11) อบรมเจ้ า หน้ า ที่ทุ ก คนให้ต ระหนั ก ในเรื่อ งการ
ประหยัดพลังงานเป็ นประจํา
(12) รณรงค์ให้ผพู้ กั อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
(13) จัด เจ้า หน้ า ที่หมันทํ
่ า ความสะอาดหลอดไฟ และ
โคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองทีเ่ กาะ
หลอดไฟจะทําให้แสงสว่างลดน้อยลง

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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มาตรการป้ องกัน
องค์ประกอบทาง
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)
(6) การประเมิ น อาคารโครงการเพื่ อ อนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานตามกฎกระทรวงกํา หนด (14) เลือกใช้สสี ะท้อนแสง สีกนั ความร้อน
หรือ สีอ่ อ นสํา หรับ หลัง คาของอาคาร
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการออกแบบ
เพือ่ ลดการดูดกลืนความร้อน
อาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
สําหรับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ข้อ 2 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ใน
หลังเดียวกันตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้องมีการออกแบบเพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงานตาม
กฎกระทรวงนี้
(4) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยมี
ห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย และห้องชุดเพื่อประกอบการค้าใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม ภายใน
โครงการประกอบด้วย อาคารห้องพักสูง 5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละ
อาคารตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ได้แก่ อาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ที่
มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยเท่ากับ 3,119.10 ตารางเมตร, 3,541.10 ตารางเมตร, 3,523.53 ตารางเมตร
และ 3,500.10 ตารางเมตร ตามลําดับ และอาคารบริการสูงชัน้ เดียว จํานวน 7 อาคาร มีขนาด
พืน้ ที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ประเภทและ
ขนาดอาคารของอาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y เข้าข่ายอาคารทีต่ อ้ งมีการ
ออกแบบเพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
อย่างไรก็ตาม โครงการได้ออกแบบอาคารให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
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องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การป้องกันอัคคีภยั

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-89
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ในช่วงเปิ ดดําเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้องกันอัคคีภยั ไว้โดย
แบ่งเป็ น 3 ส่วนได้แก่ ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ ความ
เหมาะสมของตําแหน่ งและความเพียงพอของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล และความสามารถในการ
ให้บริการระงับอัคคีภยั ของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
(1) ความเพียงพอของระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
โดยมีหอ้ งชุดเพือ่ การอยู่อาศัย และห้องชุดเพือ่ ประกอบการค้าใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม
ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพักสูง 5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้
สอยแต่ละอาคารตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ได้แก่ อาคาร U, อาคาร V, อาคาร X
และอาคาร Y ทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยเท่ากับ 3,119.10 ตารางเมตร, 3,541.10 ตารางเมตร,
3,523.53 ตารางเมตร และ 3,500.10 ตารางเมตร ตามลําดับ และอาคารบริการสูงชัน้
เดียว จํานวน 7 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เมือ่
พิจารณาตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระบบดับเพลิ ง
- ชุดตู้ดบั เพลิ ง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดนํ้ าดับเพลิง
(Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Reel)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และมีสายฉีดนํ้ าดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ต่อ
จากตูห้ วั ฉีดนํ้าดับเพลิงแล้วสามารถนําไปใช้ดบั เพลิงในพืน้ ทีท่ งั ้ หมดในชัน้ นัน้ ได้ และถัง
ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ หรือ 6.0 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตัง้ ไว้
บริเวณโถงทางเดินของอาคารแต่ละชัน้ จํานวน 40 จุด (ติดตัง้ ชัน้ ละ 2 จุด/อาคาร)
สําหรับอาคารห้องชุด

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จัดให้มรี ะบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภยั - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น
ของโครงการให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
อั ค คี ภ ั ย ทุ ก ช นิ ด ห า ก
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่
พบว่ า ชํ า รุ ด ต้ อ งเปลี่ ย น
47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม
ใหม่ ท ั น ที ทุ ก 6 เดื อ น
อาคาร พ.ศ. 2522
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการ
หรื อ ตามคํ า แนะนํ าของ
ทํา งานของระบบป้อ งกัน และระงับอัคคีภ ัย
ผูผ้ ลิต
เป็ นประจําทุก 6 เดือน หรือตามข้อกําหนด
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นนั ้
จัดให้มกี ารซ้อมป้องกันอัคคีภยั และการใช้
อุปกรณ์ ดบั เพลิงภายในโครงการอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครั ง้ แก่ พ นั ก งานของโครงการ
เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการ
เ กิ ด ค ว า ม คุ้ น เ ค ย ส า ม า ร ถ รั บ มื อ กั บ
เหตุ การณ์ ท่อี าจจะเกิดขึ้น รวมทัง้ สามารถ
ปฏิบตั งิ านและใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง
โครงการจัด ให้ม ีพ้ืน ที่จุ ด รวมพล 6 จุ ด มี
พืน้ ทีร่ วม 360.70 ตารางเมตร
จัดให้มพี นักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อ
ดูแลความปลอดภัยในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ติดป้ายแสดงวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงอย่าง
ชัดเจนทีจ่ ุดติดตัง้ ทุกจุด

P:\2561\EIA\The Title V\เล่มสมบูรณ์\CH5\CH5.doc

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การป้องกันอัคคีภยั (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

5-90
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

- หัว รับ นํ้ า ดับ เพลิ ง ภายนอกอาคาร (Fire
Department (7) จัดทําผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล
ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร
Connection : FDC) เป็ นชนิดข้อต่อสวมเร็ว จํานวน 1 หัว/อาคารห้องชุด มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 x 65 x 65 x 100 มิลลิเมตร เพือ่ ส่งต่อไปยังชุดตู้ (8) มีก ารจัด ตัง้ กรรมการป้ องกัน อัค คีภ ัย โดยกํ า หนด
บทบาทหน้าที่
ดับเพลิง
- ระบบท่ อนํ้ าดับเพลิ งและการสํารองนํ้ าดับเพลิ ง อาคารห้องชุด (9) จัดให้ม ีแผนฉุ กเฉิน เตรีย มการสําหรับกรณี เกิด
อัคคีภยั
ประกอบด้วยท่อยืน จํานวน 2 ท่อ/อาคาร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เป็ น
ระบบท่อเปี ยกโดยรับนํ้ าจากถังเก็บนํ้ าดิบใต้อาคารห้องชุด ได้แก่ อาคาร U
ปริมาตร 164.22 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้ าดิบ 20.53 ลูกบาศก์เมตร
สํารองนํ้าดี 89.39 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาํ หรับสํารองดับเพลิง 54.30 ลูกบาศก์
เมตร) อาคาร V ปริมาตร 181.88 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สาํ หรับสํารองนํ้าดิบ 28.80
ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 98.45 ลูกบาศก์เมตร และใช้สาํ หรับสํารองดับเพลิง
54.63 ลูกบาศก์เมตร) อาคาร X ปริมาตร 167.50 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สําหรับ
สํารองนํ้ าดิบ 25.32 ลูกบาศก์เมตร สํารองนํ้ าดี 87.91 ลูกบาศก์เมตร และใช้
สําหรับสํารองดับเพลิง 54.27 ลูกบาศก์เมตร) และอาคาร Y ปริมาตร 190.53
ลู ก บาศก์ เ มตร (ใช้สํา หรับ สํา รองนํ้ า ดิบ 23.09 ลู ก บาศก์ เ มตร สํา รองนํ้ า ดี
113.12 ลูกบาศก์เมตร และใช้สําหรับสํารองดับเพลิง 54.32 ลูกบาศก์เมตร)
เนื่องจากอาคารของโครงการไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษหรืออาคารสูง จึงไม่
เข้าข่ายที่ต้องจัดเตรียมหัวกระจายนํ้ า แต่ทงั ้ นี้โครงการได้จดั เตรียมระบบท่อ
ดับเพลิงไว้ โครงการได้ออกแบบปริมาณนํ้าสํารองนํ้าดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30
นาที เพื่อส่งต่อไปยังชุดตู้ดบั เพลิง (FHC) ใช้ระบบดับเพลิงทีม่ เี ครื่องสูบนํ้ า
ดับเพลิง (Fire Pump) ขนาด 500 แกลลอน/นาที สําหรับท่อยืนแรก สําหรับท่อ
ยืนที่ 2 มีเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ((Fire Pump) ขนาด 750 แกลลอน/นาที ดังนัน้
เมื่อเกิดเหตุอคั คีภยั สามารถนํ ามาใช้สํารองดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที
ก่อนทีร่ ถดับเพลิงจะเข้ามาระงับเหตุเหลิงไหม้

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การป้องกันอัคคีภยั (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-91
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิ งไหม้
โครงการติดตัง้ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทัวบริ
่ เวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการ มีรายละเอียดดังนี้
- แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็ นส่วน
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทัง้ หมดจะประกอบด้วย
วงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริม่ สัญญาณ, วงจรทดสอบการทํางาน, วงจร
ป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทํางานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจาก
อุปกรณ์ ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ําหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็ นต้น ตู้แผง
ควบคุม จะมีสญ
ั ญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้ าตู้ โดยโครงการจะติดตัง้ อยู่
บริเวณห้องไฟฟ้าของทุกอาคารห้องชุด
- อุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดึง
(Break Glass) ใช้สาํ หรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยตัวบุคคล แบบสังงานแจ้
่
ง 2 ส่วน คือ ด้วย
การใช้มอื กด (Push) และ มือดึงค้นโยก (Pull) ทีต่ วั อุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิ ดฝาคืนค่าให้ตวั
อุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมือ่ แจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตัง้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
แบบใช้มอื ไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคารแต่ละชัน้ จํานวน 60 จุด มีรายละเอียดการติดตัง้ ดังนี้
- อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเพลิ งไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) มีมขี นาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว เป็ นอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ส่งสัญญาณเสียงแสงให้ทราบทัวถึ
่ ง โดยมี
หลักการทํางาน คือ เมื่อได้รบั สัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอื อุปกรณ์ ส่ง
สัญญาณจะทําหน้ าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง โดยโครงการจะติดตัง้ อุปกรณ์ ส่งสัญญาณ
เพลิงไหม้ดว้ ยเสียงไว้ตาํ แหน่งเดียวกันกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล
วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การป้องกันอัคคีภยั (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-92
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

-อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะสําหรับใช้
ตรวจจับสัญญาณควันในระยะทีม่ อี นุ ภาคของควันทีใ่ หญ่ขน้ึ Photoelectric Smoke Detector
ทํางานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับ
แสงทีอ่ อกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์ รบั แสง Photo Receptor แต่
แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุ ภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทําให้วงจร
ตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุ ปกรณ์ ตรวจจับควันจะติดตัง้
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่ ห้องชุดทุก
ห้อง สํานักงานนิตบิ ุคคล สํานักงาน ห้องอาหาร บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องไฟฟ้า และโถง
ทางเดิน เป็ นต้น
-อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทํางานเมือ่ มีอตั ราการ
เพิม่ ของอุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงไป ส่วนลักษณะการทํางาน คือ เมื่ออากาศในส่วนด้านบนของ
ส่วนรับความร้อนเกิดถูกความร้อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก จนอากาศทีข่ ยายไม่สามารถ
เล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ทําให้เกิดความดันสูงมากขึน้ และไปดันแผ่นไดอะแฟรมให้
ไปดัน ขาคอนแทคแตะกัน ทํา ให้อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ความร้อ นนี้ ส่ง สัญ ญาณไปแจ้ง เหตุ ย ัง
ตูค้ วบคุมระบบป้องกันอัคคีภยั โดยโครงการจะติดตัง้ ภายในห้องครัว ห้องฟิตเนส และห้องนํ้า
รวม
ป้ ายบอกชัน้ และป้ ายบอกทางหนี ไฟ
-โคมไฟป้ ายทางออกฉุกเฉิ น (Fire Exit Light) ทํางานด้วยแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์
อัดประจุไฟอัตโนมัติ ทัง้ นี้โคมไฟป้ายทางออกฉุ กเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่อง
นาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับพืน้ 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตัง้ ไว้บริเวณโถงทางเดินของทุกชัน้ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการ

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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5-93
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้ องกันและ
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภยั (ต่อ) ระบบไฟส่องสว่างสํารอง
-ไฟส่องสว่างฉุกเฉิ น (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรีท่ าํ หน้าทีจ่ า่ ยกําลังไฟฟ้าในสภาวะทีไ่ ฟฟ้าปกติ
เกิดขัดข้อง พร้อมอุปกรณ์อดั ประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครือ่ งสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับพืน้ 2.25 เมตร เพือ่ ส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการ
ติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่ ร้านอาหาร บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ และโถงทางเดิน
สายล่อฟ้ า
โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชัน้ หลังคา และติดตัง้ สาย
ดินทีช่ นั ้ 1 ของอาคารทุกอาคารในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวนําล่อฟ้า (Air terminal) ) เป็ นเสาแหลมหรือลักษณะเป็ นสามง่ามทีค่ อยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า)
พร้อมแถบตัวนําทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) ขนาด 70 ตารางมิลลิเมตร ติดตัง้ อยูบ่ นชัน้
หลังคาอาคาร U อาคาร V และอาคาร X ซึง่ มีรศั มีการป้องกันมากกว่า 54 เมตร ครอบคลุมตัวอาคารทัง้ หมด
2. สายดิน (Ground Rod) เป็ นแท่งโลหะทองแดง ฝงั ลึกลงไปในดิน และมีคา่ ความต้านทานของดินน้อยกว่า
5 โอห์ม
3. สายตัวนําลงดิน (Down conductor) ขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัดสายเท่ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดง
เปลือยอยูภ่ ายในท่อพีวซี ขี นาด 1 นิ้ว ซึง่ มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนําประจุไฟฟ้าลงสูด่ นิ ได้อย่างรวดเร็ว
โดยต่อสายตัวนําลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนําลงดินนี้จะสร้างขึน้ มาพิเศษเพือ่ ใช้ระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ
(2) ความเหมาะสมของตําแหน่ ง ความเพียงพอของพืน้ ที่จดุ รวมพล
โครงการจะจัดให้มกี ารซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็ นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะประสานงานให้
วิทยากรจากหน่ วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลราไวย์ มาฝึ กอบรมให้เป็ นประจํา โดย
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทําผังเส้นทาง
อพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องชุด พื้นที่ส่วนกลาง บริเวณทางเดินในแต่ละ
อาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพื่อให้ผูท้ ่อี ยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่าง
รวดเร็ว

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้ าทีร่ บั ผิดชอบประจําแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
จะต้องเข้าประจําในอาคารทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผใู้ ช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ต่นื
ตระหนก จากนัน้ จะนําทางผูป้ ระสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลทีก่ าํ หนดไว้
โครงการจัดให้มพี น้ื ทีจ่ ุดรวมพล 6 จุด ได้แก่
- จุดรวมพลที่ 1 อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร V มีพน้ื ที่ 77.04 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้นของ
ต้นไม้เหลือ 76.13 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 2 อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคารฟิตเนส มีพน้ื ที่ 81.46 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้น
ของต้นไม้เหลือ 80.76 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 3 อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร U มีพน้ื ที่ 75.50 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้นของ
ต้นไม้เหลือ 74.31 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 4 อยู่บริเวณด้านข้างอาคาร X มีพน้ื ที่ 48.68 ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้นของ
ต้นไม้เหลือ 48.40 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 5 อยู่บริเวณระหว่างอาคาร X กับอาคาร Y มีพน้ื ที่ 55.00 ตารางเมตร หัก
พืน้ ทีล่ าํ ต้นของต้นไม้เหลือ 54.42 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 6 อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคารอบไอนํ้ า 03 และห้องนํ้ า 03 มีพ้นื ที่ 27.20
ตารางเมตร หักพืน้ ทีล่ าํ ต้นของต้นไม้เหลือ 26.68 ตารางเมตร
จุดรวมพลมีพ้นื ที่ร วม 360.70 ตารางเมตร คิด เป็ น สัด ส่ว นของพื้นที่จุดรวมพลต่ อ ผู้พ กั อาศัย ภายใน
โครงการเท่ากับ 0.39 ตารางเมตร/คน หรือ 2.56 คน/ตารางเมตร เมือ่ คิดผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 922
คน (รวมพนัก งาน) ซึ่ง เพีย งพอตามเกณฑ์ข องสํานัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม ทีก่ ําหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพืน้ ทีจ่ ุดรวม
พลเป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ดั ให้เป็ นพืน้ ทีว่ ่าง ผูพ้ กั อาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สําหรับการอพยพ
คนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการก็มคี วามสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางทีผ่ พู้ กั อาศัยใน
โครงการสามารถอพยพออกสู่พ้นื ทีโ่ ครงการนัน้ เป็ นทางเดินและพื้นที่สเี ขียว ซึ่งจะไม่มสี งิ่ ก่อสร้างกีด
ขวางเส้นทางอพยพ ทําให้สามารถออกนอกพืน้ ทีโ่ ครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย
ดังนัน้ จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทัง้ ในแง่ขนาดของพืน้ ทีท่ เ่ี พียงพอ ตําแหน่ งทีส่ ะดวกใน
การเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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มาตรการป้ องกันและ
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภยั (ต่อ) (3) ประเมิ นความสามารถในการให้บริ การระงับอัคคีภยั ของหน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ในเขตเทศบาลตําบลราไวย์ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลราไวย์ ปจั จุบนั มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ลอด 24 ชัวโมง
่
โดยมีเจ้าหน้าทีท่ งั ้ หมด 36
คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564, เทศบาลตําบลราไวย์) โดยเทศบาลตําบลราไวย์มเี ครื่องมือ
เครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ รถดับเพลิง จํานวน 1 คัน, รถบรรทุกนํ้ า 6 ล้อ
จํานวน 1 คัน, รถบรรทุกนํ้า 10 ล้อ จํานวน 1 คัน, รถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 คัน
สําหรับกรณีท่เี กิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานีดบั เพลิงของ
เทศบาลตํ า บลราไวย์ โดยมีร ะยะทางห่า งจากพื้น ที่โ ครงการ ประมาณ 300 เมตร ใช้เ วลาเดิน ทาง
ประมาณ 1 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) เส้นทางจาก
สถานีดบั เพลิงของเทศบาลตําบลราไวย์ไปถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ แสดงดังรูปที่ 3-54
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ยังมีหน่ วยงานใกล้เคียงทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในด้านงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้แก่ เทศบาลตําบลฉลอง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลฉลอง ซึง่ อยู่หา่ งพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 10.00 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10
นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ) โดยเทศบาลตําบลฉลองจะมี
รถยนต์ดบั เพลิง จํานวน 1 คัน จุน้ําได้ 5 ลูกบาศก์เมตร รถยนต์บรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ จํานวน 2 คัน จุ
นํ้าได้ 12 ลูกบาศก์เมตร รถกระเช้า จํานวน 2 คัน และรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่
และพนักงานดับเพลิง จํานวน 11 คน และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝา่ ยพลเรือน จํานวน
243 คน
จากการประเมินความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ ความสามารถในการหนีไฟ
ความเหมาะสมของตําแหน่ งและความเพียงพอของพืน้ ที่จุดรวมพล และความสามารถในการให้บริการ
ระงับอัคคีภยั ของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพบว่า ผลกระทบด้านอัคคีภยั ทีม่ ตี ่อโครงการจึงอยูใ่ นระดับตํ่า

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.9 การระบายอากาศและ
ความร้อน

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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 ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตาม
ความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น ทัง้ นี้จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ตดิ ตัง้
ขึน้ กับขนาดพืน้ ทีข่ องห้องนัน้ ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศทีม่ ขี นาดความเย็นรวม
เท่ากับ 397.50 ตัน
 การระบายอากาศ
โครงการจัดให้มกี ารระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธธี รรมชาติและวิธกี ล ซึ่งมี
ความสอดคล้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้
 การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึง่ จะใช้เฉพาะกับห้องทีม่ ผี นังด้านนอกอาคาร
อย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มชี ่องเปิ ดสูภ่ ายนอกอาคารได้ เช่น ประตู และหน้าต่าง เป็ นต้น
โดยโครงการได้จดั ให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ
 บริเ วณทางเดินในแต่ ล ะชัน้ ของอาคารจะมีช่อ งเปิ ด โล่ง ที่บนั ไดเพื่อ อากาศ
สามารถระบายได้
 บริเ วณห้อ งพัก จะมีช่ อ งหน้ า ต่ า งที่ส ามารถระบายอากาศกรณี ท่ีอุ ณ หภู ม ิ
ภายนอกตํ่าทําให้เกิดการระบายอากาศทีด่ เี ข้าสู่หอ้ งพักภายในอาคารได้ โดย
จะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธกี ลคือการติดตัง้ ระบบปรับ
อากาศกรณีทม่ี อี ุณหภูมภิ ายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมภิ ายในให้มอี ากาศที่
อยูใ่ นระดับทีส่ บายยิง่ ขึน้

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
(1) ทํา ความสะอาดเครื่อ งปรับ อากาศ
ของโครงการเป็ น ประจํา เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และยัง
เป็ น การป้ อ งกัน การสะสมของเชื้อ
โรค
(2) ดูแ ลตรวจสอบอุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ร ะบาย
อากาศให้สามารถใช้งานได้อยูเ่ สมอ
(3) ติดตัง้ ป้ายห้ามติดเครื่อ งยนต์ท้ิงไว้
ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทัวถึ
่ ง
(4) จัดให้มไี ม้ยนื ต้นภายในโครงการให้
มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการ
ระบายอากาศของเครือ่ งปรับอากาศ

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
และคุณค่าต่างๆ
3.9 การระบายอากาศและความ
 การระบายอากาศโดยวิ ธี ก ล โดยจัด ให้ม ีอุ ป กรณ์ ข บั เคลื่อ นอากาศ
ร้อน (ต่อ)
เพือ่ ให้เกิดการนําอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ
 ติด ตัง้ เครื่อ งปรับ อากาศในอาคารบริเ วณห้อ งต่ า งๆ ได้แ ก่ โถง
ต้อนรับ สํานักงานนิ ติบุคคล สํานักงาน ห้องออกกําลังกาย และ
ห้องนอนแต่ละห้องชุด
 ติด ตัง้ พัดลมดูด อากาศเพื่อ ระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง
บริเวณห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะรวม ห้องพักขยะประจํา
ชัน้ ห้องออกกําลังกาย ห้องนํ้ารวม ห้องครัว และห้องนํ้าแต่ละห้อง
ชุด
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 ติดตัง้ พัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอก
บริเวณลิฟท์ ซึง่ จะระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติควบคู่กนั ไปโดย
การระบายอากาศตามช่องระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ทีเ่ ปิ ด
สูพ่ น้ื ทีภ่ ายในห้องต่างๆ ดังกล่าวด้วย

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

 การระบายอากาศในกรณี ที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ ได้มกี ารนํา
อากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่
ปรับภาวะอากาศออกไปสําหรับห้องนอนแต่ละห้องชุด ห้องสํานักงาน มีอตั ราการ
ระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ตารางเมตร
่
และห้องออกกําลัง
กาย มีอตั ราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ตารางเมตร
่

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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มาตรการป้ องกันและ
องค์ประกอบทาง
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เมื่อ เปิ ด ดํ า เนิ น การ โครงการจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดีต่ อ สภาพ (1) โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทํางาน
4. คุณภาพชีวิต
ก่ อ น เพื่อ เป็ น การส่ ง เสริม การมีร ายได้ข องประชาชนใน
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิน่ เนื่องจากจะมีการจ้างแรงงานท้องถิน่
ท้องถิ่น และสนับสนุ นพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณี
เข้ามาทํางานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานส่งผลกระทบ
ของท้องถิน่ และกิจกรรมทางศาสนา
ด้ า นบวกต่ อ อาชี พ และรายได้ ข องคนในท้ อ งถิ่ น เพีย งเล็ ก น้ อ ย
เนื่ อ งจากมีก ารจ้า งงานพนัก งานไม่ม าก โดยทางโครงการได้จ้า ง (2) จั ด ให้ ม ี เ จ้ า หน้ าที่ ข องโครงการ สํ า หรั บ ติ ด ตามแล ะ
ประชาสัม พัน ธ์ รวมถึง รับ ฟ งั ความคิด เห็น ของประชาชน
แรงงานในท้อ งถิ่ น เป็ น พนั ก งานเป็ น อัน ดับ แรก รวมทัง้ ส่ ง เสริม
โดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางสั ง คมต่ า งๆ ของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
(3) กํ า หนดให้ม ีร ะเบีย บปฏิบ ัติค วบคุ ม การอยู่อ าศัย ของผู้พ ัก
จากลักษณะของโครงการและข้อมูลจากการสํารวจด้านสังคม
อาศัยในโครงการ
บริเวณโครงการและภายในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลราไวย์ สามารถ
- จะต้องไม่นําวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือ
ประเมินผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปิ ดดําเนิน
วัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภยั ได้ เข้ามา
ภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
โครงการต่อผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้เคียงโครงการ ซึง่ สามารถสรุปผลกระทบ ระดับ
ความรุนแรง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้
- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้
ทัง้ นี้ ผลกระทบตามตารางดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับผล
ความร่วมมือกับเจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่
การสํารวจทัศนคติของผูท้ อ่ี ยู่โดยรอบโครงการ โดยส่วนใหญ่มคี วาม
ฝา่ ยจัดการโครงการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ห่วงกังวลในระยะดําเนินการ คือ การจราจร ขยะมูลฝอย ความเป็ น
- ห้ามเทนํ้ าหรือทิง้ เศษอาหาร ขยะหรือสิง่ ของต่างๆ
ส่ ว นตัว และประชากรเพิ่ม มากขึ้น ซึ่ง โครงการต้ อ งปฏิบ ัติต าม
ออกไปนอกระเบียงห้องพัก และห้ามทิง้ นํ้ าปูน เศษ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพือ่
วัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และนํ้าทีเ่ ป็ นตะกอน
ป้องกันและลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อผูท้ อ่ี ยูโ่ ดยรอบ
จับแข็ง ลงในท่อระบายนํ้าทิง้ โถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด
โครงการได้กํา หนดให้ม ีม าตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบ
- ห้ามกระทําการติดสิง่ พิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์
สิง่ แวดล้อมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในระยะดําเนินการ รายละเอียดแสดงใน
ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพืน้ ทีส่ ่วนกลางและ
บทที่ 5) ซึง่ โครงการจะปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านต่างๆ ทีก่ ําหนดไว้
ประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอก
อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยบรรเทาหรือลดระดับความรุนแรงของ
ห้องพัก
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในแง่ของคุณค่า
- ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้ าที่รกั ษา
การใช้
ความปลอดภัย

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบจราจร
4.1 สภาพสัง คมและเศรษฐกิจ ประโยชน์ของมนุ ษย์และคุณค่าคุณภาพชีวติ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ตลอดจนมีการ
(ต่อ)
ติดตามถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยกําหนดให้มมี าตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การนํ า รถเข้ า -ออกภายใน
สิง่ แวดล้อมทัง้ ในช่วงก่อสร้างและเปิ ดดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดแสดง
โครงการอย่างเคร่งครัด
ในบทที่ 6) เพือ่ ทีจ่ ะทําให้การดําเนินการของโครงการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ น
- ไม่ อ นุ ญาตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์
มิตรกับสิง่ แวดล้อม และไม่สง่ ผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ห้ อ งพัก นํ า สัต ว์ เ ข้า มาเลี้ย ง
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ในช่วงเปิ ดดําเนินการจะมีผพู้ กั อาศัย
ภายในห้องพักและไว้ภายใน
ประมาณ 902 คน นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจํา จํานวน 20 คน โดย
บ ริ เ ว ณ อ า ค า ร โ ด ย ไ ม่ มี
พนักงานทัง้ หมดไม่ได้พกั อาศัยในโครงการ ซึง่ การทีค่ นจํานวนมากต้องเข้ามาใช้ชวี ติ
ข้อยกเว้น
ร่วมกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกจิ กรรม (4) โครงการจะประชาสัมพันธ์ดว้ ยแผ่นพับ
ร่วมกันทีก่ ่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง ทัง้ นี้ คาดว่าปญั หาดังกล่าวจะไม่
และแจ้ง รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ทรัพ ย์
ส่งผลกระทบทีม่ นี ยั สําคัญมากนัก เนื่องจากในการบริหารจัดการอาคารชุดจะกําหนดให้
ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลให้ผซู้ ้อื
มีระเบียบปฏิบตั คิ วบคุมการอยูอ่ าศัยของผูพ้ กั อาศัยในโครงการ เช่น
ทราบไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขาย
- จะต้องไม่นําวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ ใดๆ อันจะ
ก่อให้เกิดอัคคีภยั ได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้ าที่
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีฝ่ ่ายจัดการโครงการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็ นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร ห้ามเทนํ้ าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือ
สิง่ ของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพักและห้ามทิ้งนํ้ าปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง
ผ้าอนามัย และนํ้ าที่เป็ นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายนํ้ าทิ้งโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด
เพราะจะทําให้ทอ่ ตัน
- ห้ามกระทําการติดสิง่ พิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายโฆษณาทุกชนิด ใน
บริเวณพืน้ ทีส่ ่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก ที่
สามารถมองเห็น ได้เด่นชัดจากภายนอกอาคาร ยกเว้น ป้า ยบอกเลขที่ห้อ งพัก ชื่อ
อาคาร และป้ายสัญลักษณ์คาํ เตือนต่างๆ ทีฝ่ า่ ยจัดการโครงการได้ดาํ เนินการไว้แล้ว
- ผูใ้ ช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสัง คมและเศรษฐกิจ
- ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบจราจร การนํ ารถเข้า-ออกภายในโครงการอย่าง
(ต่อ)
เคร่งครัด ทัง้ นี้ ฝา่ ยจัดการโครงการขอสงวนสิทธิไม่
์ อนุ ญาตให้บุคคลภายนอก หรือ
ผูม้ าติดต่องานต่างๆ นํ ารถเข้ามาจอดค้างคืน และจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหาย
สูญเสียต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในและภายนอกรถของท่านทีน่ ํามาจอดทัง้ สิน้
- ไม่ อ นุ ญาตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ห้ อ งพั ก นํ าสั ต ว์ ส่ี เ ท้ า สั ต ว์ ปี ก และ
สัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพัก และไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่ม ี
ข้อยกเว้น
ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่าโครงการได้จดั ให้มมี าตรการควบคุมการอยู่อาศัย และให้ผู้
พักอาศัยปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ซึง่ จะทําให้การอยู่อาศัยร่วมกัน เป็ นไปอย่าง
ราบรื่นปราศจากข้อขัดแย้งและเสียงดัง ซึง่ จะรบกวนทัง้ ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ
เองและผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงโครงการ
4.2 อาชี ว อนามั ย และความ
เนื่ อ งจากโครงการเป็ น โรงแรม ที่ม ีค วามเสี่ย งตํ่ า ต่ อ การเกิด อัน ตรายหรือ
ปลอดภัย
อุบตั เิ หตุต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผูอ้ ยู่อาศัยและเป็ นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด โครงการจะติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั ไว้อย่างเพียงพอ
(รายละเอียดในหัวข้อ 4.3.3.8) และได้จดั ให้มมี าตรการป้องกันอัคคีภยั คือ จัดให้ม ี
ระบบป้ อ งกัน และแจ้ง เตือ นอัค คีภ ัย ของโครงการให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํา หนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ทํ า การตรวจสอบความพร้อ มและ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั เป็ นประจําทุก 6 เดือน
หรือตามข้อ กําหนดอายุ การใช้ง านของผลิตภัณฑ์/อุ ปกรณ์ นัน้ จัดให้ม ีการซ้อ ม
ป้องกันอัคคีภยั และการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
แก่ พ นั ก งานของโครงการ เพื่อ ให้ พ นั ก งานและเจ้ า หน้ า ที่ข องโครงการเกิ ด
ความคุ้ น เคย สามารถรับ มือ กับ เหตุ ก ารณ์ ท่ีอ าจจะเกิ ด ขึ้น รวมทัง้ สามารถ
ปฏิบตั งิ านและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โครงการจัดให้มพี น้ื ทีจ่ ุด
รวมพล 6 จุด มีพน้ื ทีร่ วม 360.70 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(1) จัดให้มเี จ้าหน้ าทีร่ กั ษาความปลอดภัยให้ปฏิบตั ิ - ตรวจสอบการทํางานของ
ระบบโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด
หน้ า ที่อย่า งเคร่ง ครัด และหมันตรวจตราพื
่
้น ที่
(CCTV) ทุ ก 6 เ ดื อ น
ดูแ ลความปลอดภัย ภายในโครงการตลอด 24
ตลอดระยะเวลา
ชัวโมง
่
หากพบเหตุผดิ ปกติให้รบี ติดต่อขอความ
ดําเนินการ
ช่วยเหลือจากหน่ วยงานราชการทีมหี น้ าที่ดูแล
และบรรเทาสาธารณภัยทันที
(2) จัดให้มพี นักงานอยู่ประจํา เพื่อให้ผูพ้ กั อาศัย
สามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(3) โครงการจัดให้มรี ะบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed
Circuit Television System : CCTV) กระจาย
โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ จํานวน 152 จุด
(4) ติ ด ประกาศแจ้ ง เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ฉุ กเฉิ น ของ
เจ้ า หน้ า ที่โ ครงการหรือ หน่ ว ยงานราชการที่
เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชัน้ ในกรณีท่เี กิด
อัคคีภยั
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องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
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4.2 อาชี ว อนามัย และความ ต่อผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.39 ตารางเมตร/คน หรือ 2.53 คน/ตารางเมตร เมือ่ คิดผู้
ปลอดภัย (ต่อ)
อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 922 คน (รวมพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีก่ ําหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/
คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร และติดป้ายแสดงวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างชัดเจนทีจ่ ุด
ติดตัง้ ทุกจุด จัดทําผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร
มีก ารจัด ตัง้ กรรมการป้ องกัน อัค คีภ ัย โดยกํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ และจัด ให้ม ีแ ผนฉุ ก เฉิ น
เตรียมการสําหรับกรณีเกิดอัคคีภยั สําหรับกรณีท่เี กิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอ
ความช่วยเหลือจากหน่ วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลราไวย์ โดยมี
ระยะทางห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 นาที จะถึง
พืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
สําหรับในเขตพืน้ ที่เทศบาลตําบลราไวย์ มีโรงพยาบาล จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติตําบลราไวย์ หมูท่ ่ี 2 บุคลากร จานวน 5 คน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเกาะโหลน หมูท่ ่ี 3 บุคลากร จานวน 1 คน นอกจากนี้ยงั มี
คลินิกเอกชน จํานวน 4 แห่ง ร้านขายยาแผนปจั จุบนั จํานวน 13 แห่ง (แผนพัฒนาสีป่ ี เทศบาล
ตําบลราไวย์ พ.ศ. 2561-2564) โดยสถานพยาบาลที่ต งั ้ อยู่ใ กล้พ้นื ที่โ ครงการมากที่สุด คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลราไวย์ มีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.30
กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจร
และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
ส่วนความปลอดภัยด้านการจราจรในระยะดําเนินการ จัดให้มรี ะบบการจราจรทีป่ ลอดภัย
โดยติดตัง้ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ ติดตัง้ ป้ายกําจัดความเร็ว
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา จัดให้มรี ะบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ เพือ่ เป็ นการป้องกันไม่ให้รถของ
ผูพ้ กั อาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก
บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง ติดตัง้ ป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออก

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(5) ติดป้ายแนะนํ าการใช้อุปกรณ์ แต่ละ
ตัว ไว้ บ ริเ วณที่ติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ นั ้น
เพื่อ ให้ผู้อ ยู่อ าศัย สามารถนํ า มาใช้
งานได้ทนั ที
(6) จัด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้ น พร้ อ มทั ง้ เตรี ย มพร้ อ ม
ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนํ า
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หาก
เกิดอุบตั เิ หตุรุนแรง
(7) ตรวจสอบประสิท ธิภ าพของระบบ
สัญ ญาณเตือ นภัย ภายในโครงการ
ให้สามารถใช้งานได้ดี
(8) ตรวจสอบระบบสุ ข าภิ บ าลต่ า งๆ
ภายในโครงการทัง้ อย่า งสมํ่า เสมอ
ทั ง้ ระบบบํ า บั ด นํ้ าเสี ย และการ
จัดการมูลฝอย
(9) กําชับให้มกี ารทําความสะอาดถังขยะ
และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเข้ามา
เก็บขนมูลฝอย

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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มาตรการป้ องกันและแก้ไข
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชี ว อนามัย และความ โครงการ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจนและในระยะทางทีจ่ ะชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้าสู่โครงการได้ (10) ตรวจสอบระบบสุ ข าภิบ าลต่ า งๆ
ภายในโครงการทัง้ อย่างสมํ่าเสมอ
ปลอดภัย (ต่อ)
อย่างปลอดภัยบนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง ติดตัง้ ป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง
ทัง้ ระบบบํ า บัด นํ้ า เสีย และการ
บริเวณเข้า-ออกโครงการ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจนและในระยะทางทีจ่ ะชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้า
จัดการมูลฝอย
สูโ่ ครงการได้อย่างปลอดภัย
โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความ (11) กําชับให้มกี ารทําความสะอาดถัง
ขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของ
เรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผูพ้ กั อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
การ
ทํางานจะแบ่งเป็ น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2
โครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขน
เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณ
ขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย
รอบๆ อาคาร บริเวณทีจ่ อดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ
นอกจากนี้โครงการจะติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System :
CCTV) เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการได้ติดตัง้ ภายใน
อาคารทุกชัน้ รวมทัง้ หมดจํานวน 117 จุด สําหรับตําแหน่ งการติดตัง้ ระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด
ภายนอกอาคาร บริเวณทีเ่ ป็ นจุดอับสายตา และทางเข้า-ออกโครงการ จํานวน 35 จุด รวมการ
ติดตัง้ โทรทัศน์ วงจรปิ ดภายในโครงการทัง้ สิน้ 152 จุด ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสนับสนุ นนโยบายของ
จังหวัดภูเก็ต ทีข่ อให้สถานประกอบการมีสว่ นช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน
จังหวัดภูเก็ต ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับตํ่า

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไข สระว่ายนํ้า
- ตรวจสอบความเป็ น กรดด่ า ง
4.3 การจั ด การสระว่ า ยนํ้ า (1) การจัดการสระว่ายนํ้า
คลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ และ
ส ป า แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
โครงการจัดให้มสี ระว่ายนํ้ าส่วนกลาง จํานวน 7 สระ โดยมีรายละเอียด (1) ตําแหน่ งทีต่ งั ้ ของสระว่ายนํ้ าออกแบบให้อยู่ห่าง
คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น วันละ
ร้านอาหาร
ดังนี้
จากห้องพักขยะรวม
2 ครัง้ ก่ อ นเปิ ด และหลัง เปิ ด
- สระว่ายนํ้า 01 ตัง้ อยู่บริเวณระหว่างอาคาร X กับอาคาร Y ความลึก (2) สระว่ายนํ้าของโครงการมีการยกระดับขึน้ สูงจาก
บ ริ ก า ร ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
สูงสุดประมาณ 1.20 เมตร
พืน้ ของโครงการ
ดําเนินการ
- สระว่ายนํ้ าเด็ก 02 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคารอบไอนํ้ า 03 และ (3) โครงสร้างของสระว่ายนํ้าสร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือ วัส ดุ ท่ีม ีค วามมันคงแข็
่
ง แรง ซึม นํ้ า - ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ห้องนํ้า 03 ความลึกสูงสุดประมาณ 0.65 เมตร
ทัง้ หมด และฟี คอลโคลิฟอร์ม
ไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทําความสะอาด
- สระว่ายนํ้ าเด็ก 03 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร Y ความลึกสูงสุด
ทุ ก เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ง่าย
ประมาณ 0.65 เมตร
(4) จัดให้มรี างระบายนํ้ าล้นมีฝาปิ ดรอบสระว่ายนํ้ า
ดําเนินการ
ไม่เป็ นสนิม แข็งแรง ทําความสะอาดง่าย อยู่ใน - ตรวจสอบค่ า ความเป็ น ด่ า ง
- สระว่ายนํ้ า 04 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคาร Y ความลึกสูงสุด
สภาพดี และไม่มนี ้ําล้นออกจากราง
ความกระด้า ง กรดไซยานู ริค
ประมาณ 1.20 เมตร
(5) จัดให้มที ่วี ่างสําหรับใช้เป็ นทางเดินรอบสระนํ้ า
คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท
- สระว่ายนํ้ า 05 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคาร U ความลึกสูงสุด
และจุ ลลิน ทรีย์หรือ ตัวบ่งชี้ทํา
ไม่ลน่ื ไม่มนี ้ําขัง และทําความสะอาดง่าย
ประมาณ 1.20 เมตร
ให้เกิดโรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะ
(6) จัด ให้ม ีป้ ายบอกความลึก และเลขระดับ บอก
- สระว่ายนํ้ า 06 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคาร V ความลึกสูงสุด
ดําเนินการ
ความลึกทีส่ ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ประมาณ 1.20 เมตร
(7) จัดให้มรี ะบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทัวบริ
่ เวณ
สระว่า ยนํ้ า ในกรณี ท่ีม ีก ารเปิ ด ใช้ส ระในเวลา
- สระว่ายนํ้ า 07 ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารอบไอนํ้ า 01 ความลึก
กลางคืน
สูงสุดประมาณ 1.20 เมตร
สระว่ายนํ้าภายในโครงการจะให้บริการผูพ้ กั อาศัยในพืน้ ทีโ่ ครงการเท่านัน้ (8) จัด ให้ ม ีตู้ เ ก็ บ สิ่ง ของ ที่ ว างหรื อ เก็ บ รองเท้ า
สําหรับผูม้ าใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่าย
โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ าของ
นํ้า
โครงการ ให้ส อดคล้อ งตามหลัก เกณฑ์ด้า นสุ ข ลัก ษณะในการควบคุ ม การ
ประกอบกิจการสระว่ายนํ้ าหรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกันตามคําแนะนํ า (9) จัด ให้ม ีอ่ า งล้า งมือ บริเ วณล้า งตัว ก่ อ นลงสระ
และทีล่ า้ งเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายนํ้าและเติม
ของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึง่ จะทําให้สระว่ายนํ้าในโครงการ
คลอรีนลงในทีล่ า้ งเท้าเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
2) การจัดการสปา
4.3 การจั ด การสระว่ า ยนํ้ า
ส ป า แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
โครงการมีหอ้ งอบไอนํ้า อยู่ภายในอาคารอบไอนํ้า (อาคารอบไอนํ้า 01-03) จํานวน 3
ร้านอาหาร (ต่อ)
ห้อง โดยโครงการได้ออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสปาของโครงการ ให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ฉ)
ดังนี้
ตําแหน่ งอาคารอบไอนํ้ าของโครงการ สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก และไม่ได้อยู่
ใกล้ชดิ ศาสนสถานแต่อย่างใด ภายในอาคารมีการแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจน
การออกแบบอาคารอบไอนํ้ า มีลกั ษณะเป็ นอาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว โครงการจัดให้ม ี
ส่วนรับรองสปา และห้องนํ้าทีส่ ะอาดและถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
สําหรับการดูแลรักษาทําความสะอาด ของโครงการในส่วนของอาคารอบไอนํ้า จัดให้ม ี
แม่บา้ นทําความสะอาดทุกวันเวลาเช้า – เย็น และรวบรวมเก็บขนขยะไปยังทีห่ อ้ งพักขยะ
รวม ให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพือ่ ป้องกันการเพาะเชือ้ โรค และทําลายแหล่งเพาะพันธุพ์ าหะนํา
โรค ส่วนนํ้าเสียจากอาคารสปาจะไหลเข้าสูร่ ะบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการต่อไป
ในส่ ว นของมาตรฐานของผู้ดํ า เนิ น การกิจ การสปาเพื่อ สุ ข ภาพ ทางโครงการจะ
ดําเนิ นการควบคุม ดูแ ลผู้ให้บริก ารตามนโยบายคู่มอื ปฏิบตั ิงานของสถานประกอบการ
พร้อมทัง้ จัดทําประวัตผิ ูใ้ ห้บริการ ทุกครัง้ ที่มกี ารจัดบริการใหม่ หรือปรับปรุงบริการใดๆ
หรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผูป้ ระกอบการจะดําเนินการให้มคี ่มู อื ปฏิบตั กิ ารสําหรับบริการ
นัน้ ๆ และมีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิงานของผู้ใ ห้บ ริก ารอย่า งน้ อยปี ล ะ 1 ครัง้ อีก ทัง้
ควบคุมดูแลมิให้มกี ารจัดสถานที่ รูปภาพ หรือสื่อต่างๆ เพื่อให้ผรู้ บั บริการสามารถเลือกผู้
บริการได้ ควบคุมมิให้มกี ารลักลอบหรือมีการค้าประเวณี หรือมีการกระทําทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอนั ดี นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะดูแลบริการ อุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและใช้ได้อย่างปลอดภัย และ
ควบคุ ม มิใ ห้ม ีก ารกระทํ า ความผิด ต่ อ กฎหมายในสถานประกอบการ และปฏิบ ัติต าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับแรงงาน และดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางาน
ของผู้ให้บริการและพนักงาน และมีมาตรการป้องกันการถูกล่วงละเมิดจากผู้รบั บริการ
นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการจะแสดงใบรับรองมาตรฐานไว้ในทีเ่ ปิดเผยและมองเห็นได้ชดั เจน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบด้า น
ความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายนํ้า
(1) จัดให้มอี ุ ปกรณ์ ส่อื สารที่สามารถติดต่อ
บุ ค ค ล ห รื อ ส ถ า น ที่ สํ า คั ญ เ ช่ น
โรงพยาบาล และสถานี ตํารวจ เป็ นต้น
เพื่อ ขอความช่ ว ยเหลื อ กรณี เ กิ ด เหตุ
ฉุ กเฉินต่างๆ และปิ ดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานทีด่ งั กล่าวไว้ในทีเ่ ห็น
ได้ชดั เจน
(2) รัก ษาความสะอาดพื้น ที่โ ดยรอบอย่ า ง
สมํ่าเสมอ ดูแลมิให้มกี ารนํ าสัตว์ทุกชนิด
เข้าไปในบริเวณสระว่ายนํ้า
(3) จัดให้มรี ะบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทัว่
บริเวณสระว่ายนํ้า ในกรณีทม่ี กี ารเปิ ดใช้
สระในเวลากลางคืน
มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบจาก
อุบตั เิ หตุจากการจมนํ้า
(1) จัดให้มเี จ้าหน้ าที่ความปลอดภัยประจํา
สระ (Life guard) โดยอยู่ประจําสระว่าย
นํ้าตลอดเวลาทีเ่ ปิดบริการ
(2) จัดให้มอี ุปกรณ์ ช่วยชีวติ เช่น โฟมช่วย
ชี ว ิ ต ห่ ว ง ชู ชี พ แ ล ะ ไ ม้ ช่ ว ย ชี วิ ต
เครือ่ งช่วยหายใจ เป็ นต้น

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- จดบัน ทึก การทํา งานของ
เจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย
ประจํ า สระว่ า ยนํ้ า (Life
guard) โดยอยู่ประจําสระ
ว่ า ยนํ้ า ตลอดเวลาที่เ ปิ ด
บ ริ ก า ร ทุ ก วั น ต ล อ ด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจนับจํานวนและตรวจ
ส ภ า พ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง
อุปกรณ์ ช่วยชีวติ เช่น โฟ
มช่วยชีวติ ห่วงชูชีพ และ
ไม้ชว่ ยชีวติ เป็ นต้น ทุกวัน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสภาพพืน้ ผิวทางเดิน
รอบสระว่ายนํ้ าและพื้นผิว
ใต้ ส ระนํ้ า หากมีร อยแตก
หรือชํารุดให้ซ่อมแซมทันที
ทุ ก วั น ตลอดระยเวลา
ดําเนินการ

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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5-105

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
สํ า หรับ มาตรฐานผู้ ใ ห้ บ ริก ารกิ จ การนวดเพื่อ สุ ข ภาพ ผู้
4.3 การจั ด การสระว่ า ยนํ้ า
ส ป า แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม มีความรูแ้ ละ
ร้านอาหาร (ต่อ)
ความชํานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในส่ ว นของมาตรฐานความปลอดภัย การนวดเพื่อ สุ ข ภาพ
ผูป้ ระกอบการจัดให้มชี ุดปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและพร้อมใช้งาน มี
ป้ายหรือข้อความเพือ่ แสดงเตือนให้ผรู้ บั บริการระมัดระวังอันตราย
หรือบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภยันตราย จัดให้มพี นักงานทีม่ ี
ความรูใ้ ห้บริการอบความร้อนอบไอนํ้าตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการ
อื่น ใดที่อ าจก่ อ ให้เ กิด อัน ตราย จัด ให้ม ีน าฬิก าทราย และระบบ
ฉุ ก เฉิ น สํา หรับ บริก ารอบความร้อ น อบไอนํ้ า ซึ่ง สามารถหยุ ด
ทํางานของอุปกรณ์โดยอัตโนมัตทิ เ่ี กิด ภายในบริเวณที่บริการอบ
ความร้อน อบไอนํ้า จะมีเครือ่ งควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ และเครื่อง
ตัง้ เวลา ผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิด จะทําความสะอาดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ และการดําเนินการมีระบบป้องกันอัคคีภยั
3) การจัดการร้านอาหาร
โครงการจัดให้มรี า้ นอาหาร บริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร X โดย
โครงการจะดู แ ลและควบคุ ม ร้ า นอาหารในโครงการ ตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับตํ่า

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันและแก้ไข สปา
(1) โครงการออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสปา
ของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นมาตรฐานของ
สถานที่ การบริการ และผูใ้ ห้บริการ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
(2) จัด ให้ม ีน าฬิ ก าชนิ ด ที่ส ามารถใช้ง านในห้อ งอบไอนํ้ า ได้
รวมถึงจัดให้มเี ทอร์โมมิเตอร์ ติดผนังห้องอบไอนํ้า
(3) จัด ให้ ม ีเ จ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งอบไอนํ้ า
ตลอดเวลา
(4) ติด ตัง้ ป้ ายคํ า เตือ นและข้อ กํ า หนดในการใช้บ ริก ารให้ก ับ
ผูใ้ ช้บริการทราบ
มาตรการป้องกันและแก้ไข ร้านอาหาร
(1) โครงการจะดูแ ลและควบคุ ม ร้า นอาหารในโครงการ ตาม
กฎกระทรวงสุข ลัก ษณะของสถานที่จําหน่ ายอาหาร พ.ศ.
2561 และคําแนะนําของ (ร่าง) ข้อบังคับตําบลเชิงทะเล
(2) จัดตําแหน่ งสถานทีร่ บั ประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปรุง
อาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็ นสถานทีท่ ส่ี ะอาดเป็ น
ระเบียบ และจัดเป็ นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะ
ทีส่ งู จากพืน้ มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหาร
บนพืน้ และบริเวณหน้าห้องนํ้า ห้องส้วม
(3) ใช้ส ารปรุ ง แต่ ง อาหารที่ม ีค วามปลอดภัย มีเ ครื่อ งหมาย
รับ รองของอาหารทางราชการ เช่ น เลขสาระบบอาหาร
เครื่อ งหมาย รับ รองมาตรฐานของกระทรวงอุ ตสาหกรรม
(มอก.) เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะทํ า ให้ ร้ า นอาหารในโครงการได้
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุขภาพ

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

5-106
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยเป็ นแนวทางในการศึกษา (สํานัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
กันยายน 2560) ซึ่งมีขนั ้ ตอนต่าง ๆ ได้แก่ การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening) การกําหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยมีหอ้ ง
ชุดเพื่อการอยู่อาศัย และห้องชุดเพื่อประกอบการค้าใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม ภายในโครงการ
ประกอบด้วย อาคารห้องพักสูง 5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละอาคารตัง้ แต่
2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ได้แก่ อาคาร U, อาคาร V, อาคาร X และอาคาร Y ทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอย
เท่ากับ 3,119.10 ตารางเมตร, 3,541.10 ตารางเมตร, 3,523.53 ตารางเมตร และ 3,500.10 ตาราง
เมตร ตามลําดับ และอาคารบริการสูงชัน้ เดียว จํานวน 7 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยแต่ละอาคาร
ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ทัง้ นี้ พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ
8,503.60 ตารางเมตร โดยจะขออนุ ญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตําบลราไวย์ และจากการศึกษา พบว่า
กลุ่มคนทีม่ คี วามเสีย่ งด้านสุขภาพจากการดําเนินโครงการ ได้แก่ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงาน
ของโครงการ และประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
จากการรวบรวมข้อ มูล พื้น ฐานด้า นการสาธารณสุข ของชุ ม ชนที่อ ยู่บ ริเ วณใกล้เ คีย งพื้น ที่
โครงการ พบว่า พืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลราไวย์ มีโรงพยาบาล จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติตําบลราไวย์ หมูท่ ่ี 2 บุคลากร จานวน 5 คน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติเกาะโหลน หมูท่ ่ี 3 บุคลากร จานวน 1 คน นอกจากนี้ยงั มีคลินิกเอกชน
จํานวน 4 แห่ง ร้านขายยาแผนปจั จุบนั จํานวน 13 แห่ง (แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตําบลราไวย์
พ.ศ. 2561-2564) โดยสถานพยาบาลทีต่ งั ้ อยู่ใกล้พน้ื ทีโ่ ครงการมากทีส่ ุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุข ภาพตํา บลราไวย์ มีร ะยะทางห่า งจากพื้น ที่โ ครงการประมาณ 1.30 กิโ ลเมตร โดยใช้เ วลา
เดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ รองลงมาโรคหวัด/โรคทางเดิน
หายใจ โรคผิวหนังและภูมแิ พ้ โรคเกีย่ วกับหู/ตา/ฟนั /กระดูก และและโรคเกีย่ วกับระบบทางเดิน ซึง่

มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
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5-107
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

สอดคล้องกับข้อมูลสถิตจิ าํ นวนผูป้ ่วยจําแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ราไวย์หอ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจําแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ าํ ให้ป่วย
หรือตาย และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริมโรคทีเ่ กิดเฉพาะตําแหน่ง ตามลําดับ
จากสถิตสิ าเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลราไวย์ ระหว่างปี
2558-2562 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงไปได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวม
โรคในช่องปาก, อาการ,อาการแสดงและสิง่ ผิดปกติท่พี บได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจําแนกโรคในกลุม่ อื่นได้, สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ าํ ให้ปว่ ย หรือตาย
และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริมโรคทีเ่ กิดเฉพาะตําแหน่ ง ตามลําดับ ซึง่ เป็ น
ข้อมูลปจั จุบนั จะเห็นได้วา่ โรคระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรคทีม่ กี ารเจ็บปว่ ยเป็ นลําดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจ
มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร
และฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการใน
เขตเทศบาลตําบลราไวย์มสี ถานทีก่ ่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย สถานทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว หรือ
โครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจมากกว่าโรคอื่น
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการทัง้ ในระยะดําเนิ นการที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบําบัดนํ้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อาชีวอนามัยแลละความปลอดภัย พิจารณาถึงปจั จัยทีส่ าํ คัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิง่ คุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบําบัดนํ้าเสีย และการจัดการขยะมูล
ฝอย เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรําคาญ เป็ นต้น

มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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และคุณค่าต่างๆ
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1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น
 โรคภูมแิ พ้
 โรคหอบหืด
สาเหตุการเกิดโรค
- มลพิษ ทางอากาศ และฝุ่น ละอองขนาด
เล็กในอากาศ จากการจราจร
- การระบายอากาศไม่ เ พีย งพอ ซึ่ง ส่ ว น
ใหญ่เกิดจากการนํ าอากาศภายนอกเข้า
ไปในอาคารไม่เพียงพอ การกระจายและ
การผสมผสานอากาศภายในอาคารไม่
พอเพียง อุณหภูมแิ ละความชืน้ สูงหรือไม่
คงที่ร ะบบการกรองอากาศทํ า งานไม่ ม ี
ประสิทธิภาพ

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
- ตรวจสอบการทํ า ความสะอาด
ล้างทําความสะอาดถาดรองรับนํ้าเครือ่ งปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเป็ นประจํา ทุก
จัดให้มกี ารถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคาร
6 เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให้มชี อ่ งเปิดโล่ง เช่นประตู หน้าต่าง เพือ่ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ดําเนินการ
ล้างทําความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ
ั หาเรื่อ งฝุ่น ฟุ้ ง
ลดความเร็ว ของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อ ลดป ญ
กระจาย
จัดพื้นที่สเี ขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทัง้ ทําการรักษาและเพิม่ พื้นที่ส ี
เขียวบริเวณพืน้ ทีว่ ่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีเ่ ข้า
มาในพืน้ ทีโ่ ครงการ
จํากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่น
บริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจํากัดความเร็ว
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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2. โรคทีแ่ มลงสาบเป็ นพาหะนําโรค เช่น
 โรคระบบทางเดินอาหาร
 โรคระบบลําไส้
 โรคท้องเสีย
 โรคผิวหนัง
 โรคตับอักเสบ
สาเหตุการเกิดโรค
- เกิด จากการสัม ผัส หรือ รับ ประทาน
เชื้อ แบคทีเ รีย หนอนพยาธิ เชื้อ ไวรัส เชื้อ
โปรโตชัว และเชื้อ รา ที่ติด มากับ แมลงสาบ
เนื่องจากแมลงสาบชอบอยูต่ ามขยะ ของเสีย
3. โรคทีย่ ุงเป็นพาหะนําโรค เช่น
 โรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายทีเ่ ป็ น
พาหะนําโรคกัด
 โรคไข้สมองอักเสบ เกิดจากยุงรําคาญ
ทีเ่ ป็ นพาหะนําโรคกัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปิดห้องพักขยะให้สนิท
เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะทีป่ ิดมิดชิด
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักพักอย่างสมํ่าเสมอ
จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบนํ้า
ใช้สารเคมีทม่ี คี วามปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน

(1) ปิดปากภาชนะเก็บนํ้าอย่างมิดชิด เพือ่ ไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่
(2) สํารวจและกําจัดแหล่งลูกนํ้ายุงลายบริเวณโครงการเป็นประจํา
(3) จัด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข เข้ า มาทํ า การฉี ด พ่ น ยา ในกรณี ท่ี โ รค

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ไข้เลือดออกระบาด หรือพบผูป้ ว่ ยบริเวณโครงการ
(4) เก็บทําลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มดิ ชิด
เพือ่ ไม่ให้รองรับนํ้าได้ จะช่วยกําจัดแหล่งเพาะพันธุย์ ุงได้ดี
(5) บริเวณทีป่ ลูกต้นไม้ หากมีตน้ ไม้หนาแน่ นก็ทําให้มยี ุงมาก เพราะยุงจะชอบ
เกาะพักอยูใ่ นทีม่ ดื ๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดโู ปร่งตาขึน้
(6) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายนํ้า โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดนํ้าขัง และสามารถระบายนํ้าออกได้ดไี ม่ให้เกิดการอุดตัน

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

ตรวจสอบและทํ า ลายแหล่ ง
เพาะพันธุล์ กู นํ้ายุงลาย ทุกเดือน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

5-110
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

4. โรคผิวหนัง
(1) นํ้าเสียทีผ่ า่ นการบําบัดแล้วนํามารดนํ้าต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดนํ้า
สาเหตุการเกิดโรค
ต้นไม้เป็ นชนิดหยดนํ้าซึมดิน
- จากการสัม ผัส กับ นํ้ า เสีย ที่ผ่ า นการ (2) ติดป้ายให้ผู้พกั อาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีท่ไี ม่มกี ารขับเคลื่อน เช่น กรณีท่ี
บําบัดแล้วมารดนํ้าต้นไม้
จอดรอผูพ้ กั อาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อ
่
- จากการแพ้สารเคมี มลพิษ และฝุน
ลดปญั หาเรือ่ งฝุน่ ฟุ้งกระจาย
(3) จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมทัง้ ทําการรักษาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
บริเวณพืน้ ทีว่ า่ ง เพือ่ ให้ชว่ ยดูดซับมลสารทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีเ่ ข้ามาในพืน้ ที่
โครงการ
(4) จํากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อ ป้อ งกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่น
บริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจํากัดความเร็ว
5. โรคเครียด ซึง่ จะนําไปสูโ่ รค
(1) ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็ นประจํา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ  โรคนอนไม่หลับ
ทํางาน และยังเป็ นการป้องกันการสะสมของเชือ้ โรค
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
(2) ติด ตัง้ ป้ ายห้า มติ ด เครื่อ งยนต์ ท้ิง ไว้ภ ายในบริเ วณที่จ อดรถ ให้ ส ามารถ
 โรคประสาท
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทัวถึ
่ ง
สาเหตุการเกิดโรค
(3) จัดให้มไี ม้ยนื ต้นภายในโครงการให้มากทีส่ ุด เพื่อลดความร้อนจากการระบาย
- เกิด จากความวิต กกัง วลด้า นความ
อากาศของเครือ่ งปรับอากาศ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
(4) จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้นทีส่ อดคล้องกับสภาพพืน้ ทีใ่ นบริเวณพืน้ ที่
- เกิดจากความร้อนของภูมอิ ากาศ และ
ว่างของโครงการ
เครือ่ งปรับอากาศ
(5) โครงการได้จดั ให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวคิดเป็นพืน้ ทีท่ งั ้ หมด 1,500.94 ตารางเมตร
(6) จัด ให้มีเ จ้าหน้ าที่ดูแ ลรักษาพื้นที่สีเ ขีย วให้มีส ภาพน่ าดูอ ยู่เ สมอ เพื่อ ความ
สวยงามและความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัย

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

จัดให้มเี จ้าหน้าทีด่ ูแลรักษา
พื้นที่สเี ขียวให้มสี ภาพน่ าดู
อยู่ เ สมอ ทุ ก เดือ น ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุขภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
6. อุบตั เิ หตุ
- การเกิดอัคคีภยั
- การจราจร
- การพลัดตกจากทีส่ งู

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(1) จัด ให้มีร ะบบป้ อ งกัน และแจ้ง เตือ นอัคคีภัย ของโครงการให้เ ป็ น ไปตาม

(2)
(3)

5-111

(4)
(5)
(6)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
และฉบับ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทํางานของระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั เป็ นประจําทุก 6 เดือน หรือตามข้อกําหนดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นนั ้
จัดให้มกี ารซ้อมป้องกันอัคคีภยั และการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงภายในโครงการ
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครัง้ แก่ พ นั ก งานของโครงการ เพื่อ ให้พ นั ก งานและ
เจ้าหน้ าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุ การณ์ ท่ี
อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ สามารถปฏิบตั งิ านและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง
จัด ให้ม ีพ นั ก งานรัก ษาความปลอดภัย เพื่อ ดูแ ลความปลอดภัย ในพื้น ที่
โครงการ
ติดป้ายแสดงวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างชัดเจนทีจ่ ุดติดตัง้ ทุกจุด
จัดทําผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินใน
อาคาร
จัดตัง้ กรรมการป้องกันอัคคีภยั โดยกําหนดบทบาทหน้าที่
จัดให้มแี ผนฉุกเฉินเตรียมการสําหรับกรณีเกิดอัคคีภยั
จัดให้มรี ะบบการจราจรทีป่ ลอดภัย โดยติดตัง้ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้าออกภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ติดตัง้ ป้ายกําจัดความเร็วภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-
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องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุขภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
6. อุบตั เิ หตุ (ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(12) จัดให้มรี ะบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจร
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ให้เพียงพอ
(13) ติดตัง้ ป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ทีส่ ามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนและในระยะทางทีจ่ ะชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้าสู่โครงการได้
อย่างปลอดภัย
(14) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็ น ระเบียบเรียบร้อ ย
บริเวณพืน้ ทีส่ ่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง
ไม่ให้พน้ื ทางเดินเปี ยกนํ้ า หรือ มีการวางสิง่ ของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิด
อุบตั เิ หตุได้
(15) จัดให้มสี ่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ไม่
แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมสิ ูง-ตํ่า และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกัน
อุบตั เิ หตุ

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
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องค์ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 ทัศนียภาพ
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มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จากการสํารวจสภาพการใช้ทด่ี นิ ปจั จุบนั บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษารัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพืน้ ที่ (1) โครงการได้จ ัด ให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเ ขีย วคิด
โครงการ
บริษัท ที่ป รึก ษาได้ดํา เนิ น การแปลภาพถ่ า ยดาวเทีย ม QuickBird
จาก
เป็ น พื้น ที่ท งั ้ หมด 1,497.50 ตาราง
www.googleearth.com (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) ประกอบกับแผนที่
เมตร (ร้อยละ 17.61 ของพื้นที่
ภูมปิ ระเทศ จังหวัดภูเก็ต มาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L7018 เพือ่ หาขอบเขตการใช้ทด่ี นิ และ
โครงการ)
หน่ วยการใช้ทด่ี นิ ซึง่ ได้นํามาจัดทําแผนทีฐ่ าน (Base Map) สําหรับการนํ าไปตรวจสอบ (2) จัด ให้ม ีเ จ้า หน้ า ที่ดูแ ลรัก ษาพื้น ที่ส ี
เขีย วให้ม ีส ภาพน่ า ดู อ ยู่ เ สมอ เพื่อ
ภาคสนามเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ในปจั จุบนั จากข้อมูล พบว่า
ความสวยงามและความปลอดภัย
บริเวณโดยรอบเป็ นพื้นที่รกร้าง/ไม้พุ่มมากที่สุด คิดเป็ นพื้นที่ร้อยละ 29.79 ของพื้นที่ศึกษา
ของผูพ้ กั อาศัย
รองลงมา เป็ นพืน้ ทีท่ ะเล คิดเป็ นร้อยละ 29.37 พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย คิดเป็ นร้อยละ 11.74 พืน้ ทีโ่ ล่ง
คิดเป็ นร้อยละ 10.85 และพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ทีเ่ หลือเป็ นพืน้ ทีถ่ นน (3) โ ค ร ง ก า ร จ ะ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานท้องถิน่ ในการช่วยขุดลอก
พืน้ ทีป่ ่าไม้ พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม พืน้ ทีห่ าด พืน้ ทีร่ าชการ ศาสนา พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์น้ํ า พืน้ ที่
ค ล อ ง ป า ก บ า ง เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
โครงการ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่แหล่งนํ้ า คิดเป็ นพื้นที่ร้อยละ 3.48, 3.18, 2.56, 2.14,
ทัศนียภาพ และปรับปรุงความกว้าง
1.09, 0.38, 0.27, 0.24 และ 0.20 ตามลําดับ และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานทีท่ าง
ตลอดแนวคลองปากบาง
กรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ ทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่ง
โบราณคดี แหล่ง โบราณสถาน หรือ สถานที่ท่ีม ีค วามสํา คัญ ทางประวัติศ าสตร์แ ต่ อ ย่ า งใด
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแหล่ ง ธรรมชาติอ ัน ควรอนุ ร ัก ษ์ ในจัง หวัด ภู เ ก็ ต ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบว่า บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงใน
รัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งท่องเทีย่ วอันควรอนุ รกั ษ์ ในจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการวางอาคารมีรูปทรงหักมุมไปมาตามแนวขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการ ช่วยให้เกิด
รูปทรงอาคารเฉพาะพืน้ ที่ และส่งผลให้เกิดการถ่ายเทของอากาศได้ดี รูปทรงทีเ่ รียบง่าย วัสดุ
ผิวอาคารฉาบหยาบทาสีขาว และได้ใช้เทคนิคการทําหลังคาจัวแบบองศาไม่
่
ลาดชันของญี่ปุ่น
ซึง่ เน้นแสดงโครงสร้างไม้รบั หลังคา สะท้อนความเป็ นสถาปตั ยกรรมร่วมสมัย วัสดุทางเดินใช้
หินสีเทา สร้างความกลมกลืนกับธรรมชาติ สระว่ายนํ้ากระเบือ้ งไล่สโี ทนนํ้าทะเลจากอ่อนไปเข้ม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
-

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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ผนังภายนอกของอาคารเป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูนหยาบ โดยออกแบบอาคารให้มสี ขี าว และสี
นํ้าตาล ผนังระเบียงห้องชุดพักอาศัยมีชอ่ งเปิดบานกระจกกรอบอลูมเิ นียม สําหรับวัสดุหลักของ
โครงการ คือ หินภูเขา คอนกรีต กระจก และไม้ ซึง่ เป็ นวัสดุทห่ี าได้ทวไปและขนย้
ั่
ายได้งา่ ย
ั
การจัดภูมสิ ถาปตยกรรมมีทงั ้ ส่วนที่เป็ นภูมทิ ศั น์ แข็ง (Hardscape) และภูมทิ ศั น์ นุ่ม
(Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมในส่วนของ Hardscape ส่วนใหญ่เป็ นการ
ตกแต่งพื้นผิวของทางเดิน บริเวณอาคาร ส่วนแนวคิดการจัดภูม ิสถาปตั ยกรรมในส่วนของ
Softscape นัน้ เน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้ยนื ต้นและไม้พุ่ม รวมทัง้ รักษาไม้ยนื ต้นเดิมเพือ่ เพิม่
ความร่มรืน่ ของพืน้ ที่ ช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร ต้น
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยมี
ห้องชุดเพือ่ การอยูอ่ าศัย และห้องชุดเพือ่ ประกอบการค้าใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม ประกอบด้วย
อาคารห้องชุด สูง 5 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร และอาคารบริการชัน้ เดียว จํานวน 7 อาคาร และเมือ่
พิจารณาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร จากการสํารวจภาคสนาม (มีนาคม
, 2562) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ ใ ช้ประโยชน์ เ ป็ นพื้นที่ส่วนใหญ่ ใ ช้ประโยชน์ เ ป็ นพื้นที่บ ริการ
ท่องเทีย่ ว พืน้ ที่
พาณิชยกรรม และพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย เมื่อพิจารณาอาคารใกล้เคียงกับพืน้ ที่
โครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารที่สูง 1-4 ชัน้ อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ ได้แก่ โครงการ The
Title สูง 4 ชัน้ , โครงการ The Title Phase 3 สูง 4 ชัน้ , โครงการ Rawai Palm Beach Resort
สูง 1-2 ชัน้ , โครงการ ราไวย์ บีช รีสอร์ท สูง 1-2 ชัน้ และโครงการ Rawai VIP Villa ชัน้ เดียว
เป็ นต้น ดังนัน้ ในภาพรวมของอาคารจึงไม่มคี วามขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทัง้ ในด้านการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ และทัศนียภาพ ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอยู่ใน
ระดับตํ่า

มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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มาตรการป้ องกันและ
องค์ประกอบทาง
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงและทิศทาง
การพิจารณาผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมของตัวอาคาร จะพิจารณาจาก (1) โครงการจะมีการแจ้งให้กบั ผู้ท่อี ยู่บริเวณ
ลม
ความสูงของอาคาร การวางผังอาคาร ทิศทางของดวงอาทิตย์ และทิศทางลมตามธรรมชาติ
ใกล้เคียงหรือผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบทราบว่า
ซึง่ พิจารณาได้ดงั นี้
หากในกรณีท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการบด
บังทิศทางแสงแดดและทิศทางลมสามารถ
(1) การบดบังแสง
แจ้ง หรือ หารือ กับ โครงการในการแก้ ไ ข
การจําลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการต่ออาคาร
ผลกระทบดัง กล่ า ว ซึ่ ง สามารถแจ้ ง ได้
ข้างเคียง โดยเริม่ ประมวลผลในช่วงเวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. ในช่วง 3 เดือนของปี ได้แก่
ตัง้ แต่ ก ารก่ อ สร้า งอาคารแล้ว เสร็จ จนถึง
เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
ภายหลังจากการเปิ ดดําเนิ นการแล้วเป็ น
ในภาพรวมอาคารของโครงการจะเกิดการบดบังของแสงแดดภายในพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ น
เวลา 1 ปี
ส่วนใหญ่ ซึ่งจะสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อพื้นที่ขา้ งเคียง โดยการบดบังแสงในแต่ละ
พืน้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ในแต่ละวันเท่านัน้ ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ (2) หากโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบัง
ทิศทางแสงแดดและทิศทางลมต่ออาคาร
และช่วงเวลาที่มกี ารใช้ประโยชน์ แสงแดด ถือว่ามีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในระยะสัน้
ข้างเคียง หรือพืน้ ที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณ
ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงส่งผลด้านการบดบังแสงแดดอยูใ่ นระดับตํ่า
โดยรอบโครงการ ในกรณีท่ที งั ้ 2 ฝ่ายหา
(2) การบดบังทิ ศทางลม
ข้ อ ตกลงกั น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค ณะกรรมการ
จากข้อมูลสถิติภูมอิ ากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ในคาบ 30 ปี
ประสานงานเพื่อการแก้ไขปญั หาจากการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2560 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พดั มาจาก
พัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน
ทางทิศตะวันออกและตะวันตก ส่วนลมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเพียงช่วงสัน้ ๆ ในช่วงฤดู
ปร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ไ ด้ ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ผู้
ร้อน ซึง่ เป็ นไปตามฤดูกาล ความเร็วลมเฉลีย่ มีไม่มากนัก
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ (บริ ษั ท ร่ ม โพธิ ์
จากข้อมูลความเร็วและทิศ ทางลม เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวอาคารของโครงการ
พร็อ พเพอร์ต้ี จํ า กัด (มหาชน)) และคน
สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี้
กลาง คือ หน่ ว ยงานท้อ งถิ่น (เทศบาล
(1) กรณี ล มพัด ด้า นทิศ ตะวัน ออก ในช่ ว งเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ และเดือ นมีน าคม
ตําบลราไวย์)
ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตก คือ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และทีด่ นิ บุคคลอื่น (ต้นไม้
(3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้
และวัชพืชปกคลุม) และทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจั จุบนั ไม่มสี ภาพ
มีท่ีว่า งของแนวอาคารเว้น ระยะห่างจาก
(2) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบจะ
แนวเขตทีด่ นิ ทุกด้าน
เกิดทางด้านทิศตะวันออก คือ คลองปากบาง กว้าง 8-10 เมตร และราไวย์ บีช รีสอร์ท

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ
ไทเทิ้ ล วี ของบริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนิ นการ (ต่อ)
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.6 การบดบังแสงและทิศทาง
(3) กรณี ล มพั ด ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในช่ ว งเดื อ น (4) ปลู ก ไม้ยืน ต้ น บริเ วณที่ว่ า งโดยรอบอาคารและพื้น ที่
ลม (ต่อ)
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
โครงการ เพื่อให้อากาศเกิดการไหลเวียน และช่วยลด
คือ โกดังชัน้ เดียวบุคคลอื่น และที่ดนิ บุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม)
ความร้อนให้กบั โครงการและพืน้ ทีข่ า้ งเคียงโครงการ
ั
และทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ)์ ปจจุบนั ไม่มสี ภาพ
(5) โครงการได้จ ัด ให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเ ขีย วคิด เป็ น พื้น ที่ท ัง้ หมด
1,497.50 ต า ร า ง เ ม ต ร ( ร้ อ ย ล ะ 17. 61 ข อ ง พื้ น ที่
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อ
โครงการ) และมี ไ ม้ ยื น ต้ น 536 ต้ น หรื อ 1,378.40
อาคารข้า งเคีย งเพีย งเล็ก น้ อ ย และเกิด เป็ น ช่ว งเวลาสัน้ ๆ ประกอบกับ
ทิศทางลมจะมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา อีกทัง้ การออกแบบการวางตัว
ตารางเมตร
อาคารของโครงการได้ม ีก ารเว้น ระยะห่ า ง ระยะร่ น เพีย งพอ ไม่ ม ีก าร
ก่ อ สร้า งตัว อาคารชิด แนวเขตที่ดิน ทํา ให้เ กิด การไหลเวีย นของลมได้ดี
พร้อมกันนี้โครงการยังจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียว (Buffer Zone) ซึง่ เป็ นไม้ยนื ต้น
ประมาณ 536 ต้น รอบโครงการ เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้วย ดังนัน้
คาดว่าผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยูใ่ นระดับตํ่า

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
6.1

แผนการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

เพื่อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีปญั หาทางด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ น้อยทีส่ ุดจนถึงไม่เกิดขึน้ เลย ได้กาหนดมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม แสดงดังตารางที่ 6-1 และตารางที่ 6-2 ตามลาดับ
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6-1

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 6-1 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงก่อสร้าง
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ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
1. ทรัพยากรดิน
และดินถล่ม

2. คุณภาพ
อากาศ

บริเวณที่ตรวจสอบ
- บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้าง

พารามิเตอร์
- การเปิ ดหน้าดิน

- การปรับพืน้ ทีห่ ลัง
การก่อสร้าง
- ผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียง - ฝุน่ จากการก่อสร้าง
พืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- บริเวณพืน้ ที่
- ฝุน่ ละอองรวม (TSP)
ก่อสร้าง (รูปที่ 6-1)

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

- ตรวจสอบการเปิ ดหน้าดินเฉพาะบริเวณทีจ่ ะ
ก่อสร้างเท่านัน้
- ตรวจสอบให้มกี ารปรับพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ได้ก่อสร้าง
อาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- สอบถามจากประชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงโครงการ
ในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุน่ จากการก่อสร้าง
- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)
ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP
ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
การปรับพืน้ ที่
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
การปรับพืน้ ที่
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

6-2
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

- ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
(PM10)

- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)
ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10
ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO)

- ตรวจวัดอาศัยหลักการดูดกลืน (Absorption)

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)
- ทุ ก วั น ที่ มี ก า รท าฐา นรา ก แ ล ะ - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
รายงานผลทุก สัปดาห์ หลัง จากนัน้
จากัด (มหาชน)
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั ง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
- ทุ ก วั น ที่ มี ก า รท าฐา นรา ก แ ล ะ - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
รายงานผลทุก สัปดาห์ หลัง จากนัน้
จากัด (มหาชน)
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั ง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 6-1 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
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ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
3. เสียงและความ
สั ่นสะเทือน (ต่อ)

บริเวณที่ตรวจสอบ
เสียง
- ผูพ้ กั อาศัยข้าง
เคียงพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
- บริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(รูปที่ 6-1)

พารามิเตอร์
- เสียงจากการก่อสร้าง

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- สอบถามจากประชาชนที่อ ยู่ใกล้เคียงโครงการใน - ทุ ก สั ป ด า ห์ ต ล อ ด - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
เรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง
ระยะเวลาก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)

- ระดับ เสี ย งเฉลี่ ย 24 - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง และระดับเสียง - ทุ ก วัน ที่ มี ก ารท าฐาน - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
ชั ่วโมง และระดับเสียง สูง สุด และระดับ เสีย งเปอร์เ ซ็น ไทล์ท่ี 90 ด้ว ย รากและรายงานผลทุ ก จากัด (มหาชน)
สู ง สุ ด แ ล ะ เ สี ย ง เครือ่ งวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ สัป ดาห์ หลั ง จากนั ้น
รบกวน
IEC 61672 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่า ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้
ด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
Commission, IEC) และเสียงรบกวน

6-3
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ความสั ่นสะเทือน
- ผูพ้ กั อาศัยข้าง
เคียงพืน้ ทีก่ ่อสร้าง

- ความสั ่นสะเทือนจาก
การก่อสร้าง

- บริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
(รูปที่ 6-1)

- ความสั ่นสะเทือนจาก
การก่อสร้าง

- สอบถามจากประชาชนที่อ ยู่ใกล้เคียงโครงการใน - ทุ ก สัป ดาห์ ตลอด - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
เรื่อ งผลกระทบทางด้านความสั ่นสะเทือนจากการ ระยะเวลาก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
ก่อสร้าง
- ตรวจวัดระดับความสั ่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN - ทุ ก วัน ที่ มี ก ารท าฐาน - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
45669-1 ของประเทศเยอรมัน หรือเครื่องวัดความ รากและรายงานผลทุ ก จากัด (มหาชน)
สั ่นสะเทื อ นอื่ น ที่ ม ี คุ ณ สมบัติ เ ที ย บเท่ า ตามวิธีท่ี สัป ดาห์ หลั ง จากนั ้น
ก าหนด ในประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้
แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 6-1 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
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6-4

บริเวณที่
ตรวจสอบ
4. การใช้ประโยชน์ ท่ีดินตาม - บริเวณพืน้ ที่
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ก่อสร้างอาคาร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ง แวดล้ อ ม เรื่อ ง ก าหนดเขต
พื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครอง
สิ่ ง แวดล้ อ ม ในบริ เ วณ พื้ น ที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
5. การคมนาคมขนส่ง
- ถนนสาธารณะที่
รถขนส่งวัสดุใช้
ขนส่ง
- ถนนสาธารณะ
ดัชนี คณ
ุ ภาพสิ่ งแวดล้อม

พารามิเตอร์

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- บันทึกการตรวจสอบ

- ตรวจสอบความสูงการก่อสร้างอาคารเพื่อมิให้ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ความสูง ของอาคารเกิน เกณฑ์ต ามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

- ความเร็วรถและการ
กีดขวางการจราจร

- ตรวจสอบความเร็วของรถและการกีดขวาง
การจราจร

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

- สภาพถนน

- ตรวจสอบสภาพถนนและการชารุด

- ทุกสัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

6. การใช้น้ า

- เส้นท่อน้ าใช้

- สภาพการใช้งาน

- ตรวจสอบการรั ่วไหลของน้ าประปาในเส้นท่อ

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

- บันทึกการตรวจสอบ

- ตรวจสอบความสะอาดของถัง ส ารองน้ า ใช้ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
บริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

7. การระบายน้ า

- ถังสารองน้ าใช้
บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้างและ
บ้านพักคนงาน
- ท่อระบายน้ า

- สภาพท่อระบายน้ า

- ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินไหลลงพืน้ ที่ขา้ งเคียง - ทุกสัปดาห์ ตลอด
และไหลลงท่อระบายน้ าหรือไม่
ระยะเวลาก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 6-1 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
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ดัชนี คณ
ุ ภาพ
บริเวณที่ตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
8. ก า ร จั ด ก า ร - ระบบบาบัดน้ าเสีย
น้ าเสีย
- ส่วนเกรอะ

พารามิเตอร์
- บันทึกการทางานและ
การตรวจสอบ
- บันทึกการทางานและ
การตรวจสอบ

- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพ - การตรวจวัดคุณภาพน้ าที่
น้ า ภายหลังออกจาก
ผ่านการบาบัดแล้ว
ระบบบาบัดน้ าเสีย
 ความเป็ นกรดด่าง
 บีโอดี
 ปริมาณสารแขวนลอย
6-5
บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

 ซัลไฟด์
 ปริมาณสารทีล่ ะลายได้
ทัง้ หมด
 ปริมาณตะกอนหนัก
 น้ ามันและไขมัน
 ทีเคเอ็น
 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทัง้ หมด

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- ตรวจสอบและจดบันทึกการทางานของระบบ
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
บาบัดน้ าเสียของโครงการ
ก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
- ตรวจสอบปริม าณตะกอนของส่ ว นเกรอะ หาก - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
ปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบสิง่ ปฏิกูลมา ก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
สูบกาจัด
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าทีผ่ า่ นการบาบัดแล้ว
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
ก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
 pH meter
 วิธี Azide Modification
 วิธกี ารกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว
(Glass Fibre Filter Disc)
 วิธี Titrate
 วิธกี ารระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105
องศาเซลเซียส ใน 1 ชั ่วโมง
 วิธกี ารกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)
 วิธกี ารสกัดด้วยตัวทาละลาย
 วิธี Kjeldahl
 วิธี Multeple-tube fermentation technique

ตารางที่ 6-1 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
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ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
9. การจัดการมูลฝอย

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร์

- ทีพ่ กั ขยะมูลฝอย

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง
และสภาพของถังขยะ

10. การป้องกัน
อัคคีภยั

- บริเ วณที่ติดตัง้ ถัง - สภาพการใช้งาน
ดับเพลิง
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- บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้าง
11. สภาพสัง คมและ - บริเวณพืน้ ที่
เศรษฐกิจ
ก่อสร้าง

- บันทึกสาเหตุการเกิด
อัคคีภยั
- ข้อร้องเรียน

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับ - ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
ปริมาณขยะและการรั ่วซึมของถังขยะ
ก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
- ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อ ยู่ในสภาพดี - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เสมอ
ก่อสร้าง
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)
- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
ถือ
ก่อ สร้างหรือตามคาแนะน า จากัด (มหาชน)
ของผูผ้ ลิต
- ตรวจสอบตามสาเหตุทอ่ี าจก่อให้เกิดอัคคีภยั
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
ก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
- สอบถามเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
โครงการ โดยการค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อ
ก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
ั
กาหนดแนวทางแก้ไขปญหา

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 6-1 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
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ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
12. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร์

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ
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- ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
บุคคล
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบความเป็ น ระเบีย บ และการท าความ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
สะอาด
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือปฐมพยาบาล
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- สอบถามจากประชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงโครงการใน
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เรื่องผลกระทบด้านความปลอดภัยและทรัพย์สนิ
ก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

- ความปลอดภัย
และทรัพย์สนิ

- ตรวจสภาพรัว้ โดยรอบ

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

- ความปลอดภัย
ชีวติ และทรัพย์สนิ

- ตรวจสภาพ Chain Link และแผงตาข่ายทีก่ นั ้
โดยรอบอาคาร

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

- คนงานก่อสร้าง

- การสวมใส่อุปกรณ์

- บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้าง
- ห้องปฐมพยาบาล

- สภาพพืน้ ทีก่ ่อสร้าง

- ผูพ้ กั อาศัย
ใกล้เคียงพืน้ ที่
ก่อสร้าง
- บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้างและ
บ้านพักคนงาน
- Chain Link และ
แผงตาข่ายทีก่ นั ้
รอบอาคาร

- ความปลอดภัย
และทรัพย์สนิ

- สภาพการใช้งาน
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ตารางที่ 6-1 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)
ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
13. สุขภาพ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

14 . ทัศนียภาพ

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร์

- บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ - บันทึกการตรวจสอบ
ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
บ้านพักคนงาน
- ถังสารองน้ าใช้
บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้างและ
บ้านพักคนงาน
- ส่วนเกรอะ

- บันทึกการทางานและการ
ตรวจสอบ

- ห้องส้วมบริเวณ
พืน้ ทีก่ ่อสร้างและ
บ้านพักคนงาน
- บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้าง

- บันทึกการทางานและการ
ตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับการทางาน
- ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับคนงาน - บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
- ตรวจสอบและทาลายแหล่งเพาะพันธุล์ ูกน้ ายุงลาย - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา จากัด (มหาชน)
ก่อสร้าง
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)
- ตรวจสอบความสะอาดของถังสารองน้ าใช้บริเวณ - ทุก 3 เดือน ตลอด
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
พืน้ ทีก่ ่อสร้างและบ้านพักคนงาน
ระยะเวลาก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

- บันทึกการทางานและการ
ตรวจสอบ

- ตรวจสอบปริม าณตะกอนของส่ว นเกรอะ หาก - ทุกสัปดาห์ ตลอด
ปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบสิง่ ปฏิกู ลมา ระยะเวลาก่อสร้าง
สูบกาจัด
- ตรวจสอบความสะอาดของห้องส้วมบริเวณพื้นที่ - ทุกสัปดาห์ ตลอด
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
ระยะเวลาก่อสร้าง

- สภาพการใช้งาน

- การชารุดของวัสดุทใ่ี ช้ปิดกัน้ พืน้ ทีก่ ่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 6-2 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงดาเนิ นการ
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ดัชนี คณ
ุ ภาพ
บริเวณที่ตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อม
1. การเกิดแผ่นดินไหว - บริเวณทีต่ ดิ ตัง้
แผนทีห่ นีภยั

2. การคมนาคมขนส่ง

พารามิเตอร์

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

- สภาพการใช้งาน

- ตรวจสอบการจัด เส้น ทางหนี ภ ัย ไว้ภ ายใน - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา
บริเวณโครงการ
ดาเนินการ

- ภายในโครงการ

- การซ้อมแผนอพยพ

- ตรวจสอบการซ้ อ มแผนอพยพเพื่ อ ความ ปลอดภัย ของผู้ท่ีพ ัก อาศัย และพนั ก งานใน
โครงการ

- บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ

- ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม - ตรวจสอบการกีด ขวางการจราจรและการ สะดวก
อานวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

3. การใช้น้ า

- บริเวณทางเข้า-ออก - สภาพการใช้งาน
บนถนนสาธารณะและ
ไหล่ทาง

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมาย และสั ญ ลั ก ษณ์ ห้ า มจอดรถบริ เ วณหน้ า
โครงการให้มสี ภาพพร้อมใช้งาน

- เส้นท่อน้ าใช้

- สภาพการใช้งาน

- ตรวจสอบการรั ่วไหลของน้ าประปาในเส้นท่อ

- บริเวณก๊อกน้ าใช้ท่ี
ผ่านการกรองของ
โครงการแล้ว

- การตรวจสอบคุณภาพ - ตรวจวิเคราะห์คุณ ภาพน้ าใช้ให้เป็ น ไปตาม น้ าใช้
มาตรฐานน้ าประปาโดยเก็ บ ตัว อย่ า งน้ า
บริ เ วณก๊ อกน้ าใช้ ท่ี ผ่ า นการกรอง ขอ ง
โครงการแล้ว

-

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา
- บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
ดาเนินการ
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
- บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
ดาเนินการ
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา - บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
ดาเนินการ
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
- บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
ดาเนินการ
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
ในช่วงทีม่ กี ารซือ้ น้ าทุก 3
- บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิ ด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
ดาเนินการ หลังจากนัน้ ทุก 6
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
เดือน หรือปี ละ 2 ครัง้
อาคารชุด)

ตารางที่ 6-2 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงดาเนิ นการ (ต่อ)
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ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร์

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

- ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ า

- สภาพการใช้งาน

- ตรวจสอบสภาพการใช้ ง านระบบปรับ ปรุ ง - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา
คุณภาพน้ า
ดาเนินการ

4. การระบายน้ า

- ท่อระบายน้ าของ
โครงการ

- การแตกหรือ
การรั ่วซึมของท่อ

- ตรวจสอบท่อระบายน้ าของโครงการเป็ นประจา -

- เครื่องสูบน้ า

- อัตราการสูบ

- ตรวจสอบการทางานของเครื่องสูบน้ า

-

- ท่อระบายน้ าของ
โครงการ

- ปริมาณตะกอน

- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ า

-

- ระบบบาบัดน้ าเสีย

- บันทึกการทางาน - ตรวจสอบและจดบันทึกการทางานของระบบ และการตรวจสอบ
บาบัดน้ าเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดย
อาศัย หลัก เกณฑ์ ตามกฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูลการจัดทาบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุป การท างานของระบบบาบัดน้ าเสีย พ.ศ.
2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)
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3. การใช้น้ า (ต่อ)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

5.

5. การจัดการ
น้ าเสีย

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิ ติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ - บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิ ติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ - บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิ ติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ - บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิ ติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
แบบ ทส. 1 บัน ทึก ทุ ก วัน เก็บ ไว้ท่ี - บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด
โครงการเป็ นเวลา 2 ปี
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิ ติบุคคล
แบบ ทส.2 สรุป ผลการท างานของ อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
ระบบบาบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาล อาคารชุด)
ตาบลราไวย์ และสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6-2 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงดาเนิ นการ (ต่อ)
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 6.doc

ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5. การจัดการ
น้ าเสีย (ต่อ)

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร์

- บ่อตรวจคุณภาพน้ า - การตรวจสอบมาตรฐาน
หลังออกจากระบบ
การระบายน้ าทิง้ จากอาคาร
บาบัดน้ าเสียรวม
ของโครงการ
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 ความเป็ นกรดด่าง
 บีโอดี
 ปริมาณสารแขวนลอย

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

 ซัลไฟด์
 ปริมาณสารทีล่ ะลายได้
ทัง้ หมด
 ปริมาณตะกอนหนัก
 น้ ามันและไขมัน
 ทีเคเอ็น
 โคลิฟอร์มแบคทีเรียทัง้ หมด

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคาร - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ป ร ะ เ ภ ท ก จ า ก ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ดาเนินการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด และจัดเก็บสถิตขิ อ้ มูลหรือ
บันทึก หรือ รายงานมาตรการตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบการเก็บสถิติ
และข้ อ มู ล การจัด ท าบัน ทึ ก รายละเอี ย ดและ
รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้ าเสีย
พ.ศ. 2555
 pH meter
 วิธี Azide Modification
 วิ ธี ก ารก รอ ง ผ่ า นก ระด าษก รอ ง ใย แ ก้ ว
(Glass Fibre Filter Disc)
 วิธี Titrate
 วิธกี ารระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105
องศาเซลเซียส ใน 1 ชั ่วโมง
 วิธกี ารกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)
 วิธกี ารสกัดด้วยตัวทาละลาย
 วิธี Kjeldahl
 วิธี Multiple-tube fermentation technique

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ
- บริษ ัท ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี
จ ากัด (มหาชน) (ระยะแรก)
แ ล ะ นิ ติ บุ ค ค ล อ า ค า ร ชุ ด
(หลัง จากจดทะเบี ย นอาคาร
ชุด)

ตารางที่ 6-2 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงดาเนิ นการ (ต่อ)
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 6.doc

ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
6. การจัดการ
มูลฝอย

บริเวณที่ตรวจสอบ
- ห้องพักขยะ

พารามิเตอร์
- สภาพของถังขยะ

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง
7. การป้องกัน
อัคคีภยั
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8. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย
9. สุขภาพ

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของ - ทุกเดือน ตลอด
ถังขยะ
ระยะเวลาดาเนินการ
- การรั ่วซึมของถังขยะ
- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทา - ทุกสัปดาห์ ตลอด
ความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม
ระยะเวลาดาเนินการ

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
(ระยะแรก) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด (หลังจาก
จดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
(ระยะแรก) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด (หลังจาก
จดทะเบียนอาคารชุด)
- ตรวจสอบสภาพการใช้ง านของอุ ปกรณ์ - ทุก 6 เดือน ตลอด
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
ป้องกันอัคคีภยั ทุกชนิด หากพบว่าชารุด ระยะเวลาดาเนินการหรือ (ระยะแรก) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด (หลังจาก
ต้องเปลีย่ นใหม่ทนั ที
ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
จดทะเบียนอาคารชุด)

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

- บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภยั และ
สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้
- จุดติดตัง้ โทรทัศน์วงจร
ปิ ด (CCTV)

- สภาพการใช้งาน

- ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV)

- ตรวจสอบการทางานของระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด (CCTV)

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดาเนินการ

- เครื่องปรับอากาศ

- ความสะอาด

- ตรวจสอบการทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็ นประจา

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดาเนินการ

- บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ

- การทาลายแหล่ง
เพาะพันธุย์ งุ ลูกน้ า
ยุงลาย
- พืน้ ทีส่ เี ขียว

- ตรวจสอบและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย

- ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาดาเนินการ

- จัดให้มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวให้
มีสภาพน่ าดูอยูเ่ สมอ

- ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาดาเนินการ

- บริเวณพืน้ ที่
สีเขียวภายในโครงการ

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
(ระยะแรก) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด (หลังจาก
จดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
(ระยะแรก) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด (หลังจาก
จดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
(ระยะแรก) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด (หลังจาก
จดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
(ระยะแรก) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด (หลังจาก
จดทะเบียนอาคารชุด)

ตารางที่ 6-2 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงดาเนิ นการ (ต่อ)
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 6.doc

ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
10. สระว่ายน้ า

บริเวณที่ตรวจสอบ
- สระว่ายน้ าของ
โครงการ

พารามิเตอร์

วิ ธีการตรวจสอบ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

- ความเป็ นกรดด่าง

- วิธี pH meter

-

- คลอรีนอิสระคงเหลือ

- วิธี DPD colorimetric method

-

- คลอรีนทีร่ ว่ มกับสารอื่น

- วิธี DPD colorimetric method

-

- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทัง้ หมด

- วิธี Technique (MPN) 10 Tube

-

- ฟีคอลโคลิฟอร์ม

- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)

-

- ค่าความเป็ นด่าง
- ความกระด้าง
- กรดไซยานูรคิ

- วิธี Titration Method
- วิธี EDTA Titrimetric Method
- วิธี High Performance Liquid
Chromatography (HPLC)
- วิธี Argentometric Method
- วิธี Preliminary Distillation Step and
Colorimetric Method

-

- คลอไรด์
- แอมโมเนีย

ความถี่ใน
ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ
การตรวจวัด
วันละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดและหลังเปิ ด - บริษ ัท ร่ ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ ต้ี
บริการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
จ ากัด (มหาชน) (ระยะแรก)
วันละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดและหลังเปิ ด
แ ล ะ นิ ติ บุ ค ค ล อ า ค า ร ชุ ด
บริการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
วันละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดและหลังเปิ ด
บริการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ
ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

ตารางที่ 6-2 สรุปมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี ช่วงดาเนิ นการ (ต่อ)
p:\2561\eia\the title v\เล่มสมบูรณ์\ch 6.doc

ดัชนี คณ
ุ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
10. สระว่ายน้ า
(ต่อ)

บริเวณที่ตรวจสอบ

- บริเวณสระว่ายน้ า
ในโครงการ

พารามิเตอร์
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- ไนเตรท
- จุลลินทรียห์ รือตัวบ่งชีท้ าให้เกิด
โรค (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa)
- เจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ประจ า
สระว่ายน้ า (Life guard) โดยอยู่
ประจาสระว่ายน้ าตลอดเวลาที่เปิ ด
บริการ
- อุ ป กรณ์ ช่ ว ยชีวิต เช่ น โฟมช่ ว ย
ชีวิต ห่ ว งชู ชีพ และไม้ช่ ว ยชีวิต
เป็ นต้น
- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่าย
น้ า และพืน้ ผิวใต้สระว่ายน้ า

วิ ธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รบั ผิดชอบดาเนิ นการ

- วิธี Cadmium Reduction Method
- วิธี Modified Multiple-Tube
Procedure และวิธี Multiple-Tube
Technique

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ
- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

- การจดบันทึกการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ - บริษทั ร่ม โพธิ ์ พร็อ พเพอร์ต้ี
จ ากัด (มหาชน) (ระยะแรก)
แ ล ะ นิ ติ บุ ค ค ล อ า ค า ร ชุ ด
(หลัง จากจดทะเบีย นอาคาร
ชุด)
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- การตรวจนับจานวนและตรวจสภาพ
การใช้งาน

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

- ตรวจสภาพพืน้ ผิวทางเดินรอบสระ
ว่ายน้ า และพืน้ ผิวใต้สระว่ายน้ า หาก
มีรอยแตกหรือชารุดให้ซ่อมแซมทันที
- ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ า
- ตรวจสอบไม่ให้มนี ้ าขัง
- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบตั สิ าหรับผูใ้ ช้ - ตรวจสอบให้มสี ภาพดีไม่ลบเลือน
สระว่ายน้ า
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง - ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชารุด
บริเวณสระว่ายน้ าและทางเดินรอบ ให้แก้ไขทันที
สระว่ายน้ า

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

N


สัญลักษณ์
พืน้ ทีโ่ ครงการ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความสันสะเทื
่
อนบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ

รูปที่ 6-1 ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสันสะเทื
่
อนบริ เวณพื้นที่โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, 2561
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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6.2

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รูปแบบรายงานผลการดาเนิ นการตามมาตรการต่างๆ

โครงการจะบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดาเนินการหรือปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามทีเ่ สนอในรายงานฯ และส่งรายงานผลทุกครัง้ ทีม่ กี ารตรวจสอบและหรือมี
การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขหรือ พัฒ นาระบบต่า งๆ ไปยัง หน่ ว ยงานผู้อ นุ ญ าต โดยรายงานผลการปฏิบ ัติต าม
มาตรการที่จดั ทาขึ้น จะส่งให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจอนุ ญาตตามกฎหมายให้ดาเนินโครงการหรือ
กิจ การอัน เป็ น กิจกรรมหลัก ที่ต้อ งจัด ท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ณ ส านักงานของ
หน่วยงานของรัฐ (ระยะก่อสร้าง-เทศบาลตาบลราไวย์, ระยะดาเนินการ-สานักงานทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ต และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต) จานวน 4 ฉบับ พร้อม CD-ROM 4 ชุด หรือ
ระยะเวลาที่จดั ส่ง โครงการจะส่ง 2 ครัง้ /ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตาม
ตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของ
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน)
สาหรับรูปแบบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ เป็ นดังนี้
1) รายงานผลการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
2) รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
3) แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
4) แบบบันทึกผลการตรวจวัดความสันสะเทื
่
อน
5) แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิง้
6) แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี
สถานทีต่ งั ้ ตัง้ อยูท่ ่ี หมูท่ ่ี 6 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
โครงการฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ เมื่อวันที่......... เดือน................. พ.ศ.............
โครงการฯ ได้นาเสนอรายงานและผลการปฏิบตั ฯิ ครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ .......... เดือน................. พ.ศ............
รายงานผลการปฏิบตั ฯิ ครัง้ นี้ จัดทาโดย........................................................................................
รายละเอียดโครงการ
7.1 ลักษณะ/ประเภท โครงการ อาคารชุด
7.2 ขนาดพืน้ ทีโ่ ครงการ เนื้อที่ 3 ฉบับ ขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 25.9 ตารางวา หรือ 8,503.60 ตารางเมตร
7.3 จานวน 228 ห้องชุด ความสูงของอาคารทีส่ งู ทีส่ ดุ 15.15 เมตร
7.4 การบาบัดน้ าเสีย

โครงการได้จดั ให้มถี งั บาบัดน้ าเสียระบบเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration Tank)
จานวน 5 ชุด ได้แก่ ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U, WWT-V, WWT-X, WWT-Y1 และ WWT-Y2 ถังบาบัดน้ าเสียระบบ
เกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter) จานวน 3 ชุด ได้แก่ SS-1, SS-2 และ SS-3 ถังดักไขมัน จานวน 5
ชุด ได้แก่ ถังดักไขมัน GT-U, GT-V, GT-X, GT-Y1 และ GT-Y1 เพื่อรองรับปริมาณน้ าเสียทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ โดยมี
รายละเอียดของถังบาบัดน้ าเสีย ดังนี้
(1) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร U ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 32.62 ลูกบาศก์
เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-U) จานวน 1 ชุด ความจุ 2.6
ลูกบาศก์เมตร
(2) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-V : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร V ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 36.80 ลูกบาศก์
เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-V) จานวน 1 ชุด ความจุ 2.6
ลูกบาศก์เมตร
(3) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-X : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร X ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 38.16 ลูกบาศก์
เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-X) จานวน 1 ชุด ความจุ 2.6
ลูกบาศก์เมตร
(4) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-Y1 : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 1) และห้องพักขยะรวมของอาคาร
BOH ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 22.19 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 25
ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้คา่ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
และถังดักไขมัน (GT-Y1) จานวน 1 ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(5) ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-Y2 : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 2) ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ
20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า
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บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้คา่ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-Y1) จานวน 1
ชุด ความจุ 2.6 ลูกบาศก์เมตร
(6) ถังบาบัดน้ าเสีย SS-1, SS-2 : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคารห้องน้ า 01-02 ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ
0.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD
้ น้ าทิ้งดังกล่าวจะเข้าสู่
เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้คา่ BODออก 500 มิลลิกรัม/ลิตร จากนัน
ถังบาบัดน้ าเสีย WWT-U ต่อไป
(7) ถังบาบัดน้ าเสีย SS-3 : รองรับปริมาณน้ าเสียจากอาคารห้องน้ า 03 ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 0.70
ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยถังบาบัดน้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250
มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้คา่ BODออก 500 มิลลิกรัม/ลิตร จากนัน้ น้ าทิง้ ดังกล่าวจะเข้าสูถ่ งั บาบัด
น้ าเสีย WWT-Y1 ต่อไป
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ที่มจี านวนห้องพักรวมกัน
ทุ ก ชัน้ ในอาคารหลายหลัง รวมทัง้ สิ้น 232 ห้ อ งชุ ด ซึ่ ง จัด อยู่ ใ นอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด กาหนดค่า BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าทิง้ ของโครงการทีผ่ า่ นการบาบัดแล้ว (ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/
ลิตร) จะไหลเข้าสูบ่ ่อตรวจคุณภาพน้ า/บ่อเก็บน้ ารดน้ าต้นไม้ ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบด้วยเครื่องสูบ
น้ า อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั ่วโมง จานวน 2 เครื่อง ไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ที่โครงการด้วยการรดน้ าแบบ
ท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 160.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการ
ซึมน้ าของดินที่ 10 มิลลิเมตร/ชั ่วโมง) โครงการสามารถนาน้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการรดน้ า
ต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั ้ หมด ไม่มกี ารปล่อยออกสูส่ าธารณะ
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 32.16 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สาหรับปริมาณน้ าที่เหลือ 119.29 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์
เครื่องมือคนสวน ล้างพืน้ คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น โครงการจะ
ระบายออกสูค่ ลองปากบางต่อไป
7.5 รายละเอียดอื่นๆ
8. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบตั ิ มีดงั นี้
8.1 ตารางรายงานผลการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
8.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
8.3 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ าทิง้
8.4 รูปจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิง้
8.5 ภาพถ่ายต่าง ๆ เช่น ทีพ่ กั ขยะรวม และอุปกรณ์ดบั เพลิง เป็ นต้น
8.6 อื่นๆ .......................................................................................
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

แบบรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ

ปญั หา อุปสรรค ทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข

ผูร้ ายงาน..........................................
(...........................................)
ตาแหน่ง/หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ตัง้ อยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครัง้ ที่............ ประจาปี พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................

หมายเหตุ : ท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธกี ารตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มกี ารรบกวน การตรวจวัด
และคานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคานวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความสันสะเทื
่
อน
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ตัง้ อยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครัง้ ที่............ ประจาปี พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................
จุดตรวจวัด

ค่ามาตรฐานความสั ่นสะเทือน

ผลการตรวจวัด

หมายเหตุ : 1 มาตรฐานความสันสะเทื
่
อน จากประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ออกตามความ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หน่วยงานหรือบริษทั ผูต้ รวจวิเคราะห์............................................................................................................
หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจวัดความสันสะเทื
่
อนมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.................
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...........................................................................................................................

ผูส้ รุปความเห็น.................................................................
(...............................................................)
คุณวุฒ.ิ .............................................................................
วัน/เดือน/ปี .......................................................................
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

แบบบันทึกผลการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพน้าทิ้ ง
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ตัง้ อยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครัง้ ที่............ ประจาปี พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................

บีโอดี
(มก./ลิตร)

ปริมาณสารแขวนลอย
(มก./ลิตร)

ซัลไฟด์
(มก./ลิตร)

ปริมาณสารละลาย
(มก./ลิตร)

ปริมาณตะกอนหนัก
(มก./ลิตร)

น้ ามันและไขมัน
(มก./ลิตร)

ทีเคเอ็น
(มก./ลิตร)

จุดเก็บตัวอย่างน้ า

พีเอช

ดัชนีตรวจวัด

5-9

ไม่เกิน
20

ไม่เกิน
30

ไม่เกิน
1.0

ไม่เกิน
500

ไม่เกิน
0.5

ไม่เกิน
20

ไม่เกิน
35

คุณภาพน้ าทิง้ ของโครงการ
ค่ามาตรฐาน1

หมายเหตุ : 1 มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า ทิ้ง จากอาคารประเภท ก จากประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หน่วยงานหรือบริษทั ผูต้ รวจวิเคราะห์................................................................................................
หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ าทิง้ มีคา่ เกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ...............
........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
ผูส้ รุปความเห็น............................................................
(...............................................................)
คุณวุฒ.ิ ........................................................................
วัน/เดือน/ปี.................................................................
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

แบบ ทส.1
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิ ติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียของแหล่งกาเนิ ดมลพิ ษ
แหล่งกาเนิ ดมลพิษโครงการอาคารชุด เด็อ ะ ไทเทิ้ล วี ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์........................ โทรสาร........................มี บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เป็ น
เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิษ ประกอบกิจ การประเภทอาคารชุ ด ใบอนุ ญ าตเลขที่ (ถ้า )..........
ออกให้โดย.............................. หมดอายุ..................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการท างานของระบบบาบัดน้ าเสีย แสดงดัง รูปที่ 6-2 ถึง รูปที่ 6-6 และจัดเก็บสถิติและ
ข้อมูล แสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้ าเสียปรากฏตามตารางบันทึกสถิตแิ ละข้อมูลทีเ่ ก็บจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

น้าเสียจากอาคาร U
เข้าระบบ 32.62 ลบ.ม./วัน

น้าเสียจากอาคารห้องน้า 01-02
เข้าระบบ 0.7 ลบ.ม./วัน/ถัง
ถังเกรอะ
ปริมาตร 1.0 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชม.

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

ถังบาบัดน้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 40 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

BOD เข้า = 250 mg/l

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 15.35 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.21 ชม.

SS-1,SS-2

ถังบาบัดไร้อากาศ
ปริมาตร 0.24 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชม.

พืน้ ที่สีเขียวสาหรับกาจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.33 ลบ.ม./วัน
สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 14.20 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.50 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกาจัด
ละอองน้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองน้า
ที่ เกิ ด 20 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 4.50 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.70 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน้า/บ่อเก็บน้ารดน้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดน้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถน าน้ า เสีย ที่
ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้
ภายในพืน้ ที่โครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ า ทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้าแล้ง ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือ เบื้อ งต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้า และระบายออกสู่คลองปากบางต่อไป

รูปที่ 6-2 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบาบัดน้าเสียของถังบาบัดน้าเสีย WWT-U, SS-1 และ SS-2
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

น้าเสียจากอาคาร V
เข้าระบบ 36.80 ลบ.ม./วัน

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

ถังบาบัดน้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 40 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

BOD เข้า = 250 mg/l

พืน้ ที่สีเขียวสาหรับกาจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.33 ลบ.ม./วัน

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 15.35 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.21 ชม.

สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 14.20 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.50 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกาจัด
ละอองน้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองน้า
ที่ เกิ ด 20 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 4.50 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.70 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน้า/บ่อเก็บน้ารดน้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดน้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถน าน้ า เสีย ที่
ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้
ภายในพืน้ ที่โครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้าแล้ง ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือ เบื้อ งต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้า และระบายออกสู่คลองปากบางต่อไป

รูปที่ 6-3 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบาบัดน้าเสียของถังบาบัดน้าเสีย WWT-V
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

น้าเสียจากอาคาร X
เข้าระบบ 38.16 ลบ.ม./วัน

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

ถังบาบัดน้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 40 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

BOD เข้า = 250 mg/l

พืน้ ที่สีเขียวสาหรับกาจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.33 ลบ.ม./วัน

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 15.35 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.21 ชม.

สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 14.20 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.50 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกาจัด
ละอองน้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองน้า
ที่ เกิ ด 20 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 4.50 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.70 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน้า/บ่อเก็บน้ารดน้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดน้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถน าน้ า เสีย ที่
ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้
ภายในพืน้ ที่โครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้าแล้ง ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือ เบื้อ งต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้า และระบายออกสู่คลองปากบางต่อไป

รูปที่ 6-4 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบาบัดน้าเสียของถังบาบัดน้าเสีย WWT-X
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

น้าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 1) และ
ห้องพักขยะรวมจากอาคาร BOH
เข้าระบบ 22.19 ลบ.ม./วัน

น้าเสียจากอาคารห้องน้า 03
เข้าระบบ 0.7 ลบ.ม./วัน/ถัง

ถังบาบัดน้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 25 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

ถังบาบัดไร้อากาศ
ปริมาตร 0.24 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชม.

ถังเกรอะ
ปริมาตร 1.0 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชม.

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

BOD เข้า = 250 mg/l

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 9.62 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.24 ชม.

พืน้ ที่สีเขียวสาหรับกาจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.49 ลบ.ม./วัน
สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 9.12 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.80 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่สีเขียวกาจัด
ละอองน้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองน้า
ที่ เกิ ด 25 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 2.76 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.65 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน้า/บ่อเก็บน้ารดน้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดน้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถน าน้ า เสีย ที่
ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้
ภายในพืน้ ที่โครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้าแล้ง ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือ เบื้อ งต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้า และระบายออกสู่คลองปากบางต่อไป

รูปที่ 6-5 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบาบัดน้าเสียของถังบาบัดน้าเสีย WWT-Y1
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
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SS-3

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

น้าเสียจากอาคาร Y (ส่วนที่ 2)
เข้าระบบ 20.00 ลบ.ม./วัน

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 2.60 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6.24 ชม.

ถังบาบัดน้าเสียระบบเติ มอากาศ
ชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ 25 ลบ.ม./วัน

ตะกอนส่วนเกิ น
Excess Sludge

BOD เข้า = 250 mg/l

ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร 9.62 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 9.24 ชม.

พืน้ ที่สีเขียวสาหรับกาจัด
ก๊าซมีเทน 1.0 ตร.ม.
ปริ มาณก๊าซ 1.49 ลบ.ม./วัน
สูบตะกอนทุกๆ 65 วัน

ตะกอน
หมุนเวียน

ถังเติ มอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ
ปริมาตร 9.12 ลบ.ม.
MLSS 3,000 มก./ล.
F/M 0.16 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก HRT 8.80 ชม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ
พืน้ ที่ สีเขียวกาจัด
ละอองน้า 1 ตร.ม.
ปริ มาณละอองน้า
ที่ เกิ ด 25 ลบ.ม./ชัวโมง
่

Sludge Sump

ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร 2.76 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.65 ชม.
BOD ออก = 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน้า/บ่อเก็บน้ารดน้าต้นไม้
ปริมาตร 4.50 ลูกบาศก์เมตร

สูบไปใช้รดน้ าต้นไม้แบบท่อซึมดิน
โดยโครงการสามารถน าน้ า เสีย ที่
ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้
ภายในพืน้ ที่โครงการได้ทงั ้ หมด ไม่
มีการปล่อยออกสูส่ าธารณะ

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 20% ของ
หน้าแล้ง ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือ เบื้อ งต้นโครงการจะนาไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น
คอนกรีต และถนนภายในโครงการ จากนัน้ ปริมาณน้ าที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น จะไหลเข้าสู่ถงั เติม
อากาศ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้า และระบายออกสู่คลองปากบางต่อไป

รูปที่ 6-6 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบาบัดน้าเสียของถังบาบัดน้าเสีย WWT-Y2
ทีม่ า : บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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วัน
เดือน
ปี

ปริมาณ
การใช้
ไฟฟ้าของ
ระบบบาบัด
น้ าเสีย
(หน่วย)

ปริมาณ
น้ าใช้
ในทุกกิจกรรม
ของ
แหล่งกาเนิด
มลพิษ
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
น้ าเสียที่
เข้าระบบ
บาบัดน้ า
เสีย
(ลบ.ม.)

การระบายน้ า
ทิง้ จากระบบ
บาบัดน้ าเสีย
(ระบาย/
ไม่ระบาย)

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกัด
ชีวภาพทีใ่ ช้
(ชื่อ/ปริมาณ)
(ลิตรหรือ
กิโลกรัม)

สถิตแิ ละข้อมูลทีเ่ ก็บจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
การทางานของระบบบาบัดน้ าเสีย
ระบบ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
บาบัด
สูบน้ า
เติม
กวน/
กวน/
น้ าเสีย
(ปกติ/
อากาศ
ผสมน้ า
ผสม
(ปกติ/
ผิดปกติ)
(ปกติ/
เสีย
สารเคมี
ผิดปกติ)
ผิดปกติ)
(ปกติ/
(ปกติ/
ผิดปกติ) ผิดปกติ)

เครื่อง
สูบตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

อื่นๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกินที่
เกิดขึน้ จาก
ระบบบาบัด
น้ าเสียที่
นาไปกาจัด
(ลบ.ม.)

ปญั หา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ลายมือชื่อ
ผูบ้ นั ทึก
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิตแิ ละข้อมูลเฉพาะในกรณีทม่ี สี ถิตแิ ละข้อมูลนัน้ ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบาบัดน้ าเสียทีม่ กี ารติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ แบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ ทุกวัน
แยกตามพารามิเตอร์ทต่ี รวจวัดและทาการสรุปผลเป็ นสถิตแิ ละข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิตแิ ละข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
6-30

..............................................................เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนินมลพิษ
(.............................................................)
..............................................................ผูค้ วบคุมระบบบาบัดน้ าเสีย

บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

(.............................................................)
ใบอนุ ญาตเลขที.่ ..................................... หมดอายุ...................................................
ออกให้โดย.............................................
..............................................................ผูร้ บั จ้างให้บริการบาบัดน้ าเสีย
(.............................................................)
ใบอนุ ญาตเลขที.่ ..................................... หมดอายุ...................................................
ออกให้โดย.............................................

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย

แบบ ทส.2

1. ข้อมูลทัวไป
่
แหล่งกาเนิดมลพิษโครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล้ วี ตัง้ อยูท่ ่ี หมูท่ ่ี 6 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์........................ โทรสาร........................มี บริษทั ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุ ญาตเลขที่ (ถ้า)..................................
ออกให้โดย.................... หมดอายุ..............................ออกให้โดย........................... หมดอายุ..................................
ในการนี้ ขอรายงานสรุ ป ผลการท างานของระบบบ าบัด น้ า เสีย ของแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิษ ส าหรับ เดือ น
......................... พ.ศ. ............. ตามที่ได้กาหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญ ญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ
..............................................................เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนินมลพิษ
(.............................................................)
..............................................................ผูค้ วบคุมระบบบาบัดน้ าเสีย
(.............................................................)
ใบอนุญาตเลขที.่ ..................................... หมดอายุ...................................................
ออกให้โดย.............................................
..............................................................ผูร้ บั จ้างให้บริการบาบัดน้ าเสีย
(.............................................................)
ใบอนุญาตเลขที.่ ..................................... หมดอายุ...................................................
ออกให้โดย.............................................

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบาบัดน้าเสีย และแหล่งรองรับน้าทิ้ ง
 ประเภท/ชนิดของระบบบาบัดน้ าเสีย……………………………………………………………………………….
ความสามารถในการรองรับน้ าเสียของระบบบาบัดน้ าเสีย...........................ลบ.ม./วัน
 การทางานของระบบบาบัดน้ าเสีย
 แบบต่อเนื่อง .................................ชั ่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในระบบบาบัดน้ าเสีย
 เครื่องสูบน้ า
 เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ าเสีย
 เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน
 อื่นๆ (ระบุ)
 แหล่งรองรับน้ าทิง้ (ระบุ)
 วิธกี ารจัดการตะกอนทีเ่ กิดขึน้ จากระบบบาบัดน้ าเสียและวิธกี ารกาจัด

3. สรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียเป็ นรายเดือน







ปริมารการใช้ไฟฟ้าของระบบบาบัดน้ าเสีย (หน่วย)
ปริมารน้ าใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกาเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
ปริมารน้ าเสียทีเ่ ข้าระบบบาบัดน้ าเสีย (ลบ.ม.)
การระบายน้ าทิง้ จากระบบบาบัดน้ าเสีย
ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพทีใ่ ช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
การทางานระบบบาบัดน้ าเสีย
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

(7)
(8)

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ระบบบาบัดน้ าเสีย  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ……………………………….
เครื่องสูบน้ า  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ………………………………….…..
เครื่องเติมอากาศ  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ………………………..……….
เครื่องกวน/ผสมน้ าเสีย  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) …………………………..
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) …………………………
เครื่องสูบตะกอน  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) …………………………………
อื่นๆ ................................  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ……………………..
ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีเ่ กิดขึน้ จากระบบบาบัดน้ าเสียทีน่ าไปกาจัด (ลบ.ม.)…………………………………...
ปญั หา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

คาเตือน 1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิ นมลพิ ษ ผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย หรือผู้รบั
จ้างให้บริ การบาบัดน้ าเสีย ผู้ใดไม่จดั เก็บสถิ ติ ข้อมูล หรือไม่ทาบันทึ กหรือรายงาน
ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหนึ่ งเดือน หรือปรับไม่เกิ นหนึ่ งหมื่นบาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับตามมาตรา 106
2. ผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสียหรือผู้รบั จ้างให้บริ การบาบัดน้ าเสีย ผู้ใดทาบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหนึ่ งปี หรือปรับไม่
เกิ นหนึ่ งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับตามมาตรา 107
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี

บทที่ 6
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

แบบบันทึกผลการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพน้าสระว่ายน้า
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ ล วี
ตัง้ อยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครัง้ ที่............ ประจาปี พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................

จุดตรวจวัด

ดัชนี

ค่ามาตรฐาน

สระว่ายน้ า
ของโครงการ

ความเป็ นกรดด่าง
คลอรีนอิสระ (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
คลอรีนทีร่ ว่ มกับสารอื่น (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทัง้ หมด
(อัตราส่วน 100 มล.)
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
ค่าความเป็ นด่าง (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
ความกระด้าง (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
กรดไซยานูรคิ (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
คลอไรด์ (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
แอมโมเนีย (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
ไนเตรท (ส่วนในล้านส่วน (ppm))
จุลลินทรียห์ รือตัวบ่งชีท้ าให้เกิดโรค
(Escherichia coli, Staphylococcus
aureus,Pseudomonas aeruginosa)

7.2-8.4
0.6-1.0
0.5-1.0

1

คุณภาพน้า
สระว่ายน้า
ของโครงการ

> 10 ต่อน้ า 100 มล.
ไม่พบ
80-100
250-600
30-60
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 50
ไม่พบ

หมายเหตุ : 1 มาตรฐานคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า จากคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

หน่วยงานหรือบริษทั ผูต้ รวจวิเคราะห์......................................................................................................
หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ าทิง้ มีคา่ เกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ
...................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผูส้ รุปความเห็น.................................................................
(...............................................................)
คุณวุฒ.ิ .............................................................................
วัน/เดือน/ปี......................................................................
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บริ ษทั ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ ล วี

เอกสารอ้างอิ ง

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. 6. ข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน มกราคม 6-ธันวาคม 6 [ออนไลน์]
แหล่งทีมา: http://www.pcd.go.th/AirQuality/Regional/QueryAirThai.cfm?task=findsite
[ธันวาคม 2556].
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา.
. สถิ ติ ภู มิ อ ากาศของประเทศไทยในคาบ ปี (พ.ศ.
กรุงเทพมหานคร: กลุม่ ภูมอิ ากาศ สํานักพัฒนาอุตนุ ิยมวิทยา กรมอุตนุ ิยมวิทยา.

31-2560).

กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้ อ ม. 55. ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิงแวดล้อม เรือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึงต้องจัดทํารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้ อ ม และหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธ ี ก าร ระเบี ย บปฏิ บ ั ติ และแนวทาง
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม พ.ศ. 5.
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้ อ ม. 60. ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิงแวดล้อม เรือง กําหนดเขตพืนทีและมาตรการคุม้ ครองสิงแวดล้อมในบริเวณพืนทีจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 60.
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้ อ ม. 61. ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิงแวดล้อม เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิงแวดล้อ มเบืองต้น และรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิงแวดล้อม ในเขตพืนที
คุม้ ครองสิงแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561.
กระทรวงมหาดไทย. 25 . แผนทีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554.และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ.
2518.
เกรียงศักดิ อุดมสินโรจน์.

. วิศวกรรมการประปา. กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์.

กองวิศวกรรม. การออกแบบและวางผังถนนในเมือง. สํานักผังเมือง.
กรมพัฒนาทีดิน. คู่มอื การจัดการดินจังหวัดภูเก็ตของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ทดิี น. กรมพัฒนา
ทีดิน,
.
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า 2556. มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้ า สําหรับประเทศไทย พ.ศ.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

:

จํ า เนี ย ร วรรัต นชัย พั น ธ์ ,ดร.
, เอกสารประกอบการสัม มนา ในรายงานการสัม มนาระดม
ความคิดเห็น แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้มาตรการ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพือการเพิมและการจัดพืนทีสีเขียวของชุมชน.
เดชา บุญคํา. 2543. ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพัฒนาเมือง. สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลตําบลราไวย์
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. แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.

-

1

4. ภูเก็ต: เทศบาลตําบลราไวย์

บริ ษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ ล วี

เอกสารอ้างอิ ง

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
ธีร ะวุ ฒ ิ เอกะกุ ล . 2542. การวัด เจตคติ. เอกสารประกอบการสอน คณะครุศ าสตร์ สถาบั น ราชภัฏ
อุบลราชธานี.
บุญส่ง ไข่เกษ.
. การบําบัดและกําจัดนําเสียจากบ้านพักอาศัยด้วยระบบติดกับที. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ.
บัณฑิต จุลาสัย.
. แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมด้านสุนทรียภาพ
สํา หรับ โครงการทีพัก อาศัย บริก ารชุ มชน และสถานทีพัก ตากอากาศ. กรุ ง เทพมหานคร:
สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม (อัดสําเนา).
ประเสริฐ อัง กรูว ัฒ นะ.
.วิท ยานิ พ นธ์ เ รืองการประเมิน ค่ า Emission Factor ของก๊า ซมลพิษ จาก
ยานพาหนะชนิดต่างๆในเขตพืนทีชันในและพืนทีชันกลางของกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร.ี
เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พนั ธ์ศรี.

. วิศวกรรมการทาง. กรุงเทพมหานคร:.ซีเอ็ดยูเคชัน.

เพ็ ญ แข แสงแก้ ว .
. การวิจ ัย ทางสัง คมศาสตร์ . พิ ม พ์ ค รังที . กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รศ.ดร.บั ญ ญั ติ เศรษฐฐิ ติ
. นิ ต ยสารเกษตรศาสตร์ ปี ที ฉบั บ ที ตุ ล าคม
: หลั ก
การออกแบบระบบนํ าแก่ พืช แบบฉี ด ฝอย ตอนที ภาควิช าเกษตรกลวิธ าน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม.
. สถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย: รายงานการ
ประชุม. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม.
สํานั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้อ ม.
. แนวทางการจัดทํ า รายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการทีพักอาศัย บริการชุมชน และสถานทีพักตากอากาศ.
กรุง เทพมหานคร: กลุ่ ม งานโครงการบริก ารชุ ม ชนและทีพัก อาศัย กองวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม.
สํานักงานสิงแวดล้อมภาคที (ภูเก็ต).
. โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดนําเสีย ประจําปี
สํานักงานสิงแวดล้อมภาคที (ภูเก็ต).
. รายงานการสนับสนุ นและเสริมสร้างสมรรถนะให้กบั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตรายจากชุมชน เทศบาล
เมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ปี
.
อําไพ ทองภิญโญชัย.
. ธรณี วิทยาจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต: ฝ่ ายพัฒนาเหมืองแร่ สํานักงานทรัพยากร
ธรณีเขต ภูเก็ต (อัดสําเนา).
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บริ ษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ ล วี

เอกสารอ้างอิ ง

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
Metcalf, G.T. and Eddy, L.B., 1 9 9 1 , Wastewater Engineering Treatment and Disposal Reuse. Third
Edition. Singapore : McGraw-Hill, Inc.
Pollution Control Department. 1994. Final Report; Air and Noise Emission Database, Thailand.
Transportation Research Board. 1994. Special Report 209; Highway Capacity Manual. Third
Edition. Washington, D.C.: National Research Council.
U.S. EPA .1972. Report to Besident and Congress on Noise. g 2nd Congress. 2nd Session, Doc
96-63, Washington, D.C. อ้ า ง อิ ง ใ น Canter, L. W. 1996. Environmental Impact
Assessment. New York : McGraw-Hill Book Company.
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ภาคผนวก
รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
ชือโครงการ

:

โครงการอาคารชุด เด็อะ ไทเทิล วี

ทีตังโครงการ

:

หมู่ท ี 6 ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ชือเจ้าของโครงการ

:

บริษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) จํากัด

ทีอยู่เจ้าของโครงการ :

53 ถนนสุคนธสวัสดิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้บริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด
เป็ นผูด้ าํ เนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจทีแนบ
(

) เจ้าของโครงการมิได้มกี ารมอบอํานาจให้เสนอรายงานแต่อย่างใด
จัดทําโดย
บริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จํากัด
ธันวาคม 2562
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