รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(รายงานฉบับสมบูรณ์)
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ที่อยู่เจ้าของโครงการ

โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จำกัด
เลขที่ 316/153 หมูท่ ี่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

การมอบอำนาจ
( )
(✓)

เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

จัดทำโดย
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-390-005 โทรสาร : 038-390-005
E-mail : taweesak99@hotmail.com

กันยายน 2562

แบบ สผ. 2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ที่อยู่เจ้าของโครงการ

โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด
เลขที่ 316/153 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

การมอบอานาจ
( )
()

เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้ดาเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอานาจที่แนบ
เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอานาจแต่อย่างใด

จัดทาโดย
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)

สารบัญ

สารบัญ
หน้า
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 การประเมินทางเลือกในการดาเนินโครงการ
1.3.1 ทางเลือกที่ตั้งโครงการ
1.3.2 ทางเลือกด้านผลกระทบจากโครงการสู่ภายนอกและภายนอกสู่โครงการ
1.3.3 ทางเลือกการออกแบบ
1.4 เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.6 วิธีการศึกษา
1.7 ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
1.8 รายละเอียดการดาเนินโครงการและการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การดาเนินโครงการ โดยแสดงรายละเอียดความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคาร
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ
2.3 ผังบริเวณโครงการ (Lay Out)
2.4 สถานภาพโครงการ
2.5 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง
2.5.1 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
2.5.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
2.5.3 อัตราส่วนพื้นที่อาคาร อัตราส่วนของพื้นที่อาคารปกคลุม และอัตราส่วน
ของพื้นทีว่ ่าง
2.6 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร

1-1
1-4
1-4
1-4
1-6
1-9
1-12
1-13
1-15
1-16
1-17

2-1
2-7
2-7
2-7
2-14
2-26
2-26

2-30

สารบัญ (ต่อ)

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12
2.12

2.6.2 ความสูงของอาคาร
2.6.3 บันไดของอาคาร
2.6.4 ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารโครงการ ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ
2.7.1 การบริหารโครงการ
2.7.2 ผู้ใช้บริการและพนักงาน
ระบบสาธารณูปโภค
2.8.1 การใช้น้า
2.8.2 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
2.8.3 การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
2.8.4 การจัดการมูลฝอย
2.8.5 พลังงานและไฟฟ้า
2.8.6 ระบบระบายอากาศ
2.8.7 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสาร
ระบบป้องกันอัคคีภัย
2.9.1 ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2.9.2 ระบบป้องกันอัคคีภัย
2.9.3 ทางหนีไฟ
2.9.4 การประเมินขีดความสามารถของการหนีไฟ
2.9.5 จุดรวมพล
การจราจร
2.10.1 ระบบจราจร
2.10.2 ที่จอดรถยนต์
พื้นที่สีเขียว
การจัดการห้องครัว ห้องอาหาร
การดาเนินการช่วงก่อสร้าง
2.12.1 การใช้น้าช่วงก่อสร้าง
2.12.2 ไฟฟ้า
2.12.3 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
2.12.4 การกาจัดมูลฝอย

หน้า
2-30
2-34
2-36
2-63
2-63
2-63
2-70
2-79
2-84
2-92
2-98
2-99
2-99
2-107
2-109
2-110
2-111
2-114
2-114
2-117
2-124
2-130
2-130
2-131
2-131

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 3
3.1

3.2

3.3

3.4

2.12.5 การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงก่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
3.1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย
3.1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ
3.1.4 เสียง
3.1.5 การเกิดแผ่นดินไหว
3.1.6 ทรัพยากรน้า
3.1.7 ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.3.1 การใช้น้า
3.3.2 การบาบัดน้าเสีย
3.3.3 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
3.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.3.5 การใช้ไฟฟ้า
3.3.6 การคมนาคมขนส่ง
3.3.7 การสื่อสาร
3.3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.4.1 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
3.4.2 การศึกษาและศาสนา
3.4.3 สาธารณสุขอาชีวอนามัย และสุขภาพ
3.4.4 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
3.4.5 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว
3.4.6 โบราณสถาน
3.4.7 แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

หน้า
2-132

3-1
3-5
3-9
3-17
3-21
3-23
3-28
3-29
3-31
3-31
3-32
3-36
3-38
3-40
3-41
3-65
3-66
3-69
3-74
3-79
3-87
3-90
3-94
3-104

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน
3.5.1 บทนา
3.5.2 วิธีการศึกษา
3.5.3 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการและผลการ
สารวจความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)
3.5.4 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการและผลการ
สารวจความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2)
3.6 การรับเรื่องร้องเรียน
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
4.1.2 ทรัพยากรดิน
4.1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
4.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
4.1.5 เสียง
4.1.6 ความสั่นสะเทือน
4.1.7 ทรัพยากรน้า
4.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
4.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 การใช้น้า
4.3.2 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
4.3.3 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
4.3.4 การจัดการมูลฝอย
4.3.5 พลังงานและไฟฟ้า
4.3.6 การจราจร
4.3.7 การสื่อสาร
4.3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.3.9 การระบายอากาศ

3-107
3-107
3-127
3-146
3-156

4-2
4-2
4-3
4-4
4-28
4-39
4-39
4-40
4-40
4-41
4-42
4-43
4-45
4-46
4-47
4-54
4-54
4-55

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
4-57

4.3.10 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
4.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
4-58
4.4.2 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
4-63
4.4.3 การศึกษา
4-63
4.4.4 การสาธารณสุข
4-64
4.4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4-96
4.4.6 สุนทรียภาพ
4-97
4.4.7 การบดบังทิศทางลม แสงแดด และคลื่นวิทยุ-โทรทัศน์
4-100
4.4.8 แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
4-111
4.4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย
4-111
4.4.10 การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ
4-112
4.4.11 การชดเชยสู่สังคม (Community-social respond)
4-112
4.5 สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4-112
บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
5.1 บทนา
5-1
5.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5-1
5.3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5-1
เอกสารอ้างอิง

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1.3-1
ตารางที่ 1.3-2
ตารางที่ 1.7-1
ตารางที่ 1.8-1
ตารางที่ 2.1-1
ตารางที่ 2.5-1
ตารางที่ 2.5-2
ตารางที่ 2.5-3
ตารางที่ 2.6-1
ตารางที่ 2.6-2
ตารางที่ 2.7-1
ตารางที่ 2.8-1
ตารางที่ 2.8-2
ตารางที่ 2.8-3
ตารางที่ 2.8-4
ตารางที่ 2.8-5
ตารางที่ 2.8-6

ตารางที่ 2.8-7

ตารางที่ 2.9-1
ตารางที่ 2.9-2
ตารางที่ 2.11-1
ตารางที่ 2.11-2

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการสู่ภายนอกและภายนอก
สู่โครงการ
ตารางสรุปแนวคิดการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาโครงการ
Bar Chart ขั้นตอนการก่อสร้าง
สรุปการเปรียบเทียบรายละเอียดความเพียงพอก่อนและหลังการ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
โฉนดที่ดินของโครงการ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
ระยะห่างของแนวอาคารจากแนวเขตที่ดิน
สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ
สรุปปริมาณน้าใช้ของโครงการ
แหล่งกาเนิดและปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการ
ปริมาณมูลฝอยของโครงการ
ปริมาณมูลฝอยแยกประเภท
การเปรียบเทียบลักษณะการจัดการมูลฝอยของโครงการ
ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
เปรียบเทียบการอนุรักษ์พลังงานกับกฎกระทรวง กาหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
เปรียบเทียบการอนุรักษ์พลังงานกับกฎกระทรวง กาหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ความกว้างบันไดหลักและบันไดหนีไฟ
รายละเอียดของชนิดไม้ยืนต้น
รายละเอียดของชนิดไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 2.11-3
ตารางที่ 2.12-1

ตารางที่ 2.13-1
ตารางที่ 2.13-1
ตารางที่ 3.1-1
ตารางที่ 3.1-2
ตารางที่ 3.1-3
ตารางที่ 3.1-4
ตารางที่ 3.1-5
ตารางที่ 3.3-1
ตารางที่ 3.3-2
ตารางที่ 3.3-3
ตารางที่ 3.3-4
ตารางที่ 3.3-5
ตารางที่ 3.3-6
ตารางที่ 3.3-7
ตารางที่ 3.3-8
ตารางที่ 3.3-9
ตารางที่ 3.3-10

การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับ
ร้านอาหาร จากสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
สรุปการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง
การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แสดงสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2530-2559
สถานีตรวจวัดอากาศพัทยา
ศูนย์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี พ.ศ. 2559
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณสนามกี ฬาเทศบาลนครแหลมฉบั ง
พ.ศ. 2559 และพื้นที่โครงการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปจาแนกตามแหล่งหรือสถานที่ที่มีเสียงดัง
สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ใกล้กบั พื้นที่โครงการมากที่สุด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) แยกประเภทผู้ใช้น้าเป็น 5
ประเภท
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งที่ผ่านระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้าในเขตเมืองพัทยา
ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยาและกิจการร่วมค้าพัทยาเมืองสะอาด
รายละเอียดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเมืองพัทยา
สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า
ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยเฉลิมพระเกียรติ 33
(ถนนด้านหน้าโครงการ) วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยเฉลิมพระเกียรติ 33
(ถนนด้านหน้าโครงการ) วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนถนนเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนถนนเฉลิมพระเกียรติ
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
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2-133
3-9
3-14
3-17
3-18
3-19
3-32
3-34
3-36
3-38
3-40
3-41
3-48
3-50
3-52
3-54

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 3.3-11
ตารางที่ 3.3-12
ตารางที่ 3.3-13
ตารางที่ 3.3-14

ตารางที่ 3.3-15
ตารางที่ 3.3-16
ตารางที่ 3.3-17
ตารางที่ 3.3-18
ตารางที่ 3.4-1
ตารางที่ 3.4-2
ตารางที่ 3.4-3
ตารางที่ 3.4-4
ตารางที่ 3.4-5
ตารางที่ 3.4-6
ตารางที่ 3.4-7
ตารางที่ 3.4-8
ตารางที่ 3.4-9
ตารางที่ 3.4-10
ตารางที่ 3.4-11
ตารางที่ 3.4-12

ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยบัวขาว
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยบัวขาว
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
เกณฑ์กาหนดระดับการบริการของจราจร
ผลการสารวจปริมาณการจราจรบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 33
(ถนนด้านหน้าโครงการ) วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
(จุดตรวจนับการจราจรที่ 1)
ผลการสารวจปริมาณการจราจรบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (จุดตรวจนับการจราจรที่ 2)
ผลการสารวจปริมาณการจราจรบริเวณซอยบัวขาว
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (จุดตรวจนับการจราจรที่ 3)
ปริมาณการจราจร PCU/ชั่วโมง และค่า V/C Ratio
ในสภาพปัจจุบันบนถนนทั้ง 3 สาย
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ประเภทสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา
รายชื่อตลาดสดในเขตเมืองพัทยา
จานวนผู้เยี่ยมเยือน (visitors) ในเขตเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2558
แสดงประเภทและจานวนบุคลากรของของโรงพยาบาลในภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
แสดงประเภทและจานวนบุคลากรของของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ในอาเภอบางละมุง
แสดงประเภทและจานวนบุคลากรของของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในการใน
กากับดูแลของเมืองพัทยา
แสดงประเภทและจานวนบุคลากรของของโรงพยาบาลในภาคเอกชน
แสดงประเภทและจานวนบุคลากรขององค์กรสาธารณสุขอื่นๆ
ตารางแสดงข้อมูลสถิติชีพอาเภอบางละมุง
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับกลุ่มโรค
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 6 อันดับกลุ่มโรค
สาเหตุการตาย ของอาเภอบางละมุง

3-56
3-58
3-61
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3-64
3-64
3-67
3-67
3-71
3-73
3-80
3-81
3-81
3-82
3-82
3-84
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3-85
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 3.4-13 โบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 3.4-14 แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ตารางที่ 3.5-1 จานวนตัวอย่างจาแนกตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ตารางที่ 3.5-2 สรุปขั้นตอนการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ตารางที่ 3.5-3 รายชือ่ เก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ
การมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตารางที่ 3.5-4 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหวและกลุ่มหน่วยงานราชการ
การมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตารางที่ 3.5-5 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตารางที่ 3.5-6 รายชื่อกลุ่มผู้นาชุมชน การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตารางที่ 3.6-1 สถิติจานวนเรื่องร้องเรียนจาแนกรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ตารางที่ 4.1-1 ค่าต่าสุดของระดับการคลุกเคล้ากันของอากาศ (Mixing height)
สถานีตรวจวัดอากาศบางนา ปี พ.ศ. 2553 (เป็นสถานีที่ใกล้ที่สุดที่ทาการ
ตรวจวัด Mixing height )
ตารางที่ 4.1-2 Emission factors สาหรับรถยนต์ชนิดต่างๆ (ระยะก่อสร้าง)
ตารางที่ 4.1-3 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปล่อยมลพิษจาแนกตามประเภทรถยนต์
(ระยะก่อสร้าง)
ตารางที่ 4.1-4 สรุปมลพิษทางอากาศจากรถยนต์รับ-ส่งคนงานและขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ระยะก่อสร้าง
ตารางที่ 4.1-5 Emission factors สาหรับรถยนต์ชนิดต่างๆ (ระยะดาเนินการ)
ตารางที่ 4.1-6 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปล่อยมลพิษจาแนกตามประเภทรถยนต์
(ระยะดาเนินการ)
ตารางที่ 4.1-7 สรุปมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ
ระยะดาเนินการ
ตารางที่ 4.1-8 การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพื้นที่ก่อสร้าง
ตารางที่ 4.1-9 การจาแนกความอ่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบ
ตารางที่ 4.1-10 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่น
ซึ่งทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
ตารางที่ 4.1-11 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่น
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 4.1-12
ตารางที่ 4.1-13
ตารางที่ 4.1-14
ตารางที่ 4.1-15
ตารางที่ 4.1-16
ตารางที่ 4.1-17
ตารางที่ 4.1-18
ตารางที่ 4.1-19

ตารางที่ 4.1-20
ตารางที่ 4.1-21
ตารางที่ 4.1-22

ตารางที่ 4.3-1
ตารางที่ 4.3-2
ตารางที่ 4.3-3
ตารางที่ 4.3-4

การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศ
สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวรวมของพื้นที่
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร
การเก็บงาน และการตกแต่งอาคาร จากการสะสมฝุ่น
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร
การเก็บงาน และการตกแต่งอาคารจากสุขภาพ
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรม การดัดแปลงอาคาร
การเก็บงาน และการตกแต่งอาคารจากระบบนิเวศ
สรุประดับความเสี่ยงที่จะนาไปสู่การเลือกมาตรการป้องกัน เพื่อลด
ผลกระทบฝุ่นจากการดัดแปลงอาคาร การเก็บงานและการตกแต่งอาคาร
อัตราการดูดซับ CO2 ของต้นไม้ภายในโครงการที่เกิดจากรถยนต์ใน
โครงการ
ระดับเสียงที่อาจจะส่งผลกระทบในทิศต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง
(กรณีไม่มีการติดตั้งกาแพงกันเสียง)
ความสามารถในการลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss)
ของวัสดุต่างๆ
ผลการคาดการณ์ระดับเสียงปัจจุบันรวมกับ Aluminum Sheet
ความหนา 6.35 มิลลิเมตร จานวน 1 แผ่น
การคานวณเสียงและเสียงรบกวน เมื่อมีมาตรการป้องกันเสียงจาก
กิจกรรมการดัดแปลงอาคาร โดยการติดตั้งกาแพงกันเสียงบนอาคารและ
ติดตั้งกาแพงกันเสียงรอบเขตที่ดินโครงการ
การเปรียบเทียบสรุปปริมาณการจราจรช่วงปัจจุบันกับระยะก่อสร้าง
ค่า V/C Ratio บนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกโครงการ
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการ
การคานวณที่จอดรถตามข้อกาหนดของกฎหมาย
แสดงความเพียงของจานวนที่จอดรถต่อห้องพักอาศัยโครงการที่อยู่
บริเวณโครงการโดยรอบ

หน้า
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4-33
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4-37

4-48
4-49
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.4-1
ตารางที่ 4.4-2
ตารางที่ 4.4-3
ตารางที่ 4.4-4
ตารางที่ 4.4-5
ตารางที่ 4.5-1
ตารางที่ 5.2-1

ตารางที่ 5.2-2

ตารางที่ 5.3-1

ตารางที่ 5.3-2

สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการ
สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการ
มาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ FM (Minimum Usable Field
Strength)
ระดับผลกระทบของโครงการที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Golden Sea Pattaya
ตั้งอยู่ทตี่ าบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Golden Sea Pattaya
ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดาเนินการ
สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญของโครงการ
Golden Sea Pattaya ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระยะก่อสร้าง
สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของโครงการ
Golden Sea Pattaya ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระยะดาเนินการ

4-68
4-72
4-83
4-87
4-109
4-114
5-2

5-72

5-134

5-145

สารบัญรูป

สารบัญรูป

รูปที่ 1.3-1
รูปที่ 1.3-2
รูปที่ 1.5-1
รูปที่ 2.1-1
รูปที่ 2.1-2
รูปที่ 2.1-3
รูปที่ 2.1-4
รูปที่ 2.1-5

รูปที่ 2.3-1
รูปที่ 2.3-2
รูปที่ 2.4-1
รูปที่ 2.4-2
รูปที่ 2.4-3
รูปที่ 2.5-1
รูปที่ 2.5-2
รูปที่ 2.5-3
รูปที่ 2.5-4
รูปที่ 2.5-5
รูปที่ 2.5-6
รูปที่ 2.5-7
รูปที่ 2.5-8
รูปที่ 2.5-9
รูปที่ 2.5-10

ทางเลือกการออกแบบ (1)
ทางเลือกการออกแบบ (2)
ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา ในระยะ 1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ และการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2560
ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
อาเภอบางละมุงและอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
ผังบริเวณโครงการ
อาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการโดยรอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)
สาเนาหนังสือขอแจ้งไม่ดาเนินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกว่าจะ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การติดคาสั่งจากเมืองพัทยาตามรายงานตรวจสอบการกระทาผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
แปลนพื้นชั้นที่ 1 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แปลนพื้นชั้นที่ 2 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แปลนพื้นชั้นที่ 3-7 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แปลนพื้นชั้นที่ 1 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
แปลนพื้นชั้นที่ 2 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
แปลนพื้นชั้นที่ 3 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
แปลนพื้นชั้นที่ 4 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
แปลนพื้นชั้นที่ 5-7 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3

หน้า
1-10
1-11
1-14
2-3
2-4
2-5
2-6
2-8

2-9
2-10
2-12
2-13
2-14
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 2.5-11
รูปที่ 2.6-1
รูปที่ 2.6-2
รูปที่ 2.6-3
รูปที่ 2.6-4
รูปที่ 2.6-5
รูปที่ 2.6-6
รูปที่ 2.6-7
รูปที่ 2.6-8
รูปที่ 2.6-9
รูปที่ 2.6-10
รูปที่ 2.8-1
รูปที่ 2.8-2
รูปที่ 2.8-3
รูปที่ 2.8-4
รูปที่ 2.8-5
รูปที่ 2.8-6
รูปที่ 2.8-7
รูปที่ 2.8-8
รูปที่ 2.8-9
รูปที่ 2.8-10
รูปที่ 2.8-11
รูปที่ 2.8-12
รูปที่ 2.9-1

ผังพื้นที่อาคารปกคลุม
ผังระยะร่นแนวอาคารจากแนวเขตที่ดิน
ระยะ Set Back Line อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ระยะ Set Back Line อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ตัวอย่างระยะห่างระหว่างบันไดหลักจากจุดที่ไกลที่สุดและระยะห่าง
ระหว่างบันไดหนีไฟ
ตาแหน่งสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ชั้นที่ 1 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ตาแหน่งห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้นที่ 2
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แบบขยายห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้นที่ 2
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แบบขยายทางลาดเข้าสู่ตัวอาคาร และห้องน้าผู้พิการ
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แบบขยายทางลาดเข้าสู่ตัวอาคาร อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แบบขยายทางลาดเข้าสู่ตัวอาคาร และห้องน้าผู้พิการ
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ตาแหน่งถังเก็บน้าสารองใต้ดิน
ตาแหน่งถังเก็บน้าสารองชั้นดาดฟ้า
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ตาแหน่งติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
ชั้นตากไขมัน
ผังระบบระบายน้าภายในโครงการ
รูปตัดชลศาสตร์ระบบระบายน้าของโครงการ
ผังตาแหน่งห้องพักรวมมูลฝอย เส้นทางเก็บขน และจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย
แบบขยายห้องพักรวมมูลฝอย
ตาแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ตาแหน่งติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ตัวอย่างเส้นทางอพยพหนีไฟภายในอาคาร

หน้า
2-29
2-32
2-33
2-34
2-36
2-58
2-59
2-60
2-61
2-62
2-63
2-69
2-70
2-76
2-77
2-78
2-79
2-83
2-84
2-91
2-92
2-96
2-97
2-109

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 2.9-2
รูปที่ 2.10-1
รูปที่ 2.11-1
รูปที่ 2.11-2
รูปที่ 2.11-3
รูปที่ 2.11-4
รูปที่ 2.11-5
รูปที่ 3.1-1
รูปที่ 3.1-2
รูปที่ 3.1-3
รูปที่ 3.1-4
รูปที่ 3.1-5
รูปที่ 3.1-6
รูปที่ 3.1-7
รูปที่ 3.1-8
รูปที่ 3.1-9
รูปที่ 3.1-10
รูปที่ 3.3-1
รูปที่ 3.3-2
รูปที่ 3.3-3
รูปที่ 3.3-4
รูปที่ 3.3-5
รูปที่ 3.4-1
รูปที่ 3.4-2
รูปที่ 3.4-3
รูปที่ 3.4-4
รูปที่ 3.5-1
รูปที่ 3.5-2

ผังพื้นที่จุดรวมพล เส้นทางอพยพหนีไฟสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ
ตาแหน่งติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิง และจุดจอดรถดับเพลิง
ผังระบบจราจร ป้ายจราจร ตาแหน่งที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผังพื้นที่สีเขียว
ผังพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
ผังพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน
ผังพื้นที่สีเขียวซ้อนทับระบบสาธารณูปโภค
รายละเอียดวิธีการปลูกต้นไม้บริเวณแนวท่อระบายน้า
อาณาเขตติดต่อของเมืองพัทยา
ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการกับแนวชายฝั่ง
แผนที่หน่วยหิน จังหวัดชลบุรี
แสดงการกระจายตัวของกลุ่มชุดดินจังหวัดชลบุรี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
การตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยพ.ศ. 2548
ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการและอ่างเก็บน้ามาบประชัน
ประเภทของชั้นน้าบาดาล จังหวัดชลบุรี
แนวท่อโครงการระบบระบายน้าเสีย (แบบรวม) เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวม
เมืองพัทยา
ระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา
แผนผังแสดงจุดตรวจนับจราจร
สภาพการจราจรและการตรวจนับปริมาณการจราจร
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
ศาสนสถานที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
สถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
ป้ายประกาศการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

หน้า
2-103
2-117
2-120
2-121
2-122
2-123
2-124
3-3
3-4
3-7
3-8
3-15
3-16
3-20
3-22
3-25
3-27
3-35
3-37
3-46
3-47
3-68
3-77
3-78
3-83
3-92
3-109
3-110

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 3.5-3
รูปที่ 3.5-4
รูปที่ 3.5-5
รูปที่ 3.5-6
รูปที่ 3.5-7
รูปที่ 3.5-8
รูปที่ 3.5-9
รูปที่ 3.5-10
รูปที่ 3.6-1
รูปที่ 4.1-1
รูปที่ 4.1-2
รูปที่ 4.1-3
รูปที่ 4.3-1
รูปที่ 4.4-1
รูปที่ 4.4-2
รูปที่ 4.4-3
รูปที่ 4.4-4
รูปที่ 4.4-5
รูปที่ 4.4-6
รูปที่ 4.4-7
รูปที่ 5.2-1

ตาแหน่งเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ จานวน 4 ตัวอย่าง
ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวภายในระยะ 1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มหน่วยงานราชการภายในระยะ 1,000 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
การมีส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่าง ในระยะ 101-500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
การมีส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่าง ในระยะ 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ขั้นตอนการรับเรื่องราวข้อร้องเรียนของโครงการ
การเดินทางของเสียงข้ามกาแพงกันเสียงที่ทาให้ค่า N มีค่ามากกว่าศูนย์
หรือน้อยกว่าศูนย์
ภาพประกอบแสดงการคานวณหาค่า A, B และ d
แบบแสดงตาแหน่งติดตั้งผนังกั้นเสียงในช่วงเก็บงานและตกแต่ง
การใช้ต้นไม้ช่วยลดความร้อน และสร้างสภาพแวดล้อม
แผนที่แสดงกิจกรรมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จย้อนหลัง 3 ปี
ภาพรวมทั้ง 4 มุมมองของโครงการ
การบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการ
การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูร้อน)
การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูฝน)
การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูหนาว)
ลักษณะการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

หน้า
3-117
3-118
3-119
3-120
3-121
3-122
3-123
3-124
3-157
4-32
4-32
4-38
4-56
4-67
4-99
4-100
4-103
4-105
4-107
4-111
5-159

บทที่ 1 บทนา

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
โครงการ โกลเด้ น ซี พั ท ยา (Golden Sea Pattaya) ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลหนองปรื อ อ าเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี ของบริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด มีความเป็นมาของโครงการ จานวน 2 อาคาร ดังนี้
อำคำร โกลเด้น ซี พัทยำ 2
1) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่
ให้ น าย
ทาการก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
เป็นที่ดินของ
เป็นอาคารถาวร ชนิด ค.ส.ล. 6 ชั้น
จานวน 1 หลัง (60 ห้อง) เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม พื้นที่อาคาร 5,040 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถ จานวน 17 คัน ออกให้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ ทาง
ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาตจนกระทั่งถึงวันที่ใบอนุญาตให้ใช้ได้ ซึ่งการก่อสร้างอาคารก็ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับ
ทาง
มีความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะ
การตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาคารเดิมที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว จึงได้ดาเนินการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2551
2) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่
ให้บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด ทาการก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
เป็นที่ดินของ บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด เป็นอาคารถาวร ชนิด ค.ส.ล. 7 ชั้น จานวน 1 หลัง
(70 ห้อง) เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม พื้นที่อาคาร 6,644 ตารางเมตร ออกให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2551
อำคำร โกลเด้น ซี พัทยำ 3
1) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่
ให้
ทาการก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
เป็นที่ดินของ
เป็นอาคารถาวรชนิด ค.ส.ล. 6 ชั้น จานวน
1 หลัง (70 ห้อง) เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม พื้นที่อาคาร 5,600 ตารางเมตรที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถ จานวน 17 คัน ออกให้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ ทาง
ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดัง กล่าว ตั้งแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาตจนกระทั่งถึงวันที่ใบอนุญาตให้ใช้ได้ ซึ่งการก่อสร้างอาคารก็ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับ
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ทาง
มีความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะ
การตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอีย ดอาคารเดิมที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว จึงได้ดาเนินการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2551
2) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่
ให้บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด ทาการก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
เป็นที่ดินของ บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด
และ
เป็นอาคารถาวร ชนิด ค.ส.ล. 7 ชั้น จานวน 1 หลัง (70 ห้อง) เพื่อใช้เป็น
อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่อาคาร 8,026 ตารางเมตร ออกให้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
3) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่
ให้บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด ทาการดัดแปลงอาคาร (ดัดแปลงบันไดหลักและบันไดหนีไฟ) ในที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่
เป็นที่ดินของบริษัท สยาม ฮาร์เบอร์
จากัด และ
พื้นที่อาคารที่ดัดแปลง 163 ตารางเมตร ออกให้ ณ วันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2551
4) ได้รั บ ใบรั บ รองการก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่ อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) เลขที่
ให้ บ ริ ษั ท สยาม ฮาร์ เ บอร์ จ ากั ด ได้ ท าการก่ อ สร้ า งอาคาร ดั ด แปลงอาคาร (ดั ด แปลง
บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ออกให้ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
5) ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ชื่อ เปี่ยมสุข คอนโดมิเนียม เมื่ อวันที่ 4 มีนาคม 2552 หนังสือ
สาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
6) ได้ยกเลิกอาคารชุดพักอาศัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 แสดงดังสารบัญจดทะเบียนหลัง
โฉนดที่ดินเลขที่
สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) อาคาร 2 และอาคาร
3 และ สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) อาคาร 3 แสดง
ดังภำคผนวก ก
ในขณะนั้ น ไม่ต้องจั ดทาและเสนอรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) หรือรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขของกฎหมายที่ต้องจัดทารายงาน ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรื อ กิ จ การของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกชนที่ ต้ อ งจั ด ท ารายการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 12 ง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2539 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
1) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ขนาดที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
2) อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ขนาดที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง
ขึ้นไป
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3) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ทุกขนาด
4) อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาล ดังต่อไปนี้
(1) การทาน้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ทุกขนาด
(2) การทากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ขนาดที่มีกาลังผลิต
ตั้งแต่ 20 ตันต่อวันขึ้นไป
5) การพัฒนาปิโตรเคมี
(1) การสารวจและ/หรือผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด
(2) ระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ทุกขนาด
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 113 ง ลงวันที่ 30
กัน ยายน 2546 ได้กาหนด “การก่อสร้ างอาคารหรื อ การดาเนิ นการโครงการหรื อประกอบกิจ การ ดัง นี้
ให้จัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น”
(ก) โรงงานส่งพลังงานไฟฟ้า (สถานีไฟฟ้าย่อย) หรือจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
(ข) โรงฆ่าสัตว์
(ค) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดต่ากว่า 500 ตันกรอส
(ง) โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบาบัดน้าเสียได้ไม่เกิน 3,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกาจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน
แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะ สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(จ) ฌาปนสถานสาธารณะ
และในขณะนั้น อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา
32(3) ตามกฎหมาย ดังนี้
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ได้กาหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32(2) ตามกฎกระทรวงนี้ คือ
(1) อาคารสาหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม
(2) อาคารสาหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม
(3) อาคารสาหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา
(4) อาคารสาหรับใช้เป็นหอประชุม
(5) อาคารสาหรับใช้เป็นสานักงานหรือที่ทาการ
ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2560 เจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวะการตลาดที่เปลี่ย นแปลง โดยดัดแปลงอาคารและเปลี่ ยนการใช้อาคารอยู่อาศัยรวมมาเป็นอาคาร
ประเภทโรงแรม ซึ่งมีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกันตั้งแต่ 4,000
ตารางเมตรขึ้น ไป เข้าข่ายต้องจั ดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส านักงาน
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นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ และเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตจากเมืองพัทยา ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรโครงกำร
บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะ
การตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยดัดแปลงอาคารและเปลี่ยนการใช้อาคาร จากอาคารอยู่อาศัยรวมมาเป็นอาคาร
ประเภทโรงแรม ภายใต้ชื่อโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
1.3 กำรประเมินทำงเลือกในกำรดำเนินกำร
1.3.1 ทำงเลือกที่ตั้งโครงกำร
1) กำรคมนำคมเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร
สามารถเลือกเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบริการขนส่งสาธารณะ ดังนี้
เส้นทำงที่ 1 จากเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)) มุ่งหน้าเข้าสู่
อาเภอสัตหีบ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพัทยาเหนือ ระยะทางประมาณ 950 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาสาย 3
ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพัทยากลาง ระยะทางประมาณ 420 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ซอยบัวขาว ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร เลี้ยวซ้าย ระยะทางประมาณ 40 เมตร และเลี้ยวซ้าย ระยะทาง
ประมาณ 50 เมตร จะพบโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ
เส้นทำงที่ 2 จากอาเภอสัตหีบ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)) มุ่งหน้าเข้าสู่
จังหวัดชลบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาใต้ ระยะทางประมาณ 1,700 เมตร เลี้ยวขวาที่ทางแยกสื่อสาร เข้าสู่ถนน
เฉลิมพระเกียรติ (พัทยาสาย 3) ระยะทางประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ระยะทาง
ประมาณ 140 เมตร จะพบโครงการ อยู่ด้านขวามือ
ดังนั้น ที่ตั้งโครงการจึงมีความเหมาะสมในด้านการคมนาคม การเดินทางมีความสะดวกสบาย
รวดเร็ว เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและตัวเมือง จึงทาให้บริเวณที่ตั้งโครงการสามารถพัฒนา
เพื่อรองรับความเจริญและการขยายตัวของเมืองได้เป็นอย่างดี
2) ควำมพร้อมด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(1) ประปำ พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิ ดชอบของการประปาส่ วนภูมิภาค สาขาพัทยา
(ชั้นพิเศษ) โดยโครงการมี ป ริ มาณความต้องการใช้น้าประมาณ 159 ลู กบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่ง การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีศักยภาพในการจ่ายน้าประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ
(2) ไฟฟ้ ำ พื้ นที่ โครงการอยู่ ในความรั บผิ ดชอบของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเมื อ งพั ท ยา
โดยโครงการมีป ริ มาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ประมาณ 1,260 KVA ซึ่งการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคเมืองพั ท ยา
มีศักยภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ
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(3) ระบบระบำยน้ ำ โครงการจัดให้ มี ท่ อระบายน้ าฝนและท่ อระบายน้ าเสี ยออกจากกั น
โดยท่อระบายน้าเสียจะรับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วเข้าสู่บ่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ก่อนระบายเข้าสู่
ท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา สาหรับน้าฝนจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้า ก่อนระบายเข้าสู่ท่อ
ระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา โดยท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับ
ปริมาณน้าที่ออกจากโครงการได้อย่างเพียงพอ
(4) กำรจั ด กำรมู ล ฝอย พื้ น ที่ โ ครงการอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบการเก็ บ ขนมู ล ฝอยของ
เมืองพัทยา มีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน รับผิดชอบในการ
จัดเก็บมูลฝอยบริเวณโครงการ โดยจัดเก็บมูลฝอยวันเว้นวัน สาหรับโครงการ ได้จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอย
ภายในโครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับปริมาณมูลฝอยตกค้างได้เป็นอย่างดี
3) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พบว่า มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ พาณิชยกรรมกึ่งที่พักอาศัย ศาสนสถาน สถานที่ราชการ
โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ ดังนั้น การพัฒนาโครงการเป็นโรงแรมบนที่ดิน
ดังกล่าว จึงมีความสอดคล้องกับที่ตั้งโครงการ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
4) หน่วยงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะ
หน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเมืองพัทยา ประกอบด้วย สายตรวจ
ทั พ พระยา สายตรวจเดิ น เท้ า สายตรวจยานทรงตั ว 2 ล้ อ (Seg Way) สายตรวจจั ก รยาน สายตรวจ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ศูนย์ประสานงานชุมชน (Koban) สายตรวจเจ็ตสกี (Jet Ski) เรือเร็วและสามล้อ
ชายหาด (Desert Patrol Vechicle) โดยมีบุคคลกร ทีมงานและหน่วยงานเฉพาะกิจ ระดับมืออาชีพที่ผ่านการ
ฝึกฝนในภาระกิจต่างๆ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ที่ ติ ด ตั้ ง ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ระบบศู น ย์ บั ญ ชาการและระบบจั ด การฉุ ก เฉิ น (C3I) ระบบสายตรวจ
เมื อ งพั ท ยา โดยตรวจวั น ละ 3 ผลั ด ผลั ด ละ 8 ชั่ ว โมง เช้ า (8.01-16.00 น.) บ่ า ย (16.01-24.00 น.)
ดึก (00.01-8.00 น.) ดังนั้น เมืองพัทยา จึงมีศักยภาพในการอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ให้กับโครงการได้
5) ควำมสอดคล้องกับผังเมืองรวม และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5.1) ควำมสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
โครงการตั้งอยู่ ในที่ดินบริเวณหมายเลข 1.15 ที่กาหนดไว้เป็นสี ช มพู ให้ เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการ
หรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ เว้ น แต่ ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข 1.13
ให้ประกอบกิจการได้เฉพาะคลังสินค้า และที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.14 ให้ประกอบกิจการได้เฉพาะกิจการ
โรงงาน ซึ่งมิใช่โรงงานที่ห้ามประกอบกิจการตามวรรคสอง (1) ทั้งนี้ โครงการเป็นประเภทโรงแรม ตามกฎหมาย
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ว่าด้วยโรงแรม ไม่ได้อยู่ในประเภทห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ข้อ 6 แต่อย่างใด จึงสอดคล้อง
และเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
(5.2) ควำมสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2558
โครงการตั้งอยู่ในที่ดินบริเวณหมายเลข 4.5 ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้ อยละสิบของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ โครงการเป็นประเภทโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่ได้อยู่ในประเภท
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ข้อ 11 แต่อย่ างใด จึงสอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
(5.3) กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ออกแบบโครงการให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดเขตพื้น ที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลาการใช้
บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61
(พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(5) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
1.3.2 ทำงเลือกด้ำนผลกระทบจำกโครงกำรสู่ภำยนอกและภำยนอกสู่โครงกำร
แนวทางเลื อ กในการด าเนิ น การที่ น ามาพิ จ ารณาผลกระทบจากการด าเนิ น โครงการ
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและจากภายนอกสู่โครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงและความสั่นสะเทือน การจราจร
การป้องกันอัคคีภัย สุนทรียภาพและทัศนียภาพ แสดงดังตำรำงที่ 1.3-1 ดังนี้
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ตำรำงที่ 1.3-1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการสู่ภายนอกและภายนอกสู่โครงการ
ผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
1. ฝุ่นละออง

ผลกระทบจำกโครงกำร
ผลกระทบจำกภำยนอก
สู่ภำยนอก
สู่โครงกำร
ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ไม่มผี ลกระทบ
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง การขนส่ ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เศษดิน และ
ฝุ่ น ที่ ต กหล่ น บนถนนภายนอก
โครงการ

ระยะดาเนินการ
- การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
จากรถยนต์ ข องผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร
ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณ
ใกล้เคียง

2. เสียง
และความ
สั่นสะเทือน

ระยะก่อสร้าง
- เสี ย งจากกิ จ กรรมกา ร ใช้
เครื่องจักรในการก่อสร้าง
- ความสั่ น สะเทื อ นจากการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
- ฉี ด พ ร ม น้ า บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
ก่ อสร้ าง เพื่ อ ลดการฟุ้ งกระจาย
ของฝุ่นละออง
- ปิ ด คลุ ม ท้ า ยรถบรรทุ ก ให้
มิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้าง เพื่อ
ป้ อ งกั น การฟุ้ ง กระจายและร่ ว ง
หล่นของวัสดุ
ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดถนน
ของรถยนต์ที่สัญจรไป-มาบริเวณ ภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนน
ถนนที่ติดกับโครงการ
เป็นประจาสม่าเสมอ
- ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น เป็ น แนวก าบั ง
ธรรมชาติ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง
ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- ไม่มีผลกระทบ
- จัดทากาแพงกันเสียงชั่วคราว
สามารถลดระดั บ ความดั ง ของ
เสียงลงได้
- จ ากั ด ความเร็ ว รถบรรทุ ก
ขนส่ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง ให้ มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง
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ตำรำงที่ 1.3-1 (ต่อ) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการสู่ภายนอกและภายนอกสู่โครงการ
ผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

3. การจราจร

ผลกระทบจำกโครงกำร
สู่ภำยนอก
ระยะดาเนินการ
- เสี ย งจากรถยนต์ ข องผู้ ม าใช้
บริ ก ารเข้ า -ออกโครงการ ส่ งผล
กระทบต่ อผู้ พั กอาศั ยบริ เวณ
ใกล้เคียง
ระยะก่อสร้าง
- ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก
การขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง
แต่มีปริมาณที่น้อยมาก
ระยะดาเนินการ
- ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก
ผู้มาใช้บริการ แต่มีปริมาณที่น้อย
มาก

4. การป้องกัน
อัคคีภัย

ระยะก่อสร้าง
- เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้อง
ความประมาทของคนงาน
ระยะดาเนินการ
- เกิดจากการขัดข้องของระบบ
ไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

ผลกระทบจำกภำยนอก
มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
สู่โครงกำร
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- เสี ย งจากการสั ญ จรไป-มา - จ ากั ด ความเร็ ว ของรถยนต์
บริเวณถนนที่ติดกับโครงการ
เ มื่ อเ ข้ า สู่ พื้ น ที่ โ คร งการให้ มี
ความเร็ ว ไม่ เ กิ น 30 กิ โ ลเมตร
ต่อชั่วโมง
ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- การจราจรของถนนบริ เ วณ - ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือ
ด้ า น ห น้ า โ ค ร ง ก า ร มี ส ภ า พ ว า ง วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง ใ น บ ริ เ ว ณ
คล่องตัว สามารถสัญจรไป-มาได้ ด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการ
โดยสะดวก
กีดขวางการจราจร
ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- การจราจรของถนนบริ เ วณ - จัดให้มีระบบจราจรที่มีความ
ด้ า น ห น้ า โ ค ร ง ก า ร มี ส ภ า พ ปลอดภั ย โดยติ ด ตั้ ง ป้ า ยและ
คล่องตัว สามารถสัญจรไป-มาได้ เครื่องหมายจราจรอย่างชัดเจน
โดยสะดวก
ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- ไม่มีผลกระทบ
- ควบคุมดูแลและสอดส่องการ
ใช้ ไ ฟฟ้ า และจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
ดับเพลิงที่จาเป็น
ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- โครงการอยู่ใกล้พื้นที่ของงาน - จัดให้มีระบบป้องกัน อั ค คี ภั ย
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
เมืองพัทยา ใช้ระยะเวลาเดินทาง - จั ด อบรมและฝึ ก ซ้ อ มการ
ประมาณ 20 นาที ภายหลังจากที่ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ของโครงการ
ได้รับแจ้งเหตุ
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
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ตำรำงที่ 1.3-1 (ต่อ) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการสู่ภายนอกและภายนอกสู่โครงการ
ผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
5. สุนทรียภาพ
และทัศนียภาพ

ผลกระทบจำกโครงกำร
ผลกระทบจำกภำยนอก
สู่ภำยนอก
สู่โครงกำร
ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- เกิดมุมมองที่ไม่เหมาะสม หรือ - ไม่มผี ลกระทบ
ทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น

ระยะดาเนินการ
- อาคารของโครงการ เป็ น
ประเภทโรงแรม มีขนาดความสูง
7 ชั้น จานวน 2 อาคาร อาจบดบัง
มุ ม มองและทั ศ นี ย ภาพต่ อ ผู้ พั ก
อาศัยข้างเคียง

ระยะดาเนินการ
- โครงการเป็นประเภทโรงแรม
ซึ่ ง สอดคล้ อ งและเป็ น ไปตาม
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั งคั บ ผั งเมื อ ง
รวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั งคั บ ผั งเมื อ ง
รวมเมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี
พ.ศ. 2558

มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
- ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปราศจากมู ล ฝอย และกองเศษ
วัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว
ระยะดาเนินการ
- จั ด ให้ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วภายใน
โครงการ เพื่ อ ทั ศ นี ย ภาพที่ ดี ต่ อ
โครงการ
- เลื อ กสี ข องอาคารเป็ น เอิ ร์ น
โทนแทนการใช้ประเภทสีแดงหรือ
สีส้มที่มีสันสะดุดตา

1.3.3 ทำงเลือกกำรออกแบบ
โดยมีแนวคิดในการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสัญจรรถยนต์ พื้นที่ว่าง (Open Space)
และพื้นที่สีเขียว การใช้ธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์ในอาคาร มุมมองจากอาคาร ความสูงอาคาร แสดงดัง
ตำรำงที่ 1.3-2 โดยสรุปแนวคิดการออกแบบได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1.3-2 ตารางสรุปแนวคิดการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิด
การสัญจรรถยนต์
พื้นที่ว่าง (Open Space) และพื้นที่สีเขียว
การใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในอาคาร
มุมมองที่เกิดขึ้น
มุมมองจากภายนอกและความสูงอาคาร

ทำงเลือกที่ 1
ตอบสนองได้พอใช้
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี

ทำงเลือกที่ 2
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี

ทำงเลือกที่ 3
ตอบสนองได้พอใช้
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี
ตอบสนองได้ดี

ทั้งนี้ จากการพิจารณาแนวความคิดการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาโครงการ ทั้ง 5 ด้าน
พบว่า ทำงเลือกที่ 2 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า ทางเลือกที่ 1 และ 3 และมีความเหมาะสม
ที่สุดในการดาเนินโครงการ แสดงดังรูปที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-2
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1.4 เหตุผลและวัตถุประสงค์ของกำรจัดทำรำยงำน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 128 ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ข้อ 3
ระบุ “กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร หรือขยายโครงการ หรือกิจการ
จนทาให้ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเข้าข่ายต้องจัดทารายงานตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ท้ายประกาศ 1 ต้องจัดทาและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี” ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ 1 “โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจาก
แนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร ซึ่งมีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคาร
รวมกันตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป” ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
ดังนั้น โครงการเป็นการดัดแปลงอาคารและเปลี่ยนการใช้อาคาร จากอาคารอยู่อาศัยรวม มาเป็นอาคาร
ประเภทโรงแรม มีจ านวนห้ องพักรวม 193 ห้ อง จานวน 2 อาคาร มีพื้นที่ใช้ส อยของทุ กอาคารรวมกั น
11,446.30 ตารางเมตร ประกอบด้วย โกลเด้น ซี พัทยา 2 มีจานวนห้องพัก 102 ห้อง อาคารขนาดความสูง 7
ชั้น จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคาร 5,691.20 ตารางเมตร และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีจานวนห้องพัก
91 ห้อง อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคาร 5,755.10 ตารางเมตร จึงเข้าข่ายต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานฯ และเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตจากเมืองพัทยา ต่อไป
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1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
1) กำรกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษำ
ขอบเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษาครอบคลุ ม พื้ น ที่ โ ครงการและบริ เ วณโดยรอบที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบ
จากโครงการ ในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 1.5-1 โดยการศึกษาผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ จะด าเนิ น การเป็ น ไปตามที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกาหนด
2) กำรศึกษำรำยละเอียดโครงกำร (Project Description)
ที่ตั้งและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ สภาพพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ประเภท/ขนาดของ
โครงการ แผนผังของโครงการ ขอบเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน รูปแบบของอาคาร ความสูง พื้นที่อาคาร แบบแปลน
โครงสร้าง (Civil Structure) แผนผังภูมิสถาปัตยกรรม ผังภูมิทัศน์ แบบแปลนการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
ในแต่ละชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภท รายละเอียดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ของโครงการ
อาทิเช่น น้าใช้ น้าเสีย การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบไฟฟ้า ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารองฉุก เฉิน ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายอากาศ การจราจร ระบบการ
ติดต่อสื่ อสาร สิ่ งอานวยความสะดวกและบริการสาธารณะ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง
ระยะเวลาการก่อสร้าง จานวนคนงาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในระยะก่อสร้าง
3) กำรศึกษำสภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน (Existing Environment)
เป็ น การส ารวจ เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง ทุ ติ ย ภู มิ แ ละปฐมภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในบริ เวณพื้น ที่โ ครงการและพื้น ที่ ศึก ษาโดยรอบ มีประเด็นการศึก ษาและการรวบรวมข้ อ มูล ครอบคลุ ม
ถึงประเด็นต่างๆ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) ทรั พยำกรสิ่ งแวดล้ อ มทำงกำยภำพ ประกอบด้ว ย สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ/
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุทกวิทยาและคุณภาพน้า ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน
(2) ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพบนบก/ทรัพยากรชีวภาพในน้า
(3) คุ ณ ค่ ำ กำรใช้ ป ระโยชน์ข องมนุษ ย์ ประกอบด้ว ย การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผั ง เมื อ งรวม
การคมนาคมขนส่ง การใช้น้า พลังงานและไฟฟ้า การกาจัดมูลฝอย การกาจัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล การระบาย
น้าและป้องกันน้าท่วม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) คุณ ค่ำ ต่ อคุณภำพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ใกล้เคียง ทัศคติของประชาชนที่มีต่อโครงการ การสาธารณสุข สถานบริการทางสาธารณสุขในเขตพื้นที่ศึกษา
สภาวะการเจ็ บ ป่ ว ย สภาพความพอเพี ย งของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ต่ า งๆ สุ น ทรี ย ภาพ ทั ศ นี ย ภาพ
แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาคัญที่อยู่ใกล้เคียง
4) กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Evaluation)
การประเมิน คาดการณ์ผ ลกระทบที่เ กิ ด ขึ้น จากกิจกรรมของโครงการที่มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 หัวข้อหลัก คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
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ที่ตั้งโครงกำร

รู ป ที่ 1.5-1 ขอบเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษาครอบคลุ ม พื้ น ที่ โ ครงการและบริ เ วณโดยรอบ ในระยะ 1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
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5) กำรเสนอมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Mitigation Measures)
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ จะถูกนามาพิจารณา เพื่อหา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบนั้นๆ โดยระบุถึงรายละเอียดวิธีการดาเนินการ สถานที่ ระยะเวลาที่
เหมาะสม รวมถึงค่าใช้จ่ายและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อนาเสนอเป็นมาตรการดาเนินการ โดยจะนาไป
ปรับใช้และถือปฏิบัติในขณะก่อสร้างและดาเนินการโครงการ
6) กำรเสนอมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Program)
เพื่อตรวจสอบยืนยันประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะถูกจัดทาขึ้น โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ คือ ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ จุดเก็บตัวอย่าง
วิธีตรวจวัดและวิเคราะห์ ความถี่ของการเก็บตัวอย่างและผู้รับผิดชอบ
1.6 วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประกอบด้วยขั้นตอนการทางานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) กำรทบทวนรำยละเอียดโครงกำร (Project Description Review)
ขั้น ตอนแรกของการศึกษา คือ การทบทวนรายละเอียดของโครงการ ที่ได้รับมอบจากเจ้าของ
โครงการ ที่ปรึกษาทาการตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อบังคับของราชการ เช่น การตรวจสอบ
ผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
2) กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล (Secondary Data Collection)
การเก็บและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาประกอบการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของพื้ น ที่ โ ครงการ โดยที่ ป รึ ก ษาจะรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานต่างๆ
จากหน่ ว ยงานเอกชนและราชการที่เกี่ย วข้อง รายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการต่างๆ เป็นต้น
3) กำรสำรวจภำคสนำม (Field Survey)
ได้ แ ก่ การส ารวจพื้ น ที่ โ ครงการและชุ ม ชนโดยรอบ ตลอดจนการเก็ บ ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล ปฐม ภู มิ
เพื่อประกอบการศึกษาที่สาคัญๆ ดังนี้
(1) การเก็บ ตัว อย่ างระดับ เสี ย งบริเวณพื้นที่โ ครงการ และระดับเสี ยงบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้ า ง
โครงการ เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันที่ยังไม่มีโครงการ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีมีโครงการ เป็นต้น
(2) การสารวจแบบสอบถามทางเศรษฐกิจและสังคม บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ เพื่อประเมิน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งประเมินทัศนคติของประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ที่มีต่อโครงการ
(3) การสารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการในปัจจุบัน เพื่อนามาประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมื่อมีการพัฒนาโครงการ
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4) วิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูล ที่ส ารวจจากข้ อ 1 และข้อ 2 นามาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และวิเคราะห์ ร่วมกั บข้ อมู ล
รายละเอี ย ดของโครงการ เพื่ อประเมิ น ระดั บ ของผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอ และนาเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) จัดเตรียมรำยงำน
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการด้าน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
- บทที่ 1 บทนา
- บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
- บทที่ 3 สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงโครงกำร
เนื่องจากโครงการได้ดาเนิน การก่อสร้างไปแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
เพื่อประกอบการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม คงเหลืองานสถาปัตยกรรม
และงานสาธารณูปโภคบางส่วน งานตกแต่งภายในและภายนอก และงานเก็บทาความสะอาด เท่านั้น
ดังนั้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 6 เดือน ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา
แสดงดังตำรำงที่ 1.7-1
(1) งานสถาปัตยกรรม
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
(2) งานระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
(3) งานตกแต่งภายในและภายนอก
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
(4) งานเก็บทาความสะอาด
ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
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ตำรำงที่ 1.7-1 Bar Chart ขั้นตอนการก่อสร้าง
รำยกำร

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

ช่วงเวลำ (เดือน)
เดือนที่ 3 เดือนที่ 4

เดือนที่ 5

เดือนที่ 6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. งานสถาปัตยกรรม
2. งานระบบสาธารณูปโภคบางส่วน
3. งานตกแต่งภายในและภายนอก
4. งานเก็บทาความสะอาด

1.8 รำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำรและกำรประเมินผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนิน
โครงกำร โดยแสดงรำยละเอียดควำมเพียงพอของระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อมของโครงกำรก่อนและหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
โดยรายละเอียดการดาเนินการโครงการจะมีการดัดแปลงอาคารและเปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่
อาศัยรวม มาเป็นอาคารประเภทโรงแรม เป็นอาคารประเภทโรงแรม จานวนห้องพักรวม 193 ห้อง จานวน 2
อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกัน 11,446.30 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
มีจานวนห้องพัก 102 ห้อง อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคาร 5,691.20 ตารางเมตร
และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีจานวนห้องพัก 91 ห้อง อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร
มีพื้นที่อาคาร 5,755.10 ตารางเมตร อีกทั้งจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน
ปั จ จุ บั น โครงการมี ก ารใช้ อ าคารเป็ น อาคารอยู่ อ าศัย รวม และต้องมี ก ารปรั บปรุง โครงการเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พ.ศ. 2560 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสารองน้าใช้ ระบบบาบัด
น้าเสียรวม ห้องพักรวมมูลฝอย พื้นที่สี เขียว ที่จอดรถ และห้องน้าสาหรับผู้พิการ ดังนั้นผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ และคุ ณ ค่ า ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมคาดว่ า จะอยู่ ด้ า นลบระดั บ ต่ า
รายละเอียดจะแสดงในบทที่ 4 ของรายงานหลัก
ในการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารตามแบบ อ.1 ที่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา แสดงแบบแปลนดัง
ภำคผนวก ค ทั้งนี้ ได้มีการก่อสร้างอาคารบางส่วนเพิ่มเติมจากแบบที่ยื่นขออนุญาตตาม แบบ อ.1 และจะ
ดาเนินการปรับปรุงโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงรายละเอียด
ดังภำคผนวก ค
ทั้งนี้ ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการก่อน
และหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร รายละเอียดแสดงดัง ตำรำงที่ 1.8-1 พร้อมแสดงผังและแบบแปลน
รายละเอียดดังภำคผนวก ค
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ตำรำงที่ 1.8-1 สรุปการเปรียบเทียบรายละเอียดความเพียงพอก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
ลำดับ
รำยละเอียดของโครงกำร
1. ประเภทโครงการ

2.

ขนาดที่ดิน

3.

จานวนห้องพักรวม

4.

พื้นที่อาคาร

5.

ขนาดอาคาร

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
เป็นประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
เป็นประเภทอาคารชุดพักอาศัย
จานวน 3 แปลง
โฉนดที่ดินเลขที่
พื้นที่ 1-3-52.60 ไร่
(3,010.40 ตารางเมตร)
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
มีห้องพัก 70 ห้อง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
มีห้องพัก 70 ห้อง
รวม 140 ห้อง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
พื้นที่อาคาร 6,644 ตารางเมตร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
พื้นที่อาคาร 8,026 ตารางเมตร
(อาคาร 3 ดัดแปลง 163 ตารางเมตร)
รวม 14,670 ตารางเมตร
อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น
จานวน 2 อาคาร

หลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
เป็นประเภทอาคารโรงแรม
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
เป็นประเภทอาคารโรงแรม
จานวน 3 แปลง
โฉนดที่ดินเลขที่
พื้นที่ 1-3-52.60 ไร่
(3,010.40 ตารางเมตร)
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
มีห้องพัก 102 ห้อง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
มีห้องพัก 91 ห้อง
รวม 193 ห้อง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
พื้นที่อาคาร 5,691.20 ตารางเมตร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
พื้นที่อาคาร 5,755.10 ตารางเมตร

สรุปกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเพียงพอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อาคารเป็นโรงแรม

รวม 11,446.30 ตารางเมตร
อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น
จานวน 2 อาคาร

รวมลดลง 3,223.70 ตารางเมตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
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ไม่เปลี่ยนแปลง

อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
มีห้องพักเพิ่มขึ้น 32 ห้อง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
มีห้องพักเพิ่มขึ้น 21 ห้อง
รวมเพิ่ม 53 ห้อง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
พื้นที่อาคารลดลง 952.80 ตารางเมตร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
พื้นที่อาคารลดลง 2,270.90 ตารางเมตร

ตำรำงที่ 1.8-1 (ต่อ) สรุปการเปรียบเทียบรายละเอียดความเพียงพอก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
ลำดับ
6.
7.
8.
9.

รำยละเอียดของโครงกำร
จานวนผู้ใช้บริการและพนักงาน
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
ปริมาณน้าสารอง

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
รวม 480 คน
จานวน 2 แห่ง
จานวน 2 แห่ง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ความจุ 64 ลูกบาศก์เมตร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ความจุ 64 ลูกบาศก์เมตร
ความจุรวม 128 ลูกบาศก์เมตร

หลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
รวม 406 คน
จานวน 2 แห่ง
จานวน 2 แห่ง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ความจุ 248 ลูกบาศก์เมตร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ความจุ 248 ลูกบาศก์เมตร
ความจุรวม 496 ลูกบาศก์เมตร

10.

ระบบบาบัดน้าเสีย

11.

ระบบระบายน้า

อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ
ขนาด 0.6-1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 2 ชุด
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
แบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ
ขนาด 0.6-1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 4 ชุด
หน่วงน้าในเส้นท่อ

อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
แบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ
ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 1 ชุด
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
แบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ
และขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน 1 ชุด
หน่วงน้าในเส้นท่อและบ่อหน่วงน้า
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สรุปกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเพียงพอ
ลดลง 74 คน
ไม่เปลี่ยนแปลง (เพียงพอ)
ไม่เปลี่ยนแปลง (เพียงพอ)
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ความจุเพิ่มขึ้น 184 ลูกบาศก์เมตร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ความจุเพิ่มขึ้น 184 ลูกบาศก์เมตร
ความจุรวมเพิ่มขึ้น 368 ลูกบาศก์เมตร
(เพียงพอ)
เปลี่ยนแปลงระบบ
(เพียงพอ)

เปลี่ยนแปลงเพิ่มบ่อหน่วงน้า (เพียงพอ)

ตำรำงที่ 1.8-1 (ต่อ) สรุปการเปรียบเทียบรายละเอียดความเพียงพอก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
ลำดับ
รำยละเอียดของโครงกำร
12. ขนาดห้องพักรวมมูลฝอย

13.

การใช้ไฟฟ้า

14.
15.

จุดรวมพล
ระบบการจราจร

16.

ที่จอดรถ

17.

พื้นที่สีเขียว

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
จานวน 1 แห่ง
รองรับได้ 3 วัน
ไม่ได้แยกประเภท

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA
จานวน 2 ชุด
120 ตารางเมตร
เดินรถแบบสองทิศทาง
มีทางเข้า-ออก จานวน 1 แห่ง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ที่จอดรถยนต์ 32 คัน
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ที่จอดรถยนต์ 32 คัน
รวมที่จอดรถยนต์ 65 คัน
พื้นที่รวม 250 ตารางเมตร

หลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
จานวน 1 แห่งรองรับได้ 5.5 วัน
แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
มูลฝอยย่อยสลายได้
มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA
จานวน 2 ชุด
101.50 ตารางเมตร
เดินรถแบบสองทิศทาง
มีทางเข้า-ออก จานวน 1 แห่ง
ที่จอดรถยนต์ 56 คัน
ที่จอดรถผู้พิการ 2 คัน และ
ที่จอดรถจักรยานยนต์ 32 คัน

สรุปกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเพียงพอ
จานวน 1 แห่ง ไม่เปลี่ยนแปลง
รองรับได้เพิ่มขึ้น 2.5 วัน
มีการแบ่งประเภทมูลฝอย
(เพียงพอ)

พื้นที่รวม 430 ตารางเมตร
คิดเป็น 1.06 ตารางเมตร/คน

เพิ่มขึ้น 180 ตารางเมตร (เพียงพอ)
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ไม่เปลี่ยนแปลง (เพียงพอ)
ลดลง 18.50 ตารางเมตร (เพียงพอ)
ไม่เปลี่ยนแปลง (เพียงพอ)
ที่จอดรถยนต์ลดลง 9 คัน
ที่จอดรถผู้พิการ เพิ่มขึ้น 2 คัน
ที่จอดรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้น 32 คัน
(เพียงพอ)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) เป็นโครงการประเภทโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บริเวณพิกัดภูมิศาสตร์ 47 P 704225 E
1429704 N ด าเนิ น การบนที่ ดิน จ านวน 3 แปลง มี ข นาดพื้ น ที่ โ ครงการรวม 1-3-52.60 ไร่ (3,010.40
ตารางเมตร) แสดงดังตารางที่ 2.1-1 ผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.1-1 และสาเนาโฉนดที่ดิน
ของโครงการ และได้ จดทะเบียนภาระจายอมแบ่งพื้นที่โครงการกับพื้นที่เช่าจอดรถให้ เป็นไปตามกฎหมาย
แสดงในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินเลขที่
แสดงดังภาคผนวก ก โดยทางโครงการได้บันทึก
ข้อตกลงดังนี้
1. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ภาระจายอมบางส่วน บนที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี บางส่วน ตกอยู่ในบังคับภาระจายอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภค
ต่างๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 10 เมษายน
2561
2. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ภาระจายอมบางส่วน บนที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี บางส่วน ตกอยู่ในบังคับภาระจายอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภค
ต่างๆ ของที่ดิน โฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 10
เมษายน 2561
3. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ภาระจายอมบางส่ว น บนที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี บางส่วน ตกอยู่ในบังคับภาระจายอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภค
ต่างๆ ของที่ดิน โฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 10
เมษายน 2561
4. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ภาระจายอมบางส่วน บนที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี บางส่วน ตกอยู่ในบังคับภาระจายอม เรื่อง ที่จอดรถ ของที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ภาระจายอมบางส่วน บนที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี บางส่วน ตกอยู่ในบังคับภาระจายอม เรื่อง ที่จอดรถ ของที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2561
6. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ภาระจายอมบางส่วน บนที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี บางส่วน ตกอยู่ในบังคับภาระจายอม เรื่อง ที่จอดรถ ของที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2561
สาหรับการคมนาคมเข้าสู่ที่ตง้ั โครงการ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง แสดงดังรูปที่ 2.1-2
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ตารางที่ 2.1-1 โฉนดที่ดินของโครงการ
ลาดับ

โฉนดที่ดินเลขที่

ขนาดพื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
(ตารางเมตร)
0-3-68.50
1,474.00
0-3-70.10
1,480.40
0-0-14
56.00
1-3-52.60
3,010.40

เลขที่ดิน

1.
2.
3.
ขนาดพื้นที่โครงการรวม
ที่มา : บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด, 2560

สาหรับที่ตั้งโครงการมีกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
โครงการตั้ ง อยู่ ใ นที่ ดิ น บริ เ วณหมายเลข 1.15 ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ช มพู แสดงดั ง รู ป ที่ 2.1-3
ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
อื่น ให้ ดาเนิ น การหรื อประกอบกิจ การได้ ในอาคารที่ ไ ม่ใช่อ าคารขนาดใหญ่ พิเศษ เว้นแต่ที่ดินในบริเ ว ณ
หมายเลข 1.13 ให้ประกอบกิจการได้เฉพาะคลังสินค้า และที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.14 ให้ประกอบกิจการ
ได้เฉพาะกิจการโรงงาน ซึ่งมิใช่โรงงานที่ห้ามประกอบกิจการตามวรรคสอง (1) ทั้งนี้ โครงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ เป็ น โรงแรม ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นประเภทห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด ข้ อ 6 แต่ อ ย่ า งใด
จึงสอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
2) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
โครงการตั้งอยู่ในที่ดินบริเวณหมายเลข 4.5 ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง แสดงดังรูปที่ 2.1-4 ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ โครงการเป็นประเภทโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่ได้อยู่ในประเภท
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ข้อ 11 แต่อย่างใด จึงสอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
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รูปที่ 2.1-1 ผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ
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รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการ และการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
ที่มา : www.map.google.co.th (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 2.1-3 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
ที่มา : แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 2.1-4 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
ที่มา : แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2558
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3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
ซึ่ ง ขยายระยะเวลาการใช้ บั ง คั บ ประกาศดั ง กล่ า วต่ อ ไปอี ก สองปี นั บ แต่ วั น ที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ 1 แสดงดังรูปที่ 2.1-5 ตาม ข้อ 4 มิได้ก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารหรือประกอบกิจการที่เป็นข้อห้ามตามที่กาหนด ข้อ 5
แต่อย่างใด จึงสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศดังกล่าว
2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ
โครงการเป็ น ประเภทโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประเภท 3 มีขนาดพื้นที่โ ครงการรวม
1-3-52.60 ไร่ (3,010.40 ตารางเมตร) มีจานวนห้องพักรวม 193 ห้อง จานวน 2 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยของทุก
อาคารรวมกัน 11,446.30 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 มีจานวนห้องพัก 102 ห้อง
อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคาร 5,691.20 ตารางเมตร และอาคาร โกลเด้น ซี
พัทยา 3 มีจานวนห้องพัก 91 ห้อง อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคาร 5,755.10
ตารางเมตร มีที่จอดรถยนต์ 56 คัน ที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 2 คัน รวม 58 คัน และ
ที่จอดรถจักรยานยนต์ 32 คัน
2.3 ผังบริเวณโครงการ (Lay out)
ผังบริเวณโครงการ ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน
1 อาคาร และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีที่จอดรถยนต์
56 คัน ที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 2 คัน รวม 58 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 32 คัน
แสดงดัง รู ป ที่ 2.3-1 อีกทั้ง จั ดให้ มีพื้น ที่สี เขียว และระบบสาธารณูปโภคที่ ครบครัน โดยพื้นที่โ ครงการ
มีระดับใกล้เคียงกับถนนสาธารณะ (ซอยบัวขาว)
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โครงการโดยรอบ แสดงดังรูปที่ 2.3-2 ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น และอุทิศ คอร์ต (UTID COURT) สูง 5 ชั้น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 1 สูง 7 ชั้น
ทิศใต้
ติดต่อกับ ถนนส่วนบุคคล (ถนนภาระจายอม) ถัดไปเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนส่วนบุคคล (ถนนภาระจายอม) ถัดไปเป็นพื้นที่เช่าเป็นที่จอดรถยนต์
ของโครงการ
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 2.1-5 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุงและอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
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รูปที่ 2.3-1 ผังบริเวณโครงการ
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รูปที่ 2.3-2 อาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการโดยรอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)
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2.4 สถานภาพโครงการ
โดยปัจจุบันโครงการได้ดาเนินก่อสร้างไปแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม เพื่อประกอบการขออนุ ญาตดัดแปลงอาคาร และเปลี่ ยนการใช้อาคารเป็นประเภทโรงแรม
จากเมืองพัทยาต่อไป
คงเหลืองานสถาปัตยกรรมและงานสาธารณูปโภคบางส่วน งานตกแต่งภายในและภายนอก และงาน
เก็บทาความสะอาด สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 2.4-1 ซึง่ ทางเจ้าของโครงการได้ดาเนินการทา
หนังสือขอแจ้งไม่ดาเนินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องไป
ยังเมืองพัทยา เพื่อแสดงความชัดเจนว่าโครงการจะไม่ดาเนินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกว่าจะ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และยินดีให้หน่วยงานท้องถิ่นกากับดูแลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กาหนดให้ครบถ้วน ซึ่งสาเนาหนังสือขอแจ้งไม่ดาเนินการดัดแปลงหรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกว่าจะได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของโครงการ แสดงดัง รูปที่ 2.4-2 และทางโครงการได้รับ คาสั่งจาก
เมืองพัทยา แสดงดังภาคผนวก ก-6 ตามบันทึกข้อความรายงานตรวจสอบการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังรูปที่ 2.4-3 โดยมารายละเอียดคาสั่งดังนี้
1) คาสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับ
การรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทาโดยไม่ได้รับอนุญาต) เลขที่
ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ ค.3)
2) คาสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตรายตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคารไม่ ได้รับอนุญาต) เลขที่
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ ค.4)
3) คาสั่งให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม
มาตรา 43 วรรคหนึ่ง เลขที่
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ ค.9)
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รูปที่ 2.4-1 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)
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รูปที่ 2.4-2 สาเนาหนังสือขอแจ้งไม่ดาเนินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกว่าจะได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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รูปที่ 2.4-3 การติดคาสั่งจากเมืองพัทยาตามรายงานตรวจสอบการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
2.5 รูปแบบอาคาร และสิ่งก่อสร้าง
2.5.1 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
โครงการมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารรวม 11,446.30 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น
ซี พั ท ยา 2 อาคารขนาดความสู ง 7 ชั้ น จ านวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคาร 5,691.20 ตารางเมตร และ
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคาร 5,755.10 ตารางเมตร
แสดงดังตารางที่ 2.5-1 มีรายละเอียดดังนี้
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องน้าชาย-หญิง ห้องน้า
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ห้องปฐมพยาบาล ห้องไฟฟ้า บันไดหลัก 1 แห่ง บันไดหนีไฟ 1 แห่ง ลิฟต์
โถงลิฟต์ โถงพักคอย และทางเดิน
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพัก 15 ห้อง ห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 2 ห้อง รวม
17 ห้อง ห้องเก็บของ บันไดหลัก 1 แห่ง บันไดหนีไฟ 1 แห่ง ลิฟต์ โถงลิฟต์ และทางเดิน
ชั้นที่ 3-7 แต่ละชั้น ประกอบด้วย ห้องพัก 17 ห้อง ห้องเก็บของ บันไดหลัก 1 แห่ง บันไดหนีไฟ
1 แห่ง ลิฟต์ โถงลิฟต์ และทางเดิน
ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ถังเก็บน้าสารอง ห้องเครื่องปั๊ม และห้องเครื่องลิฟต์
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ ห้องประชุม ห้องปรุงอาหาร ห้องเก็บของ ห้องน้าชาย-หญิง
มุมกาแฟ ห้องน้าผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สานักงาน ห้องปฐมพยาบาล ห้องระบบไฟฟ้า บ่อน้าพุ
บันไดหลัก 1 แห่ง บันไดหนีไฟ 1 แห่ง ลิฟต์ โถงลิฟต์ โถงทางเดิน โถงพักคอย และทางเดิน
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพัก 12 ห้อง ห้องเก็บของ บันไดหลัก 1 แห่ง บันไดหนีไฟ 1 แห่ง
ลิฟต์ โถงลิฟต์ ระเบียง และทางเดิน

2-14

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพัก 16 ห้อง ห้องเก็บของบันไดหลัก 1 แห่ง บันไดหนีไฟ 1 แห่ง
ลิฟต์ โถงลิฟต์ ระเบียง และทางเดิน
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องพัก 15 ห้อง ห้องเก็บของบันไดหลัก 1 แห่ง บันไดหนีไฟ 1 แห่ง
ลิฟต์ โถงลิฟต์ ระเบียง และทางเดิน
ชั้นที่ 5-7 ประกอบด้วย ห้องพัก 16 ห้อง ห้องเก็บของบันไดหลัก 1 แห่ง บันไดหนีไฟ 1 แห่ง
ลิฟต์ โถงลิฟต์ ระเบียง และทางเดิน
ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ถังเก็บน้าสารอง ห้องเครื่องปั๊ม และห้องเครื่องลิฟต์
ทั้งนี้ แบบแปลนแต่ละชั้นของอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.5-1 ถึงรูปที่ 2.5-10 และแบบสถาปัตยกรรม
แสดงดังภาคผนวก ค
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ตารางที่ 2.5-1 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
อาคาร/ชั้นที่
โกลเด้น ซี พัทยา 2
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 5
ชั้นที่ 6
ชั้นที่ 7
ชั้นดาดฟ้า
รวม
โกลเด้น ซี พัทยา 3
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 5
ชั้นที่ 6
ชั้นที่ 7
ชั้นดาดฟ้า
รวม
รวมทั้งสิ้น

ที่จอดรถยนต์
และทางวิ่ง (ในอาคาร)
ตร.ม.
คัน

พื้นที่โรงแรม
ตร.ม.

ห้อง

พื้นที่
พื้นที่
ห้องอาหาร สานักงาน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)

พื้นที่
โถง
(ตร.ม.)

พื้นที่บันได ลิฟต์
ห้องเครื่อง ห้องเก็บของ
ทางเดิน และอื่นๆ (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
ขนาดใหญ่
(ตร.ม.)

พื้นที่อาคารที่ใช้คิด
อัตราส่วนกับพื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

-

-

697.50
697.50
697.50
697.50
697.50
697.50
4,185

17
17
17
17
17
17
102

190
190

-

-

442.70
126.50
126.50
126.50
126.50
126.50
126.50
114.50
1,316.20

632.70
824
824
824
824
824
824
114.50
5,691.20

632.70
824
824
824
824
824
824
114.50
5,691.20

-

-

697.50
697.50
697.50
697.50
697.50
697.50
4,185
8,370

12
16
15
16
16
16
91
193

190

79.40
79.40
79.40

113
113
113

497.60
132.90
126.50
126.50
126.50
126.50
126.50
114.70
1,377.70
2,693.90

690
830.40
824
824
824
824
824
114.70
5,755.10
11,446.30

690
830.40
824
824
824
824
824
114.70
5,755.10
11,446.30

ที่มา : บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด, 2560
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รูปที่ 2.5-1 แปลนพื้นชั้นที่ 1 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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รูปที่ 2.5-2 แปลนพื้นชั้นที่ 2 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2

2-18

รูปที่ 2.5-3 แปลนพื้นชั้นที่ 3-7 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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รูปที่ 2.5-4 แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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รูปที่ 2.5-5 แปลนพื้นชั้นที่ 1 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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รูปที่ 2.5-6 แปลนพื้นชั้นที่ 2 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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รูปที่ 2.5-7 แปลนพื้นชั้นที่ 3 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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รูปที่ 2.5-8 แปลนพื้นชั้นที่ 4 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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รูปที่ 2.5-9 แปลนพื้นชั้นที่ 5-7 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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รูปที่ 2.5-10 แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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2.5.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
โครงการมีพื้นที่ 1-3-52.60 ไร่ (3,010.40 ตารางเมตร) แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายโครงการ
ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 พื้นที่สีเขียว (ภายนอกอาคาร)
ทางวิ่งรถ ที่จอดรถ และอื่นๆ (ภายนอกอาคาร) แสดงดังตารางที่ 2.5-2 และผังพื้นที่อาคารปกคลุม แสดงดัง
รูปที่ 2.5-11
ตารางที่ 2.5-2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
1. พื้นที่อาคารปกคลุม
1.1 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
1.2 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
พื้นที่อาคารปกคลุม รวม
2. พื้นที่ว่าง
2.1 พื้นทีส่ ีเขียว (ภายนอกอาคาร)
2.2 พื้นทีท่ างวิ่งรถ ที่จอดรถ และอื่นๆ (ภายนอกอาคาร)
พื้นที่วา่ ง รวม
รวม

พื้นที่ (ตารางเมตร)

สัดส่วน (%)

824
830.40
1,654.40

27.37
27.59
54.96

430
926
1,356
3,010.40

14.28
30.76
45.04
100.00

2.5.3 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม อัตราส่วนของพื้นที่อาคารปกคลุม และอัตราส่วนของพื้นที่ว่าง
1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor area ratio : FAR)
พื้นทีด่ นิ
= 3,010.40
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารรวม
= 11,446.30
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
= 11,446.30/3,010.40
= 3.80 : 1
2) อัตราส่วนของพื้นที่อาคารปกคลุมต่อพื้นที่ดิน (Building coverage ratio : BCR)
พื้นทีด่ นิ
= 3,010.40
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารปกคลุม
= 1,654.40
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมต่อพื้นที่ดิน = (1,654.40/3,010.40) x 100
= ร้อยละ 54.96
3) อัตราส่วนของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นทีด่ ิน (Open space ratio : OSR)
พื้นทีด่ นิ
= 3,010.40
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารปกคลุม
= 1,654.40
ตารางเมตร
พื้นทีว่ ่างปราศจากสิ่งปกคลุม
= 3,010.40 – 1,654.40
= 1,356
ตารางเมตร
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ดังนั้น อัตราส่วนของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน
= (1,356/3,010.40) x 100
= ร้อยละ 45.04
4) อัต ราส่วนของพื้น ที่ว่า งต่ อพื้น ที่อาคารรวม ตามกฎกระทรวงให้ใ ช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
พื้นทีว่ ่างปราศจากสิ่งปกคลุม
= 1,356
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารรวม
= 11,446.30
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม = (1,356/11,446.30) x 100
= ร้อยละ 11.85
5) อัตราส่วนของพื้น ที่ว่า งต่ อพื้น ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 33 (1)
พื้นทีด่ นิ
= 3,010.40
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารปกคลุม
= 1,654.40
ตารางเมตร
พื้นทีว่ ่างปราศจากสิ่งปกคลุม
= 3,010.40 – 1,654.40
= 1,356
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารชั้นที่มากที่สุด
= 1,654.40
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
= (1,356/1,654.40) x 100
= ร้อยละ 81.96
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รูปที่ 2.5-11 ผังพื้นที่อาคารปกคลุม
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ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคาร
ดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1)
ทั้งนี้ โครงการมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร ร้อยละ 81.96
ดังนั้น จึงสอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.5-3
ตารางที่ 2.5-3 สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
รายการ

รายละเอียดโครงการ
3,010.40 ตร.ม.
11,446.30 ตร.ม.
1,654.40 ตร.ม.
1,356 ตร.ม.
1,654.40 ตร.ม.
3.80 : 1
ร้อยละ 54.96
ร้อยละ 45.04
ร้อยละ 11.85
ร้อยละ 81.96

ข้อกาหนดของกฎหมาย
1. พื้นทีด่ ิน
2. พื้นที่อาคารรวม
3. พื้นที่อาคารปกคลุม
4. พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
5. พื้นที่อาคารชั้นที่มากที่สุด
6. FAR (1)
ไม่เกิน 7 : 1
(2)
7. BCR
8. OSR (3)
(4)
9. อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่จุดห้า
10. อัตราของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่
ที่มากที่สุดของอาคาร (5)
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
11. อัตราของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง
ร้อยละ 81.96
ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่
ที่มากที่สุดของอาคาร (6)
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
หมายเหตุ : (1) FAR (Floor area ratio) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
(2)
BCR (Building coverage ratio) ร้อยละของพื้นที่อาคารปกคลุมต่อพื้นที่โครงการ
(3)
OSR (Open space ratio) ร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่โครงการ
(4)
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2558
(5)
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นทีช่ ั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 33 (1)
(6)
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นทีช่ ั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 33 (2)
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2.6 แนวอาคาร ระยะต่างๆ ของอาคาร และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 แนวอาคาร และระยะต่างๆ ของอาคาร
โครงการมีระยะห่างแนวอาคารกับแนวเขตที่ดิน แสดงดังตารางที่ 2.6-1 และรูปที่ 2.6-1
ตารางที่ 2.6-1 ระยะห่างของแนวอาคารจากแนวเขตที่ดิน
ทิศ

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ

อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น และอุทิศ คอร์ต (UTID COURT)
สูง 5 ชั้น
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 1 สูง 7 ชั้น
ถนนส่วนบุคคล (ถนนภาระจายอม) ถัดไปเป็นทาวน์โฮม สูง 2 ชั้น
ถนนส่วนบุคคล (ถนนภาระจายอม)
ถัดไปเป็นพื้นที่เช่าเป็นที่จอดรถยนต์ของโครงการ

ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ระยะห่างของแนวอาคาร
จากแนวเขตที่ดิน (เมตร)
3-4.13
2.56-4.50
5.25-9.78
0-2.44

2.6.2 ความสูงของอาคาร
ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจาก
จุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่ว นของ
อาคารที่สูงที่สุด สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ทั้งนี้ ความสูงอาคารของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
มีระยะห่างจากแนวอาคารส่วนที่แคบที่สุ ด 3 เมตร ไปจนถึงแนวเขตถนนถนนสาธารณะ
(ซอยบัวขาว) 18 เมตร โดยมีเขตทางกว้าง 8 เมตร ดังนั้น อาคารสูงได้ 58 เมตร (3+18+8)x2 โดยอาคาร
มีความสูงถึงพื้นชั้นดาดฟ้า 22.00 เมตร
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
มีระยะห่างจากแนวอาคารส่วนที่แคบที่สุด 4 เมตร ไปจนถึงแนวเขตถนนถนนสาธารณะ
(ซอยบัวขาว) 18 เมตร โดยมีเขตทางกว้าง 8 เมตร ดังนั้น อาคารสูงได้ 62 เมตร (4+19+8)x2 โดยอาคาร
มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงหลังคาชั้นดาดฟ้า 22.00 เมตร
ดังนั้น ความสูงของอาคาร จึงสอดคล้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 44 แสดงดังรูปที่ 2.6-2 และรูปที่ 2.6-3
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รูปที่ 2.6-1 ผังระยะร่นแนวอาคารจากแนวเขตที่ดิน
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รูปที่ 2.6-2 ระยะ Set Back Line อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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รูปที่ 2.6-3 ระยะ Set Back Line อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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2.6.3 บันไดของอาคาร
ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ข้อ 24 และข้อ 25 มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยห้องพัก สานักงาน อาคาร
สาธารณะ อาคารพาณิ ช ย์ โรงงาน และอาคารพิ เ ศษ ส าหรั บ ที่ ใ ช้ กั บ ชั้ น ที่ มี พื้ น ที่ อ าคารชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไป
รวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุ ทธิ ของบันไดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่สาหรับบันได
ของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิ ของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได
และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ข้อ 25 บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น
ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบันได มีรายละเอียดดังนี้
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
(1) บันไดหลัก จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้น -ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า และ
ใช้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยตัวบันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร มีระยะห่างระหว่าง
บันไดหลักจากจุดที่ไกลที่สุด ไม่เกิน 40 เมตร
(2) บันไดหนีไฟ จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้น-ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 โดยตัว
บันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.85-0.90 เมตร
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
(1) บันไดหลัก จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้น -ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า และ
ใช้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยตัวบันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร มีระยะห่างระหว่าง
บันไดหลักจากจุดที่ไกลที่สุด ไม่เกิน 40 เมตร
(2) บันไดหนีไฟ จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้น-ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 โดยตัว
บันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80-0.90 เมตร
ตาแหน่งบันไดของอาคาร ระยะห่างระหว่างบันไดหลัก จากจุดที่ไกลที่สุด และระยะห่างระหว่าง
บันไดหนีไฟ แสดงดังรูปที่ 2.6-4
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รูปที่ 2.6-4 ตัวอย่างระยะห่างระหว่างบันไดหลักจากจุดที่ไกลที่สุด และระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟ
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2.6.4 ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงการมีความสอดคล้องในการดาเนินโครงการกับข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) กฎกระทรวง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
5) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
6) กฎกระทรวง ก าหนดสิ่ ง อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548
7) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
8) กฎกระทรวง กาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559
สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ แสดงดัง ตารางที่ 2.6-2
และรูปที่ 2.6-5 ถึงรูปที่ 2.6-10
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ตารางที่ 2.6-2 สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
หมวด 1 สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของ
โรงแรม
ข้อ 2 โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการ
เฉพาะห้องพัก
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการ
ห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สาหรับบริการอาหาร
หรือสถานที่สาหรับประกอบอาหาร
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการ
ห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สาหรับบริการอาหารหรือ
สถานที่ ส าหรั บ ประกอบอาหาร และสถานบริ ก ารตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา
(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการ
ห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สาหรับบริการอาหารหรือ
สถานที่ประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา
หมวด 2 หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขส าหรั บ โรงแรม
ทุกประเภท
ข้อ 3 สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
(2) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
การจราจร
(3) ในกรณี ที่ ใ ช้ พื้ น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมในอาคาร
เดี ย วกั น กั บ การประกอบกิ จ การอื่ น ต้ อ งแบ่ ง สถานที่ ใ ห้
ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจโรงแรม

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

โครงการเป็ น ประเภทโรงแรม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
โรงแรม โดยเปิ ดให้บ ริการห้อ งพั ก ห้ อ งอาหาร และห้อง
ประชุมสัมมนา ดังนั้น จึงจัดเป็นโรงแรมประเภท 3 ตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว

โครงการตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม ไม่พบอันตรายที่มีผล
ต่อสุขภาพและอนามัยต่อผู้มาใช้บริการแต่อ ย่างใด อีกทั้ง
มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
โครงการจั ด ให้ มี ท างเข้ า ออกที่ ส ะดวกและปลอดภั ย
โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร
โครงการประกอบธุ ร กิ จ ประเภทโรงแรม โดยเปิ ด
ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นที่
อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของโครงการ
แต่อย่างใด
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่ ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ โบราณสถาน
ศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาหรื อ
สถานที่ อื่ น ใดอั น จะท าให้ เ กิ ด ทั ศ นี ย ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสม
กระทบต่อความมั่นคงและการดารงอยู่ของสถานที่ดังกล่าว
หรือจะทาให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ข้อ 4 โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้พักอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
โครงการไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับ โบราณสถาน
ศาสนสถาน หรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือ
สถานที่ อื่ น ใดอั น จะท าให้ เ กิ ด ทั ศ นี ย ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสม
กระทบต่ อ ความมั่ น คงและการด ารงอยู่ ข องศาสนสถาน
ดั ง กล่ า ว หรื อ จะท าให้ ขั ด ต่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการจัดให้มีการบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับผู้มาใช้บริการ ดังนี้
- จัดให้มีสถานที่ลงทะเบียนอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของแต่ละ
อาคาร ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยสะดวก
(2) โทรศั พ ท์ ห รื อ ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ ง ภายใน - จัดให้มีโทรศัพท์และระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และ
และภายนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มีเฉพาะภายนอกห้องพักก็ ภายนอกโรงแรม และมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ
ได้ แต่ต้องมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ ผู้พัก
แก่ผู้มาใช้บริการ
(3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลใกล้เคียง
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถของ
โรงแรมไว้คอยให้บริการ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
(4) ระบบรั ก ษาความปลอดภัยอย่ างทั่ ว ถึงตลอดยี่สิบสี่ ใกล้เคียง
ชั่วโมง
- จัดให้มีพนักงานรัก ษาความปลอดภัย คอยตรวจตรา
บริเวณโดยรอบโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตั้งกล้อง
วงจรปิดทุกชั้น
ข้อ 5 โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้าและห้องส้วมในส่วนที่ โครงการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ าและห้ อ งส้ ว มไว้ ภ ายในส่ ว นที่
ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วนสาหรับชายและหญิ ง ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ บริ เ วณชั้ น ที่ 1 แต่ ล ะอาคาร
และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ประกอบด้วย ห้องน้าชาย-หญิง และห้องน้าผู้พิการหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา โดยจัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษา
ความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ข้ อ 6 ห้ อ งพั ก ต้ อ งไม่ มี รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมที่ มี ลั ก ษณะรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมภายในห้ อ งพั ก และตั ว
ลักษณะเหมือนหรือคล้าย หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้าย อาคารของโครงการ ไม่มีลักษณะหรือรูปแบบที่คล้ายกับ
กับศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
ศาสนสถาน หรื อ สถานที่ อั น เป็ น ที่ เ คารพทางศาสนา
แต่อย่างใด
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7 ห้องพักต้องมีเลขที่ประจาห้องพักกากับไว้ทุกห้อง
เป็นตัวเลขอารบิก โดยให้แสดงไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักที่
สามารถมองเห็นได้อย่า งชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใด
มี ห ลายอาคารเลขที่ ป ระจ าห้ อ งพั ก แต่ ล ะอาคารต้ อ งไม่
ซ้ากัน
ประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจาก
ภายในสู่ภายนอกห้อ งพั กได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์ อื่ น
ที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง
ข้อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มี
ลั ก ษณะมิ ด ชิ ด และต้ อ งสามารถมองเห็ น รถที่ จ อดอยู่ ไ ด้
ตลอดเวลา

ข้อ 9 อาคารสาหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ ที่ มี
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐาน
แสดงว่ า ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ อ าคารเป็ น โรงแรมหรื อ มี
ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
ห้องพักทุกห้องจัดให้มีการติดหมายเลขประจาห้องพัก
กากับไว้บริเวณหน้าห้องพักทุกห้อง โดยเป็นตัวเลขอารบิก
ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชัดเจน บริ เ วณประตู ห้อ งพั ก มีช่อง
ที่ ส ามารถมองจากภายในสู่ ภ ายนอกได้ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
ที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง

ที่จอดรถยนต์ของโครงการอยู่บริเวณด้านหน้าของแต่ละ
อาคาร และอยู่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ เ ช่ า เป็ น ที่ จ อดรถยนต์ ข อง
โครงการทางด้านทิศใต้ ซึ่งส่วนของห้องพักจะอยู่ตั้งแต่ ชั้น
ที่ 2 ถึงชั้นที่ 7 ไม่ได้อยู่ติดกับที่จอดรถยนต์แต่อย่างใด โดย
บริเวณที่จอดรถยนต์จัดให้มีกล้อง CCTV สามารถมองเห็น
รถยนต์ ที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา
โครงการตั้ ง อยู่ ใ นท้ อ งที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม
อาคารบังคับใช้ โดยโครงการต้องแสดงหลักฐานการได้รับ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ อ าคารเป็ น โรงแรม หรื อ ใบรั บ รองการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตให้ใช้
อาคารเป็ น โรงแรม หรื อ ใบรั บ รองการตรวจสภาพจาก
หน่วยงานท้องถิ่น

หมวด 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับโรงแรมแต่ละ
ประเภท
ข้ อ 20 โรงแรมประเภท 3 และ 4 ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม โครงการเป็นโรงแรมประเภท 3 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ห้ อ งพั ก ทุ ก ห้ อ งต้ องมี พื้ นที่ ใ ช้ สอย ไม่ น้ อ ยกว่ า 14 ห้องพักมีพื้นที่ใช้สอยไม่รวมห้องน้า ห้องส้วม และระเบียง
ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้า ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก
ทีน่ ้อยที่สุด 24.40 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร)
(2) มีห้องน้าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพัก
โครงการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ าและห้ อ งส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
อย่างเพียงพอ สาหรับผู้พักภายในห้องพักทุกห้อง
(3) กรณีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมีสถานบริการตาม โครงการมีห้องพัก 193 ห้อง ไม่ได้จัดให้มี สถานบริการ
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการไว้ภายในโครงการ
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้ อ 40 การก่ อ สร้ า งหรื อ ดัด แปลงอาคารหรื อ ส่ว นของ
อาคารจะต้อ งไม่ ล้าเข้ า ไปในที่ สาธารณะ เว้ น แต่ จ ะได้รับ
อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษา
ที่สาธารณะนั้น
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
ที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้าที่ก่อสร้าง
หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย
6 เมตร
(2) ถ้ า ถนนสาธารณะนั้ น มี ค วามกว้ า งตั้ ง แต่ 10 เมตร
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน
สาธารณะอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 10 ของความกว้ า งของถนน
สาธารณะ
(3) ถ้ าถนนสาธารณะนั้ นมีความกว้ างเกิน 20 เมตรขึ้ นไป
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่
เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนว
เขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สาหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

อาคารของโครงการ ไม่มีส่วนใดยื่นล้าเข้าไปในที่สาธารณะ

อาคารของโครงการ มีระดับความสูงถึงชั้นดาดฟ้า 22.00
เมตร ทั้งสองอาคาร (เกิน 8 เมตร) ตั้งอยู่ใกล้ถนนสาธารณะ
(ซอยบัวขาว) เขตทางกว้าง 8 เมตร (น้อยกว่า 10 เมตร)
โดยแนวอาคารมีระยะร่นห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ
25 เมตร และ 27 เมตร (ไม่น้อยกว่า 6 เมตร)

อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 มีระยะห่างจากแนวอาคาร
ส่ ว นที่ แ คบที่ สุ ด 3 เมตร ไปจนถึ ง แนวเขตถนนถนน
สาธารณะ (ซอยบั ว ขาว) 18 เมตร โดยมี เ ขตทางกว้ า ง
8 เมตร ดั ง นั้ น อาคารสู ง ได้ 58 เมตร (3+18+8)x2
โดยอาคารมีความสูงจากระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงหลั งคา
ชั้นดาดฟ้า 22.00 เมตร
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีระยะห่างจากแนวอาคาร
ส่ ว นที่ แ คบที่ สุ ด 4 เมตร ไปจนถึ ง แนวเขตถนนถนน
สาธารณะ (ซอยบั ว ขาว) 19 เมตร โดยมี เ ขตทางกว้ า ง
8 เมตร ดั ง นั้ น อาคารสู ง ได้ 62 เมตร (4+19+8)x2
โดยอาคารมีความสูงจากระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงหลั งคา
ชั้นดาดฟ้า 22.00 เมตร
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 50 ผนั งของอาคารที่ มีห น้ าต่า ง ประตู ช่ อ งระบาย
อากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง
ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนัง
หรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กาหนด
ไว้ ใ น (1) หรื อ (2) ต้ อ งอยู่ ห่ า งจากเขตที่ ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
50 เซนติ เ มตร เว้ น แต่ จ ะก่ อสร้างชิ ด เขตที่ ดิน และอาคาร
ดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่
อยู่ ชิด เขตที่ ดิ น หรือ ห่ างจากเขตที่ ดิ นน้ อ ยกว่า ที่ ระบุไว้ใน
(1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคาร
ด้านนั้นให้ทาผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
ในกรณี ก่ อ สร้ า งชิ ด เขตที่ ดิ น ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น
หนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งพั ท ยา
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
ข้ อ 7 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(4) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข 4.1 ถึ ง หมายเลข 4.10
ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

ข้อ 11 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ พาณิ ช ยกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่
กาหนด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
ผนังของอาคารโครงการ มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน
ดังนี้
- ทิศเหนือ มีระยะห่างของแนวอาคารจากแนวเขตที่ดิน
ทีแ่ คบที่สุด 3-4.13 เมตร (ไม่น้อยกว่า 3 เมตร)
- ทิศตะวันออก มีระยะห่างของแนวอาคารจากแนวเขต
ที่ดินที่แคบที่สุด 2.56-4.50 เมตร (น้อยกว่า 3 เมตร) โดย
ส่วนที่ร่นน้อยกว่า 3 เมตร ก่อสร้างเป็นผนังทึบ
- ทิ ศ ใต้ มี ร ะยะห่ า งของแนวอาคารจากแนวเขตที่ ดิ น
ทีแ่ คบที่สุด 5.25-9.78 เมตร (ไม่น้อยกว่า 3 เมตร)
- ทิศตะวันตก มีระยะห่างของแนวอาคารจากแนวเขต
ที่ดินทีแ่ คบที่สุด 0-2.44 เมตร (น้อยกว่า 3 เมตร)
ดังนั้น ผนังของอาคารโครงการ จึงมีระยะห่างจากแนว
เขตที่ดินเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว

โครงการตั้งอยู่ในที่ดินบริเวณหมายเลข 4.5 ที่กาหนดไว้
เป็ น สี แ ดง ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรม ตาม
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมเมือ งพั ท ยา จั งหวั ด
ชลบุรี พ.ศ. 2558 ข้อ 7 (4)
โครงการเป็ น ประเภทโรงแรม ตั้ ง อยู่ ใ นที่ ดิ น ประเภท
พาณิ ช ยกรรม ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นประเภทห้ า มใช้ ป ระเภทที่ ดิ น
เพื่อกิจการตามที่กาหนด (1) ถึง (13) และอยู่นอกระยะ
50 เมตร จากเขตทางทั้ งสองฟากของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยา
กลาง จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 ข้อ 11
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
โรงงานตามประเภท ชนิ ด และจ าพวก ที่ ก าหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลั งน้ ามั น สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ ามั น ลั ก ษณะที่สาม
สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามันประเภท ข
สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการ
น้ ามั น ประเภท จ ลั ก ษณะที่ สอง และสถานี บริก ารน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (4) เลี้ยงสัตว์
ทุกชนิดเพื่อการค้า
(5) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส าน
และฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) สถานที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของ เพื่ อ
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(8) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(10) สนามยิงปืน
(11) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(12) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(13) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ)สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในระยะ 50 เมตร จากเขตทาง
ทั้งสองฟากของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
ถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลาง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(2) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(3) การประกอบกิ จ การประเภทอาคารสู งหรื อ อาคาร
ขนาดใหญ่
(4) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคาร
อยู่อาศัยรวม
(5) ตลาด
(6) สวนสนุก
(7) สนามแข่ ง รถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ หรื อ รถที่ ใ ช้
เครื่องจักรกล เว้นแต่รถจักรยาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 7 : 1
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยก
หรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่ อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินของที่ดิน แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่ง
โอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 7 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่จุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่าง ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมี ก ารแบ่ ง แยกหรื อ แบ่ ง โอนไม่ ว่ า จะกี่ ค รั้ ง ก็ ต าม
อัตราส่วนของที่ว่าง ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิด
จากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่จุดห้า
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใดๆ ที่เป็นห้องแถว หรือ
ตึกแถวริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ให้มี
ที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใดๆ ที่ เ ป็ น ห้ อ งแถว
หรือตึกแถวริมถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลาง ให้มี
ที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
โครงการมี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น
3.80 : 1 (ไม่เกิน 7 : 1) จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว

โครงการมี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ ว่ า งต่ อ พื้ น ที่ อ าคารรวม
ร้อยละ 11.85 (ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่จุดห้า) และไม่ต่ากว่า
อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารกาหนด จึงเป็นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว

โครงการเป็ น โรงแรม ไม่ ไ ด้ ตั้ งอยู่ ริ มทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
โครงการเป็นโรงแรม ไม่ได้ตั้งอยู่ริมถนนพัทยาเหนือ และ
ถนนพัทยากลาง
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ)สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง ล าคลอง ให้ มี ที่ ว่ า งตาม โครงการเป็นโรงแรม ไม่ได้ตั้งอยู่ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
แนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลอง ไม่น้อย ของลาคลอง
กว่ า 6 เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคม
ทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี
พ.ศ. 2560
ข้ อ 5 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นตามแผนผั งก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อนี้
(1) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข 1.1 ถึ ง หมายเลข 1.24 - โครงการตั้งอยู่ในที่ดินบริเวณหมายเลข 1.15 ที่กาหนด
ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน
ไว้เป็นสีชมพูให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน ตามกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (1)
ข้อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่ - โครงการเป็นประเภทโรงแรม ตั้งอยู่ในที่ดินประเภท
อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบัน ชุมชน ไม่ได้อยู่ในประเภทห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการ
ศ า ส นา ส ถา บั นร า ชกา ร กา ร ส า ธา ร ณู ป โ ภคและ ตามที่กาหนด (1) ถึง (13) จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ ใ ช้
สาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 ข้อ 6
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.13 ให้
ประกอบกิ จ การได้ เ ฉพาะคลั งสิ น ค้ า และที่ ดิ น ในบริ เ วณ
หมายเลข 1.14 ให้ประกอบกิจการได้เฉพาะกิจการโรงงาน
ซึ่งมิใช่โรงงานที่ห้ามประกอบกิจการตามวรรคสอง (1)
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่
กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด
และจาพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามั นเชื้อเพลิ ง เพื่อการ
จาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็น ไก่ งู
จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ว ยสุสาน
และฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(8) สวนสนุก
(9) สนามแข่งรถ
(10) สนามแข่งม้า
(11) สนามยิงปืน
(12) กาจัดมูลฝอย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.10
(13) ซื้ อ ขายหรื อ เก็ บ เศษวั ส ดุ เว้ น แต่ ที่ ดิ น ในบริ เ วณ
หมายเลข 1.10
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ า เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า และเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้ มครองดู แลรัก ษาหรื อ
บารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยารกรธรรมชาติ
อื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับ การป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร
สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอานวยสะดวก
ข้ อ 5 สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่
สิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ ผู้ พิ ก าร และคนชรา และ
สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ตั ว อั ก ษรแสดงประเภทของสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกสาหรับ ผู้พิ ก ารหรื อทุ พ พลภาพ และคนชรา
ตามข้อ 4 ให้เป็นสี ขาวโดยพื้นป้ายเป็นสี น้าเงิน หรือเป็น
สีน้าเงินโดยพื้นป้ายสีขาว
หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์
ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
(2) พื้ น ผิ ว ของจุ ดต่ อ เนื่ องระหว่า งพื้ นกั บ ทางลาดเรียบ
ไม่สะดุด

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

- โครงการจัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดง
ทางไปสู่สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา มี ลั ก ษณะเป็ น ไปตามที่ ก าหนด โดย
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเป็นสีขาวบนพื้นป้ายสีน้าเงิน

โครงการจัดให้มี ทางลาดสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา มีลักษณะเป็นไปตามทีก่ าหนด ดังนี้
- พื้นทางลาดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
- จุ ด ต่ อ เนื่ อ งระหว่ า งพื้ น กั บ ทางลาด เป็ น พื้ น ผิ ว เรี ย บ
ไม่สะดุด
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณี
ที่ ท างลาดมี ค วามยาวของทุ ก ช่ ว งรวมกั น ตั้ ง แต่ 6,000
มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500
มิลลิเมตร
(4) มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500
มิลลิเมตร
(5) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความ
ยาว ช่ วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาว
เกิ น 6,000 มิ ลลิ เมตร ต้ องจั ดให้ มี ชานพั กยาวไม่ น้ อยกว่า
1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
(6) ทางลาดด้ า นที่ ไ ม่ มี ผ นั ง กั้ น ให้ ย กขอบสู ง จากพื้ น ผิ ว
ของทางลาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และมีราวกันตก
(7) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึ้นไป
ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ทาด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็น
อันตรายในการจับและไม่ลื่น
(ข) มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
900 มิลลิเมตร
(ง) ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่
น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120
มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ
(จ) ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนัง
จะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการ
ทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นและจุด
สิ้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลเมตร
(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตาแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของ
อาคาร ที่ ค นพิ ก ารทางการมองเห็ น และคนชรา สามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทาง
ลาดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
(9) ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัด
ไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
- มี ค วามกว้ า งสุ ท ธิ 1,500 มิ ล ลิ เ มตร และมี ค วามยาว
ทางลาด 1,700-2,400 มิลลิเมตร (ไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร)

- พื้นที่หน้าทางลาดมีที่ว่างมากกว่า 1,500 มิลลิเมตร
- ทางลาดมีความยาว 1,700-2,400 มิลลิเมตร มีความ
ชันไม่เกิน 1:12 มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
- ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นยกขอบสูงจากพื้นทางลาด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และมีราวกันตก
- ทางลาดมี ความยาว 1,700-2,400 มิ ล ลิ เ มตร (ไม่ เ กิ น
2,500 มิลลิเมตร)

- มี ป้ า ยแสดงทิ ศ ทาง ต าแหน่ ง หรื อ หมายเลขชั้ น ของ
อาคาร ที่คนพิการทางการมองเห็น และคนชรา สามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของ
ทางลาด
- มี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ผู้ พิ ก ารติ ด ไว้ ใ นบริ เ วณทางลาดที่ จั ด ไว้
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ใช้ได้ที่
มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100
มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร
(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900
มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์
หนีบผู้โดยสาร
(3) มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าลิฟต์ กว้าง 300
มิลลิเมตร และยาว 900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์
ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
(4) ปุ่ ม กดเรี ย กลิ ฟ ต์ ปุ่ ม บั ง คั บ ลิ ฟ ต์ และปุ่ ม สั ญ ญาณ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร
ปุ่มบนสุดอยู่ห่างจากพื้นไม่เกินกว่า 1,200 มิลลิเมตร และ
ห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ใน
กรณี ที่ ห้ อ งลิ ฟ ต์ มี ข นาดกว้ า งและยาวน้ อ ยกว่ า 1,500
มิลลิเมตร
(ข) มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางไม่ น้ อ ยกว่ า 20
มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์กากับไว้ทุกปุ่ม เมื่อ กดปุ่มจะต้องมี
เสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลักษณะตามที่
กาหนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(6) มีตัวเลขและเสียงบอกตาแหน่งชั้นต่างๆ เมื่อลิฟต์หยุด
และขึ้นหรือลง
(7) มี ป้ า ยแสดงหมายเลขชั้ น และแสดงทิ ศ ทางบริ เ วณ
โถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัย
เป็ น ไฟกะพริ บ สี แ ดง เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทางการมองเห็ น
และคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียว
เป็นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยินได้ทราบว่า ผู้ที่อยู่ข้าง
นอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกาลังให้ความช่วยเหลือ
อยู่

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
โครงการมี ลิ ฟ ต์ ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
- แต่ละอาคาร ขนาดของห้องลิฟต์ มีความกว้าง 1,500
มิลลิเมตร และยาว 1,700 มิลลิเมตร
- ช่องประตูลิฟต์มีความกว้าง 900 มิลลิเมตร

- มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าลิฟต์ กว้าง 300
มิลลิเมตร และยาว 900 มิลลิเมตร อยู่ห่างจากประตูลิฟต์
300 มิลลิเมตร
- ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด

- มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ มีลักษณะเป็นไปตามที่
กาหนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
- มีตัวเลขและเสียงบอกตาแหน่งชั้นต่างๆ เมื่อลิฟต์หยุด
และขึ้นหรือลง
- มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถง
หน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
- มี สั ญ ญาณเสีย งและแสงไฟเตือ นภัย เพื่ อ ให้ ค นพิการ
ทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ กรณีที่
ลิฟต์ขัดข้อง มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(9) มี โ ทรศั พ ท์ แ จ้ งเหตุ ฉุ ก เฉิ น ภายในลิ ฟ ต์ ซึ่ งสามารถ
ติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
(10) มี ร ะบบการท างานที่ ท าให้ ลิ ฟ ต์ เ ลื่ อ นมาอยู่ ต รงที่
จอดชั้นระดับพื้นดิน และประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติ
เมื่อไฟฟ้าดับ
หมวด 3 บันได
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้ พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ใช้ ได้อย่างน้อย 1 แห่ง โดยต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร
(3) มี ร าวบั น ไดทั้ งสองข้ า ง โดยให้ ร าวมี ลั ก ษณะตามที่
กาหนดในข้อ 8 (7)
(4) ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้ว เหลือความกว้างไม่น้อยกว่า
280 มิ ล ลิ เ มตร และมี ข นาดสม่ าเสมอตลอดช่ ว งบั น ได
ในกรณี ที่ ขั้ น บั น ไดเหลื่ อ มกั น หรื อ มี จ มู ก บั น ไดให้ มี ร ะยะ
เหลื่อมกันได้ ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร
(5) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
(6) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง
(7) มีป้ายแสดงทิศทาง ตาแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของ
อาคารที่ ค นพิ ก ารทางการมองเห็ น และคนชรา สามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของ
บันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
หมวด 4 ที่จอดรถ
ข้ อ 12 อาคารตามข้ อ 3 ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ จ อดรถส าหรั บ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อย่างน้อยตามอัตราส่วน
ดังนี้
(1) ถ้าจานวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน
ให้มีที่จอดรถยนต์สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อย่างน้อย 1 คัน
(2) ถ้าจานวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน
ให้ มี ที่ จ อดรถสาหรับ ผู้พิ การหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
อย่างน้อย 2 คัน

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
- มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ มีลักษณะเป็นไป
ตามที่กาหนด
- มี ร ะบบการท างานที่ ท าให้ ลิ ฟ ต์ เ ลื่ อ นลงมาอยู่ ต รงที่
จอดชั้นระดับพื้นดิน และประตูลิฟต์เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อ
ไฟฟ้าดับ
โครงการมี บั น ไดส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา ใช้ ไ ด้ อ าคารละ 1 แห่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ไปตามที่
กาหนด ดังนี้
- มีความกว้าง 1,500 มิลลิเมตร
- มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่ง 1,500 มิลลิเมตร
- มีราวบันไดทั้งสองข้าง มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ 8
(7)
- ลูกตั้งสูง 150 มิลลิเมตร ลูกนอนหักส่วนที่เหลื่ อ มกั น
แล้ว กว้าง 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสม่าเสมอตลอดช่วง
บันได มีจมูกบันไดเหลื่อมกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร

- พื้นผิวของบันไดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
- ลูกตั้งบันไดไม่เปิดเป็นช่องโล่ง
- มี ป้ า ยแสดงทิ ศ ทาง ต าแหน่ ง หรื อ หมายเลขชั้ น ของ
อาคารที่คนพิการทางการมองเห็ น และคนชรา สามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของ
บันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร

- โครงการมีที่จอดรถยนต์ จานวน 58 คัน ในจานวนนี้ จัด
ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา จานวน 2 คัน
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ถ้าจานวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถ
ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา อย่ า งน้ อ ย
2 คั น และเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 คั น ส าหรั บ ทุ ก ๆ จ านวนรถ
100 คัน ที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้
คิดเป็น 100 คัน
หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และ
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร
ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคาร เพื่อให้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เข้าใช้ได้ โดยมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือ
ส่วนของอาคารยื่นล้าออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจทาให้เกิด
อันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(2) อยู่ ใ นระดั บ เดี ย วกั บ พื้ น ถนนภายนอกอาคารหรื อ
พื้ น ลานจอดรถ ในกรณี ที่ อ ยู่ ต่ า งระดั บ ต้ อ งมี ท างลาด
ที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ
หมวด 6 ประตู
ข้ อ 18 ประตู ข องอาคารตามข้ อ 3 ต้ อ งมี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เปิดปิดได้ง่าย
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เ กิน
กว่า 20 มิลลิเมตร และให้ขอบทั้งสองด้านมีความลาดเอียง
ไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้เก้าอี้ล้อหรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้สะดวก
(3) ช่ อ งประตู ต้ อ งมี ค วามกว้ า งสุ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 900
มิลลิเมตร
(4) ในกรณี ที่ ป ระตู เ ป็ น แบบบานเปิ ด ผลั ก เข้ า ออก
เมื่อเปิดออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,500
มิลลิเมตร
(5) ในกรณีประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มี
มือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8 (7) (ข) ในแนวดิ่งทั้ง
ด้านในและด้านนอกประตูซึ่ งมีปลายด้านบนสูงจากพื้น ไม่
น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และปลายด้านล่าง ไม่เกิน 800
มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดออกให้มีราวจับตาม

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

โครงการจัดให้มีทางเข้าอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
- ทางเข้ า อาคาร เป็ น พื้ น เรี ย บ ไม่ ลื่ น ไม่ มี สิ่ งอุ ป สรรค
ที่ อ าจท าให้ เ กิ ด อัน ตรายต่อ ผู้พิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา
- พื้นอาคารอยู่สูงกว่าระดับพื้น ทางเท้า 50 เซนติเมตร
โดยจัดให้มีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวกและอยู่ใกล้
ที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
โครงการจัดให้มีประตูสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
- เปิดปิดได้ง่าย
- ไม่ได้ออกแบบให้มีธรณีประตู
- ช่องประตู มีความกว้าง 1,100 มิลลิเมตร
- ประตูห้องพัก เป็นแบบบานเลื่อน โดยมีความกว้างของ
ทางเดิ น 1,900 มิ ล ลิ เ มตร และมี ค วามยาวของทางเดิ น
มากกว่า 1,500 มิลลิเมตร
- ประตู ห้ อ งพั ก เป็ น แบบบานเปิ ด และประตูห้องส้วม
เป็นแบบบานเลื่อน มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด
- ประตู เป็นแบบบานทึบ มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติด ไว้
ที่บานประตู สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน
- อุปกรณ์เปิดปิดประตูห้องพักเป็นชนิดก้านบิด อยู่สูงจาก
พื้น 1,000 มิลลิเมตร
ไม่ได้ออกแบบให้ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับ ให้บานประตู
ปิดได้เอง ซึ่งอาจจะทาให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้ พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ได้

2-50

ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้า
ให้มีราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู ราวจับดังกล่าวให้
สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 800 มิ ล ลิ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 900
มิลลิเมตร ยาวไปตามความกว้างของประตู
(6) ในกรณี ที่ ป ระตู เ ป็ น กระจกหรื อ ลู ก ฟั ก เป็ น กระจก
ให้ติดเครื่องหมายหรือแถบสีที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน
(7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกน
ผลัก อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
1,200 มิลลิเมตร
ประตู ต ามวรรคหนึ่ งต้ อ งไม่ ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ชนิ ด ที่ บั ง คั บ
ให้บานประตูปิดได้เองที่อาจทาให้ประตูหนีบหรือกระแทก
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
หมวด 7 ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จัดให้มีห้องส้วมสาหรับบุคคล
ทั่วไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา เข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนั้น หรือ
จะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสาหรับ
บุคคลทั่วไปก็ได้
ข้ อ 21 ห้ อ งส้ ว มส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุน
ตั ว กลั บ ได้ ซึ่ ง มี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางไม่ น้ อ ยกว่ า 1,500
มิลลิเมตร
(2) ประตู ข องห้ อ งที่ ตั้ งโถส้ ว มเป็ น แบบบานเปิ ด ออกสู่
ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็น
แบบบานเลื่ อ น และมี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ผู้ พิ ก ารติ ด ไว้ ที่ ป ระตู
ด้ า นหน้ า ห้ อ งส้ ว ม ลั ก ษณะของประตู น อกจากที่ ก ล่าวมา
ข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด 6
(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็น
พื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 และ
วัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่อง
ระบายน้าทิ้ง เพื่อที่จะไม่ให้มีน้าขังบนพื้น

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

- โครงการจัดให้มีห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 แต่ละอาคาร ซึ่งแยกออก
จากห้องส้วมสาหรับบุคคลทั่วไป และจัด ไว้ภายในห้องพัก
สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา แต่ละห้อง
โครงการจัดให้มีห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา เป็นไปตามทีก่ าหนด ดังนี้
- พื้ น ที่ ว่ า งภายใน เพื่ อ ให้ เก้ าอี้ สามารถหมุนตัวกลับได้
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร
- ประตูเป็นแบบบานเลื่อน มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้
ที่ประตูด้านหน้าห้องส้วม มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด
ในหมวด 6
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- พื้นห้องส้วมมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก

ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) มี โ ถส้ ว มชนิ ด นั่ ง ราบ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 450
มิ ล ลิ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 500 มิ ล ลิ เ มตร มี พ นั ก พิ งหลั ง ที่ ใ ห้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ที่ไม่สามารถนั่งทรงตัว
ได้เองใช้พิงได้ และที่ปล่อยน้าเป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาด
ใหญ่ ห รื อ ชนิ ด อื่ น ที่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
สามารถใช้ได้อย่างสะดวก มีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่
ชิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนังไม่น้อย
กว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับ
ที่ผนัง ส่วนด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่างมากพอที่ผู้พิการ หรือ
ทุ พ พลภาพ และคนชราที่ นั่ ง เก้ า อี้ ล้ อ สามารถเข้ า ไปใช้
โถส้วมได้โดยสะดวก ในกรณีที่ด้านข้างของโถส้วมทั้งสอง
ด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่มี
ลักษณะตาม (7)
(6) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว
เป็นราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่ า
650 มิ ล ลิ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 700 มิ ล ลิ เ มตร และให้ ยื่ น ล้ า
ออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร
(ข) ราวจั บ ในแนวดิ่ ง ต่ อ จากปลายของราวจั บ ใน
แนวนอนด้ า นหน้ า โถส้ ว มมี ค วามยาววั ด จากปลายของ
ราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
ราวจั บ ตาม (6) (ก) และ (ข) อาจเป็ น ราวต่ อ เนื่ อ งกั น
ก็ได้
(7) ด้ า นข้ า งโถส้ ว มด้า นที่ ไม่ชิด ผนั งให้ มีร าวจั บติดผนัง
แบบพับได้ในแนวราบ เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการ
หรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา สามารถปลดล็ อ คได้ ง่า ยมี
ระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 550
มิลลิเมตร
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับ
เพื่อนาไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ ภายในห้องส้วม มีความสูงจากพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
- พื้นที่ห้องส้วมมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบาย
น้าทิ้ง เพื่อที่จะไม่ให้มีน้าขังบนพื้น
- โถส้วมเป็นชนิดนั่งราบ มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด

- ราวจั บ เป็ น สแตนเลส ติ ด ตั้ ง บริ เ วณด้ า นที่ ชิ ด ผนั ง
เพื่อช่วยในการพยุงตัว มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด

- ด้ า นข้ า งโถส้ ว มด้ า นที่ ไ ม่ ชิ ด ผนั ง มี ร าวจั บ ติ ด ผนั ง
แบบพับได้ในแนวราบ มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด

- มีราวจับนาไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ ภายในห้องส้วม มีลักษณะ
เป็นไปตามที่กาหนด
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่
ภายนอกแจ้ ง ภั ย แก่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
สามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทางาน
ซึ่งติดตั้งอยู่ในตาแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใช้งานได้สะดวก
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็น
ที่ว่าง เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่
ห่ า งจากผนั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 450 มิ ล ลิ เ มตร และต้ อ งอยู่ ใน
ตาแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เข้าประชิดได้
โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า
750 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 800 มิลลิเมตร และมีราวจับใน
แนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง
(ค) ก๊อกน้าเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดได้ในแนวดิ่ง
ทั้งสองข้างของอ่าง
หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส
ข้ อ 25 อาคารตามข้ อ 3 ต้ อ งจั ด ให้ มี พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส
ส าหรั บ คนพิ ก ารทางการมองเห็ น ที่ พื้ น บริ เ วณต่ า งระดั บ
ต่างกันเกิน 200 มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาด
หรือบันไดที่พื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร
และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องส้วม โดยมีขนาดกว้าง 300
มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้าง
ของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับทางลาด บันได หรือประตู
และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทาง
ขึ้นหรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไม่
น้อยกว่า 300 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร
หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
ข้อ 27 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่
100 ห้องขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องพักที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องต่อจานวนห้องพัก
ทุก 100 ห้อง

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
- ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและเสียงให้ผู้ ที่ อยู่ภายนอก
สามารถแจ้ งเหตุ ห รื อ เรี ย กหาผู้ ช่ว ยกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น
ไว้ภายใน ห้องส้วม มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด

อ่างล้างมือ มีลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

- โครงการจัดให้มีผิวต่างสัมผัส สาหรับคนพิการทางการ
มองเห็น มีลักษณะเป็นไปตามข้อกาหนด และมีเจ้าหน้าที่
แผนกต้อนรับ ซึ่งจะช่วยพาผู้พิการไปยังห้องพัก เพื่ออานวย
ความสะดวกและความปลอดภั ย แก่ ค นพิ ก ารทางการ
มองเห็น

โครงการเป็ น ประเภทโรงแรม มี จ านวนห้ อ งพั ก รวม
193 ห้อง ในจานวนนี้ โครงการจัดให้มีห้องพักผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา จานวน 2 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่
2 ของอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. 2553
ข้อ 4 ให้จาแนกพื้นที่ตามข้อ 3 เป็น 2 บริเวณ ตามแผนที่
ท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ภายในบริเวณที่
อยู่ ใ นพื้ น ที่ ภ ายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบั ญญัติส่งเสริมและรัก ษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดให้ท้องที่เมืองพัทยาเป็น
เขตควบคุมมลพิษ และพื้นที่ภายในแนวเขตตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
และพื้นที่เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก
ข้ อ 5 ในพื้นที่บริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิด เว้นแต่
ในบริเวณเขตพื้นที่เขตเมืองพัทยาด้านฟากตะวันออกของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ให้มีได้เฉพาะ
โรงงานอุตสาหกรรมตามประเภท ชนิด หรือจาพวกที่กาหนด
ไว้ในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้ และในบริเวณเขตพื้นที่ผังเมือง
รวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในท้องที่ตาบลหนองปลาไหล
ตาบลนาเกลือ ตาบลโป่ง ตาบลหนองปรือ ตาบลห้วยใหญ่
อาเภอบางละมุง และตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ ให้มี
ได้เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ชนิด หรือจาพวกที่
กาหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี แต่ทั้งนี้ ที่ตั้งของโรงงานดังกล่าวต้องไม่ขัดกับ
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ออกตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
(2) อาคารปศุสัต ว์เ พื่อ การค้า เว้น แต่อ าคารปศุสัต ว์
เพื่อ การค้า ที่มีพื้น ที่ทุก ชั้น ในหลังเดีย วกัน หรือ หลายหลัง
รวมกันไม่เกิน 200 ตารางเมตร และต้องมีระยะห่างจากแนว
ชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ต้องห่างจากแหล่งน้า
สาธารณะหรือบ่อน้าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ต้องมีบ่อกรองและบ่อบาบัดมูลสัตว์และน้าเสีย ตลอดจน

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

- โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ 1 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อาเภอบาง
ละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ข้อ 4

- โครงการเป็ น ประเภทโรงแรม ตั้ งอยู่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
ที่ 1 มิได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ
ให้ เ ป็ น อาคารหรื อ ประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น ข้ อ ห้ า มตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มใน
บริ เ วณพื้ น ที่ อ าเภอบางละมุ ง และอ าเภอสั ตหี บ จั งหวั ด
ชลบุรี พ.ศ. 2553 ข้อ 5
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของทางราชการด้วย
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนหรือดัดแปลง
ของเดิมในพื้นที่เดิมซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษอากาศ
รวมทั้ งสิ่ งก่ อ สร้า งและอาคารประกอบของระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศต้องเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ
(4) สุ ส าน เว้ น แต่ ก รณี สุ ส านที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์
เต็มพื้นที่เดิมที่ได้จัดไว้เพื่อการนั้นแล้ว ก็ให้ดาเนินการได้
แต่ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000
เมตร และมี ร ะยะห่ า งจากแหล่ งน้ าสาธารณะหรื อ บ่ อ น้ า
เพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร
(5) คลังน้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษา
น้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
เพื่ อ จ าหน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(6) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ
สาหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง
กฎกระทรวง ก าหนดลั ก ษณะอาคารประเภทอื่ นที่ใช้
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559
ข้ อ 3 กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ อ าคารที่ มี อ ยู่ ก่ อ น
วั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช้ บั งคั บ และจะเปลี่ ย นการใช้ อ าคาร
มาประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม
ดังต่อไปนี้
(1) โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก
(2) โรงแรมที่ ใ ห้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก และห้ อ งอาหาร หรื อ
สถานที่สาหรับบริการอาหารหรือสถานที่สาหรับประกอบ
อาหาร
ข้ อ 4 การยื่ น ขอใบอนุ ญ าตเปลี่ ย นการใช้ อ าคารมา
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวงนี้ ต้องดาเนินการให้
แล้ ว เสร็ จ ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตภายในห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

- อาคารของโครงการ มี อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้
ใช้ บั ง คั บ โดยจะเปลี่ ย นการใช้ อ าคารมาประกอบธุ ร กิ จ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ดังนี้

- โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุม

- อาคารของโครงการ อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท ารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ประกอบการขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร และเปลี่ยนการใช้อาคารจากเมือง
พัทยา ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร และ
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารดั ด แปลงอาคารก่ อ นการขอรั บ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารมาประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมจากเมือง
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต พัทยา แต่อย่างใด
หรือแจ้ งและดาเนินการตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อดัดแปลง - อาคารของโครงการ ไม่ได้มีการดัดแปลงอาคารก่อนการ
อาคารภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
แต่อย่างใด
ข้อ 5 อาคารที่จะเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรม - อาคารของโครงการ มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่ชั้นใด
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมให้มีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า ชั้นหนึ่งที่มากที่สุด ร้อยละ 81.61 (ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100
10 ใน 100 ส่ ว นของพื้ น ที่ ชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ที่ ม ากที่ สุ ด ของ ส่วน) และมีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
อาคารและต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) อาคารไม่เกินสองชั้นที่มีจานวนห้องพักในอาคารหลัง
เดียวกันไม่เกิน 10 ห้อง
(ก) ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(ข) บั น ไดกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 0.90 เมตร และต้ อ งมี
ระยะห่างตามแนวทางเดินไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกล
ที่สุดบนพื้นชั้นนั้น
(ค) หน่วยน้าหนักบรรทุกจรสาหรับส่ว นต่า งๆ ของ
อาคารให้คานวณโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 150 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร
(ง) ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ หรื อ เครื่ อ ง
ดั บ เพลิ ง ยกหิ้ ว ตามประเภท ขนาดและสมรรถนะตาม
มาตรฐานเครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ หรื อ เครื่ อ งดั บ เพลิ ง
ยกหิ้วของกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่น้อยกว่าชั้นละหนึ่ง
เครื่อง โดยต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับ
พื้ น อาคารไม่ เกิ น 1.50 เมตร ในที่ ม องเห็ น สามารถอ่าน
ข้อแนะนาการใช้ได้ และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก
(2) อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม (1) ที่มีจานวนห้องพักในชั้น
เดียวกันไม่เกิน 20 ห้อง
- อาคารของโครงการ มี จ านวนห้ อ งพั ก ในชั้ น เดี ย วกั น
(ก) ช่ อ งทางเดิ น ในอาคารมี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ที่มากที่สุด 17 ห้อง (ไม่เกิน 20 ห้อง)
1.20 เมตร
- อาคารของโครงการ มีช่องทางเดินในอาคาร 1.50-2.20
(ข) หน่วยน้าหนักบรรทุกจรสาหรับอาคารให้เป็นไป เมตร
ตามกฎกระทรวงที่ ออกตามมาตรา 8 (2) และ (3) เว้ นแต่ - อาคารของโครงการ เปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่
หน่ ว ยน้ าหนั ก บรรทุ ก จรของบั น ไดและช่ อ งทางเดิ น อาศัยรวมมาเป็นโรงแรม หน่วยน้าหนักบรรทุกจรสาหรับ
ที่ เ ปลี่ ย นการใช้ จ ากห้ อ งแถว หรื อ ตึ ก แถว หน่ ว ยน้ าหนั ก อาคารเป็นไปตามมาตรา 8 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ
บรรทุกจรต้องไม่ต่ากว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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ตารางที่ 2.6-2 (ต่อ) สรุปข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม (1) ที่มีจานวนห้องพักในชั้น
เดียวกันเกิน 20 ห้อง
(ก) ช่ อ งทางเดิ น ในอาคารมี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
1.50 เมตร
(ข) หน่วยน้าหนักบรรทุกจรสาหรับอาคารให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรการ 8 (2) และ (3) เว้นแต่
หน่ ว ยน้ าหนั ก บรรทุ ก จรของบั น ไดและช่ อ งทางเดิ น
ที่ เ ปลี่ ย นการใช้ จ ากห้ อ งแถว หรื อ ตึ ก แถว หน่ ว ยน้ าหนั ก
บรรทุกจรต้องไม่ต่ากว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
(4) เสา คาน ตง พื้ น บั น ได โครงหลังคา และผนั งของ
อาคารตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป ต้องทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุ
ทนไฟ
(5) อาคารตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปต้องมีบันไดหนีไฟที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) บั น ไดหนี ไ ฟที่ ไ ม่ ใ ช่ บั น ไดในแนวดิ่ ง ซึ่ ง มี ค วาม
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ข องอาคารแต่ ล ะชั้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ลาเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน
หนึ่งชั่วโมง
(ข) บั น ไดหนี ไ ฟภายในอาคารต้ อ งมี ผ นั ง ทุ ก ด้ า น
โดยรอบที่ทาด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที
(ค) กรณี ที่ น าบั น ไดหลั ก มาเป็ น บั น ไดหนี ไ ฟหรื อ มี
บันไดหนีไฟเพิ่มจากบันไดหลัก ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้อง
เป็นบานเปิดทาด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกัน
ควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ
(ง) ต้ อ งมี ท างเดิ น ไปยั ง บั น ไดหนี ไ ฟโดยไม่ มี สิ่ ง
กีดขวาง
(จ) ต้องมีความลาดชันของบันไดน้อยกว่า 60 องศา
ข้อ 6 การนาอาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้ ใช้ข้อกาหนดเกี่ยวกั บแนว
อาคาร ระยะดิ่งของอาคาร ระยะหรือระดับระหว่างอาคาร
กับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกั บ
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทางหรือที่สาธารณะ และที่จอด
รถยนต์ตามประเภทอาคารที่กฎหมายกาหนดในขณะที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั้น

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด

- เสา คาน ตง พื้ น บั น ได โครงหลั ง คา และผนั ง ของ
อาคาร ทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
- อาคารของโครงการ มีขนาดความสูง 7 ชั้น 2 อาคาร มี
ลักษณะเป็นไปตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
- บันไดหนีไฟของอาคาร สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมด
ในอาคารออกนอกอาคารได้ 21.55 นาที และ 21.49 นาที
(ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง)
- บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่
ทาด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที
- ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟเป็นบานเปิดทาด้วยวัสดุทนไฟ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 นาที พร้ อ มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ช นิ ด ที่ บั ง คั บ
ให้บานประตูปิดได้เอง เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟไม่ ให้
เข้าสู่บันไดหนีไฟ
- มีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
- มีความลาดชันของบันไดหนีไฟน้อยกว่า 60 องศา
- อาคารของโครงการ มี อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ และใช้ข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวอาคาร ระยะดิ่งของ
อาคาร ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขต
ที่ ดิ น ของผู้ อื่ น หรื อ ระหว่ า งอาคารกั บ ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้ า ทางหรื อ ที่ ส าธารณะ และที่ จ อดรถยนต์ ต าม
ประเภทอาคารที่กฎหมายกาหนดในขณะที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารนั้น
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รูปที่ 2.6-5 ตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้นที่ 1 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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รูปที่ 2.6-6 ตำแหน่งห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้นที่ 2 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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รูปที่ 2.6-7 แบบขยายห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้นที่ 2 อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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รูปที่ 2.6-8 แบบขยายทางลาดเข้าสู่ตัวอาคาร และห้องน้ำผู้พิการ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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รูปที่ 2.6-9 แบบขยายทางลาดเข้าสู่ตัวอาคาร อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
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รูปที่ 2.6-10 แบบขยายทางลาดเข้าสู่ตัวอาคาร และห้องน้ำผู้พิการ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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2.7 การบริหารโครงการ ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ
2.7.1 การบริหารโครงการ
โครงการเป็ น ประเภทโรงแรม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การโครงการและดู แ ล ระบบ
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ ภายในโครงการ คื อ บริ ษั ท สยาม ฮาร์ เ บอร์ จ ากั ด โดยบริ ห ารโครงการภายใต้
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.7.2 ผู้ใช้บริการและพนักงาน
เมื่อเปิดดาเนินการ คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการและพนักงานรวม 406 คน (386+20 คน) แสดงดัง
ตารางที่ 2.7-1
ตารางที่ 2.7-1 ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ
กิจกรรม

จานวน

หน่วย

1. ห้องพัก
2. พนักงานโครงการ

อัตราผูใ้ ช้บริการ
(คน)
2 คน/ห้อง (1)
-

193
ห้อง
20
คน
ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการทั้งหมด
(1)
หมายเหตุ : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560

รวมจานวน
(คน)
386
20
406

2.8 ระบบสาธารณูปโภค
2.8.1 การใช้น้า
1) แหล่งน้าใช้
แหล่งน้าใช้ของโครงการได้รับการให้บริการจ่ายน้าจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา
(ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีศักยภาพในการบริการจ่ายน้าประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ แสดงดังภาคผนวก ข
2) ปริมาณความต้องการใช้น้า
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
(1) ห้องพัก
จานวนห้องพัก
= 102
ห้อง
อัตราการใช้น้าไม่น้อยกว่า
= 750
ลิตร/ห้อง/วัน
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
ความต้องการใช้น้า
= 76.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(2) พนักงาน
จานวนพนักงาน
= 10
คน
อัตราการใช้น้า
= 75
ลิตร/คน/วัน
ความต้องการใช้น้า
= 0.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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(3) ห้องอาหาร
พื้นที่ต้งั โต๊ะอาหาร
= 190
ตารางเมตร
คิดจานวนผู้ใช้บริการ
= 0.50 คน/ตารางเมตร
ความถี่ในการใช้บริการ
= 2
รอบ/วัน
จานวนผู้ใช้บริการ
= 190
คน
อัตราการใช้น้า
= 50
ลิตร/คน/วัน
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
ความต้องการใช้น้า
= 9.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(4) รดน้าต้นไม้
พื้นที่สีเขียว
= 221.75 ตารางเมตร
อัตราการใช้น้า
= 1.70 ลิตร/ตารางเมตร
(ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, 2536)
รดน้าต้นไม้
= 2
ครั้ง/วัน
ความต้องการใช้น้า
= 0.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน
รวมปริมาณความต้องการใช้น้า อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
= 87.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
(1) ห้องพัก
จานวนห้องพัก
= 91
ห้อง
อัตราการใช้น้าไม่น้อยกว่า
= 750
ลิตร/ห้อง/วัน
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
ความต้องการใช้น้า
= 68.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(2) พนักงาน
จานวนพนักงานโครงการ
= 10
คน
อัตราการใช้น้า
= 75
ลิตร/คน/วัน
ความต้องการใช้น้า
= 0.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(3) ห้องประชุม
พื้นที่ตง้ั ที่นั่ง
= 113
ตารางเมตร
คิดจานวนผู้ใช้บริการ
= 0.50 คน/ตารางเมตร
ความถี่ในการใช้บริการ
= 2
รอบ/วัน
จานวนผู้ใช้บริการ
= 113
คน
อัตราการใช้น้า
= 10
ลิตร/ที่นั่ง/วัน
2-65

(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
ความต้องการใช้น้า
= 1.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(4) ห้องพักรวมมูลฝอย
พื้นที่ห้องพักรวมมูลฝอย
= 19.50 ตารางเมตร
อัตราการใช้น้า
= 30
ลิตร/ตารางเมตร
ความต้องการใช้น้า
= 0.59 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(5) รดน้าต้นไม้
พื้นที่สีเขียว
= 208.25 ตารางเมตร
อัตราการใช้น้า
= 1.70 ลิตร/ตารางเมตร
(ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, 2536)
รดน้าต้นไม้
= 2
ครั้ง/วัน
ความต้องการใช้น้า
= 0.71 ลูกบาศก์เมตร/วัน
รวมปริมาณความต้องการใช้น้า อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
= 71.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น รวมปริมาณความต้องการใช้น้าของโครงการทั้งหมด
= 87.50 + 71.43
= 158.93 (≈ 159) ลูกบาศก์เมตร/วัน
รวมปริ มาณความต้องการใช้น้าของโครงการทั้งหมด 159 ลู กบาศก์เมตร/วัน หรือ 6.63
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการใช้น้าสูงสุด คิดเป็น 14.91 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ 2.25 เท่าของ
ปริมาณการใช้น้าเฉลี่ย) สรุปปริมาณการใช้น้าของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.8-1
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ตารางที่ 2.8-1 สรุปปริมาณน้าใช้ของโครงการ
จานวนห้อง/
พนักงาน/ขนาด
พื้นที่

กิจกรรม
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
(1) ห้องพัก
(2) พนักงาน
(3) ห้องอาหาร
(4) รดน้าต้นไม้
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
(1) ห้องพัก
(2) พนักงาน
(3) ห้องประชุม
(4) ห้องพักรวมมูลฝอย
(5) รดน้าต้นไม้

หมายเหตุ :

(1)
(2)

อัตราการใช้น้า

ปริมาณการใช้น้า

ลบ.ม./วัน

102 ห้อง
750 ลิตร/ห้อง/วัน (1)
10 คน
75 ลิตร/คน/วัน
190 คน
50 ลิตร/คน/วัน
221.75 ตร.ม.
1.70 ลิตร/ตร.ม. (2) x2
รวมปริมาณความต้องการใช้น้า

102x750/1,000
10x75/1,000
190x50/1,000
221.75x1.70/1,000x2

76.50
0.75
9.50
0.75
87.50

91 ห้อง
750 ลิตร/ห้อง/วัน (1)
10 คน
75 ลิตร/คน/วัน
113 ที่นั่ง
10 ลิตร/ที่นั่ง/วัน
19.50 ตร.ม.
30 ลิตร/ตร.ม./วัน
208.25 ตร.ม.
1.70 ลิตร/ตร.ม. (2) x2
รวมปริมาณความต้องการใช้น้า
รวมปริมาณความต้องการใช้น้าทั้งหมด

91x750/1,000
10x75/1,000
113x10/1,000
19.50x30/1,000
208.25x1.70/1,000x2

68.25
0.75
1.13
0.59
0.71
71.43
158.93 (≈ 159)

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560
ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, 2536

3) การสารองน้าใช้
การสารองน้าใช้ ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสิ่ งปลูก
สร้างอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพักอาศัยรวม อพาร์ทเม้นท์ และบ้านจัดสรร จะต้องให้มีการสารองน้าอย่างน้อย
1,500 ลิตรต่อหน่วย หรือ 1.50 ลูกบาศก์เมตรต่อห้อง
ปริมาณน้าที่ต้องสารองอย่างน้อย
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
จานวนห้องพักรวม
= 102
ห้อง
ดังนั้น ปริมาณน้าที่ต้องสารอง
= 102 x 1.50
= 153
ลูกบาศก์เมตร
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
จานวนห้องพักรวม
= 91
ห้อง
ดังนั้น ปริมาณน้าที่ต้องสารอง
= 91 x 1.50
= 136.50
ลูกบาศก์เมตร
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ปริมาณน้าสารองทีโ่ ครงการจัดให้มี
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
(1) ถังเก็บน้าสารองชั้นใต้ดิน
จานวน
ปริมาณน้าสารอง
(2) ถังเก็บน้าสารองชั้นดาดฟ้า
จานวน
ปริมาณน้าสารอง
รวมปริมาณน้าสารอง
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
(1) ถังเก็บน้าสารองชั้นใต้ดิน
จานวน
ปริมาณน้าสารอง
(2) ถังเก็บน้าสารองชั้นดาดฟ้า
จานวน
รวมปริมาณน้าสารอง

=
=
=
=
=
=
=
>

200
ลูกบาศก์เมตร
1
ถัง
200
ลูกบาศก์เมตร
8
ลูกบาศก์เมตร
6
ถัง
48
ลูกบาศก์เมตร
200 + 48 = 248
ลูกบาศก์เมตร
153
ลูกบาศก์เมตร

= 200
ลูกบาศก์เมตร
= 1
ถัง
= 200
ลูกบาศก์เมตร
= 8
ลูกบาศก์เมตร
= 6
ถัง
= 200 + 48 = 248
ลูกบาศก์เมตร
> 136.50 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น ปริมาณน้าสารองที่โครงการจัดให้มี จึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
ข้างต้น ตาแหน่งถังเก็บน้าสารองของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.8-1 และรูปที่ 2.8-2 แบบขยายถังเก็บน้าใต้ดิน
และถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้า แสดงดังภาคผนวก ค อนึ่ง อาคารของโครงการไม่เข้าข่ายอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ จึงไม่มีการสารองน้าเพื่อการดับเพลิงแต่อย่างใด
4) วิธีการและความถี่ในการทาความสะอาดถังเก็บน้าสารอง
โดยทั่ว ไปแล้ ว น้ าที่เก็บ ในถังส ารองน้าเป็นน้าประปา ซึ่งมีส ารคลอรีนที่ฆ่าเชื้อโรคปนอยู่
จึงมีความสะอาด สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค (มอก.257-2521) จึงคาดว่าการทา
ความสะอาด จึงทาได้ไม่ยุ่งยากนัก ในส่วนของการทาความสะอาดถังเก็บน้าสารอง จะทาอย่างสม่าเสมอ
เป็นประจาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง หรือมีการซ่อมท่อประปาครั้งใหญ่ เนื่องจากอาจเกิดตะกอนของดิน บ้างเล็กน้อย
เพื่อให้น้าในถังสารองน้าสะอาด นอกจากนี้ ต้องดูแลถังให้สะอาด ไม่ให้มีช่องว่างใต้ถังสารองน้า จะได้ไม่มีสิ่ง
สกปรกมาสะสมบริเวณด้านบนของถัง และฝาถังต้องหมั่นเช็ดทาความสะอาด ไม่ให้มีฝุ่นละออง เข้าไปในถังได้
ในส่วนวิธีการทาความสะอาดถังสารองน้า โครงการจัดให้บริษัทที่มีประสบการณ์เข้าดาเนินการทาความสะอาด
ถังสารองน้าของโครงการ สาหรับน้าที่ใช้ล้างจะนาไปใช้รดน้าต้นไม้หรือปล่อยลงสู่ท่อระบายน้าภายในโครงการ
ต่อไป
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รูปที่ 2.8-1 ตำแหน่งถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน
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รูปที่ 2.8-2 ตำแหน่งถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า
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2.8.2 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
1) ปริมาณน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
แหล่ ง ก าเนิ ด น้ าเสี ย หลั ก ของโครงการมาจากกิ จ กรรมต่ า งๆ ของส่ ว นห้ อ งพั ก ได้ แ ก่
น้าอาบ น้าซักล้าง น้าชักโครก เป็นต้น นอกนั้นเป็นน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของสานักงาน และส่วนอานวย
ความสะดวกอื่นๆ ปริมาณน้าเสีย ของโครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ (สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) แสดงดังตารางที่ 2.8-2
ตารางที่ 2.8-2 แหล่งกาเนิดและปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการ
แหล่งกาเนิด
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
1. ห้องพัก
2. พนักงาน
3. ห้องอาหาร

จานวนห้อง/
พนักงาน/ขนาด
พื้นที่

ปริมาณการใช้น้า
(ลบ.ม./วัน)

102 ห้อง
10 คน
190 คน
รวมปริมาณน้าเสีย

อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
1. ห้องพัก
2. พนักงาน
3. ห้องประชุม
4. ห้องพักรวมมูลฝอย

91 ห้อง
10 คน
113 ที่นั่ง
19.50 ตร.ม.
รวมปริมาณน้าเสีย
รวมปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น
คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ (1)
(ลบ.ม./วัน)

76.50
0.75
9.50

61.20
0.60
7.60
69.40

68.25
0.75
1.13
0.59

54.60
0.60
0.90
0.47
56.58
125.98 (≈ 126)

หมายเหตุ :(1) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560
(2)
น้าเสียไม่คิดรวมน้ารดน้าต้นไม้

2) ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
รวมปริมาณความต้องการใช้น้าของโครงการประมาณ 159 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาณการ
เกิดน้ าเสี ย ประมาณ 126 ลู กบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการออกแบบระบบบาบัดน้าเสี ย รายการคานวณ
แสดงดังภาคผนวก ง มีรายละเอียดดังนี้
(1) ถังดักไขมัน (Grease and Oil separator)
ทั้งนี้ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 มีปริมาณน้าเสียห้องอาหาร 7.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โดยถังดักไขมันจะรับน้าเสียที่มีไขมันปนเปื้อนจากส่วนครัวประมาณ 3.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดร้อยละ 50
ของปริมาณน้าเสียห้องอาหาร) โดยคิดปริมาณน้าเสีย 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน เลือกใช้ปริมาตรถังดักไขมัน ขนาด
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1 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด มีระยะเวลาเก็บกัก 6 ชั่วโมง โดยมีค่าปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้า
ระบบสู่ ถังดักไขมัน เฉลี่ ย 1,200 มิล ลิ กรั ม /ลิ ตร มีประสิ ทธิภ าพในการกาจัด BOD ร้อยละ 30 ทาให้ มีค่า
ปริมาณความสกปรกในรูป BOD ที่เหลือจากการบาบัด เท่ากับ 840 มิลลิกรัม/ลิตร
การจัดการกากน้ามันและไขมัน
น้ามันหรือไขมันที่แยกตัวออกจากน้าเสีย จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตักไขมันนาไปใส่ในถาดรอง
ด้วยกระดาษทิชชู แล้วนาไปตากให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วนากระดาษทิชชูพร้อมกับไขมันที่แห้งแล้วใส่ลงไปในถุงดา
รัดปากถุงแน่น นาไปรวบรวมไว้ภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพัทยามารับไปกาจัด
ต่อไป
(2) ระบบบาบัดน้าเสีย
โครงการจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย โดยออกแบบค่าความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบ
250 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าความสกปรกในรูป BOD ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร รายการคานวณ แสดงดัง
ภาคผนวก ง
ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย มีรายละเอียดดังนี้
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 มีปริมาณน้าเสีย 69.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิด
ปริมาณน้าเสียออกแบบ 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน เลือกใช้ระบบบาบัดน้าเสียแบบเติมอากาศชนิดมี ที่ตัว กลาง
ยึดเกาะ ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ถังแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation tank) มีค่า BOD เข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/
ลิตร ปริมาตรถัง 17.50 ลูกบาศก์เมตร ระเวลาเก็บกัก 6 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการบาบัดร้อยละ 20 มีค่า
BOD ออก 200 มิลลิกรัม/ลิตร
- ถั ง เติ ม อากาศหลั ก (Aeration tank) มี ค่ า BOD เข้ า ระบบ 175 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ตร
ปริมาตรถัง 14.58 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากักเก็บ 5 ชั่วโมง ค่า F/M 0.30 กิโลกรัม BOD/กิโลกรัม MLSS
ค่า ความเข้มข้น MLSS ในถังเติมอากาศ 4,000 มิล ลิ กรัม /ลิ ตร มี ประสิ ทธิภ าพการบาบัด ร้อยละ 88.57
ค่า BOD ออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- ถั ง ตกตะกอน (Sedimentation tank) มี ป ริ ม าตรความจุ 7.68 ลู ก บาศก์ เ มตร
มีอัตราการไหลล้นต่อพื้นที่ 24 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร/วัน ระยะเวลาการเก็บกัก 2.63 ชั่วโมง
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีปริมาณน้าเสีย 56.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิด
ปริมาณน้าเสียออกแบบ 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน เลือกใช้ระบบบาบัดน้าเสีย แบบเติมอากาศชนิดมี ที่ตัว กลาง
ยึดเกาะ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 1 ชุด 1 มีรายละเอียดดังนี้
- ถังแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation tank) มีค่า BOD เข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/
ลิตร ปริมาตรถัง 15 ลูกบาศก์เมตร ระเวลาเก็บกัก 6 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการบาบัดร้อยละ 20 มีค่า BOD
ออก 200 มิลลิกรัม/ลิตร
- ถั ง เติ ม อากาศหลั ก (Aeration tank) มี ค่ า BOD เข้ า ระบบ 175 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ตร
ปริมาตรถัง 12.50 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากักเก็บ 5 ชั่วโมง ค่า F/M 0.30 กิโลกรัม BOD/กิโลกรัม MLSS
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ค่า ความเข้มข้น MLSS ในถังเติมอากาศ 4,000 มิล ลิ กรัม /ลิ ตร มี ประสิ ทธิภ าพการบาบัด ร้อยละ 88.57
ค่า BOD ออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- ถั ง ตกตะกอน (Sedimentation tank) มี ป ริ ม าตรความจุ 7.68 ลู ก บาศก์ เ มตร
มีอัตราการไหลล้นต่อพื้นที่ 24 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร/วัน ระยะเวลาการเก็บกัก 3.07 ชั่วโมง
3) ระบบกาจัดก๊าซมีเทน
ปริ มาณก๊าซมีเทนในถังแยกกากตะกอนของระบบบาบัดน้าเสียจะเกิดปริมาณก๊าซมีเทน
โดยก๊าซที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะถูกนาไปกาจัดด้วยวิธีการดูดซับโดยใช้บ่อดินโดยใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินตาม
ธรรมชาติ บ ริ เ วณพื้ น ที่ สี เ ขี ย วของโครงการ เปลี่ ย นก๊ า ซมี เ ทนผ่ า นกระบวนการเมตาบอลิ ซึ ม ของเซลล์
เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์และน้า
จากการศึกษาวิจั ย ของ US.EPA (1991) พบว่า ดินประเภทดินร่ว นมีปริมาณสารอาหาร
เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชคลุมดิน และดินกลบทับชั้นบนควรเป็นดินประเภทดินร่วนที่ความ
หนาประมาณ 1,450-1,500 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะช่วยทาให้กระบวนการออกซิเดชั่นของมีเทนเกิดขึ้นได้ดี
จาการศึ ก ษาวิ จั ย ของ Mancineill (1985) ท าการทดลองใช้ ดิ น ที่ มี แ บคที เ รี ย ในกลุ่ ม
เมทาโนโทรฟที่ อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ มาใช้เป็นดินปิดทับหน้าชั้นขยะของหลุมฝั่งกลบขยะ ผลที่ได้พบว่า
มีอัตราการลดก๊าซมีเทนได้ 40 กรัมทีเทน/ตารางเมตรของดินที่ใช้
ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักของสารอินทรีย์โดยมีจุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทน (Methaneproducing bacteria) หรือ เมทาโนเจน และจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด (Acid-porducing acteria) มาช่วยย่อย
ในสภาวะไร้อากาศ ในกระบวนการย่อยในสภาวะไร้อากาศ เป็นการที่จุลินทรีย์ต่างๆ ทาปฏิกิริยาย่อยสลาย
สารอินทรีย์ลงจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อน เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยลงเป็นขั้นๆ ไป
กระบวนการหมักย่อยในสภาวะไร้อากาศ แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้
(1) ไฮโดรลิซิส (Hydrolysis) สารอินทรีย์ (เศษพืชผัก เนื้อสัตว์) มีองค์ประกอบสาคัญ คือ
คาร์โบไฮเดรด ไขมัน และโปรตีน แบคทีเรียจะปล่อยเอ็นไซม์เอกซ์ตร้าเซลลูลาร์ (Extra cellular enzyme)
มาช่วยละลายโครงสร้างโมเลกุลอันซับซ้อนให้แตกตัวเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยว (Monomer) เช่น การย่อยสลาย
แป้งเป็นน้าตาลกลูโคส การย่อยสลายไขมันเป็นกรดไขมัน และการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมีโน
(2) แอซิดิฟิเคชั่น หรือ อะซิโดเจเนซิส (Acidification/Acidogenesis) เช่น การย่อยสลาย
สารอิน ทรี ย์ เชิงเดี่ย ว (Monomer) เป็ น กรดระเหยง่าย (Volatile fatty acid) กรดคาร์บอน แอลกอฮอล์
คาร์บอนไดออกไซค์ แอมโมเนีย และไฮโดรเจน
(3) อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis) เปลี่ยนกรดระเหยง่ายเป็นกรดอะซิติก หรือเกลืออะซิเทต
ซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตมีเทน
(4) เมทาไนเซชั่น หรือ เมทาโนเจเนซิส (Methanization/Methanogenesis) กรดอะซิติก
และอื่นๆ จากขั้น 2 รวมถึงคาร์บอนไดออกไซค์และไฮโดรเจนบางส่วน จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นมีเทน
โดยเทมาโนเจน (Methanogen)
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โครงการเลื อกใช้ร ะบบกาจัดก๊าซมีเทนด้ว ยการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดิน โดยการเปลี่ ยน
ก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการย่อยสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวิธีนี้มีอัตราการลดก๊าซมีเทน 2,400
ลิตร/ตารางเมตร/วัน โครงการใช้พื้นที่สีเขียวในการบาบัดที่ระดับดินลึก 0.50 เมตร รายการคานวณ แสดงดัง
ภาคผนวก ง ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีการกาจัดก๊าซมีเทน โดยใช้การดูดซับด้วยบ่อดิน มีรายละเอียดดังนี้
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 มีปริมาณก๊าซมีเทนจากถังบาบัด 3,108 ลิตร/วัน ขนาดพื้นที่
ที่ต้องการ 1.30 ตารางเมตร โครงการเตรียมพื้นที่ 1.50 ตารางเมตร (1x1.50) ความลึกของท้องท่อระบาย
อากาศเจาะรูโดยรอบ 0.40 เมตร จานวน 1 บ่อ
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีปริมาณก๊าซมีเทนจากถังบาบัด 3,002 ลิตร/วัน ขนาดพื้นที่
ที่ต้องการ 1.25 ตารางเมตร โครงการเตรียมพื้นที่ 1.50 ตารางเมตร (1x1.50) ความลึกของท้องท่อระบาย
อากาศเจาะรูโดยรอบ 0.40 เมตร จานวน 1 บ่อ
4) ระบบกาจัดละอองลอย (Aerosol)
ปริมาณละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ ซึ่งอาจมีการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคเจือปะปนอยู่ ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โครงการจึงจัด
ให้มีระบบบาบัดละอองลอย (Aerosol) เพื่อรองรับปริมาณอากาศเสีย ที่เกิดขึ้น รายการคานวณ แสดงดัง
ภาคผนวก ง มีรายละเอียดดังนี้
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 มีปริมาณอากาศเสียที่เกิดขึ้น 39 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 0.27 ตารางเมตร โครงการเตรียมพื้นที่ 1 ตารางเมตร จานวน 1 บ่อ
• อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีปริมาณอากาศเสียที่เกิดขึ้น 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 0.14 ตารางเมตร โครงการเตรียมพื้นที่ 1 ตารางเมตร จานวน 1 บ่อ
5) ระบบบาบัดน้าเสียห้องพักรวมมูลฝอย
ปริ ม าณน้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากห้ อ งพั ก รวมมู ล ฝอย คาดว่ า จะมี ป ริ ม าณน้ าเสี ย เท่ า กั บ
0.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดร้อยละ 80 ของน้าใช้ล้างห้องพักรวมมูลฝอย) โดยเลือกใช้ระบบบาบัดน้าเสีย
ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด เพื่อลดปริมาณความสกปรก BOD จาก 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ลดลง
เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร รายการคานวณ แสดงดังภาคผนวก ง ก่อนเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวม เพื่อบาบัดซ้า
อีกครั้งจนมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา ต่อไป
6) บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
การออกแบบบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา
(ซอยบัวขาว) ให้มีระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 15 นาที มีรายละเอียดดังนี้
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อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ปริมาณน้าทิ้งออกแบบ
ระยะเวลากักเก็บ < 15 นาที
เลือกใช้ปริมาตรบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
ปริมาณน้าทิ้งออกแบบ
ระยะเวลากักเก็บ < 15 นาที
เลือกใช้ปริมาตรบ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง

=
=
=
=

70
ลูกบาศก์เมตร/วัน
70 x 1/24 x 15/60
0.73
ลูกบาศก์เมตร
0.80
ลูกบาศก์เมตร

=
=
=
=

60
ลูกบาศก์เมตร/วัน
60 x 1/24 x 15/60
0.63
ลูกบาศก์เมตร
0.70
ลูกบาศก์เมตร

ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียในโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.8-3 ถึงรูปที่ 2.8-4 และรายละเอียดระบบ
บาบัดน้าเสียของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.8-5 ถึงรูปที่ 2.8-6
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น้าเสียส่วนห้องพัก

น้าเสียส่วนครัว

น้าเสียออกแบบ 66 ลบ.ม./วัน
BOD 250 มก./ล.
BOD 840 มก./ล.
น้าเสียรวม
น้าเสียออกแบบ 70 ลบ.ม./วัน
BOD 250 มก./ล.
ถังแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation tank)
ปริมาตร 17.50 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 6 ชัว่ โมง

สูบตะกอนย้อนกลับอัตโนมัติ

BOD 200 มก./ล.
ถังเติมอากาศหลัก
(Aeration tank)
ปริมาตร 14.58 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 5 ชัว่ โมง
F/M Ratio 0.30 กิโลกรัม MLSS
MLSS 4,000 มก./ลิตร
3-day
BOD loading 2.40 kg.BOD/m
BOD 20 มก./ล.

น้าเสียออกแบบ 4 ลบ.ม./วัน
BOD 1,200 มก./ล.
ถังดักไขมัน (Greasetrap)
ปริมาตร 1 ลบ.ม. x 1 ชุด
ระยะเวลากักเก็บ 6 ชัว่ โมง

ปริมาณมีเทน 3,108 ลิตร/วัน
บาบัดด้วยจุลินทรีย์ในบ่อดิน
ขนาด 1.50 ตร.ม. ความลึกท่อระบาย
อากาศ 0.40 เมตร จานวน 1 บ่อ

ปริมาณ Aerosol 39 ลบ.ม./ชั่วโมง
จัดเตรียมบ่อดิน ขนาด 1 ตร.ม.
จานวน 1 บ่อ

ถังตกตะกอน (Sedimentation tank)
ปริมาตร 7.68 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.63 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้น
24 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
ปริมาตร 0.80 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 15 นาที
น้าทิ้ง 70 ลบ.ม./วัน
BOD 20 มก./ล.

ท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา (ซอยบัวขาว)

รูปที่ 2.8-3 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
2-76

น้าเสียส่วนห้องพักรวมมูลฝอย

น้าเสียส่วนห้องพัก

น้าเสียออกแบบ 1 ลบ.ม./วัน
น้าเสียออกแบบ 59 ลบ.ม./วัน
BOD 840 มก./ล.
BOD 250 มก./ล.
ถังบาบัดน้าเสียห้องพักรวมมูลฝอย BOD 20 มก./ล.
(แบบเติมอากาศเลีย้ งตะกอน)
น้าเสียรวม
ปริมาตร 1 ลบ.ม. x 1 ชุด
น้าเสียออกแบบ 60 ลบ.ม./วัน
(แบบขยาย แสดงดังภาคผนวก ค)
BOD 250 มก./ล.
ถังแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation tank)
ปริมาตร 15 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 6 ชัว่ โมง

สูบตะกอนย้อนกลับอัตโนมัติ

BOD 175 มก./ล.
ถังเติมอากาศหลัก
(Aeration tank)
ปริมาตร 12.50 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 5 ชัว่ โมง
F/M Ratio 0.30 กิโลกรัม MLSS
MLSS 4,000 มก./ลิตร
BOD loading 2.40 kg.BOD/m3-day
BOD 20 มก./ล.
ถังตกตะกอน (Sedimentation tank)
ปริมาตร 7.68 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 3.07 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้น
24 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
ปริมาตร 0.70 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 15 นาที
น้าทิ้ง 60 ลบ.ม./วัน
BOD 20 มก./ล.
ท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา (ซอยบัวขาว)

รูปที่ 2.8-4 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
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ปริมาณมีเทน 3,002 ลิตร/วัน
บาบัดด้วยจุลินทรีย์ในบ่อดิน
ขนาด 1.50 ตร.ม. ความลึกท่อระบาย
อากาศ 0.40 เมตร จานวน 1 บ่อ

ปริมาณ Aerosol 20 ลบ.ม./ชั่วโมง
จัดเตรียมบ่อดิน ขนาด 1 ตร.ม.
จานวน 1 บ่อ

รูปที่ 2.8-5 ตำแหน่งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
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รูปที่ 2.8-6 ชั้นตากไขมัน
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2.8.3 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
1) ระบบระบายน้าฝนภายในโครงการ
(1) การระบายน้าฝนจากหลังคาของอาคาร จะระบายผ่านท่อระบายน้าฝนในแนวดิ่ง ขนาด
Ø 4 นิ้ว ลงสู่ท่อระบายน้าฝนและบ่อพักน้าโดยรอบโครงการ
(2) ระบบระบายน้าฝนโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย ท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.80 เมตร
และ Ø 0.40 เมตร Slope 1:200 มีบ่อพักน้าเป็นระยะ ตลอดแนวของท่อระบายน้า
2) อัตราการระบายน้าและการควบคุมการระบายน้า
การคานวณอัตราการระบายน้าก่อนและหลังพัฒนาโครงการ แสดงดังภาคผนวก ง จะคานวณ
ตามแนวทางคู่มือและโปรแกรมการคานวณขนาดพื้นที่ชะลอน้าของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541) โดยใช้ปริมาณฝนที่คาบอุบัติ
(Return Period) 5 ปี จากสูตร ต่อไปนี้
Q = 0.278 x 10-6 CIA
เมื่อ
Q = อัตราการระบายน้าบนผิวดินสูงสุด, ลูกบาศก์เมตร/นาที
C = สัมประสิทธิ์การระบายน้าบนผิวดิน
I
= ความเข้มฝนเฉลี่ยในคาบ 5 ปี จังหวัดชลบุรี, มิลลิเมตร/ชัว่ โมง
(ธงชัย พรรณสวัสด์, 2549)
= 4,097 / (tc + 27)0.91
เมื่อ
tc = ระยะเวลารวมตัวของน้าผิวดิน, นาที
A = พื้นที่รับน้า (พื้นที่โครงการ), ตารางเมตร
อัตราการระบายน้าก่อนและหลังพัฒนาโครงการ สรุปได้ดังนี้
• ระบบระบายน้าบริเวณพื้นที่โครงการ รวม 2 อาคาร
ก่อนพัฒนาโครงการ
- อัตราการระบายน้าบนผิวดินสูงสุด = 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
หลังพัฒนาโครงการ
- อัตราการระบายน้าบนผิวดินสูงสุด = 0.016 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ปริมาณน้าที่ต้องหน่วง
= 159.57 ลูกบาศก์เมตร
หลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้า 0.016 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ความเข้มฝน
31.98 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลารวมตัวของน้าฝน 180 นาที (3 ชั่วโมง) จะมีปริมาณน้าที่ต้องหน่วง
159.57 ลูกบาศก์เมตร โดยหน่วงน้าในเส้นท่อขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว 257 เมตร ปริมาตรรวม 129.12
ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีบ่อหน่วงน้า ปริมาตร 30.46 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหน่วงน้า 159.58 ลูกบาศก์
เมตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าของเมืองพัทยา (ซอยบัวขาว) ต่อไป
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• ระบบระบายน้าบริเวณพื้นที่เช่าเป็นที่จอดรถยนต์

ก่อนพัฒนาโครงการ
- อัตราการระบายน้าบนผิวดินสูงสุด = 0.003 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
หลังพัฒนาโครงการ
- อัตราการระบายน้าบนผิวดินสูงสุด = 0.006 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ปริมาณน้าที่ต้องหน่วง
= 56.02 ลูกบาศก์เมตร
หลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้า 0.006 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ความเข้มฝน
31.98 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลารวมตัวของน้าฝน 180 นาที (3 ชั่วโมง) จะมีปริมาณน้าที่ต้องหน่วง
56.02 ลูกบาศก์เมตร โดยหน่วงน้าในเส้นท่อขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 131 เมตร ปริมาตรรวม 16.46
ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีบ่อหน่วงน้า ปริมาตร 39.56 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหน่วงน้า 56.02 ลูกบาศก์
เมตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าของเมืองพัทยา (ซอยบัวขาว) ต่อไป
เนื่องจากโครงการมีการหน่วงน้าโดยจัดให้มีบ่อหน่วงน้า จานวน 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1
ขนาด 2.40x3.40 เมตร จานวน 2 บ่อ อยู่บริเวณอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 และ ชนิดที่ 2 ขนาด 3.40x3.90
เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่บริเวณพื้นที่เช่าจอดรถของโครงการ และโครงการยังมีการหน่วงน้าโดยออกแบบระบบ
ท่ อ ระบายน้ าก่ อ นเข้ า บ่ อ หน่ ว ง มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 0.8 เมตร และหลั ง ออกจากบ่ อ หน่ ว งน้ า
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 เมตร ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้าได้ตามรายการคานวณ โดยอัตรา
การระบายน้าฝนหลังพัฒนาโครงการต้องน้อยกว่าอัตราการระบายน้าออกก่อนการพัฒนาโครงการ
3) ประเมินศักยภาพท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัยา (ซอยบัวขาว)
(1) ปริมาณ/อัตราการระบายน้า
ปริมาณน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้ว ประมาณ 130 ลูกบาศก์เมตร/วัน (70+60) มีอัตรา
การระบายน้า 5.417 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 0.090 ลูกบาศก์เมตร/นาที หรือ 0.002 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที
กรณีฝนตก ท่อระบายน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้ว มีอัตราการระบายน้า 0.002 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที บริเวณพื้นที่โครงการ รวม 2 อาคาร มี อัตราการระบายน้า 0.016 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ
บริเวณพื้นที่เช่าเป็นที่จอดรถยนต์ มีอัตราการระบายน้า 0.006 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น อัตราการระบายน้า
รวมของโครงการ เท่ากับ 0.024 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
(2) การคานวณอัตราการระบายน้าของน้าในเส้นท่อ
น้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วและน้าฝนที่ระบายออกจากโครงการ จะไหลด้วยแรงโน้มถ่วง
ลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา ขนาด Ø 1 เมตร Slope 1:1,000 สามารถประเมินความสามารถ
ในการรับภาระของท่อระบายน้าได้ดังนี้
จากสูตร
Q = (0.312/n)D8/3S1/2
เมื่อ
Q = อัตราการระบายน้า (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
N = ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ (0.013)
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D = เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
S = Slope ของท่อ (1/1,000)
ประสิทธิภาพการระบายน้าของท่อระบายน้า
แทนค่า
Q = (0.312/0.013)(1)8/3(1/1,000)1/2
= 0.759 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ดังนั้น ท่อระบายน้าสาธารณะ (ซอยบัวขาว) ขนาด Ø 1 เมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้า
0.759 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จึงสามารถรองรับปริมาณน้าที่มีอัตราการระบายน้ารวมของโครงการ 0.024
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ได้อย่างเพียงพอ (คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของประสิทธิภาพการระบายน้า)
ระบบระบายภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.8-7 และรูปตัดทางชลศาสตร์ระบบระบายน้า
แสดงดังรูปที่ 2.8-8
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รูปที่ 2.8-7 ผังระบบระบายน้ำของโครงการ
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รูปที่ 2.8-8 รูปตัดชลศาสตร์ระบบระบายน้ำของโครงการ
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2.8.4 การจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณและลักษณะของมูลฝอย
มูล ฝอยที่เกิดขึ้น ภายในโครงการ ประกอบด้ว ย มูล ฝอยย่อยสลายได้ มูล ฝอยนากลั บมา
ใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตราย โดยคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 1.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน
แสดงดังตารางที่ 2.8-3 และตารางที่ 2.8-4
ตารางที่ 2.8-3 ปริมาณมูลฝอยของโครงการ
กิจกรรม
1. ห้องพัก
2. พนักงาน

จานวน

อัตราการเกิดมูลฝอย (1)
(ลิตร/หน่วย/วัน)
3
3

หน่วย

386
คน
20
คน
รวมปริมาณมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอย
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)
1.16
0.06
1.22

หมายเหตุ : (1) อัตราการเกิดมูลฝอยไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560

ตารางที่ 2.8-4 ปริมาณมูลฝอยแยกประเภท
ปริมาณมูลฝอย
ย่อยสลายได้ (1)
(ลูกบาศก์เมตร)
(ลูกบาศก์เมตร)
มูลฝอย 1 วัน
0.7808
มูลฝอย 3 วัน
2.3424

ประเภทของมูลฝอย
นากลับมาใช้ใหม่ (2)
ทั่วไป (3)
อันตราย (4)
(ลูกบาศก์เมตร)
(ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร)
0.3660
0.0366
0.0366
1.0980
0.1098
0.1098

รวม
(ลูกบาศก์เมตร)
1.22
3.66

ที่มา : สานักงานจัดการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2553 จาแนกประเภทมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1)
มูลฝอยย่อยสลายได้
ปริมาณร้อยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
(2)
มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ปริมาณร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
(3)
มูลฝอยทั่วไป
ปริมาณร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
(4)
มูลฝอยอันตราย
ปริมาณร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด

2) การรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ
โครงการจัดให้มีพนักงานเข้ามาจัดเก็บขนมูลฝอยภายในห้องพักในแต่ละวัน และนาไปพักไว้
ยังห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยจากเมืองพัทยาเข้ามาเก็บขนไปกาจัดต่อไป
ที่ป รึ กษาได้พิจ ารณาเปรี ย บเทียบลั กษณะการจัดการมูลฝอยของโครงการตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางที่ 2.8-5
2-85

ตารางที่ 2.8-5 การเปรียบเทียบลักษณะการจัดการมูลฝอยของโครงการ ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
ข้ อ 3 ห้ า มผู้ ใ ดถ่ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ท าให้ มี ขึ้ น ในที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะ ซึ่ ง มู ล ฝอยทั่ ว ไปนอกจากถ่ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ก าจั ด
ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้
ให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ส ถานที่ ถ่ า ย เท หรื อ ทิ้ ง
มูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ หรือกาหนดให้มีวิธีจัดการ
มูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิด
มูลฝอย คัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไป
และมู ลฝอยที่เ ป็น พิ ษหรือ อั นตรายจากชุ มชน โดยให้คัดแยก
มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนดให้
มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจาก
มูลฝอยทั่วไปได้
ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนา
กลับมาใช้ใหม่ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
ต้ อ งเป็ น ถุ งพลาสติ ก หรื อ ถุ งที่ ท าจากวั สดุ อื่ น ที่ มีค วามเหนียว
ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
(2) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมา
ใช้ใหม่ต้องทาจากวัสดุที่ ทาความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง
ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
ถุ ง หรื อ ภาชนะส าหรั บ บรรจุ มู ล ฝอยน ากลั บ มาใช้ ใ หม่
ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนา
กลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน
การเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้
ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
ข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ตาม (1) และ (2)
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โครงการกาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ คัดแยก
มูลฝอยที่เกิดขึ้น แล้วนาไปเก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักรวม
มูลฝอย เพื่อรอการรถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัท ยา
เข้ามาเก็บขนไปกาจัดต่อไป โดยไม่ได้นามูลฝอยไปถ่าย
เท ทิ้ง ในที่หรือทางสาธารณะ

กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ คัดแยกมูลฝอย
เป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) มูลฝอยทั่วไป
(2) มูลฝอยอันตราย
(3) มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
(4) มูลฝอยย่อยสลายได้
ถุงและภาชนะรองรับมูลฝอยของโครงการ มีลักษณะ
ดังนี้
(1) ถุ งรองรั บ มูลฝอย เป็ น ถุ งพลาสติกหรือ ถุงที่ทา
จากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่
รั่ ว ซึ ม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่ อ นย้ า ยได้
สะดวก
(2) ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอย ท าจากวั ส ดุ ที่ ท าความ
สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิด
มิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้
ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
(3) ถุงและภาชนะรองรับมูลฝอย มีข้อความระบุว่า
“มูลฝอยย่อยสลายได้ ”, “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ”,
“มูลฝอยทั่วไป” และ “มูลฝอยอันตราย” มีขนาดและสี
ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ตารางที่ 2.8-5 (ต่อ) การเปรียบเทียบลักษณะการจัดการมูลฝอยของโครงการ ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
ข้อ 7 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอย
นากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุตามข้อ 6 ในกรณีบรรจุ
ในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้
แน่น เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุใน
ภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทาความ
สะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจาสม่าเสมอ

ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคาร
ชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้น
ไป หรื อ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยมากกว่ า สี่ พั น ตารางเมตรขึ้ น ไป หรื อ
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถาน
บริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวันต้องจัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมา
ใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้
ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ตาม
ความเหมาะสมหรื อ ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนด โดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ 9 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น อาคารหรือ เป็น ห้อ งแยกเป็น สัดส่ว นเฉพาะที่มีการ
ป้องกันน้าฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนา
กลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 11 ที่สามารถบรรจุ มูลฝอย
ได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(2) มีพื้นและผนังของอาคารหรื อห้ องแยกตาม (1) ต้องเรียบ
มี การป้ องกั นน้ าซึ มหรื อน้ าเข้ าท าด้ วยวั สดุ ที่ ทนทาน ท าความ
สะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และมีการ
ระบายอากาศ
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(1) กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ บรรจุมูลฝอย
ลงในถุ ง รองรั บ มู ล ฝอย ประมาณ 3 ใน 4 ของถุ ง
มัดและปิดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการหกหล่นของ
มูลฝอย
(2) ภาชนะรองรับมูลฝอย ภายหลังจากที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยไปกาจัดในแต่ละวันแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของ
โครงการล้ า งท าความสะอาดภาชนะรองรั บ มู ล ฝอย
ก่อนที่จะนากลับไปวางไว้ประจาที่เดิม
โครงการเป็นประเภทโรงแรม มีจานวนห้องพักรวม
193 ห้อง (เกิน 80 ห้อง) ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น
ซี พัทยา 2 และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 ทั้งสอง
อาคาร มีพื้นที่อาคารเกิน 4,000 ตารางเมตร มีปริมาณ
มู ล ฝอยเกิ ด ขึ้ น 1.22 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น โดยจั ด ให้ มี
ห้ อ งพั ก รวมมู ล ฝอย 1 แห่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณด้ า นทิ ศ
ตะวันตกของโครงการ ภายในจัดให้มีห้องและภาชนะ
รองรับมูลฝอย 4 ประเภท ดังนี้
(1) ถ้งมูลฝอยทั่วไป (สีน้าเงิน)
(2) ถังมูลฝอยอันตราย (สีส้ม)
(3) ถังมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ (สีเหลือง)
(4) ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว)
โดยภาชนะรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดให้มี สามารถ
รองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ และสอดคล้อง
ตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อ 11 กาหนด
ที่พักรวมมูลฝอยของโครงการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะ ดังนี้
- โครงการจัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอย 1 แห่ง ซึ่งแยก
เป็ น ห้ อ งและมี สั ด ส่ ว นเฉพาะ ภายนอกมี ห ลั งคาเพื่ อ
ป้องกันน้าฝน และสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
3 วัน
- มีพื้นและผนังเรียบ มีการป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้า
ท าด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ท นทาน ท าความสะอาดง่ า ย สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และมีช่องระบาย
อากาศ

ตารางที่ 2.8-5 (ต่อ) การเปรียบเทียบลักษณะการจัดการมูลฝอยของโครงการ ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
(3) มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อ
รวบรวมน้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกาหนด
(4) มี ป ระตู ก ว้ า งเพี ย งพอให้ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยมู ล ฝอย
ได้โดยสะดวก
(5) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณที่ตงั้ สถานที่พักรวม
มูล
ฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวม มูล
ฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่ว ไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการ
เก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้า
เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและสถานที่ ป ระกอบหรื อ ปรุ งอาหาร
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ 10 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้
ใหม่สาหรับสถานที่ตามข้อ 8 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน
ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนา
โรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อ
การถ่ายและเทมูลฝอย
(2) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนากลับมาใช้
ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสีของข้อ ความที่ส ามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน
ในกรณีที่เห็นสมควร เพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน หรือ
ก าจั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปและมู ลฝอยน ากลับ มาใช้ ใ หม่ใ ห้ รั ฐมนตรี
มี อ านาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาก าหนดตราหรื อ
สัญลักษณ์ สาหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอย ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 11 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้
ใหม่ ที่ มี ข นาดใหญ่ ซึ่ ง มี ป ริ ม าตรตั้ ง แต่ ส องลู ก บาศก์ เ มตร
ขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มี ค วามแข็ ง แรง ทนทาน ไม่ รั่ ว ซึ ม มี ลั ก ษณะปิ ด มิ ด ชิ ด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ สะดวกต่อการขน
ถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย มีระบบ
รวบรวมและป้องกันน้าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
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- มี ท่ อ ระบายน้ าเสี ย เพื่ อ รวบรวมน้ าชะมู ลฝอยไป
บาบัดยังระบบบาบัดน้าเสียห้องพักรวมมูลฝอยต่อไป
- มีบานประตูกว้างเพียงพอที่จะเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้
โดยสะดวก
- ห้ อ งพั ก รวมมู ล ฝอยทั่ ว ไป มี ข้ อ ความระบุ ว่ า
“ห้องพักรวมมูลฝอยทั่วไป” ภายหลังจากที่มีการเก็บขน
มู ล ฝอยออกไปแล้ ว ในแต่ ล ะวั น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
โครงการล้างทาความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยทุกครั้ง
โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา สามารถเข้ามา
เก็บขนได้โดยสะดวก และอยู่ห่างจากแหล่งน้า เพื่อการ
อุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารของ
โครงการ
ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยของโครงการ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังนี้
(1) ทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง
ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์
และ แมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
(2) มี ข้ อ ความระบุ ว่ า มี ข้ อ ความระบุ ว่ า “มู ล ฝอย
ย่อยสลายได้”, “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ”, “มูลฝอย
ทั่ ว ไป” และ “มู ล ฝอยอั น ตราย” มี ข นาดและสี ข อง
ข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ภาชนะรองรับมูลฝอยของโครงการ มี ขนาดความจุ
200 ลิตรต่อถัง (น้อยกว่าสองลูกบาศก์เมตร) แต่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังนี้
(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิด
มิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้
สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย ล้างทาความสะอาดได้
ง่าย มีท่อระบายน้าเสีย และป้องกันน้าชะมูลฝอยไหล
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.8-5 (ต่อ) การเปรียบเทียบลักษณะการจัดการมูลฝอยของโครงการ ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ
(2) มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ (2) ภายหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วใน
หนึ่งครั้ง
แต่ละวัน ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการล้างทาความสะอาด
ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอย ก่ อ นที่ จ ะน ามาวางไว้ ป ระจ า
ที่เดิม
(3) ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ (3) ภาชนะรองรับมูลฝอยของโครงการ ตั้งอยู่ภายใน
ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการ ห้องพักรวมมูลฝอย ซึ่งสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีด
ขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐาน
พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อ เรียบ มั่นคง แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย มีท่อระบาย
ระบายน้ าเสี ย หรื อ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย เพื่ อ รวบรวมน้ าเสี ย ไป น้ าเสี ย เพื่ อ รวบรวมน้ าชะมู ล ฝอยไปบ าบั ด ยั งระบบ
จัดการตามที่กฎหมายกาหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการ บาบัดน้าเสียห้องพักรวมมูลฝอย และอยู่ห่างจากแหล่ง
อุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้า น้า เพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุง
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน อาหารของโครงการ
สาธารณสุข

3) ห้องพักรวมมูลฝอย
โครงการจัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอย 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ แสดงดัง
รูปที่ 2.8-9 และแบบขยาย แสดงดัง รูปที่ 2.8-10 ภายในแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ห้องพักมูล ฝอย
ย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตรายอย่างชัดเจน
มีประตูปิด-เปิดมิดชิด มีรายละเอียดดังนี้
ขนาดห้องพักรวมมูลฝอย
ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ (ก x ย x ส) = 1.95 เมตร x 3 เมตร x 1 เมตร
= 5.85
ลูกบาศก์เมตร
ห้องพักมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (ก x ย x ส) = 1.90 เมตร x 3 เมตร x 1 เมตร
= 5.70
ลูกบาศก์เมตร
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป (ก x ย x ส)
= 1.30 เมตร x 3 เมตร x 1 เมตร
= 3.90
ลูกบาศก์เมตร
ห้องพักมูลฝอยอันตราย (ก x ย x ส)
= 1.05 เมตร x 3 เมตร x 1 เมตร
= 3.15
ลูกบาศก์เมตร
รวมความจุห้องพักรวมมูลฝอย
= 18.60
ลูกบาศก์เมตร

2-89

ดังนั้น ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ จึงสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น 1.22 ลูกบาศก์เมตร
ได้ประมาณ 15.25 วัน (มากกว่า 3 วัน) โดยตาแหน่งจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยโดยคานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ถนนเป็นหลัก
4) การคัดแยกมูลฝอย
โครงการจัดให้มีพนักงานจัดเก็บมูลฝอย ทาการคัดแยกมูลฝอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) มูลฝอยย่อยสลายได้ โครงการจัดให้มีพนักงานนามูลฝอยจากถังมูลฝอยย่อยสลายได้ มายัง
ห้องพักรวมมูลฝอย โดยใส่ถุงพลาสติกใส่มูลฝอยสีดารัดปากถุงให้แน่น และนาไปพักภายในห้องพักรวมมูลฝอย
ของโครงการ
(2) มูลฝอยแห้ง โครงการจะทาการคัดแยกมูลฝอยแห้งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(ก) มูลฝอยที่ไม่สามารถนากลับมา Recycle ได้ พนักงานจะรวบรวมใส่ถุงพลาสติกสีดา
รัดปากถุงให้แน่น และนาไปทิ้งพักภายในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ
(ข) มูลฝอยที่สามารถนากลับมา Recycle ได้ เช่น กระดาษ แก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง
อลูมิเนียม เป็นต้น จะจัดให้พนักงานคัดแยกใส่ถุงรัดปากถุงให้แน่นติดป้ายบอกว่าเป็นมูลฝอย Recycle แล้ว
นาไปพักภายในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอขายให้ร้านรับซื้อของเก่า โดยโครงการจะเป็นผู้ติดต่อ
ให้เข้ามารับซื้อ เมื่อมูลฝอย Recycle มีปริมาณมากพอ
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รูปที่ 2.8-9 ผังตำแหน่งห้องพักรวมมูลฝอย เส้นทางเก็บขน และจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย
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รูปที่ 2.8-10 แบบขยายห้องพักรวมมูลฝอย
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5) มูลฝอยอันตรายและการจัดการ
มูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ หลอดนีออน
ที่แตกและเสื่อมสภาพแล้ว ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง น้ายาทาความสะอาดสุขภัณฑ์ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี่ เป็นต้น โดยคาดว่าจะเกิดมูลฝอยอันตรายภายในโครงการ 0.1098 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประเมินจาก
มูลฝอยอันตราย ปริมาณร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด (สานักงานจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ)
โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร จานวน 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิดตั้งไว้
ประจาทุกชั้น โดยจะติดข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซ้อน 2 ชั้น
พร้อมจัดให้พนักงานทาความสะอาดจัดเก็บเมื่อเต็มถัง รัดปากถุงให้แน่น ก่อนนาไปพักในห้องพักรวมมูลฝอย
ของโครงการ เพื่อให้ทางเมืองพัทยาเก็บขนและนาไปกาจัดต่อไป
2.8.5 พลังงานและไฟฟ้า
1) ระบบจ่ายไฟฟ้าปกติ
เมื่อเปิดดาเนินการ โครงการมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,260 KVA รายการ
คานวณ แสดงดังภาคผนวก ค โดยใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา มีรายละเอียดดังนี้
(1) โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยามายังหม้อแปลงไฟฟ้า
ของโครงการ
(2) ตาแหน่ งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แสดงดัง รู ปที่ 2.8-11 และรายการคานวณ แสดงดัง
ภาคผนวก ง มีรายละเอียดดังนี้
- อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA ชนิด Oil immersed
Hermetical Seal (Onan) 24 kV/416-230 V 50 Hz
- อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA ชนิด Oil immersed
Hermetical Seal (Onan) 24 kV/416-230 V 50 Hz
(3) แผงเมนสวิตช์ของโครงการ ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องไฟฟ้าภายในแต่ละอาคาร ทาหน้าที่
รับสายเมนแรงต่าจากหม้อแปลงไฟฟ้า มาแยกเป็นสายป้อนสาหรับระบบไฟฟ้าแต่ละชั้นไปยังโหลดเซ็นเตอร์
แต่ละชั้น จากแผงมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะเดินสายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยของแต่ละห้องต่อไป
(4) ห้องพักแต่ละห้องจะประกอบด้วยโหลดไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับ และระบบปรับอากาศ
นอกจากนี้ยังมีโหลดไฟฟ้าส่วนกลาง ซึ่งได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับ และระบบปรับอากาศของสานักงาน
โครงการ ไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟป้ายทางออกของแต่ล ะชั้น รวมทั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไฟฟ้าสาหรับลิฟต์ ปั๊มน้าดีและปั๊มน้าเสีย
(5) ระบบแสงสว่าง โดยออกแบบให้ มีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าความเข้มตามที่
กฎหมายกาหนด โดยอาคารต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าความเข้มที่กาหนดในกฏกระทรวง ฉบับที่
39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังตารางที่ 2.8-6
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ตารางที่ 2.8-6 ความเข้มของแสงสว่างในแต่ละสถานที่
หน่วยความเข้มของ
ลาดับ
สถานที่ (ประเภทการใช้)
แสงสว่าง
ลักษ (LUX)
1 ที่จอดรถ
50
2 ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
100
3 ห้องน้า ห้องส้วมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สานักงาน หรือ อาคารอยู่อาศัยรวม
100
4 ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สานักงาน หรือ สถานพยาบาล
200
5 ห้องประชุม
300
6 บริเวณที่ทางานในสานักงาน
300
ที่มา : ตารางที่ 3 ความเข้มของแสงสว่าง ท้ายกฏกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสารองฉุกเฉิน (Emergency light)
สาหรับในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ภ ายใน
อาคาร ทางโครงการได้จัดเตรียมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสารองฉุกเฉิน (Emergency light) สามารถทางานด้วย
ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
3) ระบบโทรทัศน์วงจรรวมและระบบโทรศัพท์
ระบบโทรทัศน์วงจรรวมประกอบด้วยเสาอากาศทีวีวงจรรวม ระบบกระจายสัญญาณ และ
สายสัญญาณโดยติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวีด้วยเสาอากาศ
ระบบโทรศั พ ท์ เ ริ่ ม จากสายเมนขององค์ ก ารโทรศั พ ท์ เดิ น ใต้ ดิ น เข้ า มายั ง ตู้ Main
distribution frame จากนั้นทาการกระจายสัญญาณไปยังจุดต่างๆ ต่อไป ที่แต่ละตู้จะมีตู้ PABX ติดตั้งในห้อง
เครื่องไฟฟ้า เพื่อรับสายเมนและกระจายสัญญาณไปยังแต่ละห้องพัก โดยจะมีกล่อง Telephone cabinet
ด้านหน้าห้องพัก ก่อนจะเดินสายไปยังเต้ารับโทรศัพท์ภายในห้องพักทุกห้อง
4) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งจากฟ้าผ่าตัวอาคารโดยตรง และระบบ
การต่อลงดิน (Grounding system) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า จะติดตั้งไว้บนชั้นหลังคา ประกอบด้วย
เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา สายนาลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน แสดงดังรูปที่ 2.8-12
5) การอนุรักษ์พลังงาน
โครงการได้ออกแบบอาคารโครงการเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง กาหนด หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลั งงาน
พ.ศ. 2552 ซึ่งโครงการมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคารและการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร
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โดยไม่รวมพื้นที่จอดรถ ไม่เกินค่าตามที่ข้อกาหนดของกฎกระทรวงดังกล่าวกาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.8-7 และรายการคานวณ แสดงดังภาคผนวก ง
นอกจากนี้ ในการออกแบบอาคารได้คานึงถึงการประหยัดพลังงานภายในอาคาร โดยออกแบบ
ภูมิสถาปัตยกรรมรอบแนวเขตที่ดินและรั้วรอบแนวเขตที่ดินด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เพื่อความร่มรื่นและช่วยลด
การนาพาและถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารได้ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ โครงการจะดาเนินโครงการให้มีการบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) โดยมีรายละเอียดตาม
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสีเขียวสาหรับสถานประกอบการที่พักสีเขียว โดยศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังภาคผนวก ซ
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รูปที่ 2.8-11 ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
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รูปที่ 2.8-12 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
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ตารางที่ 2.8-7 เปรียบเทียบการอนุรักษ์พลังงานกับกฎกระทรวง กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ก าหนดประเภท หรื อ ขนาดของอาคาร
และมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ข้อ 2 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาด
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้
ไป ต้ อ งมี ก ารออกแบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ตาม
กฎกระทรวงนี้
(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) สถานศึกษา
(3) สานักงาน
(4) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(5) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(6) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(8) อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(9) อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
ข้อ 3 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร
(1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร ใน
ส่วนที่มีการปรับอากาศในแต่ละประเภทของอาคารต้องมีคา่ ไม่
เกินดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่าการถ่ายเท
ความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารไม่เกิน 30 วัตต์
ต่อตารางเมตร
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร ใน
ส่วนที่มีการปรับอากาศ ให้คานวณจากค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้าหนัก
ของค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก ของอาคาร
แต่ละด้านรวมกัน
(2) ค่ าการถ่ ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วน
ที่ มี ก ารปรั บ อากาศในแต่ ล ะประเภทของอาคารต้ อ งมี ค่ า
ไม่เกินดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุ ด ค่ าการถ่ ายเท
ความร้อนรวมของหลังคาอาคารไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร

2-98

รายละเอียดโครงการ

อาคารของโครงการ เป็นประเภทโรงแรม ประกอบด้วย
อาคาร โกลเด้ น ซี พั ท ยา 2 มี พื้ น ที่ อ าคาร 5,691.20
ตารางเมตร และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีพื้นที่อาคาร
5,755.10 ตารางเมตร (ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
ดังนั้น จึงเข้าข่ายต้องออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว

อาคารของโครงการ มี ค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นรวม
ของผนังด้านนอก อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 เท่ากับ
24.82 วัตต์ต่อตารางเมตร และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา
3 เท่ากับ 29.87 วัตต์ต่อตารางเมตร (ไม่เกิน 30 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร)
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของกฎกระทรวง
ดังกล่าว

อาคารของโครงการ มี ค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นรวม
ของหลังคา อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 เท่ากับ 7.14 วัตต์
ต่อตารางเมตร และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 เท่ากับ
7.14 วัตต์ต่อตารางเมตร (ไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร)
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของกฎกระทรวง
ดังกล่าว

ตารางที่ 2.8-7 (ต่อ) เปรียบเทียบการอนุรักษ์พลังงานกับกฎกระทรวง กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร โดยไม่รวมพื้นที่
จอดรถ
4 (2) อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ ใช้ ส่ อ งสว่ า งภายในอาคาร
ต้องใช้กาลังไฟฟ้าในแต่ละประเภทของอาคารมีค่าไม่เกินดังนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุ ด ค่ าก าลั งไฟฟ้า
ส่องสว่างสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน

รายละเอียดโครงการ
อาคารของโครงการ มีค่ากาลังไฟฟ้าส่องสว่าง อาคาร
โกลเด้น ซี พัทยา 2 เท่ากับ 10 วัตต์ต่อตารางเมตรของ
พื้นที่ใช้งาน และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 เท่ากับ 10
วัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน (ไม่เกิน 12 วัตต์ต่อ
ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน)
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของกฎกระทรวง
ดังกล่าว

2.8.6 การระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศของโครงการจัดให้ระบบระบายอากาศ 2 แบบ มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบระบายอากาศวิธีธรรมชาติ
เป็นการระบายอากาศทางธรรมชาติ ระบายอากาศภายในอาคารสู่ภายนอกผ่านทางระเบียง
ประตูและหน้าต่างของห้องพักทุกห้อง ถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาภายในห้องพัก เพิ่มความรู้สึก
โล่งสบายให้แก่ ผู้ ใช้บ ริการ และติดตั้งพัดลมดูดอากาศ (Exhaust fan) ระบายอากาศภายในห้ องพั ก ต่า งๆ
ออกสู่ภายนอก เช่น ห้องน้า ห้องเครื่อง เป็นต้น เพื่อช่วยในการระบายอากาศ โดยใช้เกณฑ์อัตราการระบาย
อากาศตามพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ของห้องนั้น ส่วนบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์
เป็ น การระบายอากาศทางธรรมชาติ โดยจัดให้ มีช่องระบายอากาศที่ มี อัตราการระบายอากาศเพี ย งพอ
และเป็นไปตามเกณฑ์กาหนดดังกล่าว
2) ระบบระบายอากาศวิธีกล
เป็ น ระบบระบายอากาศทางกล โดยติ ด ตั้ ง ระบบปรั บ อากาศภายในห้ อ งพั ก ทุ ก ห้ อ ง
โดยเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt type air conditioning) โดยเครื่องปรับอากาศชุดหนึ่ง
ประกอบด้ว ย ชุดคอยล์ เย็ น (Fan coil unit) และคอยล์ ร้อน (Condensing unit) ซึ่งคอยล์ เย็นจะท าการ
แลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องและควบคุมความชื้นภายในห้องให้คงที่ หรือสามารถปรับระดับความชื้นของ
ห้ อ งด้ ว ยการปรั บ Mode การท างานของเครื่ อ งได้ ที่ ชุ ด ควบคุ ม ระยะไกลอั ต โนมั ติ (Remote control)
เมื่อคอยล์เย็นแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว จะนาความร้อนเหล่านั้นไปถ่ายเทที่คอนเดนซิ่ง ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร
ในส่วนของการติดตั้งระบบปรับอากาศ จะทาการรองเครื่องปรับอากาศด้วยขาเหล็ก มีลูกยางกันกระเทือน
รองรับชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก ทาสีกันสนิมและสีภายนอกอีกชั้นหนึ่ง การติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นจะมี Vibration
isolation รองรับเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน โดยในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโครงการจะคานึงถึงเรื่องเสียง
เป็นสาคัญ เนื่องจากเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่เกิดเสียงดังไปรบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง
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2.8.7 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสาร
โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยบริเวณ
โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าเวร ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้า 06.00-18.00 น. และผลัดเย็น 18.00-06.00 น. ประจาอยู่บริเวณทางเข้าออกของโครงการ และคอยตรวจตราพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
บริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณส่วนต่างๆ ภายในอาคารทุกชั้นของโครงการ และติดตั้งระบบ Key card
ประจาห้องพักทุกห้อง
โครงการจัดให้มีอุปกรณ์และระบบการสื่อสารภายในโครงการ รวมทั้ง การติดต่อสื่อสารในกรณี
ฉุกเฉิน
2.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย
2.9.1 ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
โครงการจัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2539) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สามารถสรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
เทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 2.9-1 และภาคผนวก ค มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.9-1 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ที่มี อาคารของโครงการ มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร เกิน 2,000 ตารางเมตร
ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย
ดังนั้น จึงเข้าข่ายต้องจัดให้มีระบบส่งสัญญาณและแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว
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ตารางที่ 2.9-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ 4 และข้อ 5
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) อุ ป กรณ์ แ จ้ งเหตุ ที่ มี ทั้ งระบบแจ้ งเหตุอั ต โนมัติและ
ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม้ทางาน
(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียง
หรื อ สั ญ ญาณให้ ค นที่ อ ยู่ ใ นอาคารได้ ยิ น หรื อ ทราบอย่ า ง
ทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ

รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดให้มีระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มีรายละเอียดดังนี้
1. แผงควบคุ ม ระบบแจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ (Fire alarm
control panel : FCP) ตั้งอยู่ที่ห้องควบคุม โดยมีหลอดไฟ
แสดงการท างานของระบบ ได้ แ ก่ Fire alarm control
lame, Zone lamp เพื่ อ แสดงจุ ด ที่ เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้
Common fault lamp แสดงสถานะระบบขั ด ข้ อ ง และ
Power supply trouble แสดงสภาวะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง
2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟเป็นสัญญาณแบบกริ่ง
(Alarm bell) ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ใน
อาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร
บริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟ
3. อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และ
ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทางาน ดังนี้
(1) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire alarm manual
station) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณให้ คนที่ อ ยู่ ใ น
อาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร
บริเวณใกล้ โถงหน้าลิฟต์และทางเดิน
(2) เครื่ อ งตรวจจั บ ความร้ อ นอั ต โนมั ติ ( Heat
detector) อุปกรณ์ชนิดนี้จะเริ่มทางานเมื่อมีอัตราการเพิ่ม
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 10 ˚C ในเวลา 1 นาที ในส่วน
ลักษณะของการทางานเมื่ออากาศในส่วนด้านบนของส่วน
รับความร้อน ได้รับความร้อนจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนไม่
สามารถระบายออกจากช่ อ งระบายอากาศได้ ท าให้ เ กิ ด
ความดันภายในสูงขึ้นไปดันแผ่นไดอะเฟรมทาให้อุปกรณ์
ตรวจจับความร้อนส่งสัญญาณ ติดตั้ง ภายในแต่ละอาคาร
บริเวณห้องปั๊ม ห้องไฟฟ้า
(3) เครื่องตรวจจับควันอัตโนมัติ (Smoke detector)
เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบอนุ ภ าคของควั น
โดยอัตโนมัติ โดยมากการเกิดเพลิงไหม้จะเกิดควันไฟก่อน
จึงทาให้อุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิดเพลิง
ไหม้ได้ในการเกิดเพลิงไหม้ระยะแรกแต่ก็มีข้อยกเว้น ในการ
เกิดเพลิงไหม้
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ตารางที่ 2.9-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7 อาคารตามข้อ 2 (2) หรือ (3) ที่มีความสูงตั้งแต่
2 ชั้ น ขึ้ น ไป และอาคารข้ อ 2 (4) ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั นทุกชั้น
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้อ ง
มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาด
ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ที่อยู่
ในตาแหน่งที่จะมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมีแสง
สว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทาง
หนีไฟได้ชัดเจนขณะเกิดเพลิงไหม้

รายละเอียดโครงการ
บางกรณีจะเกิดควันไฟน้อยจึงไม่ควรนาอุปกรณ์ตรวจจับ
ควันไปใช้งาน เช่น การเกิดเพลิงไหม้จากสารเคมีบางชนิด
หรือน้ามัน ติดตั้งภายไว้ในห้องพักทุกห้อง
ดังนั้น จึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
อาคารของโครงการ มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตร โดยจัดให้มีป้ายบอกชั้นและป้าย
บอกทางหนีไฟ มีรายละเอียดดังนี้
1. ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรืองแสง
และ มีตัวอักษร “Fire Exit” ที่เปล่งแสงสะท้อนออกมาให้
เห็ น ได้ ชัด เจนเมื่ อ ไฟดั บ ตั ว อั ก ษรสู งสี ข าวบนพื้ น สี เ ขี ย ว
ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 10 เซนติ เ มตร ภายในบรรจุ ห ลอด
ฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดแบตเตอรี่สารองไฟได้ไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง ติดตั้ง ทุกชั้น บริเวณหน้าโถงลิฟต์ ทางเดิน และ
บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ
2. ป้ า ยบอกจุ ด ที่ อ ยู่ เป็ น ป้ า ยพลาสติ ก ใสปิ ด หุ้ ม ภาพ
แปลนของชั้ น ต่ า งๆ ในอาคาร มี ร ายละเอี ย ดต าแหน่ ง
อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ลิ ฟ ต์ ทางหนี ไ ฟ เป็ น ต้ น โดยติ ด ตั้ ง ไว้
บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น และภายใน
ห้องพักทุกห้อง
3. ป้ายบอกชั้น เป็นป้ายระบุตาแหน่ง แต่ละชั้นภายใน
อาคาร ติ ด ตั้ ง บริ เ วณที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจน เช่ น
บริเวณโถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟแต่ละชั้น
4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency light)
ทุกชั้น
ดังนั้น จึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 5 ในกรณีที่อาคารตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เป็นอาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัย
รวม โรงงาน ภัตตาคาร และสานักงาน มีสภาพหรือมีการใช้
ที่ไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่ ง ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารด าเนิ น การแก้ ไ ข
ให้อาคารดังกล่าวมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
ภายในระยะเวลาที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนด แต่ ต้ อ ง
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ตารางที่ 2.9-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้
ในการสั่งการให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดาเนินการ
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่ มี ค วามสู งตั้ งแต่ สี่ ชั้น ขึ้ น ไปให้ ติ ด ตั้ งบั น ได
หนีไฟที่ไม่ใช่บันไดแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสม
กับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลาเลียงบุคคล
ทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง
โดยไม่ ถื อ เป็ น การดั ด แปลงอาคารแต่ ต้ อ งยื่ น แ บบให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
บันไดหนีไฟต้องมีลักษณะ ดังนี้
(ก) บั น ไดหนี ไ ฟภายในอาคารต้ อ งมี ผ นั ง ทุ ก ด้ า น
โดยรอบที่ทาด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ
(ข) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทาด้วย
วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ติ ด ไฟ พร้ อ มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ช นิ ด ที่ บั ง คั บ ให้
บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่
บันไดหนีไฟ และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
(2) จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคาร แต่ละ
ชั้ น แสดงต าแหน่ ง ห้ อ งต่ า งๆ ทุ ก ห้ อ ง ต าแหน่ ง ที่ ติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้
ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์
ทุ ก แห่ ง ทุ ก ชั้ น ของอาคาร และที่ บ ริ เ วณพื้ น ชั้ น ล่ า งของ
อาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บ
รักษาไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
(3) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิด และขนาด
ที่กาหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
สาหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น
โดยให้ มี 1 เครื่ อ งต่ อ พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 1,000 ตารางเมตร
ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือนี้ ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุด
ของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่
มองเห็น สามารถอ่านคาแนะนาการใช้ได้และสามารถเข้าใช้
สอยได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

รายละเอียดโครงการ

อาคารของโครงการ ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น ซี
พัทยา 2 อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร โกลเด้น ซี
พัทยา 3 อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น ภายในอาคารจัดให้มี
บั น ไดหนีไ ฟ และใช้ บั น ไดหลักในการหนี ไฟกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ มีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร มีผนังทุกด้าน
โดยรอบทาด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ
โครงการจั ด ให้ มี ช่ อ งประตู ห นี ไ ฟท าด้ ว ยวั ส ดุ ไ ม่ ติ ด ไฟ
ติ ด ตั้ ง ประตู ห นี ไ ฟที่ ท าด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟ มี ค วามกว้ า งสุ ด
ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง
โครงการจัดให้มีแบบแปลนของแต่ละชั้น ที่แสดงตาแหน่ง
ห้ อ งพั ก ทุ ก ห้ อ ง ที่ ตั้ ง อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ประตู ห นี ไ ฟ
และทางเดินหนีไฟของชั้นนั้น รวมทั้งตาแหน่งจุดรวมพล
ติดไว้บริเวณหน้าลิฟต์ทุกชั้นของทุกอาคาร และที่บริเวณ
ชั้นล่างของทุกอาคาร จัดให้มีแบบแปลนของอาคารทุกชั้น
ที่สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
โครงการจัดให้มีเครื่องดั บเพลิงมื อถื อ ชนิดผงเคมีแ ห้ ง
ขนาดความจุ 4 กิ โ ลกรั ม ติ ด ตั้ ง ไว้ ภ ายในตู้ เ ก็ บ สายฉี ด
น้าดับเพลิงทุกชั้นของทุกอาคาร มีระยะเข้าถึงพื้นที่ทุกส่วน
ของอาคารทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร
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ตารางที่ 2.9-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุ ป กรณ์ ส่ งสั ญ ญาณเพื่ อ ให้ ห นี ไ ฟที่ ส ามารถส่ ง
เสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง
ทัว่ ถึง
อุ ป กรณ์ แ จ้ ง เหตุ ที่ มี ทั้ ง ระบบแจ้ ง เหตุ อั ต โนมั ติ
และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่ออุปกรณ์ตาม (ก) ทางาน

รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดให้มีระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มีรายละเอียดดังนี้
1. แผงควบคุ ม ระบบแจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ (Fire alarm
control panel : FCP) ตั้งอยู่ที่ห้องควบคุม โดยมีหลอดไฟ
แสดงการท างานของระบบ ได้ แ ก่ Fire alarm control
lame, Zone lamp เพื่ อ แสดงจุ ด ที่ เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้
Common fault lamp แสดงสถานะระบบขั ด ข้ อ ง และ
Power supply trouble แสดงสภาวะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง
2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟเป็นสัญญาณแบบกริ่ง
(Alarm bell) ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ใน
อาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร
บริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟ
3. อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และ
ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทางาน ดังนี้
(1) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire alarm manual
station) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณให้คนที่ อ ยู่ ใ น
อาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร
บริเวณใกล้ โถงหน้าลิฟต์และทางเดิน
(2) เ ค รื่ องต ร วจ จั บ ค วา มร้ อนอั ต โนมั ติ ( Heat
detector) อุปกรณ์ชนิดนี้จะเริ่มทางานเมื่อมีอัตราการเพิ่ม
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 10 ˚C ในเวลา 1 นาที ในส่วน
ลักษณะของการทางานเมื่ออากาศในส่วนด้านบนของส่วน
รับความร้อน ได้รับความร้อนจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว จน
ไม่สามารถระบายออกจากช่องระบายอากาศได้ ทาให้เกิด
ความดันภายในสูงขึ้นไปดันแผ่นไดอะเฟรมทาให้อุปกรณ์
ตรวจจับความร้อนส่งสัญญาณ ติดตั้ง ภายในแต่ละอาคาร
บริเวณห้องปั๊ม ห้องไฟฟ้า
(3) เครื่องตรวจจับควันอัตโนมัติ (Smoke detector)
เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบอนุ ภ าคของควั น โดย
อัตโนมัติ โดยมากการเกิดเพลิงไหม้จะเกิดควันไฟก่อน จึงทา
ให้อุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิดเพลิงไหม้ได้
ในการเกิดเพลิงไหม้ระยะแรกแต่ก็มีข้อยกเว้นในการเกิด
เพลิงไหม้ บางกรณีจะเกิดควันไฟน้อยจึงไม่ควรนาอุปกรณ์
ตรวจจับควันไปใช้งาน เช่น การเกิดเพลิงไหม้จากสารเคมี
บางชนิดหรือน้ามัน ติดตั้งภายไว้ในห้องพักทุกห้อง
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ตารางที่ 2.9-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
(5) ติ ด ตั้ ง ระบบไฟส่ อ งสว่ า งส ารองเพื่ อ ให้ มี แ สงสว่ า ง โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสารอง ได้ออกแบบ
สามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้และมีป้าย ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปรายละเอียด
บอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของ ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency light)
โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร
ทุกชั้น
2. ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรืองแสง
และ มีตัวอักษร “Fire Exit” ที่เปล่งแสงสะท้อนออกมาให้
เห็ น ได้ ชัด เจนเมื่ อ ไฟดั บ ตั ว อั ก ษรสู งสี ข าวบนพื้ น สี เ ขี ย ว
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ภายในบรรจุหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ พร้ อ มชุ ด แบตเตอรี่ ส ารองไฟได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 2
ชั่วโมง ติดตั้ง ทุกชั้น บริเวณหน้าโถงลิฟต์ ทางเดิน และ
บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ
3. ป้ า ยบอกจุ ด ที่ อ ยู่ เป็ น ป้ า ยพลาสติ ก ใสปิ ด หุ้ ม ภาพ
แปลนของชั้ น ต่ า งๆ ในอาคาร มี ร ายละเอี ย ดต าแหน่ ง
อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ลิ ฟ ต์ ทางหนี ไ ฟ เป็ น ต้ น โดยติ ด ตั้ ง ไว้
บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น และภายใน
ห้องพักทุกห้อง
4. ป้ายบอกชั้น เป็นป้ายระบุตาแหน่ง แต่ละชั้นภายใน
อาคาร ติ ด ตั้ ง บริ เ วณที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจน เช่ น
บริเวณโถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟแต่ละชั้น
ดังนั้น จึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
(6) ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ประกอบด้วย โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งจาก
เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา สายนาลงดิน และหลักสาย ฟ้ า ผ่ า ตั ว อาคารโดยตรง และระบบการต่ อ ลงดิ น
ดินที่เชื่อมโยงกันเป็ นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Grounding system) ซึ่ ง การติ ด ตั้ ง จะยึ ด ตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า ของกรมพัฒนาและส่งเสริม การป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ของวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
พลังงาน
ระบบล่ อ ฟ้ า จะติ ด ตั้ ง ไว้ บ นชั้ น หลั ง คาของทุ ก อาคาร
ในกรณี ที่ อ าคารตามวรรคหนึ่ งมี ร ะบบความปลอดภัย ประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา สายนาลงดิน
เกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้วแต่ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ให้เจ้า และหลัก สายดิน ที่ เชื่ อ มโยงกัน เป็ นระบบ ตามมาตรฐาน
พนั ก งานท้ อ งถิ่ นมีอ านาจสั่งให้ เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครอง เพื่ อ ความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า ดั ง นั้ น จึ ง สอดคล้ อ ง
อาคารแก้ ไ ขให้ ร ะบบความปลอดภั ย ดั ง กล่ า วใช้ ง านได้ และเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
ภายในระยะเวลาก าหนด แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น
ในกรณีทเี่ หตุอันควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลา
ออกไปอีกก็ได้
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ตารางที่ 2.9-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้ อ 27 อาคารที่ สู งตั้ งแต่ สี่ ชั้น ขึ้ น ไปและสู งไม่ เ กิ น 23
เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้น ที่สาม
ที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคาร
ตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทาด้วยวัสดุ ทนไฟอย่าง
น้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดย
ไม่มีสิ่งกีดขวาง

รายละเอียดโครงการ

อาคารของโครงการ ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น ซี
พัทยา 2 อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น มีระดับความสูง 22.00
เมตร ภายในอาคารจัดให้มีบันไดหนีไฟ 1 แห่ง บันไดหลัก
1 แห่ง และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 อาคารขนาดความ
สู ง 7 ชั้ น มี ร ะดั บ ความสู ง 22.00 เมตร ทั้ ง สองอาคาร
มีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ดังนั้น จึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา บันไดหลักและบันไดหนีไฟของโครงการ มีความลาดชัน
เว้นแต่ตึกแถวหรือบ้านแถวที่สูงไม่เกินสี่ชั้นให้มีบันไดหนีไฟ น้อยกว่า 60 องศา และมีชานพักบันไดทุกชั้น
ที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันได ดังนั้น จึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
ทุกชั้น
ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิ โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร ดังนี้
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร • บันไดหนีไฟ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบาย
(1) บันไดหลัก จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้นอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจาก ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า และใช้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ภายนอกอาคารได้ โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศ ไหม้ โดยตัวบันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50
ที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ลูกนอน 0.25 เมตรลูกตั้ง 0.187 เมตร ชานพักกว้าง
ตารางเมตร กั บ ต้ อ งมี แ สงสว่ า งให้ เ พี ย งพอทั้ ง กลางวั น 1.50 เมตร
และกลางคืน
(2) บันไดหนีไฟ จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถ
ขึ้น-ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 โดยตัวบันไดทาด้วยคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก กว้ า ง 0.85-0.90 เมตร ลู ก นอน 0.25 เมตร
ลู ก ตั้ ง 0.187 เมตร ชานพั ก กว้ า ง 0.90 เมตร และเป็ น
บันไดลิง แบบชักขึ้นลงได้ จากชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 1 โดยตัว
บันไดทาด้วยเหล็กกลมทาสี ขนาด Ø 2 นิ้ว และขั้นบันได
ท าด้ ว ยเหล็ ก กลมทาสี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ ว ที่ ร ะยะ 30
เซนติเมตร
• บันไดหนีไฟ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
(1) บันไดหลัก จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้นลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ดาดฟ้า และใช้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ โดยตัวบันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
1.50 เมตร ลูกนอน 0.28 เมตร ลูกตั้ง 0.187 เมตร ชานพัก
กว้าง 1.50 เมตร
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ตารางที่ 2.9-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้าง
สุทธิ ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร
และต้องทาเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับ
ต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้อง
สามารถเปิ ด ออกได้ โ ดยสะดวกตลอดเวลา ประตู ห รื อ
ทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีประตูหรือขอบกัน

รายละเอียดโครงการ
(2) บันไดหนีไฟ จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถ
ขึ้น-ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 โดยตัวบันไดทาด้วยคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก กว้ า ง 0.80-0.90 เมตร ลู ก นอน 0.25 เมตร
ลูกตั้ง 0.187 เมตร ชานพักกว้าง 0.86-0.90 เมตร
บันไดหลักและบันไดหนีไฟ มีระบบระบายอากาศและ
แสงสว่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ดังนั้น จึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว
โครงการจัดให้มีประตูหนีไฟ ทาด้วยวัสดุทนไฟ มีความ
กว้างสุทธิ 0.80 เมตร สูง 2 เมตร แบบบานเปิดชนิดผลัก
ออกสู่ ภ ายนอก พร้ อ มติ ด ตั้ งอุ ปกรณ์ชนิ ดที่ บั งคั บให้บาน
ประตูปิดได้เอง และเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตู
และทางเข้าสู่ประตูหนีไฟไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น
ดังนั้น จึงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว

1) แผงควบคุ ม ระบบแจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ (Fire alarm control panel : FCP) ตั้ ง อยู่ ที่
ห้องควบคุมชั้นใต้ดิน โดยมีหลอดไฟแสดงการทางานของระบบ ได้แก่ Fire alarm control lamp, Zone
lamp เพื่ อ แสดงจุ ด ที่ เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ Common fault lamp แสดงสถานะระบบขั ด ข้ อ งและ Power
supply trouble แสดงสภาวะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง
2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ เพื่อให้หนีไฟเป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm bell) ที่สามารถส่งเสียง
หรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้ง ภายในแต่ละอาคาร บริเวณบันไดหลัก
และบันไดหนีไฟ
3) อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์
ส่งสัญญาณทางาน ดังนี้
(1) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire alarm manual station) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
ส่งสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร บริเวณใกล้ โถงหน้าลิฟต์
และทางเดิน
(2) เครื่องตรวจจับความร้อนอัตโนมัติ (Heat detector) อุปกรณ์ชนิดนี้จะเริ่มทางาน
เมื่ อ มี อั ต ราการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ เ ปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต่ 10 ˚C ในเวลา 1 นาที ในส่ ว นลั ก ษณะของการท างาน
เมื่ออากาศในส่วนด้านบนของส่วนรับความร้อน ได้รับความร้อนจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถระบาย
ออกจากช่องระบายอากาศได้ ทาให้เกิดความดันภายในสูงขึ้นไปดันแผ่นไดอะเฟรมทาให้อุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้อนส่งสัญญาณ ติดตัง้ ภายในแต่ละอาคาร บริเวณห้องปั๊ม ห้องไฟฟ้า
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(3) เครื่องตรวจจับควันอัตโนมัติ (Smoke detector) เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
อนุภาคของควัน โดยอัตโนมัติ โดยมากการเกิดเพลิ งไหม้จะเกิดควันไฟก่อนจึงทาให้ อุปกรณ์ตรวจจั บ ควัน
สามารถตรวจการเกิดเพลิงไหม้ได้ในการเกิดเพลิงไหม้ระยะแรกแต่ก็มีข้อยกเว้นในการเกิดเพลิงไหม้ บางกรณี
จะเกิดควันไฟน้อยจึงไม่ควรนาอุปกรณ์ตรวจจับควันไปใช้งาน เช่น การเกิดเพลิงไหม้จากสารเคมี บางชนิด หรือ
น้ามัน ติดตัง้ ภายไว้ในห้องพักทุกห้อง
2.9.2 ระบบป้องกันอัคคีภัย
โครงการจั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ของแต่ ชั้ น ของทุ ก อาคาร ได้ อ อกแบบให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการได้ดังนี้
1) ตู้เก็บสายฉีดน้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC) แต่ละจุดติดตั้งใกล้
ท่อน้าดับเพลิ ง (Stand pipe) อุปกรณ์ภายในตู้ ประกอบด้วย สายฉีดน้าดับเพลิ ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง
25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร หัวต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบ
และโซ่ โดยติดตั้งตู้ FHC ไว้ทุกชั้น ของแต่ละอาคาร บริเวณที่ติดตั้งมีระยะห่างจนถึงทางเดิน จุดที่ไกลที่สุ ด
ของอาคารไม่เกิน 45 เมตร
2) ระบบท่อดับเพลิงหรื อท่อยืน (Stand pipe system) เป็นท่อแบบเปียก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จานวน 2 ท่อยืนต่ออาคาร โดยติดตั้งชั้นล่างสุดไปจนถึงชั้นบนสุด เชื่อมต่อกับท่อ
เมนส่งน้าและหัวรับน้าดับเพลิง (Fire Department Connection) จากภายนอก
3) ถังดับเพลิงมือถือ (Portable fire extinguisher) เป็นแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม
มีระยะเข้าถึงพื้นที่ทุกส่วนของอาคารไม่เกิน 45 เมตร โดยติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้าดับเพลิง ทุกชั้นของ
อาคาร โดยโครงการมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้มีจานวน 3 ถังต่อชั้น และติดตั้งให้ส่วนบนสุดของ
ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ตามกฎหมายกาหนด แสดงดังรูปที่ 2.9-1
4) หั ว รั บ น้ าดั บ เพลิ ง (Fire department connection) มี หั ว รั บ น้ า 2 ทาง ชนิ ด ข้ อ ต่ อ
สวมเร็ว พร้อมฝาครอบและโซ่คล้อง ขนาด 65 x 65 x 100 มิลลิเมตร มีวาล์วกันกลับ ติดตั้งสูงจากพื้น 0.15
เมตร (ตามมาตรฐาน NFPA 14 Standard for the Installation of standpipe and Hose systems ระบุ
ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 1.20 เมตร) ทาหน้าที่รับน้าดับเพลิงจากแหล่งน้าภายนอก โดยต่อผ่านสายส่งน้าของ
พนักงานดับเพลิง เพื่อส่งน้าเข้าไปในระบบดับเพลิงของอาคาร โดยติดตั้งอยู่ชิดติดกับผนังของอาคาร จึงไม่กีด
ขวางการจราจรภายในโครงการ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
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รูปที่ 2.9-1 แบบแปลนรายละเอียดการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามที่กฎหมายกำหนด
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2.9.3 ทางหนีไฟ
ภายในอาคารจัดให้มีบันไดหลัก และใช้บันไดหนีไฟ เป็นทางหนีไฟในกรณีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
แบบขยายบันไดหลักและบันไดหนีไฟ แสดงดังภาคผนวก ค โดยมีรายละเอียดดังนี้
• บันไดหนีไฟ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
(1) บันไดหลัก จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้น -ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า และ
ใช้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยตัวบันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ลูกนอน 0.25 เมตร
ลูกตั้ง 0.187 เมตร ชานพักกว้าง 1.50 เมตร
(2) บันไดหนีไฟ จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้น -ลง จากชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 7 โดยตัว
บันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.85-0.90 เมตร ลูกนอน 0.25 เมตร ลูกตั้ง 0.187 เมตร ชานพักกว้าง
0.90 เมตร และเป็นบันไดลิง แบบชักขึ้นลงได้ จากชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 1 โดยตัวบันไดทาด้วยเหล็กกลมทาสี ขนาด
Ø 2 นิ้ว และขั้นบันไดทาด้วยเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ทีร่ ะยะ 30 เซนติเมตร
• บันไดหนีไฟ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3
(1) บันไดหลัก จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้น-ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ดาดฟ้า และ
ใช้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยตัวบันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ลูกนอน 0.28 เมตร
ลูกตั้ง 0.187 เมตร ชานพักกว้าง 1.50 เมตร
(2) บันไดหนีไฟ จานวน 1 แห่ง เป็นบันไดที่สามารถขึ้น -ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 โดยตัว
บันไดทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80-0.90 เมตร ลูกนอน 0.25 เมตร ลูกตั้ง 0.187 เมตร ชานพักกว้าง
0.86-0.90 เมตร
บันไดหนีไฟที่อยู่ติดถนนภาระจายอมด้านหน้าโครงการได้จดภาระจายอมบางส่ว น เรื่อง
สิ่งปลูกสร้างล้าเหนือพื้นดิน แสดงในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินเลขที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาคผนวก ก โดยทางโครงการได้บันทึกข้อตกลงดังนี้
1. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ภาระจายอมบางส่วน บนที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจายอม เรื่อง สิ่งปลูกสร้างล้าเหนือพื้นดิน พื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว
35 เมตร ของที่ดิน โฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 10
เมษายน 2561
2. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ภาระจายอมบางส่วน บนที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจายอม เรื่อง สิ่งปลูกสร้างล้าเหนือพื้นดิน พื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว
35 เมตร ของที่ดินโฉนดเลขที่
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 10
เมษายน 2561
• ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรืองแสง และมีตัวอักษร “Fire Exit” ที่เปล่งแสง
สะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อไฟดับ ตัวอักษรสูงสีขาวบนพื้นสีเขียว ขนาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
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ภายในบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดแบตเตอรี่สารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งทุกชั้น บริ เวณ
หน้าโถงลิฟต์ ทางเดิน และบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ
• ป้ายบอกจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพแปลนของชั้นต่างๆ ในอาคารมีรายละเอียด
ตาแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น โดยติดตั้งไว้บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น
และภายในห้องพักทุกห้อง
• ป้ายบอกชั้น เป็นป้ายระบุตาแหน่ง แต่ละชั้นภายในอาคาร โดยติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณโถงลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟแต่ละชั้น
• ประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ เป็นชนิดเปิดผลักออกสู่ภายนอก ทาด้วยวัสดุทนไฟ พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟไม่ให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ มีความกว้าง
0.80 เมตร และมีความสูง 2 เมตร และต้องทาเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น และต้องสามารถ
เปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา โดยไม่มีธรณีหรือขอบกั้น
• แผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตาแหน่งห้องต่างๆ ตาแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ
ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ติดไว้ทุกห้องในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
2.9.4 การประเมินขีดความสามารถของการหนีไฟ
จากข้อกาหนดกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 5 (1) กาหนดไว้ว่าบันไดหนีไฟต้องสามารถใช้ลาเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคาร ออกนอก
อาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยในกฎของ NFPA 101 เป็นมาตรฐานในการประเมินขีดความสามารถของการ
หนีไฟ สาหรับเวลาที่ใช้ในการหนีไฟ สามารถคานวณได้ดังนี้
te = 2 +
ถั

Z X 0.0 x 0.0117
Y – 1.8

เมื่อ te = เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการหนีไฟ (นาที)
Z = จานวนคนในอาคารทั้งหมด
Y = ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน (เมตร)
ภายในอาคารจัดให้มีบันไดหนีไฟและใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟด้วย โดยเวลาทั้งหมดที่ใช้
ในการหนี ไฟ อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 เท่ากับ 21.55 นาที และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 เท่ากั บ
21.49 นาที แสดงดังตารางที่ 2.9-2
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ตารางที่ 2.9-2 ความกว้างบันไดหลักและบันไดหนีไฟ
อาคาร

จานวนคน
ในอาคาร
(คน)

อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3

214
192

ความกว้างบันได (เมตร)
บันได
บันได
รวม
หลัก
หนีไฟ
(เมตร)
(เมตร) (เมตร)
1.50
0.85
2.35
1.50
0.80
2.30

ระยะ
เวลา
หนีไฟ
(นาที)
6.55
6.49

ระยะ
เวลาตื่น
ตระหนก
(นาที)
15
15

รวม
ระยะเวลา
หนีไฟ
(นาที)
21.55
21.49

2.9.5 จุดรวมพล
โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการ สามารถคานวณพื้นที่จุดรวมพล ได้ดังนี้
สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้อาคาร
= 0.25 ตารางเมตรต่อ 1 คน
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
จานวนผู้ใช้บริการและพนักงาน
= 406
คน (214+192)
ดังนั้น พื้นที่ที่ต้องการไม่น้อยกว่า
= 406 x 0.25
= 101.50
ตารางเมตร
ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลไม่น้อยกว่า 101.50 ตารางเมตร โดยโครงการจัดให้มี
พื้นที่จุดรวมพลขนาด 121.50 ตารางเมตร (63.50+58) คิดเป็น 0.30 ตารางเมตรต่อคน (121.50/406)
ซึ่งเพียงพอต่อการรวมพล อย่างไรก็ตามจุดรวมพลดังกล่าวเป็นเพียงจุดรวมพลเบื้องต้น เพื่อความสะดวกใน
การตรวจนับจานวนคนภายในอาคาร เท่านั้น ทั้งนี้ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยเมืองพัทยา เพื่อกาหนดจุดรวมพลที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เส้นทางอพยพหนีไฟภายในอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.9-2 และพื้นที่จุดรวมพล เส้นทางอพยพหนีไฟ
สู่พื้นที่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของโครงการ ตาแหน่งติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิง
และจุดจอดรถดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2.9-3
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รูปที่ 2.9-2 ตัวอย่างผังเส้นทางอพยพหนีไฟภายในอาคาร

2-113

รูปที่ 2.9-3 ผังพื้นที่จุดรวมพล เส้นทางอพยพหนีไฟสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ ตำแหน่งติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงและจุดจอดรถดับเพลิง
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2.10 การจราจร
2.10.1 ระบบจราจร
ระบบการจราจรภายในโครงการ เป็ น ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กว้ า ง 6 เมตร เดิ น รถ
แบบสองทิศทาง (Two way) แสดงดังรูปที่ 2.10-1 มีทางเข้า-ออก 1 แห่ง เชื่อมต่อกับถนนส่วนบุคคล เขต
ทางกว้าง 6-7 เมตร ไปยังถนนสาธารณะ (ซอยบัวขาว) และถนนเฉลิมพระเกียรติ (พัทยา สาย 3)
2.10.2 ที่จอดรถยนต์
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (2) (ข) และ (ง) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีดังนี้
เกณฑ์ที่ 1 คิดแยกตามกิจกรรม
• โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ
30 ตารางเมตร ให้ คิ ด เป็ น 30 ตารางเมตร หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 คั น ต่ อ พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การพาณิ ช ยกรรม
40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
พื้นทีห่ ้องโถง
= 113
ตารางเมตร
(ไม่มีพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม)
ที่จอดรถยนต์
= 113/30
= 3.76 ≈ 4 คัน
• ภัตตาคาร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ า 1 คันต่อพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร 40 ตารางเมตร
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
พื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร
= 190
ตารางเมตร
ที่จอดรถยนต์
= 190/40
= 4.75 ≈ 5 คัน
ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า
= 4 + 5 = 9 คัน
เกณฑ์ที่ 2 คิดจากพื้นที่อาคาร อาคารขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ ไม่น้อยกว่า
1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ ให้ถือ
ที่จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ สามารถคานวณได้ดังนี้
• พื้นที่อาคารขนาดใหญ่
= 11,446.30
ตารางเมตร
(ไม่รวมพื้นที่จอดรถยนต์ ถนนและทางวิ่งรถ ภายในอาคาร)
ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า
= 11,446.30/240
= 47.69 ≈ 48 คัน
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ทั้งนี้ เมื่อคิดตามจานวนที่จอดรถยนต์ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ คือ เกณฑ์ที่ 2 จานวน 48 คัน
โดยจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 56 คัน ที่จอดรถผู้พิการ 2 คัน รวม 58 คัน โดยที่จอดรถยนต์ที่อยู่ภายนอกอาคาร
มีทางไปสู่ อาคารไม่เ กิน 200 เมตร ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ กาหนด นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้ มี ที่ จ อด
รถจักรยานยนต์ จานวน 32 คัน
โครงการมีการเช่าที่ดินด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ จานวน 12
แปลง ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลข
โฉนดที่ดินเลข
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนด
ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
และโฉนดที่ดินเลขที่
ซึ่ง
ทางโครงการขอแสดงเอกสารการได้รับสิทธิในการใช้ที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงสัญญาเช่าที่ดินโครงการจาก
สานักงานที่ดิน แสดงดังภาคผนวก ก
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รูปที่ 2.10-1 ผังระบบจราจร ป้ายจราจร ตำแหน่งที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
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2.11 พื้นที่สีเขียว
โครงการจั ดให้ มีพื้ น ที่สี เขี ย วรวม 430 ตารางเมตร โดยผู้ ใช้บริการสามารถใช้ พั กผ่ อนหย่ อนใจได้
โดยพื้นที่สีเขียวของโครงการ ประกอบด้วย ไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสวยงาม ตลอดจนไม้ยืนต้นที่สามารถ
ให้ร่มเงาและมีความสวยงาม โดยมีไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นลีลาวดี ต้นอินทนิลน้า และต้นอโศกอินเดีย ส่วนไม้พุ่มไม้คลุมดิน ได้แก่ ไทรเกาหลี โมก ลิ้นมังกร และหญ้านวลน้อย แสดงดังตารางที่ 2.11-1 ถึงตารางที่ 2.11-2
สรุปเกณฑ์กาหนดขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการตารางที่ 2.11-3 โดยปลูกไว้โดยรอบบริเวณโครงการ
แสดงดังรูปที่ 2.11-1 ถึงรูปที่ 2.11-5
เกณฑ์กาหนดขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ
- เกณฑ์การคิดพื้นที่สีเขียวของโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม และโรงพยาบาลตามแนวทาง
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขีย ว
ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน และต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์
- แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
กาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนใน “ที่ว่าง” ที่โครงการต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยกาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้ มีตามเกณฑ์
กาหนดดังกล่าว
ตารางที่ 2.11-1 รายละเอียดของชนิดไม้ยืนต้น
ชนิดไม้ยืนต้น
1. ต้นลีลาวดี
2. ต้นอินทนิลน้า
3. ต้นอโศกอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์
Plumeria spp.
Lagerstroemia speciosa
Polyalthia longifolia Benth.
รวม
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ขนาดทรงพุ่ม
(เมตร)
6-8
4-5
22

จานวน
(ต้น)
6
4
20
40

พื้นที่
(ตารางเมตร)
169.56
50.24
62.80
282.60

ตารางที่ 2.11-2

รายละเอียดของชนิดไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน

ชนิดไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน
1. ไทรเกาหลี
2. โมก
3. ลิ้นมังกร
4. หญ้านวลน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus annulata.
Wrightla religiosa Benth
Passiflora edulis Sims
Zoysia materlla Merr.
รวม

พื้นที่ (ตารางเมตร)
50.10
170.90
8.20
200.80
430

ตารางที่ 2.11-3 การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์
ที่ต้องจัดให้มี

รายละเอียดข้อกาหนด

1. ตามเกณฑ์แนวทางของ สผ. กาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวในสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน และต้อง
จั ด ให้ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วบริ เ วณชั้ น ล่ า งของพื้ น ที่ สี เ ขี ย วไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 50 ที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของพื้นทีส่ ีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มีตามเกฑณ์
(1) พื้นที่สีเขียวทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 406 ตารางเมตร
(ผู้ใช้บริการ 386 คน และ
พนักงาน 20 คน)
(2) พื้นที่สีเขียวที่อยู่บนดิน (ชั้นล่าง) (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่น้อยกว่า (406/2)
50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดในโครงการ)
= 203 ตารางเมตร
(3) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้น (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่า (203/2)
ของพื้นที่สีเขียวที่อยู่บนดินในโครงการ)
= 101.50 ตารางเมตร
2. ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชน
เมื อ งอย่ า งยั่ ง ยื น ก าหนดให้ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วยั่ ง ยื น ใน “ที่ ว่ า ง”
ที่ โ ครงการต้ อ งจั ด ให้ มี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. 2522 โดยกาหนดให้พื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50
ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์กาหนดดังกล่าว
(1) พื้นทีช่ ั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
= 1,654.40 ตารางเมตร
(824+830.40)
(2) พื้นที่ว่างร้อยละ 30 ของพื้นทีอ่ าคารชั้นที่มากที่สุด
= 1,654.40 x 30%
= 496.32 ตารางเมตร
(3) พื้ น ที่ สี เ ขี ย วยั่ ง ยื น ที่ อ ยู่ บ นดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ไม่น้อยกว่า (496.32/2)
ของที่ว่าง
= 248.16 ตารางเมตร
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โครงการจัดให้มี

430 ตารางเมตร
(1.06 ตารางเมตร/คน)
430 ตารางเมตร
282.60 ตารางเมตร

282.60 ตารางเมตร

รูปที่ 2.11-1 ผังพื้นที่สีเขียว
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รูปที่ 2.11-2 ผังพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
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รูปที่ 2.11-3 ผังพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน
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รูปที่ 2.11-4 ผังพื้นที่สีเขียวซ้อนทับระบบสาธารณูปโภค
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รูปที่ 2.11-5 รายละเอียดวิธีการปลูกต้นไม้บริเวณแนวท่อระบายน้ำ
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2.12 การจัดการห้องครัว ห้องอาหาร
ห้องครัวของโครงการมีขนาดพื้น ที่ 26.91 ตารางเมตร อยู่บริเวณชั้น 1 อาคารโกลเด้น ซี พัทยา 2
โดยจะพิจารณาให้ครัวในอาคารต้องมีพื้นและผนังที่ทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝา และเพดานนั้น
หากไม่ได้ทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทนไฟ ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และห้องอาหารของโครงการมีขนาดพื้นที่ 190
ตารางเมตร อยู่บริเวณชั้น 1 อาคารโกลเด้น ซี พัทยา 2 เช่นกัน โดยโครงการดาเนินการตามรายละเอียด
ห้องอาหารที่สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับร้านอาหาร จากสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แสดงดังตารางที่ 2.12-1
ตารางที่ 2.12-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับร้านอาหาร
จากสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อกาหนด
รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
1. สถานที่รับประทาน สถานที่เตรียมปรุง-ประกอบอาหาร
โครงการจั ด ให้ มี ก ารดู แ ลรั ก ษาบริ เ วณสถานที่
ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน
รั บ ประทานอาหาร และสถานที่ เ ตรี ย ม ปรุ ง ประกอบ
ต้องจัดและดูแลรักษาบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร จาหน่ายอาหารให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ
และสถานที่เตรียม ปรุงประกอบ จาหน่ายอาหารให้สะอาด
เป็นระเบียบอยู่เสมอ
พื้น ควรมีลักษณะผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่แตกร้าวหรือเป็น
ร่องและไม่มีเศษขยะ
ผนัง และเพดาน ควรทาสีอ่อน เพื่อช่วยให้บริเวณร้าน
สว่ า ง ไม่ มื ด ทึ บ และสามารถมองเห็ น สิ่ ง สกปรกได้ ง่ า ย
โดยเฉพาะบริ เ วณที่ เ ตรี ย มปรุ ง อาหารควรท าด้ ว ยวั ส ดุ
ผิ ว เรี ย บ ท าความสะอาดง่ า ย เช่ น สแตนเลส อลู มิ เนียม
โฟเมก้า กระเบื้องเคลือบ อยู่ในสภาพดี ไม่ชารุด และต้อง
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถทา
ความสะอาดได้ทั่วถึง และ จัดบริเวณในการปฏิบัติงานให้
เป็ น สั ด ส่ ว น ไม่ ป ะปนกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นของ
อาหารและในบริเวณที่ปรุงควรมีพัดลมดูดอาหารหรือปล่อง
ระบายควันช่ วยระบายอากาศ และต้องไม่รบกวนบริเวณ
ใกล้เคียงด้วย

2-125

ตารางที่ 2.12-1 (ต่อ) เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับร้านอาหาร จาก
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อกาหนด
รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า หรือใน
โครงการจั ด ให้ มี พื้ น ที ส าหรั บ ประกอบอาหารที่ เ ป็ น
ห้องน้า ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูง สั ด ส่ ว น เป็ น ระเบี ย บ และง่ า ยต่ อ การจั ด การด้ า นความ
จากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
สะอาด
ต้องไม่เตรียม หรือวางอาหาร ภาชนะใส่อาหาร รวมถึง
การหั่น การล้าง การเก็บอาหาร บนพื้น และบริเวณหน้า
หรื อ ในห้ อ งน้ าห้ อ งส้ ว ม ตลอดจนในบริ เ วณที่ อ าจท าให้
อาหารปนเปื้อน สิ่งสกปรกได้
ต้องเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย
60 ซม. และโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหารต้องทาด้วยวัสดุผิว
เรียบสามารถทาความสะอาดได้ง่าย เช่น สแตนเลส โฟเมก้า
3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมาย
โครงการคานึงถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดย
รับรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร (อย.) เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการประกอบอาหาร
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
(มอก.)
ต้องไม่ใช้สารปลอมปน สารที่ไม่ใช่อาหาร หรือสารที่ไม่
ปลอดภัยในการบริโภค มาปรุง ประกอบอาหาร ภาชนะที่ใช้
ใส่เครื่องปรุงรส เช่น น้าส้มสายชู น้าปลา และน้าจิ้ม ซึ่งมี
ฤทธิ์ กัดกร่อนได้ต้องใส่ในภาชนะที่ ทาจากวัสดุที่ทนการกัด
กร่อนได้ดี ได้แก่ แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว และต้องมีฝาปิด
สาหรับช้อนตักควรใช้ช้อนกระเบื้องเคลือบขาว ถ้าใช้สแตน
เลส ควรเป็นชนิด 18-8 ส่วนเครื่องปรุงรส หรือสารปรุงแต่ง
อาหารที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้าตาล พริกป่น ควรเก็บใน
ภาชนะที่สะอาดได้ง่าย มีฝาปิด หรือใช้ฝาชีครอบ
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ตารางที่ 2.12-1 (ต่อ) เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับร้านอาหาร จาก
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อกาหนด
รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง หรือเก็บ
โครงการจั ด ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ
การเก็บอาหารประเภทต่ างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน ประกอบอาหารประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม
อาหารประเภทเนื้ อ สั ตว์ ดิบ เก็ บ ในอุ ณหภู มิ ที่ ต่ากว่า 5
องศาเซลเซียส
อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาด
ก่อนนามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหาร ประเภทต่างๆ ต้อง
แยกเก็ บ เป็ น สั ด ส่ ว น ไม่ ป ะปนกั น โดยอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส
และควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทต่างๆ ดังนี้
- ผักสดก่อนล้างทาความสะอาด
- ผักสดหลังจากล้างทาความสะอาดแล้ว
- ผลไม้สดก่อนล้าง
- ผลไม้สดหลังจากล้างทาความสะอาดแล้ว
- เนื้อสัตว์สดที่ไม่ใช่อาหารทะเล
- เนื้อสัตว์สดประเภทอาหารทะเล
- อาหารที่พร้อมบริโภค
5. อาหารที่ ป รุ ง ส าเร็ จ แล้ ว เก็ บ ในภาชนะที่ ส ะอาดมี
โครงการจัดพื้นที่สาหรับจัดเก็บอาหารปรุงสาเร็จ หรือ
การปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
อาหารที่พร้อมที่จะรับประทานได้แล้วเป็นสัดส่วน สะอาด
อาหารปรุงสาเร็จ หรืออาหารที่พร้อมที่จะรับประทานได้ และง่ายต่อการจัดการด้านความสะอาด
โดยไม่ผ่านขั้นตอนของการให้ความร้อนหรือการฆ่าเชื้อโรค
อี ก ต้ อ งเก็ บ ไว้ ใ นภาชนะที่ส ะอาด มี ก ารปกปิ ดอาหารไว้
ตลอดเวลาเพื่อ ป้ องกั นสัต ว์ แมลงน าโรค และฝุ่นละออง
และตั้งวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
6. น้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมี
โครงการคานึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะ
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
น้ าแข็ งที่ ใ ช้ บ ริ โภคต้ องเป็น น้าแข็ งที่ ผลิตขึ้ นเพื่อใช้ใน
การบริโภคโดยเฉพาะเมื่อละลายแล้วควรเป็นน้าที่สะอาด
ไม่มีตะกอน ภาชนะที่ใส่ต้องเป็นภาชนะที่สะอาด ไม่เป็น
สนิ ม มี ฝ าปิ ด สามารถเก็ บ ความเย็ น ได้ ดี ต้ อ งมี อุ ป กรณ์
สาหรับคีบ หรือตักที่มีด้ามยาวเพียงพอสามารถหยิบจับได้
โดยมือไม่สัมผัสกับน้าแข็ง หรือไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อน
และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่ปนอยู่กับ น้าแข็ง
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ตารางที่ 2.12-1 (ต่อ) เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับร้านอาหาร จาก
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อกาหนด
รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
7. ล้ า งภาชนะด้ ว ยน้ ายาล้ า งภาชนะ แล้ ว ล้ า งด้ ว ยน้ า
โครงการจัดให้มีพื้นที่สาหรับ ล้างภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร
สะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้าไหล และที่ล้างภาชนะต้อง ทุกประเภทแยกออกเป็นสัดส่วน สะอาด และง่ายต่อการ
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
จัดการด้านความสะอาด
ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารทุกประเภทต้องล้างให้สะอาด แยก
ภาชนะที่ใส่ของหวานและของคาว กาจัด เศษอาหาร แล้ว
ล้างด้วยน้ายาล้างภาชนะ ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและ
ไขมันออก แล้วล้างออกด้วยน้าสะอาดอีก 2 ครั้ง โดยน้าที่ใช้
ล้างจะต้องเปลี่ยนให้สะอาดอยู่เสมอหรือล้างด้วยน้าไหลโดย
เปิดก๊อกให้น้าไหลผ่านภาชนะแล้วล้างให้สะอาด เมื่อล้าง
เสร็จแล้วควรคว่าให้แห้ง ในที่โปร่ งสะอาดและสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 ซม.
8. เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก
โครงการมีการเลือกใช้เขียงและมีดที่มีคุณภาพ อยู่ใน
เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้
สภาพดี สะอาด สาหรับประกอบอาหาร
เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด ไม่มี
รา ไม่มีคราบไขมัน หรือคราบสกปรกฝังแน่น เขียงและมีด
จะต้องแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์สุก ผัก ผลไม้
โดยไม่ ใ ช้ ป ะปนกั น เพราะถ้ า ใช้ ป นกั น จะท าให้ มี ก าร
ปนเปื้อนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสู่อาหารสุก และผัก
ผลไม้ได้ ควรล้างให้สะอาดทั้งก่อน, หลัง และระหว่างการใช้
งานเป็ น ระยะและผึ่ ง ให้ แ ห้ ง ในที่ โ ปร่ ง โดยวางให้ ไ ด้ รั บ
แสงแดด ไม่ควรใช้ผ้าหรือฝาหม้อปิด เพราะจะทาให้อับชื้น
ควรใช้ฝาชีครอบเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงนาโรค
9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง
โครงการจัดสถานที่สาหรับการวางช้อน ส้อม ตะเกียบที่
สะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมี ล้ า งสะอาดแล้ว ในภาชนะที่ โปร่งสะอาด ภาชนะไม่กว้าง
การปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
เกินไป หรือเก็บวางเรียงเป็นระเบียบ โดยวางเรียงนอนไป
ช้อน ส้อม ตะเกียบ ที่ล้างสะอาดแล้ว ต้องเก็บวางใน ในทางเดียวกัน และในการหยิบจับต้องจับเฉพาะด้ามเท่านัน้
ลักษณะตั้งให้ส่วนที่เป็นด้ามจับไว้ด้านบน ในภาชนะที่โปร่ง
สะอาด ภาชนะไม่กว้างเกินไป หรือเก็บวางเรียงเป็นระเบียบ
โดยวางเรียงนอนไปในทางเดียวกัน และในการหยิบจับต้อง
จับเฉพาะด้ามเท่านั้น
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ตารางที่ 2.12-1 (ต่อ) เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับร้านอาหาร จาก
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อกาหนด
10. มูลฝอย และน้าเสียทุกชนิด ได้รับการกาจัดด้วยวิธีที่
ถูกหลักสุขาภิบาล
มี ก ารเก็ บ และรวบรวมขยะมู ล ฝอยให้ เ รี ย บร้ อ ยและ
มิดชิด ไม่รั่วซึมเพื่อป้องกันเศษขยะและน้าจากขยะซึมรั่ว
ออกนอกถัง และเพื่อความสะดวกในการรวบรวม ควรใช้
ถุ งพลาสติ ก สวมไว้ ด้ า นในถั งขยะด้ ว ย เวลาเก็ บ ไปก าจั ด
ควรผูกปากถุงให้แน่ นเสียก่ อนและต้อ งมีฝาปิดถั งขยะให้
มิดชิดด้วยการระบายน้าเสีย ต้องมีรางระบายน้าเสียจาก
จุ ด ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ก ารได้ ดี โดยเฉพาะบริ เ วณห้ อ งครั ว และ
บริเวณที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องมีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ไม่แตกร้าว ไม่อุดตัน มีการดักรองเศษอาหารและควรติดตั้ง
บ่อดักไขมันในขนาดที่เหมาะสม ก่อนระบายน้าเสียลงสู่ท่อ
ระบาย หรือระบบบาบัดน้าเสีย ไม่ระบายน้าเสียลงสู่แหล่ง
น้าสาธารณะ เช่น แม่น้า ลาคลอง ฯลฯ โดยตรงทั้งนี้ต้องตัก
เศษอาหารและคราบไขมันทิ้งเป็นประจา
11. ห้ อ งส้ ว มส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ ง
สะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
ห้ องส้ วมควรแยกออกจากห้ องครั วเป็ นสั ดส่ วนเฉพาะ
โดยประตูของห้องส้วมต้องไม่เปิดตรงสู่บริเวณที่เตรียมปรุง
อาหาร ที่ ล้ าง ที่ เก็ บภาชนะอุ ปกรณ์ และที่ เก็ บ วางอาหาร
ทุกชนิด เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคต้องดูแล
รักษาความสะอาดห้องส้วมที่อยู่ในบริเวณร้านอาหารทุกห้อง
ทั้งห้องส้วมสาหรับผู้บริโภค ห้องส้วมสาหรับ ผู้สัมผัสอาหาร
และพนักงานของร้านอาหาร ต้องสะอาดไม่มีคราบสกปรก
ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้าใช้เพียงพอ
นอกจากนี้ต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และจัดให้มีสบู่
สาหรับล้างมือใช้ตลอดเวลา (ควรใช้สบู่เหลว เพราะสบู่ก้อน
อาจมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ก้อนสบู่ได้ ถ้าใช้สบู่ก้อนต้องล้างสบู่
ให้สะอาดด้วย)

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยที่เพียงพอสาหรับ
รองรับมูลฝอยที่เกิดจากห้องครัว
โครงการจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียที่มาจากครัวโดยตรง
ก่อนจะเข้าสู่ระบบบาบัดรวมของโครงการ

โครงการจัดให้มีห้องส้วมบริเวณร้านอาหารเป็นสัดส่วน
สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
โครงการจั ด ให้ มี พ นั ก งานท าความสะอาดคอยดู แ ล
ทาความสะอาดห้องส้วมเป็นประจา
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ตารางที่ 2.12-1 (ต่อ) เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับร้านอาหาร จาก
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อกาหนด
12. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุง
ต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือ เน็ทคลุมผม
ผู้ ป รุ ง ผู้ เ สิ ร์ ฟ ผู้ เ ตรี ย มอาหาร ผู้ ล้ า งภาชนะหรื อ ผู้ ที่
ทางานเกี่ยวข้องกับอาหารทุกคน ต้องแต่งกายสะอาด สวม
เสื้ อ มี แ ขน ผู้ ป รุ ง ต้ อ งผู ก ผ้ า กั น เปื้ อ นที่ ส ะอาด หรื อ มี
เครื่ อ งแบบเฉพาะ ที่ ส ะอาด และสวมหมวกหรื อ เน็ ท ที่
สามารถเก็บรวบผมได้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเส้นผมและสิ่ง
สกปรกปนเปื้อนอาหาร
13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง
ประกอบ จาหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบ
จับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วทุกชนิด
ผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องล้างมือด้วยน้า และสบู่ หรือ
น้ายา ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุง
ประกอบ และจ าหน่ า ยอาหารทุ ก ครั้ งและต้ อ งล้า งมือให้
สะอาดทันที หลังออกจากห้องส้ วมหรือหลังจากจับต้องสิ่ง
สกปรก เช่น ผ้าขี้ริ้ว ขยะ การแกะเกาผิวหนัง การปิดปาก
ขณะไอจาม เป็นต้น
ส าหรั บ อาหารที่ ป รุ ง ส าเร็ จ หรื อ อาหารที่ พ ร้ อ ม
รับประทาน ห้ามใช้มือหยิบจับ หรือสัมผัสอาหารโดยตรง
ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัย ในการหยิบจับอาหาร เช่น
ทัพพี ที่คีบ
14. ผู้ สั ม ผั ส อาหารที่ มี บาดแผลที่ มือ ต้ อ งปกปิ ดแผลให้
มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
ผู้ สั ม ผั ส อาหารที่ มี บ าดแผลต้ อ งปกปิ ด แผลให้ มิ ด ชิ ด
โดยเฉพาะบาดแผล หรื อ ฝี ที่ มี ห นองจะต้ อ งหยุ ด หรื อ
หลี ก เลี่ ย ง การปฏิ บั ติ ง านที่ มี โ อกาสสั ม ผั ส อาหาร ถ้ า ไม่
สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่น
แทนจนกว่ า บาดแผลจะหายสนิ ท จึ ง กลั บ มาปฏิ บั ติ งาน
ตามปกติ
นอกจากนี้ ผู้ สั ม ผั ส อาหาร ต้ อ งตั ด เล็ บ สั้ น และไม่สวม
เครื่องประดับนิ้วมือและข้อมือ เพราะจะเป็นแหล่งสะสมสิ่ง
สกปรกและเชื้อโรคได้

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
โครงการให้ผู้ประกอบอาหาร หรือผู้ปรุงอาหารรักษา
ความสะอาดของตนเอง เช่น เก็บรวบผมให้เรียบร้อย ผูกผ้า
กันเปื้อนที่สะอาด เป็นต้น

โครงการให้ผู้ประกอบอาหาร หรือผู้ปรุงอาหารรักษา
ความสะอาดของตนเองก่อนเตรียมปรุงหรือประกอบอาหาร
เช่น ล้างมือด้วยน้า และสบู่ ห้ามใช้มือหยิบจับ หรือสัมผัส
อาหารโดยตรง เป็นต้น

โครงการให้ ผู้ ป ระกอบอาหาร หรื อ ผู้ ป รุ ง อาหารที่ มี
บาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด ถ้าไม่สามารถหยุด
ปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่นแทนจนกว่า
บาดแผลจะหายสนิ ท และต้ อ งตั ด เล็ บ สั้ น และไม่ ส วม
เครื่องประดับนิ้วมือและข้อมือด้วย
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ตารางที่ 2.12-1 (ต่อ) เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับร้านอาหาร จาก
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อกาหนด
15. ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไป
ยังผู้บริโภค โดยมีน้าและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงาน
จนกว่าจะรักษาให้หายขาด
ผู้ สั ม ผั ส อาหารที่ มี อ าการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคที่ ส ามารถ
ติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไทฟอยด์
บิด อุจจาระร่วง ไข้สุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
และโรคผิ ว หนั ง ที่ น่ า รั ง เกี ย จ ต้ อ งหยุ ด ปฏิ บั ติ ง านและ
ได้รับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ ไม่สามารถแพร่เชื้อ
โรคได้ แ ละไม่ เ ป็ น ที่ น่ า รั งเกี ย จแล้ ว จึ ง กลั บ มาปฏิ บั ติ ง าน
ตามปกติได้

รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
โครงการไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่
สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค
ไทฟอยด์ บิด อุจจาระร่วง ไข้สุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจมาปฏิบัติงาน
โดยอนุญาตให้พนักงานลาพักและได้รับการรักษาจนกว่าจะ
หายเป็นปกติแล้วจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได้

2.13 การดาเนินการช่วงก่อสร้าง
2.13.1 การใช้น้าช่วงก่อสร้าง
1) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ปริ มาณน้ าใช้ในช่วงก่อสร้าง คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้า 0.75 ลู กบาศก์เมตร/วัน
มีรายละเอียดดังนี้
จานวนคนงาน
= 15 คน
อัตราการใช้น้า
= 50 ลิตร/คน/วัน
(Metcalf & Eddy Inc, 1979)

ดังนั้น ปริมาณน้าใช้

= (15 x 50) / 1,000
= 0.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน

2) การใช้น้าเพื่อการก่อสร้าง
ทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ฉีดพรมพื้น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละลอง เป็นต้น โดยคาดว่าในส่วนนี้จะมีปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น ความต้องการใช้น้าในช่วงก่อสร้าง คาดว่าจะมี 2.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน (0.75+2)
ซึ่งโครงการจัดให้มีถังเก็บน้าสารองเพื่อการก่อสร้าง แยกออกจากโครงการ ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จานวน
2 ถัง รวมปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร สาหรับกรณีน้าประปาไม่ไหล
2.13.2 ไฟฟ้า
ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดาเนินการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เพื่อนามาใช้
ในการก่อสร้างส่วนที่เหลือ ดังนี้
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1) การใช้ ไ ฟฟ้ า ในกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง ได้ แ ก่ การต่ อ เชื่ อ ม ส าหรั บ เครื่ อ งจั ก รกล
และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เครื่องสูบน้า และไฟฟ้าแสงสว่าง
2) การใช้ไฟฟ้าสาหรับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
2.13.3 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
ในระยะก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณน้าเสียเกิดขึ้น 0.60 ลูกบาศก์เมตร (คิดจากร้อยละ 80
ของปริมาณน้าใช้) ทั้งนี้ จะไม่นาน้าใช้ในส่วนของกิจกรรมการก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไป
กับ ขั้น ตอนการก่ อ สร้ า ง ส่ ว นที่เหลื อจะมีป ริม าณเล็ ก น้ อย ซึ่งจะซึมลงดิน และแห้ ง ไปเอง ตามธรรมชาติ
โดยแบ่งเป็นน้าเสียจากการอุปโภคทั่วไป 0.30 ลูกบาศก์เมตร และน้าเสียจากส้วม 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(20 ลิ ต ร/คน/วั น , กรมควบคุ ม มลพิ ษ , ผู้ อ อกแบบและผู้ ผ ลิ ต ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย แบบติ ด กั บ ที่ , 2537)
ซึ่งโครงการจัดให้มหี ้องส้วมสาหรับคนงานก่อสร้าง จานวน 2 ห้อง ซึ่งใช้ร่วมกับห้องน้าพนักงานของโครงการ
2.13.4 การกาจัดมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการ มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
1) เศษวัสดุก่อสร้าง
เศษวัส ดุก่อสร้ างต่า งๆ ได้แก่ เศษไม้ ขี้เลื้ อย เศษอิฐ หิ น คอนกรีต เหล็ ก จากการ
ก่อสร้างจะจัดการในหลายรูปแบบ ได้แก่ ให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ได้มาใช้ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้ที่ต้องการ
ส่วนที่นากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้จะเก็บรวบรวมในถังมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จานวน 5 ถัง ที่จัดไว้ในบริเวณ
พื้นที่โครงการ และให้คนงานเก็บรวบรวมนาไปทิ้งรวมกับมูลฝอยอื่นๆ ต่อไป
2) มูลฝอยที่เกิดจากคนงาน
จานวนคนงาน
= 15 คน
อัตราการการเกิดมูลฝอย
= 3 ลิตร/คน/วัน
ดังนั้น มีปริมาณมูลฝอย
= (15 x 3)/1,000
= 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น มูลฝอยที่เกิดจากคนงานจานวนสูงสุด 15 คน มีปริมาณ 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ซึ่งทางผู้ รั บ เหมาจะจั ดให้ มีถังรองรับ มูลฝอยขนาด 200 ลิ ตร จานวน 4 ถัง แยกเป็นมูล ฝอยย่อยสลายได้
(ถังสีเขียว) 2 ถัง มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) 1 ถัง มูลฝอยทั่วไป (ถังน้าเงิน) 1 ถัง และมูลฝอย
อันตราย (ถังสีส้ม) 1 ถัง ซึ่งไม่มีการรั่วซึม พร้อมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้าฝนและการส่งกลิ่นเหม็น ตั้งไว้ในพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยาเข้ามาดาเนินการเก็บขนและนาไปกาจัดต่อไป รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.13-1
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ตารางที่ 2.13-1 สรุปการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง
รายละเอียด
1. มูลฝอยย่อยสลายได้ (1)
2. มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ (2)
3. มูลฝอยทั่วไป (3)
4. มูลฝอยอันตราย (4)

ปริมาณมูลฝอย
(ลูกบาศก์เมตร)
1 วัน
3 วัน
0.029
0.087
0.014
0.042
0.001
0.003
0.001
0.003

ปริมาณมูลฝอยที่รองรับได้
(ลูกบาศก์เมตร)
0.20 ลบ.ม. (ถัง 200 ลิตร 1 ถัง)
0.20 ลบ.ม. (ถัง 200 ลิตร 1 ถัง)
0.20 ลบ.ม. (ถัง 200 ลิตร 1 ถัง)
0.20 ลบ.ม. (ถัง 200 ลิตร 1 ถัง)

ที่มา : สานักงานจัดการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2548 จาแนกประเภทมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1)
มูลฝอยย่อยสลายได้
ปริมาณร้อยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
(2)
มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ปริมาณร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
(3)
มูลฝอยทั่วไป
ปริมาณร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
(4)
มูลฝอยอันตราย
ปริมาณร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด

2.13.5 การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงก่อสร้าง
โดยปัจจุบันโครงการได้ดาเนินก่อสร้างไปแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม
คงเหลืองานสถาปัตยกรรมและงานสาธารณูปโภคบางส่วน งานตกแต่งภายในและภายนอก
และงานเก็บทาความสะอาด ดังนั้น ในระยะก่อสร้าง คาดว่าจะมีรถขนส่งวัส ดุอุปกรณ์และรถขนส่งคนงาน
เข้า-ออกโครงการ ประมาณ 6 เที่ยว/วัน
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บทที่ 3 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
การศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยทาการสารวจและรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่โครงการและสภาพทั่วไป โดยได้แยกพิจารณาศึกษาตามแนวทางของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งสามารถจัดกลุ่ มทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ด้านต่ างๆ ได้ แ ก่ ทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพ (Physical environmental resources) ทรัพ ยากร
สิ่ ง แวดล้ อ มทางชี ว ภาพ (Biological environmental resources) คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์
(Human use values) และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of life values)
3.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
เมืองพัทยาตั้งอยู่ ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย บริเวณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่
101 องศาตะวันออก อยู่ ในพื้ นที่ บางละมุ ง จั งหวัดชลบุ รี ห่ า งจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 150 กิ โลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 208.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 130,062.50 ไร่ ประกอบด้วย พื้นดินซึ่งรวมพื้นที่เกาะล้าน 53.44
ตารางกิโลเมตร หรือ 33,440 ไร่ พื้นน้ า 154.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 96,662.50 ไร่ และพื้นที่เกาะล้าน 4.07
ตารางกิ โลเมตร หรื อ 2,543.75 ไร่ เมื องพั ทยาตั้ งอยู่ ในเขตอ าเภอบางละมุ ง มี พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ อยู่ ในเขตต าบล
หนองปรือและพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตตาบลนาเกลือ ตาบลห้วยใหญ่ และตาบลหนองปลาไหล ในส่วนของชายหาด
ของพัทยามีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร สาหรับอาณาเขตติดต่อแสดงดังรูปที่ 3.1-1
สาหรับพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของเมืองพัทยา สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างเชิงเขากับชายฝั่งทะเล
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทาง
ทิศตะวันออก ประมาณ 900 เมตร)
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ขนานกับแนวชายฝั่งทะเล
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จรดพื้นที่ตาบลห้วยใหญ่
สภาพภู มิป ระเทศ เป็ น ที่ เนิ น มี ที่ ราบน้อย ที่ราบส าคั ญ จะเป็ นที่ ตั้งของย่านพาณิ ช ยกรรมหรือ
แหล่ งการค้ า และบริเวณย่ านที่ พั กอาศัย จะอยู่ถัดจากหาดพั ทยาขึ้น ไปทางตอนบน โดยที่ ราบจะถูกล้ อ ม
รอบเนินเขาเตี้ยๆ สูงไม่เกิน 100 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง นับตั้งแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเขาเตี้ย
ความสูงประมาณ 35 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อย เขาตาโล และเขาเสาธง
สู งประมาณ 65 เมตร จากระดั บ น้ าทะเลปานกลาง แนวเขานี้ แ ตกตั ว ออกไปต่ อ เนื่ อ งกั บ เขาพั ท ยาทาง
ด้านทิ ศตะวันตก ซึ่งติ ดกั บชายฝั่ งทะเล สู งประมาณ 98 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งทาให้ เกิ ดที่ ราบ
ระหว่างเชิ งเขากั บชายฝั่ งทะเลอี ก 2 แห่ ง อยู่ ทางตอนบนและตอนล่ าง โดยที่ ราบตอนบนส่ วนใหญ่ เป็ นพื้ นที่
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บริเวณนาเกลือซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของชุมชนแถบนี้ ส่วนที่ราบตอนล่าง มีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไปกับ
ชายฝั่งทะเลซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว ทาให้
เกิดทางน้าตามธรรมชาติ ลั กษณะล าน้ าโดยทั่ วๆ ไป มีขนาดเล็ กและตื้ นเขินในช่ วงฤดูแล้ ง เช่ น คลองนาเกลื อ
คลองเสื อแผ้ ว คลองพั ทยา เป็ นต้น รวมทั้งในเขตการปกครองของเมืองพัทยาบางส่ วนยังมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเกาะอยู่ห่าง จากชายฝั่งทะเลประมาณ 8 กิโลเมตร เช่น เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก
สาหรับพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่บริเวณที่ราบซึ่งห่าง
จากชายฝั่งทะเลประมาณ 680 เมตร แสดงดังรูปที่ 3.1-2
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-1 อาณาเขตติดต่อของเมืองพัทยา
ที่มา : แผนทีท่ ้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
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ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการกับแนวชายฝั่ง
≈ 680 เมตร

คาอธิบายสัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ
ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการกับแนวชายฝั่ง
แนวชายฝั่ง
รูปที่ 3.1-2 ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการกับแนวชายฝั่ง
ที่มา : Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
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3.1.2 ทรัพยากรหินและดิน
1) หิน
ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณเมืองพัทยาประกอบด้วยหินประเภทต่างๆ อธิบายได้ดังนี้
แสดงดังรูปที่ 3.1-3
(1) ตะกอนล าน้ าและหิ น กรวด (Alluvium, Eluvium, Vallleyfill, and River Graval) เป็ น
บริเวณที่ต ะกอนดิ น และหิ น กรวดถูกพัดพามาทั บถมโดยน้าซึ่งเกิด ในยุคควอเทอร์น ารีถึงปัจจุบั นลั กษณะ
ดังกล่าวส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพื้นที่เมืองพัทยา
(2) หิ น แกรนิ ต และแกรโนดิ โ อไรท์ (Granite and Granodiorite) เป็ น หิ น อั ค นี ซึ่ ง เกิ ด ใน
ยุคไทรแอสสิก พบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะริมชายฝั่งทะเล
(3) หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนี ซึ่งเกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัส พบเห็ นทางด้านตะวันตกของ
เมืองพัทยาเป็นแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิท
(4) หน่ ว ยหิ น กาญจนบุ รี (Kanchanaburi Formation) เป็ น หิ น ตะกอนที่ เกิ ด จากการสะสม
ตะกอนในยุคคาร์บ อนิ เฟอรัสถึงยุคดีโวเนีย น และยุคไซลู เรียน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มหิ นดินดาน หิ นทราย
ในหลายๆ บริเวณที่แปรสภาพเป็นหินฟิลไลน์ หินอาร์กิลโลท์หินควอร์ทไซด์ และหินชนวนพบเห็นได้บริเวณ
แนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่ด้านเหนือลงมาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา (รวมถึงในเกาะล้าน)
สาหรับบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริเวณพื้นที่
โครงการเป็นหินตะกอนลาน้าและหินกรวด และหินแกรนิตและแกรโนดิโอไรท์
2) ดิน
จั ง หวั ด ชลบุ รี สามารถพบดิ น ได้ 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น พานทอง (Ptg : Phan Thong)
กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ชลบุ รี (Cb : Chon Chonburi) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น บ้ า นบึ ง (Bbg : Ban Bung) และกลุ่ ม ชุ ด ดิ น พั ท ยา
(Py : Patthaya) โดยมีรายละเอียดดังนี้ แสดงดังรูปที่ 3.1-4
(1) กลุ่มชุดดิน พานทอง (Ptg : Phan Thong) เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งสี น้าตาลอ่อน
หรื อสี น้ าตาลปนเทา และมีจุ ด ประสี น้ าตาลเข้ม สี เหลื อง หรือ สี แดง ในดิน ชั้น ล่ างอาจพบพวกเหล็ กและ
แมงกานีสปะปน กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบตามลานตะพักลาน้าระดับต่า มีน้าแช่ขังลึกน้อยกว่า 30 เซนติเมตร นาน 4 - 5 เดือน เป็นดินลึกมาก
มีการระบายน้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าหรือค่อนข้างต่า มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
5.0-6.0 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ทานามากกว่าการปลูกพืชไร่ ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหินกอง
ชุดดินศรีเทพ ชุดดินพานทอง ชุดดินลาปาง และชุดดินเกาะใหญ่
(2) กลุ่มชุดดินชลบุรี (Cb : Chon Buri) เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้าตาลอ่อน
หรือสีน้าตาลปนแดงอ่อน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้าตาล หรือสีเทาปนชมพูพบจุดประ
สีน้าตาลแก่ หรือสีแดงปนเหลืองปะปน เกิดจากตะกอนลาน้าพบบริเวณพื้ นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ
ตามลานตะพักลาน้าระดับต่า มีน้าแช่ขังลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 4 เดือน เป็นดินลึกมีการระบายน้า
ค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า ดินชั้นบนมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
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6.0-7.0 ส่วนดินชั้นล่างมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 มีศักยภาพเหมาะสมในการทานามากกว่า
การปลูกพืชไร่ ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเขาย้อย ชุดดินชลบุรี และชุดดินโคกสาโรง
(3) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น บ้ านบึ ง (Bbg : Ban Bung) เนื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น ทราย สี น้ าตาลปนเทาหรือ สี เทา
ปนชมพู พบจุ ดประสี น้ าตาล สี เหลื องหรือสี เทาในชั้ นดิน ล่ าง บางแห่ งจะพบชั้ นที่ มีการสะสมอิน ทรียวัต ถุ
เป็นชั้นบาง ๆ มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงปานกลาง
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็น
กรดเป็ น ด่างประมาณ 5.5-6.5 มีศักยภาพเหมาะที่จะใช้ในการปลูกหญ้าเลี้ยงสั ตว์ห รือพัฒ นาเป็นทุ่งหญ้ า
ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินอุบล ชุดดินบ้านบึง และชุดดินท่าอุเทน
(4) กลุ่ มชุด ดิน พัท ยา (Py : Patthaya) เนื้อ ดิน เป็ นดิ นทรายบางแห่ งมีเปลื อกหอยปะปนอยู่
ในเนื้ อดิน ดิน มีสี เทา สี เทาถึงสี ขาว หรื อสี น้าตาลปนเทา หรือสีเหลื อง พบบริเวณลู กคลื่ นลอนลาดบริเวณ
ชายหาดทรายหรื อสั น ทรายชายทะเลบางแห่ ง และบริเวณที่ ล าดเชิงเขา มีความลาดชัน ประมาณร้อยละ
2-4 เป็นดินลึก ที่มีการระบายน้าค่อนข้างมากเกินไป ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.5 เมตรตลอดปี มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นด่างปานกลาง เนื้อดินเป็นทราย
จัดทาให้มีความสามารถในการอุ้มน้าได้น้อยเสี่ยงต่อการขาดน้า ความอุดมสมบูรณ์ต่ามาก มีศักยภาพเหมาะสม
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจบางประเภท เช่น มะม่วงหิมพานต์ สับปะรด และพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ชุดดิน
ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบาเจาะ ชุดดินหัวหิน ชุดดินหลังสวน ชุดดินสัตหีบ ชุดดินดงตะเคียน ชุดดินพัทยา
ชุดดินระนองและชุดดินไม้ขาว
สาหรับดินบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในกลุ่มชุดดินพัทยา (Py : Patthaya)
3) แร่ธาตุ
ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้เคยมีการสารวจพบแหล่งแร่พลวง เหล็ก แบไรต์ แคลไซต์ โดโลไมต์
เฟลด์สปาร์ แต่มีปริมาณน้อยไม่คุ้มค่ าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันเหมือ งแร่ที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
มี เพี ย งชนิ ด เดี ย ว ได้ แ ก่ เหมื อ งแร่ หิ น อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การก่ อ สร้ า ง โดยแยกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ แร่ หิ น
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต
จากการสารวจของทรัพยากรธรณีจังหวัดชลบุรี ไม่พบแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมในพื้นที่เขตเมืองพัทยาซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่โครงการ
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รูปที่ 3.1-3 แผนที่หน่วยหิน จังหวัดชลบุรี
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2553
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รูปที่ 3.1-4 แสดงการกระจายตัวของกลุ่มชุดดินจังหวัดชลบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มชุดดิน, แหล่งที่มา www.Idd.go.th, 2557
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3.1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ
1) ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเมืองพัทยาโดยทั่ วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุ มที่พัดผ่านตามฤดู กาล
2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทาให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดูกาล
คือ ฤดูฝ น ฤดูห นาว และฤดู ร้ อน โดยฤดู ฝ นเริ่ม ตั้ งแต่ ก ลางเดือ นพฤษภาคมไปจนถึงกลาง เดื อนตุ ล าคม
ฤดู ห นาวเริ่ ม ตั้ งแต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมไปจนถึ งกุ ม ภาพั น ธ์ ส่ ว นในช่ ว งเปลี่ ย นลมมรสุ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ น
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อนอบอ้าวและมี อุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ในเดือนเมษายน
จากการพิจารณาข้อมูลสถิติภูมิอากาศของเมืองพัทยา ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2530-2559) ของสถานี
ตรวจวัดอากาศพั ทยา ซึ่ งตั้งอยู่ที่ ละติจู ดที่ 12 องศา 55 ลิปดา 12 ฟิลิ ปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา
52 ลิปดา 10 ฟิลิปดาตะวันออก แสดงดังตารางที่ 3.1-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความดันบรรยากาศ (Pressure)
ความดันอากาศเฉลี่ ยตลอดปี มีค่ าเท่ ากับ 1,009.47 เฮกโตปาสคาล โดยมีพิ สั ยอยู่ระหว่าง
999.88-1,021.80 เฮกโตปาสคาล ค่าความดันบรรยากาศสูงสุดที่เคยวัดได้เท่ากับ 1,021.80 มิลลิบาร์ ในเดือน
ธันวาคม ส่วนค่ าความดั นบรรยากาศต่าสุ ดที่ เคยวัดได้มี ค่ าเท่ ากับ 999.88 มิ ลลิ บาร์ ในเดือนกรกฎาคม และ
สิงหาคม
(2) อุณหภูมิ (Temperature)
อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี มีค่าเท่ากับ 27.90 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
ที่เคยตรวจวัดได้เท่ากับ 37.30 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม อุณหภูมิต่าสุดที่เคยตรวจวัดได้เท่ากับ 14.60
องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
(3) จุดน้าค้าง (Dew point)
จุ ด น้ าค้ างตลอดปี เฉลี่ ย มี ค่าเท่ ากั บ 23.30 องศาเซลเซี ยส โดยมีค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด เท่ ากั บ
24.80 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม และมีค่าต่าสุดเท่ากับ 20.00 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
(4) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)
ความชื้นสัมพัท ธ์เฉลี่ยตลอดปี มีค่าเท่ากับ 77.00 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุด -สูงสุด
อยู่ระหว่าง 65.1-87.3 สาหรับความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 93.00 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนตุลาคมและต่าสุ ด
เฉลี่ยเท่ากับ 63.00 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกุมภาพันธ์
(5) ความเร็วและทิศทางลม (Wind)
ความเร็วลมเฉลี่ยในรอบปีเท่ากับ 4.50 นอต โดยเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ในเดื อ นเมษายนถึ งเดื อ นกั น ยายน และลมที่ พั ด มาจากทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ในเดื อ นตุ ล าคมถึ ง
เดือนธัน วาคม นอกจากนี้ ยั งมีล มพัดประจ าถิ่น คือ ลมบก และลมทะเล โดยช่วงกลางวันจะเป็นลมทะเล
พัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง และช่วงกลางคืนจะเป็นลมบก โดยพัดจากฝั่งออกสู่ทะเล
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(6) ปริมาณฝน (Rainfall)
ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ 1,109.9 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 226.2 มิลลิเมตร ในเดือนตุลาคม มีปริมาณน้าฝนต่าสุดเท่ากับ 9.90 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม ส่วน
จานวนวันที่มีฝนตกในรอบปีจานวน 104.90 วัน
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ตารางที่ 3.1-1 แสดงสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2530-2559 สถานีตรวจวัดอากาศพัทยา
Elements
Pressure (hPa)

Temperature (Celcius)

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

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

Pan Evaporation (mm.)
Rainfall (mm.)

Sunshine Duration (hr.)
Phenomena (Days)

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

JAN
1,012.2
4.1
1,020.72
1,001.52
30.6
36
23.3
17
26.4
21
73
85
60
24
7.1
5.5
3.6
NE
4.1
35
133.1
16.9
2.2
88.2
39.2
0
14.2
0
0.5
0.1

FEB
1,011.5
4.3
1,019.98
1,004.69
31.2
37.1
24.4
17.5
27.3
22.5
76
88
63
28
8.1
6.3
3.8
SW
4.1
35
133.8
19.4
2.7
51.4
220.5
0
8.3
0
0.8
0

MAR
1,010.3
4.3
1,021.75
1,002.23
31.9
37.3
25.5
18.9
28.3
23.8
78
89
64
25
9.3
7.7
4.5
S
4.3
45
158.2
51.2
4.8
81.8
220.6
0
6.8
0.1
2.5
0.1

APR
1,008.9
4.3
1,016.27
1,000.82
33
37
26.4
20.8
29.3
24.7
77
88
64
37
10.4
9.3
4.9
SW
3.8
37
163.9
63
6.4
60.2
230.5
0
5.4
0
4.5
0

MAY
1,007.6
3.9
1,013.2
1,001.89
32.6
36.3
26.6
21.5
29.4
24.8
77
88
66
39
12.4
11.4
6.6
SW
3.9
45
156.1
127.3
10.8
113.3
174.5
0
0.7
0.1
7
0

หมายเหตุ : *หมายถึง ไม่มีข้อมูล
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560
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JUN
1,007.1
3.3
1,014.06
999.88
31.9
35.4
26.4
21.3
29
24.7
77
87
67
45
13
12.2
7.4
SW
5
47
147.6
132.2
12.4
189.4
139.7
0
0.2
0
4.9
0.1

JUL
1,007.2
3.3
1,013.01
1,000.44
31.6
34.9
26.1
21.4
28.6
24.1
77
87
67
49
12.8
12.1
7.8
SW
5.3
35
148
101.1
12.6
76.6
142.5
0
0.1
0
3.1
0

AUG
1,007.5
3.5
1,013.62
1,000.43
31.4
34.5
26.1
22
28.5
24.1
78
87
67
47
12.8
12.2
7.9
SW
5
41
147.7
91.4
12.7
128.7
129.8
0
0
0
4.2
0

SEP
1,008.3
4
1016.02
1000.94
25.3
21.5
27.8
24.2
81
91
71
35
12.2
11.3
7.9
SW
3.7
35
119.4
209
16
135.6
121.7
0
0.2
0
7.8
0

OCT
1,009.8
4.1
1017.01
1002.65
30.9
34.6
24.5
19.8
27.1
23.9
83
93
71
42
9.2
8.3
7
NE
3.6
45
107.6
226.2
17
114.4
152.3
0
3.1
0
9.8
0

NOV
1,010.9
4.1
1019.24
1003.66
30.7
35.6
24.1
19
27
22.1
76
86
64
31
8.5
7.6
4.9
NE
5.3
32
127.2
62.3
5.8
64.5
187.5
0
9.9
0
3.4
0

DEC
1012.3
4.1
1021.82
1003.54
30.1
35.9
23
14.6
26.1
20
70
81
58
31
7.6
6.5
3.6
NE
6
35
141.1
9.9
1.5
48.6
226.3
0
17.5
0
0.6
0

Annual
1009.47
3.94
1021.82
999.88
25.1
14.6
27.9
23.3
77
87.3
65.1
24
10.3
9.2
5.8
4.5
47
1,683.7
1,109.9
104.9
189.4
2,185.1
0
66.4
0.2
49.1
0.3

2) คุณภาพอากาศ
สถานี ตรวจวัดอากาศในจังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 4 สถานี คือ สถานีส นามกีฬาเทศบาลนคร
แหลมฉบัง สถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาหิน สถานีศูนย์เยาวชนเทศบาลอาเภอศรีราชาและ
สถานีสานักงานสามัญศึกษาชลบุรี
ส าหรั บ สถานี ตรวจวัดคุ ณ ภาพอากาศที่ ใกล้ กั บพื้ นที่ โครงการมากที่ สุ ด คื อ สถานี สนามกี ฬ า
เทศบาลนครแหลมฉบัง มีระยะห่างจากที่ตั้งโครงการ ประมาณ 23 กิโลเมตร โดยสรุปผลการตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศย้ อ นหลั ง ปี พ.ศ. 2558 จ าแนกข้ อ มู ล เป็ น รายเดื อ น ได้ แ ก่ SO2, NO2, O3, PM10 และ PM2.5
แสดงดังตารางที่ 3.1-2 มีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2559 จากผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ พบ ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO2)
มีค่าสูงสุด 0.2303 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าสูงสุด 0.1072 มิลลิกรัม/
ลู ก บาศก์ เมตร ก๊ าซโอโซน (O3) 1 ชั่ ว โมง มี ค่ าสู งสุ ด 0.2297 มิ ล ลิ ก รัม /ลู ก บาศก์ เมตร ก๊ าซโอโซน (O3)
8 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด 0.2081 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าสูงสุด
0.1180 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู กบาศก์ เมตร และฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5) มี ค่ าสู งสุ ด 0.0760
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าเฉลี่ยรายเดือนไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด
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ตารางที่ 3.1-2 ศูนย์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2559

ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
ค่ามาตรฐาน

ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2)
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(mg/m3)
0.1780
0.0157
ไม่เกิน 0.781/

ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2)
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(mg/m3)
0.1787
0.0489
ไม่เกิน 0.322/

ก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซด์ (CO)
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(mg/m3)
ไม่มีการตรวจวัด
ไม่มีการตรวจวัด
ไม่เกิน 34.2 1/

ก๊าซโอโซน (O3)
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
(mg/m3)
(mg/m3)
0.2434
0.1924
0.0942
0.0785
3/
ไม่เกิน 0.20
ไม่เกิน 0.143/

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10)
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(mg/m3)
0.1440
0.0370
ไม่เกิน 0.12/

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5)
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(mg/m3)
0.085
0.011
ไม่เกิน 0.055/

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2535) เรื่อง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2535
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน
พิเศษ 58 ง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
5/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ
37 ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2560
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3) คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่ป รึกษาได้มอบหมายให้ บ ริ ษัท เอเวอร์กรีน คอนซัล ติ้ง จากัด ดาเนิ นการตรวจวัดคุณ ภาพ
อากาศภายในพื้ น ที่ โ ครงการ เมื่ อ วั น ที่ 11-14 ตุ ล าคม 2560 แสดงดั ง รู ป ที่ 3.1-5 และรู ป ที่ 3.1-6
ซึง่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้วิเคราะห์ โดยมีดัชนีในการตรวจวัด
ได้แก่ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซั ลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊ าซคาร์ บ อนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊ าซไฮโดรคาร์ บ อนทั้ งหมด (THC) โดยมี
รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังนี้

จุดตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ

รูปที่ 3.1-5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
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รูปที่ 3.1-6 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560

ผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2560 มีดังนี้ ปริมาณฝุ่นละอองรวม
(TSP) เท่ า กั บ 0.0660 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เมตร ปริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก (PM10) เท่ า กั บ 0.0420
มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เมตร ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) เท่ า กั บ 0.4581 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร
ก๊าซซัล เฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เท่ากับ 0.0107 มิ ล ลิ ก รัม /ลู กบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เท่ ากั บ 0.1238 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เมตร ปริ มาณก๊ าซไฮโดรคาร์บ อนทั้ งหมด เท่ ากั บ 1.2016 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าว ไม่เกินมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 3.1-3
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ตารางที่ 3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณสนามกีฬา เทศบาลนครแหลมฉบัง พ.ศ. 2559
และพื้นที่โครงการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ปริมาณมลพิษที่ตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่โครงการ1/
บริเวณสนามกีฬา
ค่ามาตรฐาน
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
0.0660
ไม่เกิน 0.333/ (ในเวลา 24 ชม.)
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)
0.000003
0.144
ไม่เกิน 0.123/ (ในเวลา 24 ชม.)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
0.000007
ไม่เกิน 0.303/ (ในเวลา 24 ชม.)
0.1780
ไม่เกิน 0.782/ (ในเวลา 1 ชม.)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
0.000119
0.1787
ไม่เกิน 0.324/ (ในเวลา 1 ชม.)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
0.003231
ไม่มีการตรวจวัด
ไม่เกิน 34.202/ (ในเวลา 1 ชม.)
ก๊าชไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC)
0.000608
ไม่มีการตรวจวัด
หมายเหตุ : 1/ผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2560
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2535) เรื่อง ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2535
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560
มลพิษที่ตรวจวัด

สาคัญ เช่น ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาใต้ ก็จะมีคุณภาพเกินค่ามาตรฐานกาหนดและมี
ปัญหามลพิษบ้าง แต่ในปริมาณไม่สูงมากนัก ประกอบกับ เมืองพัทยาได้รับอิทธิพลจากลมทะเลจึงสามารถลด
ปัญหามลภาวะทางอากาศลงได้บ้าง
3.1.4 เสียง
เสียงโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เสียงสบอารมณ์ (Sound) หมายถึง เสียงที่ฟังแล้วสบาย
ใจสามารถปฏิบัติงานได้ ดี และเสียงอึกทึก (Noise) หมายถึง เสียงที่คนไม่ต้องการเนื่องจากไม่มีความไพเราะ
นุ่มนวล กระด้างหู ซึ่งเสียงอึกทึกจะมีลักษณะดังนี้
- เสียงทุ้มที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานๆ
- เสียงแหลมเกิดขึ้นเป็นเวลานาน
- เสียงที่เกิดจากการกระแทกในช่วงเวลาสั้นๆ
- เสียงที่เกิดจาการกระแทกที่ดังมากเป็นจังหวะหรือเป็นครั้งคราว
- เสียงที่เกิดดังขึ้นเป็นพักๆ
โดยระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปจาแนกตามแหล่งหรือสถานที่ที่มีเสียง แสดงดังตารางที่ 3.1-4
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ตารางที่ 3.1-4 ระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปจาแนกตามแหล่งหรือสถานที่ที่มีเสียงดัง
ระดับความดัง
ของเสียง dB(A)
140
130
120
110

การวิเคราะห์
ลักษณะของเสียง
เสียงดังเกินขีดการรับฟัง
(ทาให้ปวดหู)
เริ่มก่อให้เกิด
ความระคายเคืองหู
เริ่มรู้สึกหรือ
สะเทือนแก้วหู

100
เสียงดังมาก

แหล่งกาเนิดสภาพแวดล้อมของเสียง
ภายนอกอาคาร
ภายในอาคาร
อยู่ใกล้เครื่องยนต์ Jet
เสียงเครื่องบินบินขึ้น
ที่ระดับความสูง 500 ฟุต
เสียงเครื่องบินบินขึ้น
ที่ระดับความสูง 1,000 ฟุต
เสียงคอนเสิร์ตเพลงร็อก
หรือเสียงตะโกนข้างหู
เสียงแตรรถยนต์,รถจักรยานยนต์
ที่ระยะ 25 ฟุต

วงดนตรีร็อค
เสียงภายในห้องโดยสาร
เครื่องบิน
เสียงผู้ชมในสนามกีฬา

90

เสียงถนนที่มีการจราจรคับคั่ง

เสียงวงดนตรี Symphony
หรือโรงงานอุตสาหกรรม

80

เสียงพอรับได้

เสียงรถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็ว
40 ไมล์ตอ่ ชั่วโมง
เสียงสานักงานที่วุ่นวาย

เสียงภายในรถที่วิ่งด้วย
ความเร็วสูง, เครื่องล้างจาน

70

เสียงดัง

เสียงถนนที่มีรถวิ่ง

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า, คน
ถกเถียงหรือทะเลาะกัน

เสียงทั่วไปหรือเสียงสนทนา
ธรรมดา
เงียบ

เสียง Condenser Air
ที่ระยะ 15 ฟุต, เสียงสานักงานทั่วไป
เสียงผูค้ นสนทนาหรือพูดเสียงค่อยๆ
เสียงนกร้อง, เสียงสานักงานที่ค่อนข้าง
เงียบสงบ
เสียงพูดเบาๆ
ห้องที่ค่อนข้างเงียบ, เสียงใบไม้ตก
หรือเสียงกระซิบ
เสียงหายใจ,คืนเงียบในชนบท
เสียงที่มนุษย์เริ่มได้ยิน

60
50
40
30

เสียงค่อนข้างเงียบ

20
10
0
ที่มา : สมศักดิ์, 2549

เริ่มได้ยินเสียง
เริ่มต้นการได้ยิน
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สานักงานทั่วไป
โถงเปิดโล่งขนาดใหญ่
สานักงานส่วนตัว
ห้องนอน, บ้านที่ไม่มีวิทยุ
ห้องเก็บเสียงหรือห้องโรง
ภาพยนตร์ทไี่ ม่มคี น
ห้องอัดเสียง
-

1) ระดับความดังเสียงย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)
จากข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดชลบุรีมี สถานีตรวจระดับเสียง
จ านวน 3 สถานี ในปี พ.ศ. 2556-2557 คื อ ส านั ก งานสามั ญ ศึ ก ษาจั ง หวั ด ชลบุ รี อ าเภอเมื อ งชลบุ รี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาหิ น ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา และสานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรีราชา ในปี พ.ศ. 2558 มีสถานีตรวจระดับเสียง จานวน 3 สถานี คือ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
13 (ชลบุ รี) อาเภอเมืองชลบุ รี โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพบ้ านเขาหิ น ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา และ
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาเภอศรีราชา ซึ่งสถานีตรวจวัด ระดับ เสี ยงที่ใกล้ กับพื้น ที่
โครงการมากที่สุดในปี พ.ศ. 2556-2557 คือ สานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง มีระยะห่างจากที่ตั้งโครงการ
ประมาณ 22 กิโลเมตร และ ปี พ.ศ. 2558 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาเภอศรีราชา
มีระยะห่างจากที่ตั้งโครงการ ประมาณ 25 กิโลเมตร (จากการข้อมูลระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า
มีข้อมูลระดับเสียงล่าสุดถึงปี พ.ศ. 2558 เท่านั้น) โดยสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี
พ.ศ. 2556-2558 จาแนกข้อมูลเป็นรายปี คือ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq24 hr) ซึ่งมีค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย
ไม่เกิน 70 dB(A) โดยรายละเอียดดังนี้
ปี พ.ศ. 2556 จากผลการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งบริ เวณส านั ก งานเทศบาลนครแหลมฉบั ง
อาเภอศรีราชา สรุปทั้งปี พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) มีค่าต่าสุด เท่ากับ 54.5 dB(A) และ
ค่าสูงสุด 75.0 dB(A) อยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ปี พ.ศ. 2557 จากผลการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งบริ เวณส านั ก งานเทศบาลนครแหลมฉบั ง
อาเภอศรีราชา สรุปทั้งปี พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) มีค่าต่าสุด เท่ากับ 55.6 dB(A) และ
ค่าสูงสุด 64.7 dB(A) อยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ปี พ.ศ. 2558 จากผลการตรวจวัดระดับเสี ยงบริเวณมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา อาเภอศรีราชา สรุป ทั้งปี พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) มีค่าต่าสุด เท่ากับ 54.8
dB(A) และค่าสูงสุด 67.1 dB(A) อยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ตารางที่ 3.1-5 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด
ปี

สถานีตรวจวัด

พ.ศ. 2556 สานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
พ.ศ. 2557 สานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2560
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ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
มาตรฐาน
(Leq24 hr) dB(A)
ระดับเสียง
เฉลี่ย dB(A)
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
54.5
75.0
55.6
64.7
ไม่เกิน70
54.8
67.1

2) ระดับความดังเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
ทางโครงการมอบหมายให้ บริษัท เอเวอร์กรีน คอนซัลติ้ง จากัด ดาเนินการตรวจวัดระดับ
เสียงบริเวณพื้นที่โครงการโดยตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ในวันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แสดง
ดังรูปที่ 3.1-7 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้วิเคราะห์ ซึ่งดัชนีที่
ทาการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
สรุ ป ผลการตรวจวัดระดับ เสี ยงในบริเวณพื้นที่ โครงการ ดังนี้ระดับเสี ยงเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง
(Leq24hr) เท่ า กั บ 54.80 dB(A) และระดั บ เสี ย งสู ง สุ ด (Lmax) เท่ า กั บ 78.40 dB(A) อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไม่ เกิ น
ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 70 dB(A) และระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด
115 dB(A)

รูปที่ 3.1-7 การตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560
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3.1.5 การเกิดแผ่นดินไหว
1) การเกิดแผ่นดินไหว
จากสถิ ติ ก ารตรวจวั ด ความรุ น แรงของการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และ
จากการศึกษาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณีที่เกิดปรากฎการณ์แผ่นดินไหวขึ้นในประเทศไทย
ในพื้น ที่ต่างๆ หลายครั้ง จึ งได้แสดงแผนที่บริเวณที่มีความเสี่ ยงภัยแผ่ นดินไหว จากข้อมูล ธรณี วิทยาด้าน
รอยเลื่อนมีพลังและแผ่นดินไหว ของกรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานอื่นๆ แบ่งเป็นเขตที่ครอบคลุมจังหวัดที่
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการออกแบบสิ่งก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ที่จะต้อง
ออกแบบรับแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 เขต แสดงดังรูปที่ 3.1-8 ดังนี้
(1) บริเวณเขต 0 (ความรุนแรงน้อยกว่า II เมอร์คัลลี)
(2) บริเวณเขต 1 (ความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี)
(3) บริเวณเขต 2 ก (ความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี)
(4) บริเวณเขต 2 ข (ความรุนแรง VII-VIII เมอร์คัลลี)
สาหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี
คือ
- ความรุนแรง III- IV เมอร์คัลลี ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว (มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมี
ความเสียหายบ้าง)
- ความรุนแรง III เมอร์คัลลี (เบา) คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่าพื้นสั่น
- ความรุนแรง IV เมอร์คลั ลี (พอประมาณ) คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้
สภาพของแผ่นดินไหว คือ คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่าพื้นสั่นถึงคนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ รวมถึงผู้อยู่บน
อาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว (มีความเสี่ยงน้อยแต่อาจมีความเสียหายบ้าง)
จากการตรวจสอบตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน
ของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ได้กาหนด
พื้นทีเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวได้ ดังนี้
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
“บริ เวณที่ 1” หมายความว่ า พื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ เป็ น ดิ น อ่ อ นมากที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบ
จากแผ่ นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จั งหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสมุทรสาคร
“บริ เวณที่ 2” หมายความว่ า พื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ อ ยู่ ใกล้ ร อยเลื่ อ นที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-8 บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย พ.ศ. 2548
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2548
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สาหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ได้อยู่ ในบริเวณเฝ้าระวัง บริเวณที่ 1 และ
บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรั บ อาคารในการต้านทานแรงสั่ น สะเทือนของแผ่ นดินไหว พ.ศ. 2550 จึงมิได้ถูกประกาศให้ ออกแบบ
อาคารเพื่อรองรับการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
3.1.6 ทรัพยากรน้า
1) น้าผิวดิน
จังหวัดชลบุรีต้องอาศัยแหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีปริมาณน้าที่เพียงพอ
ต่อการใช้บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพราะจังหวัดชลบุรีไม่มีแม่น้าไหลผ่านและแหล่งน้าธรรมชาติ
มีน้อย จานวนแหล่งน้าในจังหวัดชลบุรีสรุปได้ ดังนี้
(1) แหล่งน้าตามธรรมชาติ
• แหล่งน้าตามธรรมชาติที่มิใช่ทะเล
แหล่ งน้ าผิวดิน ส่วนใหญ่ จะอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอาเภอพนัส นิคมและ
อาเภอบ่อทอง ทางน้าจะไหลขึ้นเหนือ เช่น คลองเชิด คลองใหญ่ และคลองหลวงซึ่งจะไหลไปบรรจบกันเป็น
คลองพานทอง และไหลทางทิ ศตะวัน ตกรวมกับ แม่น้ าบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนั้ น มี
คลองบางพระ คลองบางละมุง คลองแพร่ง ห้ วยชากนอกและห้ วยใหญ่ เป็นต้น ส าหรับ คลองอื่นๆ ได้แก่
คลองยายดา คลองบางหัก คลองบางทิว และคลองบางนางบริเวณตอนกลางและตอนใต้ของพื้น ที่จังหวัด
มี ท างน้ าต่ างๆ เช่ น คลองร่ า คลองระเริ ง คลองปลวกแดง และคลองดอกกราย เป็ น ต้ น ไหลมารวมกั น
เป็ น คลองใหญ่ ก่ อนที่ จ ะไหลมาทางใต้ล งสู่ อ่ าวไทยที่ อาเภอเมื องระยอง นอกจากนี้ จากอาเภอเมื องจนถึ ง
อ าเภอสั ต หี บ ยั งมี ท างน้ าสั้ น ๆเล็ ก ๆ ไหลลงสู่ อ่ า วไทยหลายสาย เช่ น คลองบางสร้ อ ย คลองบางละมุ ง
คลองห้วยใหญ่ และคลองบางเสร่ แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่น้า ห้วย ลาธาร และคลอง จานวนทั้งสิ้น
461 สาย สามารถใช้งานได้ในฤดูแล้งจานวน 368 สาย และมีแหล่ งน้าอื่นๆ เช่น หนองบึง และน้าพุน้าซับ
จานวนทั้งสิ้น 143 แห่ง ซึ่งสามารถใช้งานได้ในหน้าแล้งจานวน 133 แห่ง
• แหล่งน้าตามธรรมชาติที่เป็นน้าทะเล
จังหวัดชลบุรีมีชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและมีชื่อเสียง ได้แก่ หาดพัทยา
หาดบางแสน หาดจอมเทียน เป็นต้น นอกจากนี้จังหวัดชลบุรีมีเกาะประมาณ 46 เกาะ ซึ่งเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ
เกาะคราม เกาะสี ชั ง และเกาะล้ าน ตามล าดั บ ท้ องทะเลรอบเกาะบางแห่ งมี แนวปะการังและหิ น ใต้น้ า
โดยในปี พ.ศ. 2558 สานักงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้เก็ บตัวอย่างน้า
ในจังหวัดชลบุรีบริเวณพัทยากลาง จานวน 2 ครั้ง/ปี พบว่า คุณภาพน้าทะเลบริเวณพัทยากลางอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมโดยปัญหาคุณภาพน้าทะเลที่เกิดขึ้นซึ่งมีค่ากลุ่มแบคทีเรีย (TCB หรือ FCB หรือ Enterdococci)
และค่าตะกั่ว (Pb) ที่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเลและชายฝั่ง
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ส าหรั บ พื้ น ที่ โครงการอยู่ ห่ างชายฝั่ งทะเลประมาณ 680 เมตร แสดงดั ง รู ป ที่ 3.1-2
ชายหาด ที่อยู่ ใกล้ เคียงพื้น ที่โครงการมากที่สุ ด ได้แก่ ชายหาดพัทยา อยู่ห่ างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นสะดุดตาเป็น ชายหาดที่สวยงามทอดตัวเป็นแนวยาว นักท่องเที่ยว
นิยมไปเล่นน้า นั่งพักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน้าต่างๆ
(2) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
จังหวัดชลบุรี มีอ่างเก็บน้า จานวน 12 แห่ง แบ่งเป็น อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่จานวน 1 แห่ง
ได้แก่ อ่างเก็บน้าบางพระ อ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน 11 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้าหนองค้อ อ่างเก็บน้ามาบ
ประชัน อ่างเก็บน้าหนองกลางดง อ่างเก็บน้าห้วยสะพาน อ่างเก็บน้าห้วยขุนจิต อ่างเก็บน้าชากนอก อ่างเก็บ
น้าบ้ านบึ ง อ่างเก็บน้ ามาบฟักทอง 1 อ่างเก็บน้ามาบฟักทอง 2 อ่างเก็บน้าห้ วยตู้ 1 และอ่างเก็บน้าห้ วยตู้
2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• อ่ า งเก็ บ น้ าบางพระ ตั้ ง อยู่ ที่ อ าเภอศรี ร าชา ปริ ม าตรน้ าที่ ร ะดั บ กั ก เก็ บ ปกติ 117
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บ น้ าหนองค้อ ตั้งอยู่ที่อาเภอศรีราชา ปริ มาตรน้าที่ระดับกักเก็บ ปกติ 21.40
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 20.40 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บน้ามาบประชัน ตั้งอยู่ที่อาเภอบางละมุง ปริมาตรน้าที่ระดับกักเก็บปกติ 16.60
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 15.84 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บน้าหนองกลางดง ตั้งอยู่ที่อาเภอศรีราชา ปริมาตรน้าที่ระดับกักเก็บปกติ 7.65
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 5.072 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บ น้าห้ วยสะพาน ตั้งอยู่ที่อาเภอศรีราชา ปริมาตรน้าที่ระดับกักเก็บปกติ 3.84
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 3.064 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บน้าห้วยขุนจิต ตั้งอยู่ที่อาเภอบางละมุง ปริมาตรน้าที่ระดับกักเก็บปกติ 4.80
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 2.718 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บ น้ าชากนอก ตั้งอยู่ที่ อาเภอบางละมุง ปริมาตรน้าที่ ระดับกักเก็บ ปกติ 7.03
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 5.131 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บ น้ าบ้ านบึ ง ตั้ งอยู่ที่ อ าเภอบ้ านบึ ง ปริมาตรน้ าที่ ระดับ กั กเก็บ ปกติ 10.979
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 8.267 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บน้ามาบฟักทอง 1 ตั้งอยู่ที่อาเภอบางละมุง ปริมาตรน้าที่ระดับกักเก็บปกติ 1.23
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 0.973 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่างเก็บน้ามาบฟักทอง 2 ตั้งอยู่ที่อาเภอบางละมุง ปริมาตรน้าที่ระดับกักเก็บปกติ 1.98
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 1.60 ล้านลูกบาศก์เมตร
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• อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยตู้ 1 ตั้ ง อยู่ ที่ อ าเภอสั ต หี บ ปริ ม าตรน้ าที่ ร ะดั บ กั ก เก็ บ ปกติ 1.5
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 1.483 ล้านลูกบาศก์เมตร
• อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยตู้ 2 ตั้ ง อยู่ ที่ อ าเภอสั ต หี บ ปริ ม าตรน้ าที่ ร ะดั บ กั ก เก็ บ ปกติ 2.97
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้าที่ใช้การได้ 2.696 ล้านลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ จากการสารวจโดยรอบพื้นที่โครงการพบแหล่งน้าธรรมชาติที่มิใช่ทะเล คือ อ่างเก็บน้า
มาบประชัน มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 8 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.1-9

ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการและ
อ่างเก็บน้ามาบประชัน
≈ 8 กิโลเมตร

คาอธิบายสัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ
ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการกับอ่างเก็บน้ามาบประชัน
ขอบเขตอ่างเก็บน้ามาบประชัน
รูปที่ 3.1-9 ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการและอ่างเก็บน้ามาบประชัน
ที่มา : Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
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2) น้าใต้ดิน
น้าใต้ดินหรือน้าบาดาลในจังหวัดชลบุรีอยู่บริเวณที่รองรับด้วยหินแข็งที่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้
แสดงดังรูปที่ 3.1-10 และแหล่งน้าบาดาลในจังหวัดชลบุรี สามารถแบ่ง ได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้
(1) แหล่งน้าบาดาลในหินร่วน
น้าบาดาลที่กักเก็บอยู่ในหินร่วนทั้งหมดแตกต่างกันออกไปทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับชนิดของตะกอน ลักษณะการเกิดและลักษณะโครงสร้างของพื้นที่บริเวณที่ตะกอนสะสมตัว
(2) แหล่งน้าบาดาลในหินแข็ง
น้าบาดาลในหินแข็งเป็นน้าที่ได้จากช่องว่างที่เกิดจากรอยแตก รอยร้าว รอยแยก รอยเลื่อน
บริเวณที่เกิดจากหินผุ ช่องว่างหรือโพรง ที่เกิดจากการละลายของหินปูน มีศักยภาพในการให้น้าไม่สูงมากนัก
ยกเว้น บริเวณมีโพรงหรื อ ถ้าขนาดใหญ่ ส่ ว นในบริเวณพื้ น ที่ โครงการนั้ น จั ด อยู่ ในแหล่ งน้ าบาดาลในชั้ น
กรวดทราย ลาน้ายุคเก่า
น้าใต้ดินหรือน้าบาดาลในจังหวัดชลบุรี สามารถแบ่งตามเขตน้าใต้ดินตามลักษณะของหิน
อุ้มน้า (Aquifers) และการกักเก็บน้าจากแผนที่อุทกธรณีของกรมทรัพยากรธรณี ได้ดังนี้
- เขตบริ เวณที่ มี ป ริ ม าณน้ ามาก มี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวาง พบตามบริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ า
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าและชายฝั่งทะเล ความหนาของชั้นหินซึ่งเป็นดินตะกอนลาน้าประมาณ 30 เมตร
ให้น้าตั้งแต่ 10-100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้าดี แต่บริเวณที่ใกล้ทะเลน้าจะเค็มกร่อย
- เขตบริเวณที่มีน้าปานกลาง มีบริเวณเล็กๆ ทางตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้ของจังหวั ด
ชลบุ รี ชั้ น น้ าได้ จ ากรอยแยกหรื อ โพรงหิ น ปู น ให้ น้ าปานกลางระหว่ า ง 5-35 ลู ก บาศก์ เมตร/ชั่ ว โมง
คุณภาพน้าดี
- เขตบริเวณที่มี ป ริม าณน้าน้ อย มีพื้ น ที่ กว้างขวาง และพบอยู่บ ริเวณชายฝั่ งทะเลหรือ
อยู่ลึกห่างจากฝั่ งทะเลเข้าไป ชั้นหิน แข็งใกล้ เขา ความหนาของหินน้อ ยกว่า 50 เมตร ให้น้าระหว่าง 2-10
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพดีพอใช้นอกจากบริเวณที่อยู่ใกล้ฝั่งทะเล เขตบริเวณที่มีปริมาณน้าน้อยมาก
หรือไม่มีเลย ส่วนใหญ่ให้น้าน้ อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พบบริเวณทางตอนใต้ของจังหวัดชลบุรี และ
ตอนในของจังหวัดชลบุรี
สาหรับพื้นที่โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ มิได้ใช้น้าบาดาลแต่อย่างใด เนื่องจาก
โครงการใช้น้าจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-10 ประเภทของชั้นน้าบาดาล จังหวัดชลบุรี
ที่มา : จังหวัดชลบุรี, 2553
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3.1.7 ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเป็น ระบบนิเวศวิทยาของความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิต
และสภาพแวดล้ อม ในบริเวณเชื่ อมต่อ ระหว่างระบบนิ เวศวิท ยาทางบก และระบบนิ เวศวิท ยาทาง ทะเล
ความสมดุ ล ของระบบนิ เวศชายฝั่ ง ส่ งผลให้ เกิ ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความหลากหลายในท้ อ งทะเล
ระบบนิ เวศชายฝั่งทะเลที่สาคัญ ได้แก่ ระบบนิเวศป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล
และหาดทราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชายหาด
ชายหาดของจังหวัดชลบุรี ที่เป็นชายหาดทรายสวยงามมีชื่อเสียง เป็นที่นิ ยมไปท่องเที่ยวกันเป็น
จานวนมาก ประกอบด้วย
• หาดบางแสน อยู่ ห่ างจากตั ว เมื อ งชลบุ รีป ระมาณ 13 กิ โลเมตร เป็ น หาดที่ มี ถ นนเลี ย บ
ชายหาดยาวประมาณ 25 กิ โลเมตร ปั จ จุ บั น ได้ รับ การปรับ ปรุงและจั ด ระเบี ย บชายหาดเหมาะส าห รั บ
นักท่องเที่ยวไปพักผ่อนและเล่นน้าทะเล
• หาดพัทยา เป็นหาดทรายที่มีชื่อเสียงทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นชายหาดที่
ทอดตัวเป็นแนวโดยตลอดระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณหาดมีต้นไม้ใหญ่น้อยให้ร่มเงาเป็นที่ร่มรื่นมี
ถนนเลียบชายหาด สามารถชมความงามของทิวทัศน์ได้ทั้งยามเช้าและยามเย็น
• หาดจอมเที ย น ต่ อ จากหาดพั ท ยาไปทางใต้ ตามเส้ น ทางถนนพระต าหนั ก ประมาณ
5 กิ โลเมตร จะถึ งหาดจอมเที ย นซึ่ งมี ค วามเป็ น ธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด สงบเงียบ ชายหาดยาว
ประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณชายหาดมีต้นตาลขึ้นเป็นแถวแนวยาว เป็นที่นิยมของนั กท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
2) ป่าชายเลน
ป่าชายเลน เป็นป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ บางครั้งเรียกป่าเลนน้าเค็มหรือป่าโกงกาง มีเหลืออยู่ประมาณ
900 ไร่ อยู่บริเวณคลองตาหรุถึงคลองเกลือในเขตอาเภอเมืองชลบุรี มีลักษณะเป็นหย่อมเล็กๆ มีความสมบูรณ์
ของป่ าในระดับ ต่ามาก พัน ธุ์ไม้ที่ สาคัญ ได้แก่ แสม และโกงกาง โดยจากการศึ กษาไม่ พบพื้นที่ ป่าชายเลน
ในบริเวณใกล้เคียงโครงการแต่อย่างใด
3) การกัดเซาะชายฝั่ง
ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวาง
ผังท่าเรือ เพื่อรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งด้านตะวันออก ในปี พ.ศ.2552 พบว่า จังหวัดชลบุรี
มี พื้ น ที่ ที่ มี ก ารกั ด เซาะจ านวน 4 อ าเภอ คื อ อ าเภอเมื อ ง บางละมุ ง ศรีราชา และสั ต หี บ รวมระยะทาง
การกั ด เซาะ 17.6 กิ โ ลเมตร จั ง หวั ด ระยองมี พื้ น ที่ ที่ มี ก ารกั ด เซาะ 3 อ าเภอ คื อ อ าเภอเมื อ ง บ้ า นฉาง
และแกลง รวมระยะทางที่ มีก ารกั ดเซาะ 24.35 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุ รีมีพื้ น ที่ที่ มีก ารกัดเซาะ จานวน
4 อ าเภอ คื อ แหลมสิ งห์ ขลุ ง นายายอาม และท่ า ใหม่ รวมระยะทางที่ มี ก ารกั ด เซาะ 31.17 กิ โลเมตร
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และจั ง หวั ด ตราดมี พื้ น ที่ ที่ มี ก ารกั ด เซาะจ านวน 3 อ าเภอ คื อ อ าเภอเมื อ ง แหลมงอบ และคลองใหญ่
รวมระยะทางที่มีการกัดเซาะ 47.61 กิโลเมตร
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2554 พบว่ าจั งหวั ด ชลบุ รี มี พื้ น ที่ ที่ มี ก ารกั ด เซาะชายฝั่ งจ านวน 4 อ าเภอ
คือ อ าเภอบางละมุ ง อาเภอเมื อ งชลบุ รี อ าเภอศรีราชา และอ าเภอสั ตหี บ มี พื้ น ที่ กัด เซาะรวมระยะทาง
24.35 กิ โลเมตร โดยเป็ น พื้ น ที่ ถูก กัด เซาะปานกลาง จังหวัด ระยองมี พื้ น ที ที่ มี การกัด เซาะชายฝั่ งจ านวน
3 อาเภอ คือ อาเภอแกลง อาเภอบ้านฉาง อาเภอเมืองระยอง มีพื้นที่กัดเซาะรวม 53.66 กิโลเมตร โดยเป็น
พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะปานกลาง จังหวัดจันทบุ รีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง จานวน 4 อาเภอ คือ อาเภอขลุง
อาเภอท่าใหม่ อาเภอนายายอาม อาเภอแหลมสิงห์ มีพื้นที่กัดเซาะรวม 35.21 กิโลเมตร โดยแยกเป็ นพื้นที่
กัดเซาะปานกลาง 23.21 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 12 กิโลเมตร และจังหวัดตราด มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะ
ชายฝั่งจานวน 3 อาเภอ คือ อาเภอคลองใหญ่ อาเภอเมือง และอาเภอแหลมงอบ มีพื้นที่กัดเซาะรวม 46.63
กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง
3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
1) ทรัพยากรป่าไม้
ในปี 2556 จังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่ป่าไม้ 350,937.56 ไร่ หรือ 561.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 12.47 %
ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด
จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง ได้แก่
ป่าบางละมุง มีพื้นที่ประมาณ 103,000 ไร่ ในเขตตาบลตะเคียนเตี้ย ตาบลเขาไม้แก้ว ตาบลโป่ง
และต าบลห้ ว ยใหญ่ อ าเภอบางละมุ งและในเขตต าบลสั ต หี บ อ าเภอสั ต หี บ ปั จ จุ บั น ไม่ มี ส ภาพป่ าเหลื อ
อยู่ ประกาศเป็นป่าสงวนเมื่อ ปี พ.ศ. 2522 ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเป็นป่าคุ้มครองเมื่อปี พ.ศ. 2495
ป่าเขาเขียว มีพื้นที่ประมาณ 56,000 ไร่ ในเขตตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา ตาบลหนองซ้าซาก
ตาบลบึง ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง และตาบลหนองรี ตาบลหนองข้าวตอก อาเภอเมืองชลบุรี มีสภาพป่า
สมบูรณ์เกือบทั้งหมด ได้ประกาศเป็นป่าสงวนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2508
ป่ าท่ าบุ ญ มี -บ่ อทอง มี พื้ น ที่ ประมาณ 171,000 ไร่ ในเขตต าบลท่ าบุ ญ มี ต าบลสระสี่ เหลี่ ยม
ตาบลหนองปรือ ตาบลหนองเหียงและตาบลหัวถนน อาเภอพนัสนิคม และตาบลเกษตรสุวรรณ อาเภอบ่อทอง
มี สภาพป่ าที่ เสื่ อมโทรมเหลื อพื้ น ที่ ภู เขาบางส่ ว นที่ ยั งมี สภาพป่ าเหลื ออยู่ ได้ ประกาศเป็ นป่ าสงวนฯ เมื่ อปี
พ.ศ. 2508
ป่าคลองตะเคียน มีพื้น ที่ป ระมาณ 379,000 ไร่ ในเขตตาบลบ่อทอง ตาบลพลวงทอง ตาบล
เกษตรสุ ว รรณ ต าบลธาตุ ท อง และต าบลกวางทอง อ าเภอบ่ อ ทอง สภาพป่ า เหลื อ อยู่ แ ต่ พื้ น ที่ บ นภู เขา
ได้ประกาศเป็นป่าสงวนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2511
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ป่ า แดง-ชุ ม ชนกลาง มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 161,000 ไร่ ในเขตต าบลคลองกิ่ ว อ าเภอบ้ า นบึ ง
และตาบลคลองพลุ ตาบลห้างสูง ตาบลหนองเสือช้าง ตาบลหนองใหญ่ อาเภอหนองใหญ่ ได้ประกาศเป็น
ป่าสงวนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2516
ป่ า เขาชมภู่ มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 29,000 ไร่ ในเขตต าบลหนองกิ่ ว อ าเภอบ้ า นบึ ง และ
ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2516
ป่าเขาพรุ มีพื้นที่ประมาณ 5,500 ไร่ ในเขตตาบลเหมือง อาเภอเมืองชลบุรี และตาบลบางพระ
อาเภอศรีราชา มีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ได้ประกาศเป็นป่าสงวนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2516
ป่ า เขาหิ น ดาด – เขา มี พื้ น ที่ 2,125 ไร่ ในเขตต าบลหนองอิ รุ ณ อ าเภอบ้ า นบึ ง สภาพป่ า
เหลือเพียงพื้นที่บนภูเขา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2521
ป่าเรือแตก อยู่ในเขตอาเภอบ้านบึง และอาเภอศรีราชา มีพื้นที่ 1,500 ไร่ สภาพป่าเหลือเพีย ง
พืน้ ที่บนภูเขา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2523
รั ฐ บาลได้ ด าเนิ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น ในเขตป่ าเศรษฐกิ จ เสื่ อ มสภาพจ านวน 5 แห่ ง เนื้ อ ที่ ร วม
593,017.36 ไร่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าครอบครองและประกอบอาชีพ ดังนี้
1) ป่าบางละมุง
อาเภอบางละมุง อาเภอสัตหีบ
เนื้อที่ 21,922.86 ไร่
2) ป่าคลองตะเคียน
อาเภอบ่อทอง อาเภอหนองใหญ่ เนื้อที่ 288,706.25 ไร่
3) ป่าท่าบุญมี-บ่อทอง
อาเภอบ่อทอง อาเภอพนัสนิคม เนื้อที่ 152,750.00 ไร่
4) ป่าแดง-ชุมนุมกลาง
อาเภอหนองใหญ่
เนื้อที่ 127,856.25 ไร่
5) ป่าเขาพุ
อาเภอเมืองชลบุรี
เนื้อที่ 1,782.00 ไร่
ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ป่าชายเลน 41,313.05 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552)
บริเวณรอบโครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ น ที่พักอาศัย พาณิ ช ยกรรมกึ่งที่ พักอาศัย และ
อาคารอยู่อาศัยรวม ดังนั้น ต้นไม้ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ในพื้นที่เจ้าของกิจการปลูกไว้ในเขตพื้นที่ของตนที่
มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ได้แก่ ต้นประดู่บ้าน ต้นกระถิน ต้นมะม่วง และต้นแคนา
เป็นต้น
2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
เมืองพัทยาจัดอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ (โซนอี) ซึ่งมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ดังนี้
(1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้าบางพระ เนื้อที่ 11,600 ไร่ และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน เนื้อที่ 2,299 ไร่
(2) เขตรักษาพัน ธุ์สั ตว์ป่ า 2 แห่ ง คือ เขตรักษาพั น ธุ์สั ตว์ป่าเขาเขียวและป่าเขาชมภู่ เนื้อที่
90,444 ไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เนื้อที่ 38,375 ไร่
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ส่วนใหญ่บริเวณรอบโครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นที่พักอาศัย พาณิชยกรรม ชุมชน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ ดังนั้น สัตว์ที่
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พบส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่คนนามาเลี้ยงและพบเห็นได้ทั่วไป เช่น นก สุนัข แมว เป็นต้น จึงไม่ปรากฏว่าพื้นที่
ใกล้เคียงและพื้นที่โครงการมีสัตว์ที่หายากและควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่อย่างใด
3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
แนวปะการังจั งหวัดชลบุ รี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย ลั กษณะพื้นท้ องทะเลบริเวณ
ตอนบนใกล้ปากแม่น้าส่วนใหญ่เป็นทรายปนโคลน เนื่อ งจากได้รับตะกอนจากแม่น้าสายหลัก ไหลมาทับถมกัน
บริเวณตอนล่างลงมาพื้น ที่ท้องทะเลมีสัดส่วนที่เป็นทรายมากขึ้น พื้นทะเลมีความลึกไม่ มากนักในอ่าวไทย
ตอนบนมีระดับน้าลึกเฉลี่ย 20 เมตร ซึ่งแนวปะการังกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่งของเกาะต่างๆ ประมาณ
35 เกาะ ตั้งแต่เกาะสีชังลงไปจนถึงเกาะแสมสารอยู่ในระดับน้าลึก 5 เมตร บริเวณใกล้ชายฝั่ งส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มปะการังบนพื้นทราย (Patch reef) ส่วนบริเวณด้านนอกห่างชายฝั่งออกมาแนวปะการังมีการพัฒนาอยู่ใน
ระดั บ น้ าตื้ น มาก ส่ ว นใหญ่ ลึ ก เพี ย ง 2-3 เมตรเท่ า นั้ น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถแบ่ ง โซนพื้ น ที่ ร าบ (Reef flat)
และโซนลาดชัน (Reef slope) ได้ชัดเจนนั ก สาหรับการใช้ประโยชน์บริเวณแนวปะการังมีกิจกรรมหลาย
รูปแบบ เช่น การประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยวในแนวปะการัง และการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นต้น
ส าหรั บ พื้ น ที่ โ ครงการอยู่ ห่ า งจากชายฝั่ ง ทะเลประมาณ 680 เมตรซึ่ ง ชายฝั่ ง ทะเลดั ง กล่ า ว
ไม่ ป รากฏข้ อ มู ล เอกสารที่ ร ะบุ ว่ า มี แ นวปะการั ง แต่ มี แ นวปะการั ง ที่ อ ยู่ ใกล้ ที่ สุ ด อยู่ บ ริ เวณหมู่ เกาะจุ่ น
มีระยะห่ างจากอ่าวพัทยาประมาณ 2,500 เมตร มีส ภาพของปะการังสมบูรณ์ ปานกลาง ซึ่งพื้นที่โครงการ
ห่างจากเกาะดังกล่าวประมาณ 3,300 เมตร อีกทั้งจากการสารวจบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้
เปลี่ยนเป็นระบบนิเวศชุ มชนเมืองไปแล้วโดยสิ้นเชิง จึงไม่พบทรัพยากรชีวภาพในน้าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
แต่อย่างใด
3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.3.1 การใช้น้า
เมืองพัทยาใช้บริการน้าประปาจากสานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาและใช้แหล่งน้าดิบ
เพื่อการผลิตน้าประปาจากอ่ างเก็บน้ามาบประชัน อ่างเก็บน้าหนองกลางดง อ่างเก็บน้าซากนอก อ่างเก็บน้า
ห้ ว ยสะพาน และอ่างเก็ บ น้ าห้ ว ยขุ น จิ ต โดยมี แหล่ งน้ าดิ บ ส ารองจากอ่ างเก็บ น้ าหนองค้ อ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
โครงการอยู่ ในพื้ น ที่ ให้ บ ริ ก ารน้ าประปาจากการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาพั ท ยา (ชั้ น พิ เศษ)
โดยมีเขตพื้นที่จาหน่ายน้า คือ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตาบลบางละมุง เทศบาลตาบล
นาจอมเทียน เทศบาลตาบลห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่ วนตาบลโป่ง
องค์การบริห ารส่ ว นต าบลตะเคีย นเตี้ ย และองค์ การบริห ารส่ วนตาบลห้ ว ยใหญ่ และชุม ชนที่ อยู่น อกเขต
เทศบาล 4 หมู่ บ้ าน รวมพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ งสิ้ น 253.32 ตารางกิ โลเมตร มี จ านวนผู้ ใช้ น้ า 90,208 ราย
กาลังผลิตน้าที่ใช้งาน 237,680 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้าผลิต 6,939,335 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าผลิต
จ่าย 5,319,648 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าจาหน่าย 4,150,083 ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2560)
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3.3-1
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ปัจจุบันสานักการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สามารถจ่ายน้าให้พื้นที่ รับผิดชอบได้
อย่างเพียงพอ และยังมีแผนการรองรับปริมาณการใช้น้าที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต คือ โครงการปรับปรุงเพิ่ม
กาลังการผลิต สถานีผลิตน้าบางละมุงจากเดิม 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็น 3,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
และที่สถานีผลิตน้าหนองกลางดงจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็น 5,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ตารางที่ 3.3-1 จานวนผู้ใช้น้ากาลังผลิต ปริมาณน้าผลิต ปริมาณน้าผลิตจ่าย และปริมาณน้าจาหน่าย
ในเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

จานวนผู้ใช้น้า
(ราย)
90,208
87,858
88,238
88,479
88,935
89,356
89,834
90,208

กาลังผลิตน้าทีใ่ ช้งาน
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)
237,680
288,000
232,000
247,000
248,700
243,600
236,400
237,680

ปริมาณน้าผลิต
(ลูกบาศก์เมตร)
6,939,335
5,853,244
6,832,769
6,601,627
6,890,363
6,727,108
7,361,592
6,939,335

ปริมาณน้าผลิตจ่าย
(ลูกบาศก์เมตร)
5,319,648
5,010,447
5,269,352
5,408,052
5,432,132
5,267,802
5,307,032
5,319,648

ปริมาณน้าจาหน่าย
(ลูกบาศก์เมตร)
4,150,083
4,040,041
3,900,203
4,320,084
4,433,848
3,993,772
4,114,953
4,150,083

ที่มา : สานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ), กันยายน 2560

3.3.2 การบาบัดน้าเสีย
1) ระบบบาบัดน้าเสียรวมเมืองพัทยา
เมืองพัทยามีน้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 120,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณน้าเสียที่บาบัดได้
จานวน 96,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD ในคลอง/ทางระบายน้าสายหลัก 4.9-23.7 มิล ลิกรัม/ลิตร
การดาเนิน การแก้ไขปั ญหาน้าเสียของเมืองพัทยาได้มีการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย แสดงดังรูปที่ 3.3-1
ซึ่งปัจจุบันมีระบบบาบัดน้าเสียเปิดดาเนินการ 2 แห่ง ได้แก่
(1) ระบบบาบัดน้าเสียรวมเมืองพัทยา ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม
ตั้งอยู่ในซอยวัดบุณย์กัญจนาราม หมู่ที่ 12 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ใช้ระบบผสมระหว่างตัวกลางหมุนชี วภาพและตะกอน
เร่ ง (Combination of Fixed Activated Sludge : CFFAS) รองรั บ น้ าเสี ย ได้ ป ระมาณ วั น ละ 43,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและการบาบัด
(2) ระบบบาบัดน้าเสียรวมเมืองพัทยา ซอยวัดหนองใหญ่
มีพื้นที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่ในซอยพรประภานิมิตร เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS)
เปิดดาเนินการในปี 2544 สามารถบาบัดน้าเสียได้ประมาณ 73,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วง 10 ปีแรกและ
อยู่ระหว่างการออกแบบปรับปรุงให้สามารถบาบัดน้าเสียได้ 130,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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(3) ระบบบาบัดน้าเสียพร้อมท่อรวบรวมน้าเสียหาดแสม
ตั้งอยู่ บ นเกาะล้ าน เป็ น ระบบถั งกรองไร้อากาศและถังเติมอากาศสามารถรับน้ าเสี ยได้
ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหาดแสมและหาดเทียน ซึ่งปริมาณน้าเสียที่
เกิดขึ้นประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(4) ระบบบาบัดน้าเสียหาดตาแหวน
ตั้งอยู่หาดตาแหวน เกาะล้าน ครอบคลุมพื้นที่หาดตาแหวนและหาดทองหลาง โดยใช้ระบบ
โปรยกรอง (Trickling Filter) สามารถบาบัดน้าเสียได้ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
นอกจากนี้ ระบบบาบัดน้าเสียรวมเมืองพัทยา ได้มีการดาเนินการออกข้อบัญญัติเมืองพัทยา
เรื่อง การควบคุมการกาจัดน้าเสีย พ.ศ. 2530 กาหนดให้ เจ้าของสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา จะต้อง
ขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้าเสีย-น้าทิ้งกับเมืองพัทยา เพื่อนาน้าเสียจากอาคารประกอบการเข้าสู่ระบบบาบัดน้า
เสียรวม โดยเมืองพัทยาจะเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสีย -น้าทิ้ง และค่าใบอนุญาตการต่อเชื่อมท่อตามประเภท
อาคาร และขนาดของโครงการ เพื่อนาค่าบริการนั้นมาใช้สาหรับการเดินระบบบาบัดน้าเสีย
2) ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
พื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการบาบัดน้าเสียรวมของเมืองพัทยา ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม
ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งที่ผ่านระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
มีค่าเท่ากับ 7.0 ค่าบีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 12.3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended
Solids) มีค่าเท่ากับ 12.3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 12.3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ
ของแข็งลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid) มีค่าเท่ากับ 12.3 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าตะกอนหนัก (Settleable
Solids) มีค่าเท่ากับ 12.3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil&Grease) มีค่าเท่ากับ 12.3 มิลลิกรัม/
ลิตร ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่า
เท่ากับ 6.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร เมื่อนาผลตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระบายน้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่
125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข.) และประกาศเมืองพัทยา เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง
เมืองพัท ยา ประกาศ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2545 พบว่า คุณ ภาพน้าทิ้ง อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามกฎหมาย
กาหนด รายละเอีย ดแสดงดัง ตารางที่ 3.3-2 และผลการวิ เคราะห์ คุณ ภาพน้ าทิ้ งของโครงการ แสดงดั ง
ภาคผนวก ช
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ตารางที่ 3.3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งที่ผ่านระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
รายการ
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2. บีโอดี (BOD)
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended
Solids)
4. ซัลไฟต์ (Sulfide)

มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L)
มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L)

ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้าทิ้ง
7.19
118
44

มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L)

≤ 0.03

ไม่เกิน 1.0

5. ค่าทีดีเอส (Total Dissolved Solids)
6. ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
7. น้ามันและไขมัน (Oil and Grease)
8. ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L)
มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L)
มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L)
มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L)

364
55.82
23.7
≤0.5
3.5×107

ไม่เกิน 500
ไม่เกิน 35
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 0.5

9. ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform
bacteria)

หน่วย

เอ็มพีเอ็ม /100 มิลลิลิตร
(MPN/100 ml)

-

มาตรฐาน 1/

มาตรฐาน 2/

5.0-9.0
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 40

5.5-9.0
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 30

ไม่เกิน 4,000

หมายเหตุ : 1/ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข.)
2/
ตามประกาศเมืองพัทยา เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งเมืองพัทยา ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2545
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560
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รูปที่ 3.3.1 แนวท่อโครงการระบบระบายน้าเสีย (แบบรวม) เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมเมืองพัทยา
ที่มา : โครงการการจัดทาแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง, 2554
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3.3.3 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
พื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา แบ่ งเป็ น 2 ส่ว น คือ ทางตะวันออกของถนนสุ ขุมวิท มีการแก้ไขปัญ หา
น้าท่วมโดยการสร้างบ่อดักน้า (Sump) 7 แห่ง และวางท่อเหล็กเหนียวส่งน้ารับแรงดันขนาด 800 มิลลิเมตร
1,000 มิลลิเมตร และ 1,200 มิลลิเมตร รวมความยาวประมาณ 9,200 เมตร สร้างสระชะลอน้า (แก้มลิง)
ความจุประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตร ตามโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบายน้าและป้องกันน้า
ท่วมพื้นที่ชุมชน เมืองพัทยา ซึ่งได้ดาเนินการแก้ปัญหาเสร็จแล้ว อนึ่งได้นาน้าเสียจากแก้มลิงไปใช้ประโยชน์
โดยวางท่อเข้าบ่อน้าขนาดใหญ่ที่สานมกีฬาศูนย์กีฬาภาคตะวันออกด้วย
ปัจจุบันมีการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ทั้ง 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 16.5 กิโลเมตร
เพื่อบรรเทาปั ญ หาการจราจรบนถนนสุ ขุมวิท ซึ่ งสามารถใช้เป็นแนวกั้นน้ าฝนลงทะเล ส่ วนทางตะวัน ตก
ของถนนสุขุมวิทจนถึงชายหาดพัทยา ได้ก่อสร้างวางท่อระบายน้า รางระบายน้าขนาดต่างๆ ไว้แล้ว ตั้งแต่ถนน
สุขุมวิท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหนาแน่น (มีอาคารและพื้นถนนคอนกรีตหรือ
ลาดยางแอสฟั ส ท์) วางท่อขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 800 มิล ลิ เมตร ถึง 1,200 มิลลิ เมตร ท่ อเหลี่ยมขนาด 1,000
มิลลิเมตรx1,000 มิลลิเมตรถึงขนาด 2,500 มิลลิเมตรx 2,500 มิลลิเมตร แต่เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องหลาย
ชั่วโมง น้าจะท่วมขังตามถนนและพื้นที่ราบลุ่ม เนื่องจากน้าฝนระบายลงทะเลได้ช้า เพราะปัจจุบั นระบบท่อ
ระบายน้าฝนมีจุดระบายน้าลงทะเลเพียง 2 จุด คื อปลายคลองพัทยาใต้และปลายถนนพัทยาใต้ตัดกับถนน
พัทยาสาย 1 มีเครื่องสูบน้าขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แห่งละ 2-3 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการระบายน้า
ออกสู่ทะเล นอกจากนี้บริเวณชายหาดยังเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างขวางทางน้าไหลลงสู่ทะเล ซึ่งทางเมืองพัทยามี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้า ในเขตเมืองพัทยารายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-3
ตารางที่ 3.3-3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้าในเขตเมืองพัทยา
ความสามารถในการระบายน้า
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
รถสูบน้า
5,000
เครื่องสูบน้า Ø 8 นิ้ว (หอยโข่ง)
450
เครื่องสูบน้า Ø 8 นิ้ว (พญานาค)
450
เครื่องสูบน้า Ø 6 นิ้ว (หอยโข่ง)
300
เครื่องสูบน้า Ø 4 นิ้ว (หอยโข่ง)
250
ที่มา : สานักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา, กุมภาพันธ์ 2559
อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้า

จานวน
(เครื่อง)
1
11
5
13
2

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตน้าท่วม
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รูปที่ 3.3-2 ระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา
ที่มา : โครงการการจัดทาแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง, 2554
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3.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1) การจัดการมูลฝอย
เมืองพัทยามีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 400 ตัน/วัน การเก็บขยะมูลฝอยของเมืองพัทยาซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทกิจการร่วมค้า พัทยาเมืองสะอาด ได้รับสัมปทานจากเมืองพัทยา ให้ดาเนินการเก็บขยะมูลฝอย
ในพื้ น ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 70 ของพื้ น ที่ ส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ เหลื อ ร้อ ยละ 30 รวมถึ ง เกาะล้ าน เมื อ งพั ท ยาได้
ดาเนินการเก็บขนมูลฝอยเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) หน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบ
• สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิ ดชอบการเก็บขนขยะมูลฝอยฝั่งตะวันออก
ของถนนสุขุมวิท ตั้งแต่เมืองด้านกระทิงลายถึงถนนบ้านหนองใหญ่ เขตตาบลนาเกลือ และเกาะล้าน คิดเป็น
พื้นที่เก็บขนร้อยละ 30 ของพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นประมาณ 270 ตัน/วัน โดยมี
รายละเอียดรถเก็บขนและพนักงานดังตารางที่ 3.3-4
• บริษัทกิจการร่วมค้า พัทยาเมืองสะอาด ดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยแทนเมืองพัทยา
คิดเป็นพื้นที่เก็บขนร้อยละ 70 ของพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งมีปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นประมาณ 220 ตัน/วัน
โดยมีรายละเอียดรถเก็บขนและพนักงานดังตารางที่ 3.3-4
ตารางที่ 3.3-4 ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยาและบริษัทกิจการร่วมค้า พัทยาเมืองสะอาด
ชนิดรถที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย

จานวนรถเก็บขนมูลฝอย
ของเมืองพัทยา (คัน)

จานวนรถเก็บขนมูลฝอยของ
กิจการร่วมค้าพัทยาเมืองสะอาด
(คัน)

57
77
134

40
55
95

3
12
20
1
3
39

21
21

1. พนักงานเก็บขนมูลฝอย
- พนักงานขับรถ
- พนักงานเก็บขน
รวม
2. รถเก็บขนมูลฝอย
- รถเก็บขนมูลฝอยอัดท้าย 20 ลูกบาศก์เมตร
- รถเก็บขนมูลฝอยอัดท้าย 15 ลูกบาศก์เมตร
- รถเก็บขนมูลฝอยอัดท้าย 12 ลูกบาศก์เมตร
- รถเก็บขนมูลฝอยอัดท้าย 8 ลูกบาศก์เมตร
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบขอเกี่ยว 15 ลูกบาศก์เมตร
- รถเก็บขยะปิคอัพ (อุโมงค์) 4 ลูกบาศก์เมตร
รวม
ทีม่ า : สานักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา, 2559
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(2) ช่วงเวลาในการเก็บขนมูลฝอย
เมืองพัทยาได้ดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด สาหรับช่วงเวลาในการเก็บขนมูลฝอย
ของเมืองพัทยา มี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เริ่มเวลา 13.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
(3) สถานที่กาจัดมูลฝอย
สาหรับการกาจัดขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา ซึ่งมีสถานที่กาจัดมูลฝอย 2 แห่ง ดังนี้
• ศูนย์ก ารกาจัด ขยะมูลฝอยแบบถูกหลั กสุขาภิ บาล (Sanitary Landfill) เมืองพั ทยา
มีพื้นที่ 140 ไร่ บริเวณตาบลเขาไม้แก้ว สามารถกาจัดขยะมูลฝอยทั่วไปได้ 320 ตั น/วัน โดยการดาเนินการ
จะแบ่งการฝังกลบออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 มีพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยประมาณ 33 ไร่ ประกอบด้วย หลุมฝังกลบมูลฝอย
จ านวน 1 หลุ ม ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การฝั งกลบไปแล้ ว ที่ ระดั บ ความสู งของกองขยะเหนื อ พื้ น ดิ น 2 เมตร
โดยเริ่มทาการฝังกลบมูลฝอย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และสามารถรองรับมูลฝอยได้ถึงประมาณ
ปี พ.ศ. 2545
ระยะที่ 2 มีพื้นที่ในการดาเนินการฝังกลบมูลฝอยประมาณ 77 ไร่ ปัจจุบันยังไม่ได้
ดาเนินการฝังกลบมูลฝอย โดยหลุมฝังกลบระยะที่ 2 จะสามารถรองรับการฝังกลบมูลฝอยได้นานประมาณ
6 ปี
• โรงเผาขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อเมื องพั ท ยา มี พื้น ที่ 80 ไร่ ตั้ งอยู่ ที่ ซ อยเทพประภานิ มิ ต
เพื่อรองรับขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล และคลินิกโดยเฉพาะ ซึ่งมีปริมาณขยะติดเชื้อประมาณ 0.550 ตัน/วัน
โดยที่โรงเผาขยะนี้สามารถเผาขยะติดเชื้อได้ 2 ตัน/วัน
นอกจากนี้ ยังมีเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนบ้านเกาะล้าน ตั้งอยู่ที่เกาะล้าน ห่ างจากเมือง
พั ท ยา ประมาณ 8 กิ โลเมตร (ทางทะเล) มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 1 ไร่ โดยเตาเผามู ล ฝอยจะรองรับ มู ล ฝอยได้
ประมาณ 4 ตัน/วัน ปัจจุบันมีมูลฝอยที่มากาจัดประมาณ 4 ตัน/วัน (มูลฝอยแห้ง)
(4) การจัดการมูลฝอยอันตราย
เมื อ งพั ท ยามี ก ารจั ด เก็ บ รวบรวมมู ล ฝอยอั น ตรายจากอาคารที่ พั ก อาศั ย บ้ า นเรื อ น
หน่วยงานราชการ ซึ่งทางเมืองพัทยาจะรวบรวมมูลฝอยอันตรายไว้ที่สถานที่จัด เก็บมูลฝอยอันตรายบริเวณ
ถนนชัยพฤกษ์ จากนั้นจะให้บริษัทเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานในการกาจัดมูลฝอยอันตราย
มารับไปกาจัดต่อไป
2) การจัดการสิ่งปฎิกูล
ส่วนการจัดการสิ่งปฎิกูลของเมืองพัทยานั้น ปัจจุบันเมืองพัทยา มีรถสูบสิ่งปฎิกูล ขนาดความจุ
3 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 คัน และขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 คัน ใช้บุคลากรประจารถทั้งสิ้น 12 คน
(2 คน/คัน) โดยสิ่งปฏิกูลที่สูบได้นาไปกาจัด ยังพื้นที่ที่กาจัดสิ่งปฎิกูล บริเวณถนนซอยชัยพฤกษ์ 2 ซึ่งอยู่ห่าง
จากเมืองพัทยา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา ส่วนการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายภายในโครงการ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดยา แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น
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พนั กงานจะคัดแยกมูล ฝอยอัน ตรายใส่ ถุงพลาสติกสี ดาและใช้เชือกสีส้ มมัดถุงมูล ฝอยอันตราย ซึ่งในขณะ
ปฏิบัติงานจะกาหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว จากนั้น
จะนาไปรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งภายในจัดวางถังมูลฝอยอันตราย จานวน 1 ถัง เมื่อขยะอันตรายมี
ปริ ม าณมากขึ้ น ก็ จ ะติ ด ต่ อ ให้ บ ริ ษั ท ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตในการจั ด เก็ บ ขยะของเสี ย อั น ตรายจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมดาเนินการจัดเก็บต่อไป
3.3.5 การใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา อาเภอบางละมุง ถนนพัทยา–นาเกลือ มีการจ่ายไฟฟ้าภายในเมือง
พัทยา อยู่ในความรับผิดชอบของสานักการไฟฟ้าย่อย 6 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าบางละมุง สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้
สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 1 สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 2 และสถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว โดยในแต่
ละสถานีมีความรับผิดชอบในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-5
ตารางที่ 3.3-5 รายละเอียดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเมืองพัทยา
สถานีไฟฟ้า
1. สถานีไฟฟ้าบางละมุง (22 kv.)
2. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ (115/22 kv.)
3. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 (115/22 kv.)
4. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ (115/22 kv.)
5. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 2 (115/22 kv.)
6. สถานีเขาไม้แก้ว (115/22 kv.)

หม้อแปลง
ขนาด จานวน
( MVA ) NO.
50
2
50
2
50
1
50
2
50
1
50
1

โหลด
โหลดสูงสุด
( MW )
58.1
68.0
33.3
75.0
18.4
23.2

จานวนวงจร

รวม MVA

10
10
5
10
3
5

100
100
50
100
50
50
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โดยแต่ละสถานีมีความรับผิดชอบในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆดังนี้
1. สถานีไฟฟ้าบางละมุง จ่ายไฟในพื้นที่ ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 2 ช่วงพัทยาเหนือ พัทยากลาง ชายหาดพัทยา
2. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ จ่ายไฟในพื้นที่ เขาพระตาหนัก ถนนทัพพระยา
3. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จ่ายไฟในพื้นที่ ถนนพัทยาใต้ ถนนพัทยาสาย 2 ระหว่า งพัทยาใต้พัทยากลาง
4. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ จ่ายไฟในพื้นที่ ตาบลนาเกลือ ตาบลบางละมุง ตาบลตะเคียนเตี้ย
5. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 2 จ่ายไฟในพื้นที่ ตาบลหนองปลาไหล ถนนพัทยาเหนือ
6. สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว จ่ายไฟในพื้นที่ ตาบลเขาไม้แก้ว ตาบลโป่ง ตาบลบ่อวิน (บางส่วน)
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา มีความสามารถจ่ายไฟฟ้าได้สูงสุด 450 MVA โดยในปัจจุบัน
จ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่รับผิดชอบ 276.0 MVA และยังมีความสามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพิ่มอีก 174 MVA และแผน
ในอนาคตของสถานีจ่ายไฟฟ้า มีจานวน 1 สถานี คือ สถานีไฟฟ้าพัทยากลาง ขนาด 100 MVA
จากสถิ ติ ก ารใช้ ก ระแสไฟฟ้ า อ าเภอบางละมุ ง ปี พ.ศ. 2558 พบว่ า มี จ านวนผู้ ใ ช้ ไฟฟ้ า
141,295 ราย เมื่อเปรีย บเทีย บสถิติจ านวนและประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้าระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับ
ปี พ.ศ. 2558 พบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 7,872 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.90 สรุปได้ดังตารางที่ 3.3-6
ตารางที่ 3.3-6 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภท
1. ที่อยู่อาศัย (ไม่เกิน 150 หน่วย )
2. ที่อยู่อาศัย (เกิน 150 หน่วย )
3. กิจการขนาดเล็ก
4. กิจการขนาดกลาง 876 0.75
5. กิจการขนาดใหญ่
6. กิจการเฉพาะอย่าง
7. ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
8. สูบน้าเพื่อการเกษตร
9. ไฟฟ้าชั่วคราว
รวมทั้งหมด

กันยายน 2557
จานวน (ราย)
14,030
96,715
16,415
1,013
35
789
4,426
133,423

กันยายน 2558
จานวน (ราย)
13,759
103,769
17,071
1,068
40
823
1
4,674
141,295

เพิ่มขึ้น/ลดลง
จานวน (ราย)
%
271
1.93
7,054
7.29
656
3.99
55
5.42
5
14.28
34
4.30
1
248
5.60
7,872
5.90

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา, มกราคม 2559

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยามีความพร้อมและสามารถให้บริการกระแสไฟฟ้า ให้ผู้
ขอใช้ไฟฟ้าได้ทั่ วถึงทุกครัวเรือน ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเมืองพัทยา โดยมีหนังสือยืนยันการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการ
3.3.6 การคมนาคมขนส่ง
เมืองพัทยาเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของภาคตะวันออกและของประเทศ การเดินทางติดต่ อ
ระหว่างเมืองสามารถกระทาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญดังนี้
1) การคมนาคมของเมืองพัทยา
(1) การคมนาคมทางรถยนต์
เมื อ งพั ท ยาสามารถเดิ น ทางได้ ส ะดวกจากกรุ ง เทพฯ ใช้ ร ะยะเวลาไม่ เกิ น 2 ชั่ ว โมง
โดยเส้นทางที่สะดวกที่สุด คือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 หรือมอเตอร์เวย์)
3-40

และใช้เวลาเดิน ทางจากสนามบิ น สุ ว รรณภูมิมายังเมืองพัท ยาเพียง 1 ชั่ว โมง 30 นาที โดยมีถนนสุ ขุมวิท
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) ซึ่งเป็นถนนที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นถนนสายหลักใน
การเดินทางเข้าสู่ เมืองพัทยาทางถนนพั ทยาเหนือที่ห ลั กกิโลเมตรที่ 144 ถนนพั ทยากลางที่ห ลักกิโลเมตร
145-146 และถนนพัทยาใต้ที่หลักกิโลเมตรที่ 147 ซึ่งถนนสุขุมวิทนี้ยังเป็นเส้นทางสายหลักของภาคตะวันออก
และเป็ น ถนนเชื่ อมเมื อ งพั ท ยากับ สถานที่ ส าคั ญ อื่ น ๆดั งนั้ น เมื องพั ท ยาจึ งเป็ น ศูน ย์ก ลางเพื่ อ การเดิ น ทาง
ทางรถยนต์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในภาคตะวันออกได้อย่างสะดวก
เมืองพัทยามีทางหลวงแผ่นดินผ่านหลายสาย โดยเส้นทางสายสาคัญมีดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี (สายใหม่) เป็นทางหลวงพิเศษที่เริ่มจาก
ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพมหานคร) ผ่านอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังจังหวัดชลบุรี และบรรจบ
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 36 ที่บ้านโป่ง บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพัทยา ระยะทางจาก
กรุงเทพมหานครถึงจุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ประมาณ 141 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3 (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) เป็ น เส้ น ทางคมนาคมสายส าคั ญ และ
เป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของภาคตะวันออก โดยผ่านอาเภอเมืองชลบุรี อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง
เมืองพัทยา และอาเภอสัตหีบไปสู่จังหวัดระยอง ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงเมืองพัทยา ประมาณ 147
กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 36 เป็ น เส้ น ทางแยกจากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ที่อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
อีกครั้งหนึ่งที่อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะทางไปสู่จังหวัดระยอง ประมาณ 55 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) อาเภอบางละมุง บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพัทยา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
36 และมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร
นอกจากทางหลวงแผ่ น ดิ น แล้ ว ยั งมี ท างหลวงชนบทซึ่ งเป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มโยงระหว่า ง
อาเภอบางละมุง ชุมชนอื่นๆ จานวน 9 สาย ระยะทางรวม 57.287 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 1008 แยกทางหลวงหมา ยเลข 3 (กม.ที่ 1 60.500)
บ้านชากแง้ว ผ่านพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ ระยะทาง 9.8 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ1015 แยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 38.050)
บ้านโป่งเสก็ด ผ่านพื้นที่อาเภอบางละมุง ระยะทาง 10.104 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 1063 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 1058.450)
บ้านชากแง้ว ผ่านพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ ระยะทาง 5.708 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสายชบ 2029 แยกทางหลวงหมายเลข 36 (กม.ที่ 1 24.600)
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ผ่านพื้นที่อาเภอบางละมุง ระยะทาง 7.298 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 3065 แยกทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที่ 102.800)
บ้านภูไทร ผ่านพื้นที่อาเภอบางละมุง ระยะทาง 5.470 กิโลเมตร
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- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 5001 วั ด ญาณสั งวรารามวรมหาวิ ห าร ผ่ านพื้ น ที่ อ าเภอ
บางละมุง ระยะทาง 6.622 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 5030 บ้ า นชากผั ก บุ้ ง -บ้ า นส านั ก ยาง ผ่ า นพื้ น ที่ อ าเภอ
บางละมุง ระยะทาง 5.285 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 5072 รอบเขาชีโอน ผ่ านพื้ นที่ อาเภอบางละมุงและอาเภอ
สัตหีบ ระยะทาง 7.00 กิโลเมตร
นอกจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ยังสามารถเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศจาก
สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) สถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพมหานคร) และสถานีขนส่งสายใต้มายังเมืองพัท ยาได้สะดวก โดยมีรถโดยสารบริการทุกวันในทุกครึ่ง
ชั่วโมง ส่วนการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสามารถใช้บริการรถแท็ก ซี่หรือรถโดยสารปรับอากาศจาก
สนามบินมายังเมืองพัทยาได้เช่นเดียวกัน
(2) การคมนาคมทางรถไฟ
การเดิ น ทางมายั งเมื อ งพั ท ยาโดยทางรถไฟอาศั ย เส้ น ทางรถไฟสายฉะเชิ งเทรา-สั ต หี บ
ซึ่งเป็ น เส้ น ทางเลี ย บชายฝั่ งทะเลตะวัน ออก จากสถานี ฉะเชิงเทราผ่ านตัว จั งหวัด ชลบุ รี อาเภอพานทอง
อาเภอเมืองชลบุรี อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง สู่ปลายทางบริเวณท่า เทียบเรือน้าลึกสัตหีบ ระยะทาง
ประมาณ 134 กิโลเมตร
เส้นทางเดินรถไฟที่ผ่านเมืองพัทยา ได้แก่ สาย 283 กรุงเทพฯ-พลูตาหลวง และสายที่ 284
พลูตาหลวง-กรุงเทพฯ มีการเดินรถเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
(3) การคมนาคมทางอากาศ
การเดิ น ทางมาเมื อ งพั ท ยาโดยการคมนาคมทางอากาศสามารถกระท าได้ โดยมาลงที่
สนามบิ น อู่ตะเภาซึ่งตั้งอยู่ ในเขตอาเภอสั ตหี บ และอยู่ในความดูแลของทหารเรือ โดยมีระยะทางห่ างจาก
เมืองพัทยาประมาณ 45 กิโลเมตร
ปั จ จุ บั น สนามบิ น อู่ ต ะเภาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ ด้ ว ย โดยมี ส ายการบิ น Bangkok
Airways Thai Airasia และ Kan Airlines เปิดบริการรับส่ งผู้ โดยสารระหว่างอู่ตะเภาไปยังสนามบินต่างๆ
ภายในประเทศตามตารางการบิน นอกจากนี้สนามบินอู่ตะเภายังสามารถรองรับสายการบินต่างชาติ รวมทั้ง
เครื่องบินแบบเช่าเหมาลา (Charter flight) ได้เช่นกัน
(4) การคมนาคมทางน้า
การคมนาคมทางน้าส่วนใหญ่ในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จะเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยว
เป็นหลัก โดยมีความเชื่อโยงทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
• เส้นทางในประเทศ
เมืองพัทยามีท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือของเมืองพัทยาสาหรับ
เรือโดยสารและเรือท่องเทีย่ ว โดยมีเส้นทางดังนี้
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- เส้ น ทางพั ท ยา-หมู่ เกาะล้ า น มี เรื อ โดยสารให้ บ ริ ก ารจากท่ า เที ย บเรื อ พั ท ยาใต้
(แหลมบาลีฮาย) ไปเกาะล้านซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยา 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที และมีเรือเร็ว
บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลี ฮาย) และชายหาดพั ทยาให้ บริการไปเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะล้ าน
ใช้เวลาเพียง 15 นาที
- เส้นทางพัทยา-หมู่เกาะไผ่ มีเรือเร็วบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) และ
ชายหาดพัทยา ให้บริการไปเกาะไผ่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยา 9.5 กิโลเมตร และเกาะต่างๆ โดยรอบ
- เส้นทางพัทยา-หมู่เกาะสีชัง มีเรือเร็วบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) และ
ชายหาดพัทยา ให้บริการไปเกาะสีชังซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยาไป 25 กิโลเมตร และเกาะต่างๆ โดยรอบ
- เส้ น ทางล่ อ งเรื อ ส าราญ พั ท ยา-เกาะสมุ ย โดยเรื อ สิ ริ ธ ารา โอเชี่ ย น ควี น ส์
มีห้องพักบนเรือ 131 ห้อง รองรับผู้โดยสาร 375 คน ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 15 ชั่วโมง
- เส้นทางพัทยา-หัวหิน เดินเรือโดยสาร “พัทยา-หัวหิน” Catamaran Ferry จานวน 2
ลา บรรทุกผู้โดยสารได้ 150 คน และ 262 คน โดยเส้นทางเดินเรือนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางทาง
รถยนต์ได้มากกว่า 3 เท่าตัว สามารถเดินทางจากพัทยา-หิวหิน โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 40 นาที
• เส้นทางระหว่างประเทศ
- เส้ น ทางล่ อ งเรื อ ส าราญของสตาร์ค รุย ส์ มี เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว 3 เส้ น ทาง เดิ น ทาง
จากสิงคโปร์มาจอดที่ท่าเทียบเรือท่อ งเที่ยว A1 ของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง อาเภอศรีราชา ซึ่งเป็นท่าเรือ
ของเอกชน สาหรับจอดเรือสินค้าเป็นหลัก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพัทยาเพียง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง
15 นาที
- เส้ น ทางล่ องเรือยอร์ช มีจุด จอดเรือ อยู่ที่ โอเชียน มารีน่า ยอร์ช คลั บ เป็ นมารีน่ า
ที่ใหญ่ ที่สุ ดในภาคตะวัน ออก สามารถจอดเรือในน้าได้ 300 ล า และบนบก 200 ล า ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท
หลักกิโลเมตรที่ 157 หาดจอมเทียน อาเภอสัตหีบ เดินทางเข้าสู่เมืองพัทยาได้ไม่เกิน 10 นาที
2) การคมนาคมของโครงการ
(1) การคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
การคมนาคมเข้ า -ออกพื้ น ที่ โ ครงการจะใช้ ก ารคมนาคมทางบกโดยอาศั ย รถยนต์ แ ละ
รถจั ก รยานยนต์ เป็ น หลั ก ซึ่ ง สามารถเข้ า -ออกโครงการได้ 2 เส้ น ทางและจุ ด ตรวจนั บ ปริ ม าณจราจร
แสดงดังรูปที่ 3.3-3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางที่ 1
จากเมืองชลบุ รี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุ ขุมวิท)) มุ่ งหน้าเข้า สู่อาเภอสั ตหี บ
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพัทยาเหนือ ระยะทางประมาณ 950 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาสาย 3 ระยะทางประมาณ
1,800 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพัทยากลาง ระยะทางประมาณ 420 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยบัวขาว ระยะทาง
ประมาณ 1,400 เมตร เลี้ยวซ้าย ระยะทางประมาณ 40 เมตร และเลี้ยวซ้าย ระยะทางประมาณ 50 เมตร จะพบ
โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ
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เส้นทางที่ 2
จากอาเภอสัตหีบ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)) มุ่งหน้า เข้าสู่จังหวัดชลบุรี
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาใต้ ระยะทางประมาณ 1,700 เมตร เลี้ยวขวาที่ทางแยกสื่ อสาร เข้าสู่ถนนพั ทยา
สาย 3 ระยะทางประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ระยะทางประมาณ 140 เมตร
จะพบโครงการอยู่ด้านขวามือ
(2) การศึกษาปริมาณจราจร
การศึกษาปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ที่ปรึกษาได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูล
ทางด้านคมนาคมที่สาคัญในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ เช่น รายงานปริมาณ
การเดินทางบนทางหลวงของกรมทางหลวง พ.ศ. 2557 และจากการสัมภาษณ์ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการ
ถึ งสภาพการจราจรในปั จจุ บั น รวมทั้ งการส ารวจในภาคสนามโดยการตรวจนั บปริมาณจราจรบนเส้ นทาง
ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการจราจรบริ เวณถนนแสดงปริ ม าณการจราจรบนซอยเฉลิ ม พระเกี ย รติ 33
(ถนนด้ านหน้ าโครงการ) ถนนเฉลิ มพระเกี ยรติ และซอยบั วขาว เพื่ อประเมิ นความสามารถในการรองรั บ
ปริ ม าณการจราจรของถนนบริ เวณพื้ น ที่ โครงการฯ โดยปรั บ เปลี่ ย นปริ มาณรถใน แต่ ล ะประเภทให้ เป็ น
หน่วยเดียวกันกับรถนั่ งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit, PCU) ที่สานั กอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคมใช้
(1) รถจักรยาน
= 0.333
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(2) รถจักรยานยนต์
= 0.333
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(3) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
= 1.00
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(4) รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
= 1.00
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(5) รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก = 1.50
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(6) รถยนต์โดยสารขนาดกลาง = 1.50
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(7) รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
= 1.50
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(8) รถโดยสารขนาดใหญ่
= 2.10
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(9) รถบรรทุก 10 ล้อ
= 2.50
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(10) รถบรรทุกพ่วง
= 2.50
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(11) รถบรรทุกกึ่งพ่วง
= 2.50
ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
การตรวจนั บ ปริ มาณจราจรได้ ท าเป็ น เวลา 2 วั น เป็ น วั น ปกติ 1 วั น คื อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 14
เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และวั น หยุ ด 1 วั น คื อ วั น เสาร์ ที่ 15 เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตั้ งแต่ เวลา
06.00–20.00 น. และเพื่อประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนในบริเวณพื้นที่โครงการ
สาหรับการคมนาคมเข้า–ออกโครงการ และจุดตรวจนั บจราจร และสภาพการจราจร และการตรวจนั บปริมาณ
การจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องแสดงดังรูปที่ 3.3-4 และตารางที่ 3.3-7 ถึงตารางที่ 3.3-12
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3

2
1

รูปที่ 3.3-3 แผนผังแสดงจุดตรวจนับจราจร
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1

จุดตรวจนับจราจรที่ 1 บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ

2

จุดตรวจนับจราจรที่ 2 บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)

3

จุดตรวจนับจราจรที่ 3 ซอยบัวขาว

จุดตรวจนับจราจรที่ 1 บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ

จุดตรวจนับจราจรที่ 2 บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)

จุดตรวจนับจราจรที่ 3 ซอยบัวขาว
รูปที่ 3.3-4 สภาพการจราจรและการตรวจนับปริมาณการจราจร
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ตารางที่ 3.3-7 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ) วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ประเภทยานพาหนะ
1.รถจักรยาน
2.รถจักรยานยนต์
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
6.รถโดยสารขนาดกลาง
7.รถโดยสารขนาดใหญ่
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
10.รถบรรทุกพ่วง
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
รวม

PCE
0.333
0.333
1
1
1.5
1.5
2.1
1.5
2.5
2.5
2.5

06.00 - 07.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
105
34.965
5
5.000
8
8.000
6
9.000
5
7.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
129
64.465

07.00 - 08.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
80
26.640
10
10.000
0
0.000
0
0.000
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
94
42.640

08.00 - 09.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
51
16.983
3
3.000
0
0.000
2
3.000
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
57
24.483
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09.00 - 10.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
112
37.296
19
19.000
3
3.000
7
10.500
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
143
72.796

10.00 - 11.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
124
41.292
18
18.000
0
0.000
1
1.500
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
144
62.292

11.00-12.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
151
50.283
21
21.000
2
2.000
8
12.000
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
183
86.783

12.00-13.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
135
44.955
19
19.000
2
2.000
5
7.500
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
162
74.955

ตารางที่ 3.3-7 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ) วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ต่อ)
ประเภทยานพาหนะ
1.รถจักรยาน
2.รถจักรยานยนต์
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
6.รถโดยสารขนาดกลาง
7.รถโดยสารขนาดใหญ่
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
10.รถบรรทุกพ่วง
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
รวม

PCE
0.333
0.333
1
1
1.5
1.5
2.1
1.5
2.5
2.5
2.5

13.00 -14.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
142
47.286
12
12.000
3
3.000
3
4.500
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
162
68.619

14.00-15.00 น.
คัน
PCU
3
0.999
153
50.949
18
18.000
10
10.000
5
7.500
1
1.500
0
0.000
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
191
90.448

15.00 - 16.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
155
51.615
14
14.000
3
3.000
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
178
75.281
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16.00 - 17.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
137
45.621
5
5.000
1
1.000
2
3.000
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
148
56.787

17.00-18.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
56
18.648
3
3.000
1
1.000
4
6.000
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
65
30.148

18.00 - 19.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
154
51.282
15
15.000
0
0.000
7
10.500
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
178
79.782

19.00 - 20.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
106
35.298
13
13.000
0
0.000
3
4.500
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
123
54.298

ตารางที่ 3.3-8 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ) วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
0.333
2.รถจักรยานยนต์
0.333
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
1
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
6.รถโดยสารขนาดกลาง 1.5
7.รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ 1.5
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
10.รถบรรทุกพ่วง
2.5
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
รวม

06.00 - 07.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
61
20.313
4
4.000
5
5.000
3
4.500
5
7.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
78
41.313

07.00 - 08.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
53
17.649
12
12.000
0
0.000
3
4.500
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
71
38.649

08.00 - 09.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
31
10.323
4
4.000
0
0.000
3
4.500
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
39
20.323
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09.00 - 10.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
72
23.976
10
10.000
2
2.000
12
18.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
96
53.976

10.00 - 11.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
61
20.313
12
12.000
0
0.000
8
12.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
81
44.313

11.00-12.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
76
25.308
26
26.000
0
0.000
7
10.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
109
61.808

12.00-13.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
68
22.644
5
5.000
1
1.000
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
79
34.977

ตารางที่ 3.3-8 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ) วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 (ต่อ)
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
0.333
2.รถจักรยานยนต์
0.333
3.รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
1
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
6.รถโดยสารขนาดกลาง 1.5
7.รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ 1.5
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
10.รถบรรทุกพ่วง
2.5
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
รวม

13.00 -14.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
99
32.967
8
8.000
0
0.000
7
10.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
114
51.467

14.00-15.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
116
38.628
30
30.000
0
0.000
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
150
73.461

15.00 - 16.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
24
7.992
8
8.000
0
0.000
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
35
20.492

3-50

16.00 - 17.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
45
14.985
4
4.000
0
0.000
3
4.500
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
53
24.985

17.00-18.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
21
6.993
2
2.000
0
0.000
12
18.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
35
26.993

18.00 - 19.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
53
17.649
10
10.000
0
0.000
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
67
33.649

19.00 - 20.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
70
23.310
8
8.000
0
0.000
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
81
35.810

ตารางที่ 3.3-9 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนถนนเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
2.รถจักรยานยนต์
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
6.รถโดยสารขนาดกลาง
7.รถโดยสารขนาดใหญ่
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
10.รถบรรทุกพ่วง
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
รวม

0.333
0.333
1
1
1.5
1.5
2.1
1.5
2.5
2.5
2.5

06.00 - 07.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
463
154.179
357
357.000
16
16.000
57
85.500
14
21.000
6
12.600
7
10.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
920
656.779

07.00 - 08.00 น.
คัน
PCU
3
0.999
426
141.858
272
272.000
6
6.000
60
90.000
14
21.000
9
18.900
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
792
553.757

08.00 - 09.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
362
120.546
293
293.000
6
6.000
49
73.500
10
15.000
4
8.400
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
726
519.446

3-51

09.00 - 10.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
348
115.884
215
215.000
6
6.000
43
64.500
7
10.500
4
8.400
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
626
424.784

10.00 - 11.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
558
185.814
362
362.000
35
35.000
75
112.500
16
24.000
6
12.600
10
15.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,063
747.247

11.00-12.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
526
175.158
345
345.000
9
9.000
83
124.500
9
13.500
6
12.600
7
10.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
985
690.258

12.00-13.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
495
164.835
321
321.000
13
13.000
111
166.500
3
4.500
1
2.100
10
15.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
954
686.935

ตารางที่ 3.3-9 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนถนนเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ต่อ)
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
2.รถจักรยานยนต์
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
6.รถโดยสารขนาดกลาง
7.รถโดยสารขนาดใหญ่
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
10.รถบรรทุกพ่วง
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
รวม

0.333
0.333
1
1
1.5
1.5
2.1
1.5
2.5
2.5
2.5

13.00 -14.00 น.
คัน
PCU
8
2.664
615
204.795
426
426.000
18
18.000
94
141.000
11
16.500
8
16.800
6
9.000
2
5.000
0
0.000
0
0.000
1,188
839.759

14.00-15.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
603
200.799
472
472.000
15
15.000
71
106.500
21
31.500
8
16.800
10
15.000
1
2.500
0
0.000
0
0.000
1,203
860.765

15.00 - 16.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
613
204.129
411
411.000
13
13.000
99
148.500
15
22.500
4
8.400
0
0.000
1
2.500
0
0.000
0
0.000
1,156
810.029

3-52

16.00 - 17.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
555
184.815
546
546.000
22
22.000
72
108.000
11
16.500
5
10.500
5
7.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,216
895.315

17.00-18.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
604
201.132
470
470.000
12
12.000
76
114.000
9
13.500
4
8.400
7
10.500
1
2.500
0
0.000
0
0.000
1,183
832.032

18.00 - 19.00 น.
คัน
PCU
5
1.665
538
179.154
455
455.000
14
14.000
81
121.500
12
18.000
6
12.600
8
12.000
1
2.500
0
0.000
0
0.000
1,120
816.419

19.00 - 20.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
514
171.162
427
427.000
15
15.000
73
109.500
12
18.000
6
12.600
7
10.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,055
764.095

ตารางที่ 3.3-10 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนถนนเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
0.333
2.รถจักรยานยนต์
0.333
3.รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
1
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
6.รถโดยสารขนาดกลาง 1.5
7.รถโดยสารขนาดใหญ่
2.1
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ 1.5
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
10.รถบรรทุกพ่วง
2.5
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
รวม

06.00 - 07.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
344
114.552
228
228.000
22
22.000
59
88.500
17
25.500
9
18.900
5
7.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
686
505.618

07.00 - 08.00 น.
คัน
PCU
3
0.999
359
119.547
329
329.000
29
29.000
45
67.500
7
10.500
4
8.400
3
4.500
1
2.500
0
0.000
0
0.000
780
571.946

08.00 - 09.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
283
94.239
173
173.000
26
26.000
57
85.500
9
13.500
2
4.200
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
556
403.105

3-53

09.00 - 10.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
289
96.237
191
191.000
11
11.000
77
115.500
6
9.000
4
8.400
5
7.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
583
438.637

10.00 - 11.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
418
139.194
348
348.000
21
21.000
103
154.500
9
13.500
3
6.300
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
903
683.994

11.00-12.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
441
146.853
309
309.000
16
16.000
74
111.000
4
6.000
2
4.200
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
850
597.886

12.00-13.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
471
156.843
271
271.000
12
12.000
117
175.500
3
4.500
1
2.100
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
879
627.943

ตารางที่ 3.3-10 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนถนนเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 (ต่อ)
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
0.333
2.รถจักรยานยนต์
0.333
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
1
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
6.รถโดยสารขนาดกลาง 1.5
7.รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ 1.5
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
10.รถบรรทุกพ่วง
2.5
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
รวม

13.00 -14.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
455
151.515
175
175.000
18
18.000
99
148.500
7
10.500
7
14.700
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
764
520.381

14.00-15.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
513
170.829
372
372.000
17
17.000
123
184.500
17
25.500
8
16.800
7
10.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,058
797.462

15.00 - 16.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
463
154.179
397
397.000
6
6.000
92
138.000
5
7.500
4
8.400
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
971
717.079

3-54

16.00 - 17.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
542
180.486
438
438.000
22
22.000
59
88.500
9
13.500
5
10.500
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,079
757.819

17.00-18.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
406
135.198
311
311.000
23
23.000
72
108.000
9
13.500
4
8.400
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
827
602.098

18.00 - 19.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
530
176.490
385
385.000
10
10.000
77
115.500
5
7.500
5
10.500
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,018
711.656

19.00 - 20.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
541
180.153
393
393.000
16
16.000
58
87.000
9
13.500
6
12.600
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,025
705.253

ตารางที่ 3.3-11 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยบัวขาว วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
0.333
2.รถจักรยานยนต์
0.333
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
1
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
6.รถโดยสารขนาดกลาง 1.5
7.รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ 1.5
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
10.รถบรรทุกพ่วง
2.5
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
รวม

06.00 - 07.00 น.
คัน
PCU
13
4.329
322
107.226
65
65.000
6
6.000
39
58.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
445
241.055

07.00 - 08.00 น.
คัน
PCU
5
1.665
360
119.880
75
75.000
42
42.000
50
75.000
0
0.000
0
0.000
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
534
316.545

08.00 - 09.00 น.
คัน
PCU
7
2.331
495
164.835
66
66.000
15
15.000
45
67.500
0
0.000
0
0.000
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
630
318.666

3-55

09.00 - 10.00 น.
คัน
PCU
8
2.664
452
150.516
89
89.000
18
18.000
42
63.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
609
323.180

10.00 - 11.00 น.
คัน
PCU
5
1.665
536
178.488
200
200.000
57
57.000
146
219.000
0
0.000
0
0.000
9
13.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
953
669.653

11.00-12.00 น.
คัน
PCU
5
1.665
534
177.822
35
35.000
11
11.000
51
76.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
636
301.987

12.00-13.00 น.
คัน
PCU
3
0.999
798
265.734
165
165.000
14
14.000
63
94.500
0
0.000
0
0.000
10
15.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,053
555.233

ตารางที่ 3.3-11 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยบัวขาว วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ต่อ)
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
0.333
2.รถจักรยานยนต์
0.333
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
1
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
6.รถโดยสารขนาดกลาง 1.5
7.รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ 1.5
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
10.รถบรรทุกพ่วง
2.5
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
รวม

13.00 -14.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
618
205.794
255
255.000
9
9.000
95
142.500
0
0.000
0
0.000
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
981
615.960

14.00-15.00 น.
คัน
PCU
5
1.665
547
182.151
116
116.000
17
17.000
22
33.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
707
349.816

15.00 - 16.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
559
186.147
212
212.000
10
10.000
79
118.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
860
526.647

3-56

16.00 - 17.00 น.
คัน
PCU
8
2.664
542
180.486
40
40.000
12
12.000
66
99.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
668
334.150

17.00-18.00 น.
คัน
PCU
5
1.665
733
244.089
264
264.000
6
6.000
76
114.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
1,084
629.754

18.00 - 19.00 น.
คัน
PCU
15
4.995
699
232.767
45
45.000
5
5.000
23
34.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
787
322.262

19.00 - 20.00 น.
คัน
PCU
3
0.999
468
155.844
65
65.000
16
16.000
35
52.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
587
290.343

ตารางที่ 3.3-12 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยบัวขาว วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
0.333
2.รถจักรยานยนต์
0.333
3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
1
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
6.รถโดยสารขนาดกลาง 1.5
7.รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ 1.5
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
10.รถบรรทุกพ่วง
2.5
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
รวม

06.00 - 07.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
302
100.566
138
138.000
0
0.000
96
144.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
537
382.899

07.00 - 08.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
365
121.545
177
177.000
5
5.000
153
229.500
0
0.000
0
0.000
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
703
535.211

08.00 - 09.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
367
122.211
114
114.000
16
16.000
115
172.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
612
424.711
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09.00 - 10.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
240
79.920
74
74.000
1
1.000
74
111.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
389
265.920

10.00 - 11.00 น.
คัน
PCU
4
1.332
226
75.258
101
101.000
7
7.000
79
118.500
0
0.000
0
0.000
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
418
304.590

11.00-12.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
268
89.244
111
111.000
7
7.000
102
153.000
0
0.000
0
0.000
3
4.500
0
0.000
0
0.000
2
5.000
495
370.410

12.00-13.00 น.
คัน
PCU
0
0.000
282
93.906
113
113.000
8
8.000
121
181.500
0
0.000
0
0.000
1
1.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
525
397.906

ตารางที่ 3.3-12 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบนซอยบัวขาว วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 (ต่อ)
ประเภทยานพาหนะ

PCE

1.รถจักรยาน
0.333
2.รถจักรยานยนต์
0.333
3.รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
1
4.รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
5.รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
6.รถโดยสารขนาดกลาง 1.5
7.รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1
8.รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ 1.5
9.รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
10.รถบรรทุกพ่วง
2.5
11.รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
รวม

13.00 -14.00 น.
คัน
PCU
1
0.333
311
103.563
40
40.000
3
3.000
38
57.000
0
0.000
0
0.000
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
396
208.396

14.00-15.00 น.
คัน
PCU
3
0.999
340
113.220
38
38.000
5
5.000
46
69.000
0
0.000
0
0.000
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
435
230.719

15.00 - 16.00 น.
คัน
PCU
4
1.332
465
154.845
23
23.000
4
4.000
39
58.500
0
0.000
0
0.000
4
6.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
539
247.677
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16.00 - 17.00 น.
คัน
PCU
8
2.664
485
161.505
55
55.000
3
3.000
37
55.500
0
0.000
0
0.000
3
4.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
591
282.169

17.00-18.00 น.
คัน
PCU
2
0.666
437
145.521
115
115.000
8
8.000
102
153.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
664
422.187

18.00 - 19.00 น.
คัน
PCU
8
2.664
505
168.165
129
129.000
2
2.000
111
166.500
0
0.000
0
0.000
2
3.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
757
471.329

19.00 - 20.00 น.
คัน
PCU
6
1.998
527
175.491
126
126.000
4
4.000
109
163.500
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.000
772
470.989

ปริมาณการจราจรเฉพาะช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงสุด
ที่ปรึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่ง โดยนาปริมาณการจราจรของรถที่
ตรวจนับได้มาแยกประเภท และปรับเปลี่ยนปริมาณรถในแต่ละประเภทให้เป็น หน่วยเดียวกันกับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล (Passenger car units ; PCU) ที่สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมใช้
โดยกาหนดสมมติฐานของการศึกษา คือ
1) กาหนดให้ ป ริ ม าณการจราจรบนถนนทั้ งสามสายที่ ท าการตรวจวัด เป็ น ตั ว แทนของ
การจราจรบนเส้นทางที่โครงการคาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น
2) ปรับปริมาณรถยนต์เป็นหน่วย PCU และให้รถบนเส้นทางมีดังที่กาหนดไว้ข้างต้น
3) ให้ V เป็นปริมาณการจราจร (จากหน่วย PCU) ต่อชั่วโมงสูงสุด ในช่วงเวลาที่มีปริมาณ
จราจรมากที่สุดนามาคานวณหาค่า V/C Ratio แล้วเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้
4) ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาด
1 ช่องจราจร/ทิศทางเดินรถแบบ 2 ทิศทาง (ไป-กลับ) ไม่มีเกาะกลาง ทาการตรวจนับ 2 ทิศทางจราจร (คิดค่า
ความจุของถนนเท่ากับ 900 X 2) ดังนั้นความจุของถนนที่ใช้หาค่า V/C Ratio= 900 X 2
5) ถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์มีขนาด 2 ช่อง จราจร/ทิศทาง เดินรถ
แบบ 2 ทิศทาง (ไป-กลับ) ไม่มีเกาะกลาง ทาการตรวจนับ 2 ทิศทางจราจร (คิดค่าความจุของถนนเท่ากับ 900 X
4) ดังนั้นความจุของถนนที่ใช้หาค่า V/C Ratio= 900 X 4
6) ซอยบัวขาว เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาด 1 ช่อง จราจร/ทิศทาง เดินรถแบบ 2
ทิศทาง (ไป-กลั บ ) ไม่มีเกาะกลาง ทาการตรวจนับ 2 ทิศทางจราจร (คิดค่าความจุของถนนเท่ากับ 900 X 2)
ดังนั้นความจุของถนนที่ใช้หาค่า V/C Ratio= 900 X 2
นาค่า V/C Ratio ที่ประเมินได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์กาหนดระดับการบริ การของจราจร
ดังตารางที่ 3.3-13 และประเมินความหนาแน่นของการจราจรจากค่า V/C Ratio ดังสมการต่อไปนี้
ค่า V/C Ratio

=

Total PCU/ ชั่วโมง
ปริมาณความจุของช่องการเดินรถ × ช่องทางจราจร
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ตารางที่ 3.3-13 เกณฑ์กาหนดระดับการบริการของจราจร
Level of
Service
A
B
C

D
E
F

Description

V/Cb

Free-flow conditions with unimpeded maneuverability.
Stopped delay at signalized intersection is minimal.
Reasonably unimpeded operations with slightly restricted maneuverability.
Stopped delays are not bothersome.
Stable operations with somewhat more restrictions in making mid-block
lane changes than LOS B. Motorists will experience appreciable tension
while driving.
Approaching unstable operations where small increases in volume
produce substantial increases in delay and decreases in speed.
Operations with significant intersection approach delays and low average
speeds.
Operations with extremely low speeds caused by intersection
congestion , high delay , and adverse signal progression.

0.00 to 0.60

aFor

0.61 to 0.70
0.71 to 0.80

0.81 to 0.90
0.91 to 1.00
Greater Than
1.00

arterials that are multilane divided or undivided with some parking, signalized intersection density of four to eight per
mile, and moderate roadside development.
bVolume-to-capacity ratio.
≥ greater than or equal to.
< less than.
Source : Transportation Research Board, Highway Capacity Manual, Special Report 209 (Washington, D.C. , 1994)

ที่มา : Highway capacity manual, 1994

ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)
ค่า V
=
90.448 PCU
ค่า V/C Ratio =
90.448/(900 X 2) = 0.05
ระดับบริการ =
“A”
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ค่า V
=
860.765
PCU
ค่า V/C Ratio =
860.765/(900 X 4) = 0.24
ระดับบริการ =
“A”
ซอยบัวขาว
ค่า V
=
669.653
PCU
ค่า V/C Ratio =
669.653/(900 X 2) = 0.37
ระดับบริการ =
“A”
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ดังนั้น จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นพบว่า ปริมาณจราจรเฉพาะช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงสุด
บนซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ) มีค่า 90.448 PCU คิดเป็น ค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.05
ถนนเฉลิมพระเกียรติ มีค่า 860.765 คิดเป็น ค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.24 และซอยบัวขาว มีค่า 669.653 PCU
คิ ด เป็ น ค่ า V/C Ratio เท่ ากั บ 0.37 ซึ่ งถนนทั้ ง 3 สายอยู่ ในเกณฑ์ “A” คื อ ยวดยานสามารถเคลื่ อนที่
ได้โดยอิสระด้วยความเร็วอิสระ (Free-flow speed) นั่นคือ ผู้ขับขี่ยวดยานสามารถเลือกความเร็วในการสัญจร
ได้โดยอิสระโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากยวดยานคั นอื่นในกระแสจราจรการสัญจรของยวดยานจะไม่ ได้ถูกรบกวน
จากยวดยานคันอื่น แม้ในสภาพการจราจรที่มีความหนาแน่นสูงสุด โดยผลการสารวจปริมาณการจราจรของ
ถนนแต่ละเส้น แสดงดังตารางที่ 3.3-14 ถึง ตารางที่ 3.3-16 และสรุปผลปริมาณการจราจร ในสภาพปัจจุบัน
บนถนนทั้ง 3 เส้นแสดงดัง ตารางที่ 3.3-17
ตารางที่ 3.3-14 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (จุดตรวจนับการจราจรที่ 1)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)
ประเภทยานพาหนะ
PCU Factor
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00-15.00 น.
ปริมาณจราจร (คัน/ชั่วโมง) ปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง)
1. รถจักรยาน
0.333
3
0.999
2. รถจักรยานยนต์
0.333
153
50.949
3. รถยนต์ส่วนบุคคล
1
18
18.000
4. รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
10
10.000
5. รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
5
7.500
6. รถโดยสารขนาดกลาง
1.5
1
1.500
7. รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
1.5
0
0.000
8. รถโดยสารขนาดใหญ่
2.1
1
1.500
9. รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
0
0.000
10. รถบรรทุกพ่วง
2.5
0
0.000
11. รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
0
0.000
รวม
191
90.448
V/C Ratio
90.448/(900 X 2) = 0.05
สภาพคล่องตัวในสภาวะปกติ (ระดับบริการ)
“A”
หมายเหตุ : ซอยเฉลิ มพระเกียรติ 33 (ถนนด้ านหน้ าโครงการ) เป็ นถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ ก มี ขนาด 1 ช่ องจราจร/ทิ ศทาง
เดินรถแบบ 2 ทิศทาง (ไป-กลับ) ไม่มีเกาะกลาง ทาการตรวจนับ 2 ทิศทางจราจร (คิดค่าความจุของถนนเท่ากับ
900 X 2) ดังนั้น ความจุของถนนที่ใช้หาค่า V/C Ratio= 900 X 2

3-61

ตารางที่ 3.3-15 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
(จุดตรวจนับการจราจรที่ 2)
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทยานพาหนะ
PCU Factor
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00-15.00 น.
ปริมาณจราจร (คัน/ชั่วโมง) ปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง)
1. รถจักรยาน
0.333
2
0.666
2. รถจักรยานยนต์
0.333
603
200.799
3. รถยนต์ส่วนบุคคล
1
472
472.000
4. รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
15
15.000
5. รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
71
106.500
6. รถโดยสารขนาดกลาง
1.5
21
31.500
7. รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
1.5
8
16.800
8. รถโดยสารขนาดใหญ่
2.1
10
15.000
9. รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
1
2.500
10. รถบรรทุกพ่วง
2.5
0
0.000
11. รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
0
0.000
รวม
1,203
860.765
V/C Ratio
860.765/(900 X 4) = 0.24
สภาพคล่องตัวในสภาวะปกติ (ระดับบริการ)
“A”
หมายเหตุ : ถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์มีขนาด 2 ช่อง จราจร/ทิศทาง เดินรถแบบ 2 ทิศทาง (ไป-กลับ)
ไม่มีเกาะกลาง ทาการตรวจนับ 2 ทิศทางจราจร (คิดค่าความจุของถนนเท่ากับ 900 X 4) ดังนั้น ความจุของถนน
ที่ใช้หาค่า V/C Ratio= 900 X 4
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ตารางที่ 3.3-16 ผลการสารวจปริมาณการจราจรบริเวณซอยบัวขาว วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
(จุดตรวจนับการจราจรที่ 3)
ซอยบัวขาว
ประเภทยานพาหนะ
PCU Factor
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น.
ปริมาณจราจร (คัน/ชั่วโมง) ปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง)
1. รถจักรยาน
0.333
5
1.665
2. รถจักรยานยนต์
0.333
536
178.488
3. รถยนต์ส่วนบุคคล
1
200
200.000
4. รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
1
57
57.000
5. รถโดยสารขนาดเล็ก
1.5
146
219.000
6. รถโดยสารขนาดกลาง
1.5
0
0.000
7. รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
1.5
0
0.000
8. รถโดยสารขนาดใหญ่
2.1
9
13.500
9. รถบรรทุก 10 ล้อ
2.5
0
0.000
10. รถบรรทุกพ่วง
2.5
0
0.000
11. รถบรรทุกกึ่งพ่วง
2.5
0
0.000
รวม
953
669.653
V/C Ratio
669.653/(900 X 2) = 0.37
สภาพคล่องตัวในสภาวะปกติ (ระดับบริการ)
“A”
หมายเหตุ : ซอยบัวขาว เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาด 1 ช่อง จราจร/ทิศทาง เดินรถแบบ 2 ทิศทาง (ไป-กลับ)
ไม่มีเกาะกลาง ทาการตรวจนับ 2 ทิศทางจราจร (คิดค่าความจุของถนนเท่ากับ 900 X 2) ดังนั้น ความจุของถนน
ที่ใช้หาค่า V/C Ratio= 900 X 2

ตารางที่ 3.3-17 ปริมาณการจราจร PCU/ชั่วโมง และค่า V/C Ratio ในสภาพปัจจุบันบนถนนทั้ง 3 สาย
ปริมาณจราจรสูงสุด
ถนน
ปริมาณจราจร
V/C Ratio
PCU/ชั่วโมง
(ระดับบริการ)
1. ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)
90.448
0.05 “A”
2. ถนนเฉลิมพระเกียรติ
860.765
0.24 “A”
3. ซอยบัวขาว
669.653
0.37 “A”
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3.3.7 การสื่อสาร
เมืองพัทยา เป็ นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีสานักงานเกี่ยวกับการสื่อสารกระจายอยู่ทั่วไปโดย
มีรายละเอียดดังนี้
1) สถานีวิทยุ จานวน 2 สถานี ได้แก่
- สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ (สทร.5) พัทยา ตั้งอยู่ บนเขาพระตาหนัก
- สถานี วิท ยุ องค์ การสื่ อสารมวลชนแห่ งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) พั ท ยา ตั้ งอยู่ ซอยสุ เหร่า
ต้นกระบก บริเวณถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 142+420
2) โทรทัศน์ทางสาย จานวน 4 แห่ง ได้แก่
- เอสวีทีวี (โสภณ เคเบิล้ ทีวี)
- บีทีวี (บางละมุง เคเบิ้ล ทีวี)
- จอมเทียนเคเบิ้ลทีวี
- ทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี
3) ไปรษณีย์ จานวน 4 แห่ง
- ที่ทาการไปรษณีย์พัทยา ซอยไปรษณีย์ พัทยาใต้
- ที่ทาการไปรษณีย์บางละมุง ถนนสว่างฟ้าพฤฒาราม ตาบลนาเกลือ
- ที่ทาการไปรษณีย์จอมเทียน ถนนชายหาดจอมเทียน
- ที่ทาการไปรษณีย์เกาะล้าน
4) โทรศัพท์
(1) จานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จานวน 31,043 หมายเลข
- ส่วนราชการ 385 หมายเลข
- บ้าน 19,451 หมายเลข
- ธุรกิจ 11,046 หมายเลข
- ทศท 161 หมายเลข
(2) โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 105 หมายเลข
(3) จานวนชุมสายโทรศัพท์ จานวน 80 ชุมสาย
(4) จานวนหมายที่สามารถให้บริการได้ จานวน 42,869 เลขหมาย
5) ศูนย์โทรคมนาคม จานวน 1 แห่ง
6) สื่อสารมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จานวน 15 ฉบับ
7) ระบบเสียงตามสาย จานวน 1 แห่ง (บริเวณชายหาดจอมเทียน)
8) หน่วยงานที่มีข่าววิทยุสื่อสารในพื้นที่ จานวน 24 หน่วยงาน
(1) จังหวัดชลบุรี (ศูนย์ทานตะวัน)
(2) อาเภอบางละมุง (ราชสีห์,อาเภอ)
(3) เมืองพัทยา (สีคราม)
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(4) อ.ป.พ.ร. อาเภอบางละมุง (ศูนย์ชัยพฤกษ์)
(5) สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา
(6) สถานีตารวจภูธรอาเภอบางละมุง (บางละมุง)
(7) ตารวจท่องเที่ยวพัทยา
(8) ตารวจน้าพัทยา
(9) ตารวจทางหลวงพัทยา
(10) ศูนย์สว่างบริบูรณ์ (สว่าง)
(11) เทศกิจพัทยา (ยศศักดิ์)
(12) เจ้าท่าพัทยา
(13) ศูนย์ดงตาล (ดงตาล)
(14) ไฟฟ้าบางละมุง
(15) สานักงานประปาพัทยา
(16) บางละมุง เคเบิ้ล
(17) โสภณเคเบิ้ล
(18) ชมรมประมงพัทยา
(19) โรงพยาบาลบางละมุง
(20) โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา
(21) โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
(22) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(23) ฐานทัพเรือสัตหีบ (สมอทอง)
(24) ทิพย์มณีเคเบิ้ล
(ที่มา : สานักงานบริการโทรศัพท์พัทยา และบริษัท ทศท คอร์เปอร์เรชั่น กาจัด (มหาชน), มีนาคม 2559)

3.3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ โ ครงการเป็ น อาคารประเภทโรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม
ซึ่ งสอดคล้ องกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั งเมื องรวมเมื องพั ทยา จั งหวั ดชลบุ รี
พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม เรื่ อง ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการ
คุ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม ในบริ เวณพื้ น ที่ อ าเภอบางละมุ ง และอ าเภอสั ตหี บ จั งหวั ด ชลบุ รี พ.ศ. 2553 และ
กฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 และการใช้ ประโยชน์ที่ดินในระยะ 1,100 เมตร
แสดงดังตารางที่ 3.3-18 และแสดงดังรูปที่ 3.3-5
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ตารางที่ 3.3-18 การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทะเล
ที่พักอาศัย
พาณิชยกรรม
พาณิชยกรรมกึ่งที่พักอาศัย
พื้นที่นันทนาการ
สถาบันการศึกษา
สถานที่ราชการ
สถาบันศาสนา
พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์
รวม

พื้นที่ (ตารางเมตร)
389,061.37
863,603.39
718,741.34
829,281.61
817.03
47,490.19
6,494.67
61,712.79
883,664.02
3,800,866.41
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ร้อยละ
10.24
22.72
18.91
21.82
0.02
1.25
0.17
1.62
23.25
100.00

รูปที่ 3.3-5 การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ที่มา : Google Earth เข้าถึงข้อมูลวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
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3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.4.1 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
1) การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี
(1) สภาพเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดชลบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 657,545 ล้านบาท ประกอบด้วย สาขา
อุต สาหกรรม (การผลิ ต ) มู ล ค่ า 305,605 ล้ านบาท สาขาการขนส่ ง สถานที่ เก็บ สิ น ค้ าและการคมนาคม
มู ล ค่ า 55,546 ล้ า นบาท สาขาการค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ฯ มู ล ค่ า 38,043 ล้ า นบาท สาขา การไฟฟ้ า ก๊ า ซ
การประปา มูลค่า 35,397 ล้านบาท สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มูล ค่า 23,904 ล้ านบาท สาขาการ
ก่อสร้าง มูลค่า 12,761 ล้านบาท สาขาตัวกลางทางการเงิน มูลค่า 8,411 ล้านบาท สาขาการบริหารราชการฯ
มู ล ค่ า 8,405 ล้ า นบาท สาขาการศึ ก ษา มู ล ค่ า 6,912 ล้ า นบาท สาขาบริ ก ารด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ
มูลค่า 6,912 ล้านบาท สาขาบริการด้านสุขภาพฯ มูลค่า 4,447 ล้านบาท สาขาทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
มูล ค่า 2,591 ล้ านบาท สาขาให้ บ ริ ก ารชุ ม ชนสั งคม และบริก ารส่ ว นบุ ค คลอื่ น ๆ มู ล ค่ า 1,882 ล้ านบาท
และสาขาลู ก จ้ างในครั ว เรื อ นส่ ว นบุ ค คล มู ล ค่ า 202 ล้ านบาท ส่ ว นในภาคเกษตรกรรม มู ล ค่ า 19,511
ล้านบาท ประกอบด้วยสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มูลค่า 21,183 ล้านบาท และสาขาประมง
มูลค่า 1,068 ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 12 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว จานวน
441,062 บาท เป็ น ล าดั บ ที่ 5 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง สมุท รสาคร พระนครศรีอยุธ ยา และ
สมุทรปราการ
เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
และเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยว โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชีพด้านการค้า
และบริก ารนั ก ท่ องเที่ ย วในรู ป แบบต่างๆ นอกนั้ น ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม การประมง
และการค้าขาย ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 441,062 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
• การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ส าคัญที่สุ ด
ในเขตเมืองพัทยา โดยมีการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงแรม บั งกะโล ไนท์คลับ เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 8 เช่น โรงงาน
ทาคอนกรีต อิฐบล็อก แผ่นพื้นคอนกรีต วงกบประตู หน้าต่าง โรงงานมันสาปะหลัง โรงงานอัดมันเส้น เป็นต้น
• การเกษตรกรรม พื้ น ที่ เกษตรกรรมในเขตเมื อ งพั ท ยาอยู่ ในบริ เวณต าบลห้ ว ยใหญ่
และตาบลหนองปลาไหลโดยมีการปลูกมันสาปะหลัง สับปะรด และมะพร้าว เป็นต้น ประชากรประกอบอาชีพ
ด้านนี้ประมาณร้อยละ 3 เนื่องจากปัจจุบันที่ดินมีราคาสูงทาให้การลงทุนด้านเกษตรน้อยในด้านปศุสัตว์มีเพียง
เล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น เช่ น การเลี้ ย งโค สุ ก ร และสั ต ว์ ปี ก ซึ่ ง แนวโน้ ม ในอนาคตอาจไม่ มี ก ารประกอบการ
ด้านปศุสัตว์อีกต่อไป สาหรับโรงฆ่าสัตว์มีจานวน 1 แห่ง
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• การพาณิ ชยกรรมและการบริการ มี การประกอบด้ านพาณิ ชยกรรม ประมาณร้อยละ
4 เช่น การท าธุรกิจ การค้าปลี ก ธุรกิจ น าเข้า -ส่ งออก และการให้ บริการแก่นั กท่ องเที่ ยว ประเภทขายหรือ
เช่ าอุ ป กรณ์ ในการอ านวยความสะดวก และความบั นเทิ งแก่ นั กท่ องเที่ ยว เช่ น การให้ เช่ ารถจั กรยานยนต์
เรือเจ็ ทสกี เรื อน าเที่ ยว เรือลากร่ม เรือลากกล้ วยนอกจากนี้ ยังมี ประกอบอาชีพด้านการค้าและการบริการ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ สถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา แสดงดังตารางที่ 3.4-1 และตารางที่ 3.4-2
• การท่ องเที่ ยว เมื องพั ทยาเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวประเภทธรรมชาติ ที่ มี ชื่ อเสี ยงทางทะเล
แห่ งหนึ่ งของประเทศ ซึ่งเป็ นที่ นิ ยมของนั กท่ องเที่ ย วชาวไทยและชาวต่างประเทศจนได้ รับ การกาหนดให้ เป็ น
เมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่การพัฒนาตามโครงการการพั ฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ตารางที่ 3.4-1 ประเภทสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา
ลาดับที่
ประเภทสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา
1.
โรงแรมและที่พัก
2.
รีสอร์ท
3.
เกสท์เฮ้าส์
4.
คอนโดมีเนียม
5.
หมู่บ้านจัดสรร
6.
ธนาคาร
7.
สถานีบริการน้ามัน
8.
สถานีบริการ LPG
9.
สถานีบริการ NGV
10.
ห้างสรรพสินค้า (เซเว่น,ซุปเปอร์มาเก็ต)
11.
ร้านอาหาร
12.
สถานบันเทิง (รวมบาร์เบียร์,สปา,นวดแผนโบราณ)
13.
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่มา : เมืองพัทยา, 2559
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จานวน (แห่ง)
653
167
203
330
201
20 (483 สาขา)
20
3
4
519
1,332
756
67

ตารางที่ 3.4-2 รายชื่อตลาดสดในเขตเมืองพัทยา
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ที่มา : เมืองพัทยา, 2559

ชื่อตลาด
ตลาดลานโพธิ์
ตลาดใหม่นาเกลือ
ตลาดโทนี่บาร์ซา่ วิลเลจ
ตลาดอมรนคร
ตลาดโพธิสาร
ตลาดพีระพล
ตลาดวัดธรรมสามัคคี
ตลาดท็อปวัน
ตลาดพัทยาบาร์ซ่า
ตลาดบัวขาว
ตลาดโสภณ
ตลาดโลตัสพัทยากลาง
ตลาดเคหะเซ็นเตอร์
ตลาดโต้รุ่งแม่วิไล
ตลาดร่มโพธิ์

(2) สภาพสังคม
จั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ น จั งหวั ด ที่ ตั้ งอยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของประเทศไทยหรื อ ริ ม ฝั่ ง ทะเล
ด้านตะวันออกของอ่าวไทยมี ประวัติความเป็นมาค่อนข้างเก่าแก่อยู่ในราวสมัยทวาราวดีหรือสมัยขอมนั่นเอง
เขตจังหวัดชลบุรีมีเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 3 เมืองด้วยกัน คือ เมืองพญาเร่ในเขตอาเภอบ่อทอง เมืองพระรถ
ในเขตอาเภอพนัสนิคม และเมืองศรีพโล ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี เมือง 3 เมืองนี้มีความสัมพั นธ์เกี่ยวข้องกัน
คือ เมืองพญาเร่ติดต่อกับ เมืองพระรถโดยคลองหลวง ปัจจุบั นคลองยังอยู่และเป็นคลองสายที่สาคัญ และ
ยาวที่สุดของจังหวัดชลบุรี การทานาในอาเภอพนัสนิคม และอาเภอพานทองอาศัยน้าจากคลองนี้ ซึ่งมีแคว
หลายแคว แควใหญ่ที่สุด คือ แควที่เกิดจากทิวเขาป่าแดงไหลผ่านตลาดอมพนม และเมืองพระรถติดต่อกับ
เมืองศรีพโลทางถนน (ปัจจุบันแนวถนนยังมีอยู่) จากการสันนิษฐานโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณสถาน และ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ประกอบกัน เมืองโบราณทั้งสามเมืองนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังกันไม่นานนักกล่าวคือ
เมืองพญาเร่เกิดขึ้นก่อน จากนั้น เมืองพระรถเกิดขึ้นในระยะต่อมา จากนั้นเมืองศรีพโล ก็เกิดขึ้นตามมาและ
ต่อมาก็กลายเป็นจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีอาณาเขตของเมืองโบราณทั้งสามมารวมกันเป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี
ในปัจจุบัน
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• การปกครอง
เมืองพัทยามีรูปแบบการปกครองพิเศษ ซึ่งเขตการปกครองของเมืองพัทยา แบ่งเป็น
4 ส่ ว น ได้ แ ก่ พั ท ยาเหนื อ พั ท ยากลาง พั ท ยาใต้ และหาดจอมเที ย น โดยเมื อ งพั ท ยามี พื้ น ที่ 208.10
ตารางเมตร โดยแบ่ งเป็ น พื้ น ดิน (รวมเกาะล้ าน) 53.44 ตารางเมตร และพื้ น ที่ แ หล่ งน้ า (ทะเล) 154.66
ตารางเมตร ครอบคลุมพื้ นที่ตาบลนาจอมเทียน ตาบลหนองปรือ ตาบลห้วยใหญ่ และตาบลหนองปลาไหล
ของอาเภอบางละมุง
ปั จ จุ บั น เมื อ งพั ท ยา มี ชุ ม ชนทั้ ง สิ้ น 42 ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย ชุ ม ชนกระทิ ง ลาย
ชุ ม ชนเกาะล้ า น ชุ ม ชนเขาตาโล ชุ ม ชนเขาน้ อ ย ชุ ม ชนซอยกอไผ่ ชุ ม ชนหนองอ้ อ (ซอยชุ ม สาย)
ชุมชนซอยไปรษณีย์ ชุมชนซอย 5 ธันวา ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ชุมชนเทพประสิทธิ์
ชุมชนทั พ พระยา ชุมชนบ้ านหั ว ทุ่ ง ชุมชนพั ท ยากลาง ชุมชนโพธิสั มพั น ธ์ ชุ มชนรุ่งเรือง ชุมชนร้อยหลั ง
ชุ ม ชนลานโพธิ์ ชุ ม ชนวั ด ชั ย มงคล ชุ ม ชนวั ด ช่ อ งลม ชุ ม ชนวัด ธรรมสามั ค คี ชุ ม ชนวั ด บุ ณ ย์ กั ญ จนาราม
ชุ ม ชนต้ น กระบก (สุ เหร่ า ฯ) ชุ ม ชนบ้ า นโรงไม้ ขี ด (หนองเกตุ ) ชุ ม ชนหนองตะแบก ชุ ม ชนหนองพั ง แค
ชุมชนหนองใหญ่บน ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ชุมชนบ้านกระบก 33
ชุ ม ชนชุ ม สาย ชุ ม ชนพั ท ยาใต้ พั ฒ นา ชุ ม ชนชั ย พรวิ ถี ชุ ม ชนหนองใหญ่ ล่ าง ชุ ม ชนหนองใหญ่ ก้ า วหน้ า
ชุม ชนอรุ โณทั ย ชุ ม ชนชั ย พฤกษ์ ชุ ม ชนมาบประดู่ ชุ ม ชนแหลมราชเวช ชุ ม ชนบงกช ชุ ม ชนเพนี ย ดช้ า ง
(ที่มา : สานักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ปี 2558)

• ประชากร
เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการอพยพแรงงาน
จากถิ่นอื่นเข้ามา จึงมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และมีการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรอยู่ตลอดเวลา
โดยจ านวนประชากรในเมือ งพั ท ยาสามารถแบ่ งออกได้เป็ น จานวนประชากรตามข้ อมู ล ทะเบี ย นราษฎร์
ประชากรแฝง และผู้เยี่ยมเยือน (visitors) ดังนี้
- ข้อมูลประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์
จานวนประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์นั้น มีจานวนประชากรไม่หนาแน่น โดยข้อมูล
ประชากรใน ปี พ.ศ. 2559 มีประชากรทั้งสิ้น 115,840 คน ประกอบด้วย เพศชาย 53,239 คน เพศหญิง 62,601
คน จานวนครัวเรือน 22,255 ครัวเรือน
ส าหรั บ พื้ น ที่ โครงการตั้ ง อยู่ ในต าบลหนองปรื อ มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 65,408 คน
ประกอบด้วย เพศชาย 29,305 คน เพศหญิง 36,103 คน จานวนครัวเรือน 104,412 ครัวเรือน
- ประชากรแฝง
เมืองพั ทยาเป็ น เมืองท่อ งเที่ ยวที่ มี การเจริญ เติบ โตอย่างรวดเร็ว มีการหลั่ งไหลของ
ประชากรแฝง ได้แก่ ผู้ใช้แรงงาน นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบอาชีพด้านอื่นๆเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัย
ในเขตเมืองพัทยา ประชากรเมืองพัทยาจึงมีประชากรแฝงอาศัยมากกว่าจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
ประมาณ 4-5 เท่า (ประมาณ 400,000-500,000 คน) โดยมิได้แจ้งย้ายเข้ามาตามกฏหมายทะเบียนราษฎร์
(ที่มา : บรรยายสรุปเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2559)
3-71

- ผู้เยี่ยมเยือน (visitors)
ผู้ เยี่ ยมเยื อน (visitors) แบ่ งออกเป็ น นั กทั ศนาจร (Excursionists) และนั กท่ องเที่ ยว
(Tourist) โดยในปี พ.ศ. 2558 เมืองพัทยามีผู้เยี่ยมเยือน แสดงดังตารางที่ 3.4-3
ตารางที่ 3.4-3 จานวนผู้เยี่ยมเยือน (visitors) ในเขตเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2558
ประเภทผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว (Tourist)
นักทัศนาจร (Excursionists)
ผู้เยี่ยมเยือน (visitors)
รวมแต่ละไตรมาศ
รวมทั้งปี

จานวนผู้เยี่ยมเยือน (คน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ชาวไทย ชาวต่างชาติ ชาวไทย ชาวต่างชาติ ชาวไทย ชาวต่างชาติ
483,772
1,743,757 707,898
1,599,209 586,107
1,466,767
106,839
39,047 139,384
26,896 100,828
25,301
590,611
1,782,804 847,282
1,626,105 686,935
1,492,068
2,373,415
2,473,387
2,179,003
9,849,940

ไตรมาสที่ 4
ชาวไทย ชาวต่างชาติ
728,768
1,906,782
144,883
43,702
873,651
1,950,484
2,824,135

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว, 2559

2) การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษา
จากการส ารวจบริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการ และชุ ม ชนโดยรอบโครงการพบว่ า ชุ ม ชนโดยรอบ
มีลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจดังนี้
(1) สภาพสังคม
เมื อ งพั ท ยาเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วได้ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ แ ปรเปลี่ ย นเป็ น ชุ ม ชน
พาณิ ช ยกรรมและบริ ก ารสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่ อ งเที่ ย วบางชุ ม ชนยังคงมี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชน
เกษตรกรรม หรือชุมชนประมง ในปัจจุบันมีชุมชนในเขตเมืองพัทยา 42 ชุมชน นอกจากนี้ยังพบการอพยพ
โยกย้ายของประชากรจากทุกภาคของประเทศและชาวต่างประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกเข้ามาทางานและ
พักอาศัยในเขตเมืองพัทยาเป็นจานวนมาก ทาให้สภาพสังคมมีความซับซ้อนและหลากหลาย
(2) สภาพเศรษฐกิจ
จากการสารวจลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ พบว่า เป็นบ้านพักอาศัย
ร้ านอาหาร อาคารพาณิ ชย์ โรงแรม รีสอร์ ท คอนโดมิ เนี ยม ที่ ดิ นบุ คคลอื่ น ซึ่ งผู้ พั กอาศั ย โดยรอบโครงการ
ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ ด้านการค้า และการบริการนั กท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ รับจ้างทั่วไป และพนั กงาน
โรงแรม โดยมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
สาหรับชุมชนโดยรอบโครงการในพื้นที่ศึกษา มีลักษณะเป็นสังคมเมือง มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยรอบเป็นบ้านพั กอาศัย ร้านอาหาร อาคารพาณิชย์ โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิ เนียม ที่ดินบุคคลอื่น
โดยลั กษณะทางสังคมตลอดจนลักษณะการดาเนินชีวิตของชุมชนบริเวณใกล้ เคียงโดยรอบพื้นที่ โครงการ
ในภาพรวมมีลั กษณะเป็ น สั งคมเมือง อย่ างไรก็ตามความสั มพัน ธ์ของคนในชุมชนเดี ย วกั นมีความสั มพัน ธ์
ในลักษณะของเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ในกลุ่มของผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกัน

3-72

3.4.2 การศึกษาและศาสนา
1) การศึกษา
จังหวัดชลบุรี จัดระบบการศึกษาเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ย น โดยการศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย น มี นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จ านวนทั้ ง สิ้ น 465,719 คน
มีสถานศึกษา จานวน 454 แห่ง บุคลากรทางศึกษา จานวน 11,658 คน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มีนักเรียน นักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 15,385 คน มีสถานศึกษา จานวน 11 แห่ง บุคลากรทางการศึกษา จานวน
285 คน สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
- เขต 1 อาเภอเมืองชลบุรี อาเภอหนองใหญ่ และอาเภอบ้านบึง
- เขต 2 อาเภอบ่อทอง อาเภอเกาะจันทร์ และอาเภอพานทอง
- เขต 3 อาเภอศรีราชา อาเภอเกาะสีชัง อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ
เขตเมืองพัทยา มีส ถานศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวั ด และมั ส ยิ ด สั ง กั ด กรมการศาสนา จ านวน 2 แห่ ง โรงเรี ย นในสั งกั ด เมื อ งพั ท ยา กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 11 แห่ ง โรงเรี ย นในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 18
จานวน 2 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน 16 แห่ง โรงเรียนในสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จ านวน 2 แห่ ง โรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานส่ งเสริม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย จ านวน 2 แห่ ง โรงเรีย นพาณิ ช ย์น าวีก ารเดิ นเรือ สั งกัดส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) (กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ) จานวน 1 แห่ง
มหาวิทยาลัย จานวน 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
(1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและมัสยิดสังกัดกรมการศาสนา จานวน 2 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์ฯ วัดชัยมงคล ถนนพัทยาใต้ ตาบลหนองปรือ
- ศูนย์ฯ ประจามัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ถนนสุขุมวิท ตาบลหนองปรือ
(2) โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จานวน 11 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญพิศยบุตรราษฏร์บาเพ็ญ)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (สว่างฟ้าพฤฒาราม)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกุล)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)
- โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
3-73

(3) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 2 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
- โรงเรียนบางละมุง
(4) โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน 16 แห่ง ได้แก่
ระดับอนุบาล (อนุบาล 1- อนุบาล 3) จานวน 3 แห่ง
- โรงเรียนอนุบาลกาญจนา
- โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง
- โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา จานวน 6 แห่ง
- โรงเรียนอักษรพัทยา
- โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
- โรงเรียนตันตรารักษ์
- โรงเรียนบูรพาพัฒนาศาสตร์
- โรงเรียนวุฒิโชติ
- โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย
ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษา จานวน 6 แห่ง
- โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
- โรงเรียนมารีวิทย์
- โรงเรียนบ้านรถไฟ
- โรงเรียนนานาชาติพัทยา
- โรงเรียนจุฬเทพ
- โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา
ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง
- โรงเรียนอักษรศึกษา
(5) โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 1 แห่ง ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
(6) โรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
จานวน 2 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อาเภอบางละมุง (โรงเรียนเมืองพัทยา 9)
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนเมืองพัทยา 3)
(7) โรงเรียนพาณิชย์นาวีก ารเดินเรือสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(การศึกษานอกระบบโรงเรียน) (กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ) จานวน 1 แห่ง
- โรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี
(8) ระดับปริญญาโท จานวน 2 แห่ง
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา
- สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยมหาดไทย
(9) ห้องสมุด
- ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
- ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา
จากการสารวจพบสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกุล)
โดยห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะห่ างประมาณ 780 เมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-1
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ซึ่งการดาเนินการของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดาเนินการจะไม่ส่งผลต่อโรงเรียนดังกล่าว
แต่ อย่ างใด เนื่ องจากมีร ะยะห่ างเกิ น กว่าที่ จ ะได้รับ ผลกระทบแต่ อย่ างไรก็ต าม โครงการต้ องปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด
2) ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ของเมืองพัทยานับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80 ของจานวนประชากรทั้งหมด
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 16 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2 โดยมี
สถานทีป่ ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาในเมืองพัทยา จานวน 26 แห่ง ประกอบด้วย
(1) วัดในเขตเมืองพัทยา จานวน 13 แห่ง ได้แก่
- วัดเขาพระใหญ่
- วัดชัยมงคล
- วัดธรรมสามัคคี
- วัดบุณย์กัญจนาราม
- วัดช่องลมนาเกลือ
- วัดโพธิสัมพันธ์
- วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
- วัดหนองใหญ่
- วัดใหม่สาราญ (เกาะล้าน)
- วัดพุทธิวราราม
- วัดอินทนาราม
- จิตตภาวันวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์)
- วัดใหม่หาดกระทึงทอง
(2) สานักสงฆ์ จานวน 3 แห่ง ได้แก่
- สานักสงฆ์หนองอ้อ
- สานักสงฆ์เขาพระบาทพัทยา
- สานักสงฆ์สุทธิวราราม
(3) มัสยิดหรือสุเหร่าในศาสนาอิสลาม จานวน 7 แห่ง ได้แก่
- มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์
- มัสยิดฮีดายาตุสซาลีกีน
- มัสยิดนูรุ้ลยากีน
- มัสยิดตออะติ้ลละห์
- มัสยิดดารุ้ลอับร็อร
- มัสยิดแช็คมูฮาหมัดอาลี
- มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม
(4) โบสถ์คริสต์ จานวน 3 แห่งได้แก่
- โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส (คาธอลิก)
- คริสตจักรพัทยา (โปแตสแตนท์)
- คริสตจักรนิมิตใหม่สามัคคีธรรม (โปแตสแตนท์)
จากการส ารวจศาสนสถานที่ อยู่ในพื้ นที่ ศึก ษา โดยรอบพื้ น ที่ โครงการ พบว่า มี วัดชัยมงคล
ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 630 เมตร และมัสยิดตออะติ้ลละห์ ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 880 เมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-2
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รูปที่ 3.4-1 สถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
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รูปที่ 3.4-2 ศาสนสถานที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
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3.4.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ
1) สถานบริการด้านสาธารณสุข
1.1) ภาครัฐ จานวน 19 แห่ง
• โรงพยาบาลบางละมุง
• โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
• โรงพยาบาลเมืองพัทยา
• ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ (ศูนย์พัทยารักษ์)
• สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโรงโป๊ะ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตะเคียนเตี้ย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านหนองเกตุใหญ่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านหนองหัวแรด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขาไม้แก้ว
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โป่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านหนองตาอุ่น
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านหนองสมอ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านตาลหมัน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านหนองพังแค
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านห้วยใหญ่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านชากแง้ว
• ศูนย์สุขภาพชุมชน
1.2) ภาคเอกชน จานวน 3 แห่ง
• โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
• โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
• โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์
1.3) คลินิก จานวน 265 แห่ง
• เวชกรรม
• ทันตกรรม
• คลิกนิกประเภทอื่น
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1
1
1
1
1
12

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2

แห่ง

1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

125
104
36

แห่ง
แห่ง
แห่ง

1.4) ร้านขายยา จานวน 492 แห่ง
• แผนปัจจุบัน
442
แห่ง
• แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
28
แห่ง
• แผนโบราณ
22
แห่ง
1.5) คลินิกสัตวแพทย์ จานวน 31 แห่ง
1.6) โรงพยาบาลสัตว์ จานวน 6 แห่ง
สาหรับสถานบริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา คือ โรงพยาบาลเมืองพัทยา อยู่ห่างจาก
โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างประมาณ 240 เมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-3
2) บุคลากรด้านสาธารณสุข
2.1) บุคลากรภาครัฐ
เมืองพัทยามีสถานบริการด้านสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ภาครัฐ จานวน 3 แห่ง โดยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาล
วัด ญาณสั งวราราม ซึ่ งโรงพยาบาลแต่ ล ะแห่ งมี บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละจ านวนเตี ย งที่ รองรั บ ผู้ ป่ ว ย
แตกต่างกัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-4 ถึง ตารางที่ 3.4-6
ตารางที่ 3.4-4 แสดงประเภทและจานวนบุคลากรของของโรงพยาบาลในภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทของบุคลากร
รพท. บางละมุง (260 เตียง)
1. แพทย์
40
2. ทันตแพทย์
8
3. เภสัชกร
26
4. พยาบาลวิชาชีพ
275
5. เทคนิคการแพทย์
10
6. นักวิชการสาธารณสุข
3
7. ลูกจ้างประจา
32
8. ลูกจ้างชั่วคราว
448
9. อื่นๆ
76
รวม
918
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง, พฤศจิกายน 2560
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รพช.วัดญาณฯ (30 เตียง)
3
2
3
36
3
5
15
47
12
126

รวม
43
10
29
311
13
8
47
495
88
1,044

ตารางที่ 3.4-5 แสดงประเภทและจานวนบุค ลากรของของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ในอาเภอบางละมุง
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
1. นักวิชาการสาธารณสุข
9
2. พยาบาลวิชาชีพ
0
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
1
4. ทันตาภิบาล
0
5. แพทย์แผนไทย
0
6. ลูกจ้างชั่วคราว
6
รวม
16
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง, พฤศจิกายน 2560
ประเภทของบุคลากร

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล
25
18
14
5
12
0
74

รวม
34
18
15
5
12
6
90

ตารางที่ 3.4-6 แสดงประเภทและจานวนบุคลากรของของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในการในกากับดูแล
ของเมืองพัทยา
.

ประเภทของบุคลากร

โรงพยาบาลเมืองพัทยา (110 เตียง)
44
4
1
79
9
2
2
2
2
145

1. แพทย์
2. ทันตแพทย์
3. ทันตสาธารณสุข
4. พยาบาล
5. เภสัชกร
6. นักกายภาพบาบัด
7. เทคนิคการแพทย์
8. นักรังสีการแพทย์
9. นักโภชนาการ
รวม
ที่มา : แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

2.2) บุคลากรภาคเอกชน
เมืองพัทยามีสถานบริการด้านสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาลภาคเอกชน จานวน
3 แห่ ง คื อ โรงพยาบาลกรุ ง เทพพั ท ยา โรงพยาบาลพั ท ยาเมโมเรี ย ล และโรงพยาบาลพั ท ยาอิ น เตอร์
ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมี บุคลากรทางการแพทย์และจานวนเตียงที่รองรั บผู้ป่วยแตกต่างกัน รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.4-7
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ตารางที่ 3.4-7 แสดงประเภทและจานวนบุคลากรของของโรงพยาบาลในภาคเอกชน
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
(150 เตียง)
(100 เตียง)
1. แพทย์
139
6
2. ทันตแพทย์
12
5
3. เภสัชกร
29
6
4. พยาบาลวิชาชีพ
463
56
5. เทคนิคการแพทย์
11
6
6. รังสีเทคนิค
8
2
7. นักกายภาพบาบัด
9
2
8. เจ้าหน้าที่อื่นๆ
686
236
รวม
1,357
319
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง, พฤศจิกายน 2560
ประเภทของบุคลากร

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์
(100 เตียง)
8
3
2
62
3
2
1
284
365

2.3) บุคลากรขององค์กรสาธารณสุขอื่นๆ
บุ ค ลากรขององค์กรสาธารณสุ ขอื่น ๆ ในเขตเมืองพั ท ยา และเขตอาเภอบางละมุ ง
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-8
ตารางที่ 3.4-8 แสดงประเภทและจานวนบุคลากรขององค์กรสาธารณสุขอื่นๆ
ประเภทของบุคลากร
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)

เขตเมืองพัทยา (คน)
224

เขตอาเภอบางละมุง (คน)
1,665
1,441

รวม (คน)

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง, พฤศจิกายน 2560
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รูปที่ 3.4-3 สถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา
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3) ข้อมูลสถานะสุขภาพ
3.1) สถิติชีพ
สถิติชีพของอาเภอบางละมุงใน ปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่า อัตราการเกิดมีชีพ อัตรา
การเพิ่มประชากร มีอัตราลดลงและมีอัตราเพิ่มขึ้นสลับกันไป อัตราการตายมีอัตราเพิ่มขึ้น และอัตราทารกตาย
มีอัตราลดลง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-9
ตารางที่ 3.4-9 ตารางแสดงข้อมูลสถิติชีพอาเภอบางละมุง
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560

เกิดมีชีพ
จานวน
อัตรา
4,572
17.104
4,629
16.307
4,784
16.599

ตาย
จานวน
693
884
1,028

อัตรา
2.592
3.114
3.567

เพิ่มประชากร
จานวน
อัตรา
4,729
1.709
4,629
1.631
4,784
1.659

ทารกตาย
จานวน อัตรา
11
2.405
6
1.296
4
0.836

มารดาตาย
จานวน อัตรา
0
0
0
0
0
0

ที่มา : สูติบัตร,มรณะบัตร สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง, พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ : อัตราการเกิดและอัตราการตาย ต่อประชากรพันคน/ร้อยละเพิ่มประชากร ต่อประชากรร้อยคน,อัตรามารดาตาย
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน/อัตราทารกตายต่อการมีชีพพันคน

3.2) สาเหตุการป่วย
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558-2560 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ซึ่งมี 5 อันดับกลุ่ม
โรค คือ โรคของระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบกล้ามเนื้อและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรคติดเชื้อและปรสิต ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-10 สาเหตุการป่วย
ของผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งมี 6 อันดับกลุ่มโรค คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต Neonatal
Jaundi โรคหลอดลมอักเสบ และโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.4-11 ในปี พ.ศ. 2558-2560 สาเหตุการตายของอาเภอบางละมุง มี 6 สาเหตุ คือ ปอดอักเสบ
หัวใจล้มเหลว มะเร็งทุกประเภท ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ติดเชื้อในกระแสโลหิต และอุบัติเหตุ ตามลาดับ
โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-12
ตารางที่ 3.4-10 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับกลุ่มโรค
กลุ่มโรค
1.โรคของระบบต่อมไร้ท่อ
2.โรคระบบทางเดินหายใจ
3.โรคระบบไหลเวียนเลือด
4.โรคระบบกล้ามเนื้อและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
5.โรคติดเชื้อและปรสิต

ปี 2560
จานวน อัตราต่อพัน
87,822
304.74
76,507
265.47
62,968
218.49
57,277
198.75

ปี 2559
จานวน
อัตราต่อพัน
70,329
247.76
58,727
206.89
62,751
221.07
47,493
167.31

49,934
173.27
52,310
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง, พฤศจิกายน 2560
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184.28

ปี 2558
จานวน อัตราต่อพัน
78,165
292.43
65,442
244.83
66,957
250.49
52,862
197.76
63,134

236.19

ประชากร
267,295
283,854
288,195

ตารางที่ 3.4-11 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 6 อันดับกลุ่มโรค
สาเหตุการป่วยผู้ป่วยในจากทุก
การวินิจฉัย all ICD 10

ปี 2560
สาเหตุการป่วยผู้ป่วยในจากทุก
การวินิจฉัย all ICD 10
จานวน อัตราต่อพัน
1.ความดันโลหิตสูง
3,904
13.546 1.ความดันโลหิตสูง
2.เบาหวาน
2.เบาหวาน
2,025
7.026
3.โรคไต
3.โรคไต
1,739
6.034
4.Neonatal Jaundi
1,082
3.754
4.Neonatal Jaundi
5.โรคหลอดลมอักเสบ
5.โรคหลอดลมอักเสบ
858
2.977
6.โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
6.โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
853
2.959
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง, พฤศจิกายน 2560

ปี 2559
จานวน อัตราต่อพัน
3,723
13,115
1933
6.8099
1792
6.3133
1247
4.3933
1013
3.2568
807
2.8433

ตารางที่ 3.4-12 สาเหตุการตาย ของอาเภอบางละมุง
ปี 2560
ปี 2559
จานวน อัตราต่อแสน จานวน
อัตราต่อแสน
1.ปอดอักเสบ
225
0.89
74
0.26
2.หัวใจล้มเหลว
214
0.75
307
1.09
3.มะเร็งทุกประเภท
181
0.63
139
0.49
4.ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
114
0.40
62
0.22
5.ติดเชื้อในกระแสโลหิต
95
0.33
65
0.23
6.อุบัติเหตุ
75
0.26
111
0.40
ที่มา : งานข้อมูล (รง. การตาย) สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง, พฤศจิกายน 2560
สาเหตุการตาย

จานวน
43
143
59
76
38
92

ปี 2558
อัตราต่อแสน
0.16
0.53
0.22
0.29
0.14
0.34

ข้อ มู ล การเจ็ บ ป่ ว ยของประชาชนโดยรอบพื้ น ที่ ศึ ก ษา 1,100 เมตร (จากแบบสอบถาม)
ผลการสารวจการเกิดโรคและความเจ็บ ป่วยของประชากรตัวอย่าง ที่ ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มนาเสนอออกเป็น
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ กลุ่ม
ตั ว อย่ า งในระยะมากกว่ า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โครงการ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในระยะมากกว่ า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นาชุมชน
ซึ่งมีรายละเอียดการเกิดโรคและความเจ็บป่วยดังนี้
1. กลุ่มพืน้ ทีห่ ลัก
1.1 กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ
ไม่มีการเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมาของบุคคลในครั วเรือน เนื่องจากในบริเวณพื้นที่
โครงการไม่มีแหล่งกาเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ การเจ็บป่วยอีกทั้งโครงการได้กาหนด
มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพอย่างเคร่งครัด
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1.2 กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
การเจ็ บ ป่ ว ยในรอบปี ที่ ผ่ านมาของบุ ค คลในครัว เรือน ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี การเจ็บ ป่ ว ย
ร้อยละ 60.33 และมีการเจ็บป่วยร้อยละ 39.67 โดยโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคระบบหายใจ ร้อยละ 24.79
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง ร้อยละ 2.48 รองลงมา คือ โรคเนื้องอก ร้อยละ 1.65
2. กลุ่มพื้นที่รอง
2.1 กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร
การเจ็ บ ป่ วยในรอบปีที่ผ่ านมาของบุ คคลในครัวเรื อน ส่ ว นใหญ่ ไม่มีการเจ็บ ป่ ว ย
ร้อยละ 55.96 และมีการเจ็บ ป่ วย ร้อยละ 44.04 โดยโรคที่พบมากที่สุด โรคระบบหายใจ ร้อยละ 24.50
โรคระบบย่อยอาหาร ร้อยละ 11.59 และโรคระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 7.95
2.2 กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
การเจ็ บ ป่ วยในรอบปีที่ผ่ านมาของบุ คคลในครัวเรือน ส่ ว นใหญ่ ไม่มีการเจ็บ ป่ว ย
ร้อยละ 68.42 และมีการเจ็บ ป่ วย ร้อยละ 31.58 โดยโรคที่พบมากที่สุด โรคระบบหายใจ ร้อยละ 23.68
โรคระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 7.89 และโรคระบบย่อยอาหาร ร้อยละ 3.95
3. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
ไม่ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยในรอบปี ที่ ผ่ านมาของบุ ค คลในครัว เรือ น เนื่ องจากในบริเวณพื้ น ที่
โครงการไม่มีแหล่งกาเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเจ็บป่วยอีกทั้งโครงการได้กาหนด
มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพอย่างเคร่งครัด
4. กลุ่มหน่วยงานราชการ
ไม่ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยในรอบปี ที่ ผ่ านมาของบุ ค คลในครัว เรือ น เนื่ องจากในบริเวณพื้ น ที่
โครงการไม่มีแหล่งกาเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเจ็บป่วยอีกทั้งโครงการได้กาหนด
มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพอย่างเคร่งครัด
5. กลุ่มผู้นาชุมชน
ไม่ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยในรอบปี ที่ ผ่ านมาของบุ ค คลในครั ว เรือ น เนื่ อ งจากในบริเวณพื้ น ที่
โครงการไม่มีแหล่งกาเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเจ็บป่วยอีกทั้งโครงการได้กาหนด
มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพอย่างเคร่งครัด
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3.4.4 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
1) ความปลอดภัย
(1) สถานีตารวจ
ภายในเขตเมืองพัทยามีการอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยในเขตเมืองพัทยามีสถานีตารวจ 6 แห่ง ดังนี้
• สถานี ต ารวจภู ธรเมื องพั ทยา เลขที่ 304 หมู่ ที่ 10 ซอย 9 ถนนเลี ยบชายหาด ต าบล
หนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20130 เบอร์โทรศัพท์ 0-3842-0802-5, 0-3842-4186
• หน่ วยต ารวจท่ องเที่ ย ว แผนก 3 กองก ากั บ การ 3 ตั้ งอยู่ 370/15-6 หมู่ ที่ 9 ต าบล
หนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์: 0-3842-9371 โทรสาร: 0-3841-0044
• สถานีตารวจน้าพัทยา ถนนชายหาดพัทยา พัทยาใต้ ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150 เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-0200 ต่อ 456
• หน่ วยต ารวจสั นติ บ าล เขาพระใหญ่ ถนนชายหาดพั ทยา พั ทยาใต้ ต าบลหนองปรื อ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เบอร์โทรศัพท์ 0-3824-9212
• สถานีตารวจภูธรบางละมุง 203 หมู่ที่ 2 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150 เบอร์โทรศัพท์ 0-8157-7886, 0-3824-9212
• ตารวจทางหลวง ระหว่าง กม.146-147 ถ.สุขุมวิท เบอร์โทรศัพท์ 0-3842-5440
โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองพัทยาจะรับหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในเขตตาบลหนองปรือ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 191.97
ตารางกิโลเมตร รับผิดชอบควบคุมคดีต่างๆ ดังนี้
• คดีอุกฉกรรจ์ ได้แก่ ฆ่าผู้อื่น ปล้นทรัพย์ เรียกค่าไถ่ วางเพลิง
• คดี ที่ รั ฐ เป็ น ผู้ เสี ย หาย ได้ แ ก่ อาวุ ธ ปื น ธรรมดาและเครื่ อ งกระสุ น วั ต ถุ ร ะเบิ ด
การพนันทั่วไป ยาเสพติด การค้าประเวณี มีและเผยแพร่วัตถุลามก
• คดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข่มขืนและฆ่า ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์
• คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รับของโจร
• คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้ แก่ ฆ่าคนตายโดยเจตนาและไม่เจตนา ฆ่าคนตายโดย
ประมาท พยายามฆ่า ข่มขืนกระทาชาเรา ทาร้ายร่างกาย
จากการสอบถามด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ไม่มี
ข้อห่วงกังวลใดๆในด้านความปลอดภัย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ
(2) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยามีบุคลากร ทีมงาน และหน่วยเฉพาะกิจ
ระดับมืออาชีพที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักในภารกิจต่างๆ ที่แตกต่างมากด้วยประสบการณ์พร้ อมเครื่องมือ
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อุป กรณ์ และเทคโนโลยี อัน ทั น สมั ย เช่ น ระบบกล้ องโทรทั ศน์ ว งจรปิ ด (CCTV) ที่ ติ ดตั้งในพื้ นที่ ที่ เสี่ ยงภั ย
ระบ บ ศู น ย์ บั ญ ชาการและระบ บจั ด การเห ตุ ฉุ ก เฉิ น (Command Control Communication and
Information-C3I) เชื่อมโยงกับระบบสายตรวจ GPS ให้เข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุด ระบบวิทยุสื่อสาร
(Citizen Band) พร้ อ มระบบแจ้ งเหตุ แ ละแสดงพิ กั ด (Digital Selective Calling-DSC/GPS) ที่ ผู้ ขั บ ขี่ เรื อ
สามารถกดปุ่มฉุกเฉินและติดต่อเพื่ อขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ความปลอดภัยทางทะเลของเมืองพัทยาให้
เข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือให้ทันท่วงที
การป้องกันภัยพิบัติทางทะเลและชายฝั่งมีหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเล รวมทั้ง
การรักษาความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ลงเล่นน้าหรือประสบอุบัติเหตุ
จากการเล่นกีฬาทางน้า ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ทางน้าเขตเมืองพัทยา
เช่น หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดวงศ์อมาตย์และบริเวณหมู่เกาะล้าน ตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาล
เบื้ องต้ น กั บ นั ก ท่อ งเที่ ย วที่ ได้รั บ บาดเจ็ บ จากของมีค มหรือสั ต ว์ท ะเลทุ กชนิ ด มีพื้ น ที่ รับผิ ดชอบทางทะเล
154.66 ตารางกิโลเมตร
ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล ดูแลรับผิดชอบจากกู้ภั ยทางทะเล จานวน 3 เขต แบ่ งเป็น
การปฏิบัติงานดังนี้
1. หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเล จอมเทียน พื้นที่รับผิดชอบเริ่มจากโรงแรมซิกม่ารีสอร์ทสโมสรเรือใบราชวรุณ
2. หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเลพัทยา พื้นที่รับผิดชอบเริ่มจากสโมสรเรือใบราชวรุณ โรงแรมดุสิตสอร์ท
3. หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเลวงศ์อมาตย์ พื้นที่รับผิดชอบเริ่มจากโรงแรมดุสิตรีสอร์ท หาดกระทิงลาย
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ภัยทางทะเล จานวน 5 แห่ง คือ
1. ศูนย์กู้ภัยหาดจอมเทียน
2. ศูนย์กู้ภัยหาดพัทยา
3. ศูนย์กู้ภัยหาดวงศ์อมาตย์
4. ศูนย์กู้ภัยอาคารประสานงานสุขาวดี
5. ศูนย์กู้ภัยหาดกระทิงลาย
อุปกรณ์กู้ภัยทางทะเล ประกอบด้วย
- เรือตรวจการณ์ และปฏิบัติการกู้ภัยชายฝั่งทะเล เบอร์ 19
จานวน 1 ลา
- เรือตรวจการณ์ 2 เครือ่ งยนต์ เบอร์ 1
จานวน 1 ลา
- เรือตรวจการณ์
จานวน 1 ลา
- เรือปฏิบัติงานจัดทาระบบเตือนภัย (เรือท้องแบน เบอร์ 10,11) จานวน 2 ลา
- เรือยางไฟเบอร์กลาส
จานวน 3 ลา
- เรือยางชนิดพับเก็บได้
จานวน 1 ลา
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- เรือช่วยชีวิตแบบเครื่องยนต์เจ็ทสกี
จานวน 2 ลา
- เรือยางกู้ภัย
จานวน 2 ลา
- รถยนต์บรรทุก 2 ตอน
จานวน 2 คัน
- รถตู้เอนกประสงค์
จานวน 1 คัน
- รถฟาร์มแทรกเตอร์
จานวน 3 คัน
- รถกู้ชีพขั้นพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
จานวน 1 คัน
- รถตรวจการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ATV)
จานวน 1 คัน
- รถจักรยานยนต์
จานวน 2 คัน
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล และชายฝั่ง
- พนักงานเมืองพัทยา
จานวน 6 คน
- ลูกจ้างประจา
จานวน 6 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 20 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 2 คน
2) การป้องกันอัคคีภัย
(1) เมืองพัทยามีสถานีดับเพลิง 3 แห่ง คือ
- สถานีดับเพลิงเขตพัทยา รับผิดชอบตั้งแต่ถนนพัทยาเหนือถึงถนนเทพประสิทธิ์
- สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือ รับผิดชอบตั้งแต่คลองกระทิงลายถึงถนนพัทยาเหนือ
- สถานี ดั บ เพลิ งเขตจอมเที ยน รั บ ผิ ด ชอบตั้ งแต่ ถนนเทพประสิ ท ธิ์ ถึ งสุ ด เขตเมื องด้ าน
นาจอมเทียน
(2) ปัจจุบันมีรถดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิง คือ
- รถยนต์ดับเพลิง
จานวน 16 คัน
- รถยนต์บรรทุกน้าช่วยดับเพลิง (ขนาด 12,000 ลิตร)
จานวน 1
คัน
- รถยนต์บรรทุกน้าช่วยดับเพลิง (ขนาด 10,000 ลิตร)
จานวน 9
คัน
- รถดับเพลิงชนิดโฟมและเคมี
จานวน 4
คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้า (ความสูง 68 เมตร)
จานวน 2
คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้าพร้อมบันไดเลื่อน (ความสูง 58 เมตร)
จานวน 1
คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้าพร้อมบันไดเลื่อน (ความสูง 32 เมตร)
จานวน 2
คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้าพร้อมบันไดเลื่อน (ความสูง 18 เมตร)
จานวน 1
คัน
- รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์
จานวน 3
คัน
- รถยนต์ไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 3
คัน
- รถยนต์เครื่องอัดอากาศ
จานวน 3
คัน
- รถยนต์ตรวจการณ์
จานวน 4
คัน
- รถยนต์กระบะหาบหาม(พร้อมเครื่องหาบหาม)
จานวน 3
คัน
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(3)

(4)
(5)
(6)

- รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์
จานวน
- เครื่องสูบน้าขนาดใหญ่ (ใช้สาหรับสูบน้าท่วม)
จานวน
- เครื่องหาบหามขนาดเล็ก(สาหรับช่วยดับเพลิง)
จานวน
- เครื่องสูบน้าทุ่นลอย
จานวน
- เครื่องสูบน้าไดโว่
จานวน
- ชุดผจญเพลิง (กันความร้อน)
จานวน
- เครื่องช่วยหายใจสะพายหลัง
จานวน
- เครื่องดูดควัน/เป่าลม
จานวน
- เบาะลมช่วยชีวิต
จานวน
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
จานวน
- เครื่องวัดก๊าซ
จานวน
- กล้องถ่ายภาพความร้อนสาหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จานวน
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จานวน 91 คน
- พนักงานสามัญ
จานวน
- ลูกจ้างประจา
จานวน
- พนักงานจ้าง
จานวน
สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)
จานวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา
จานวน
การฝึกอบรมสาธิตให้กับสถานประกอบการ โรงพยาบาล โรงเรียน มูลนิธิฯ
จานวน

6
6
6
4
14
46
3
6
1
6
4
3

คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

20
13
58
22
1,488

คน
คน
คน
ครัง้
คน

227 ครั้ง

พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
3.4.5 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว
1) ทัศนียภาพ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเมืองพัทยา เป็นโรงแรม ซึ่งลักษณะของอาคาร
ข้างเคี ย งและทั ศ นี ย ภาพโดยรอบพื้ น ที่ โครงการในพื้ น ที่ ศึ กษา มี การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น บ้ า นพั ก อาศั ย
พาณิชยกรรมกึ่งที่พักอาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม การออกแบบอาคาร มีสีสันสวยงามตามความต้องการ
ของเจ้ าของโครงการที่ต้องการให้ มีลั กษณะสะดุดตาและสวยงาม เพื่อเป็นการเรียกความสนใจและดึงดูด
กลุ่มลูกค้า
2) การบดบังแสงแดด
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของอาคารระยะดาเนินการจะพิจารณาจากรูปร่างลักษณะของ
ตัวอาคาร ลักษณะการวางตัวอาคาร ประกอบกับทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ซึ่งปกติลักษณะ
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แนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางด้านทิศใต้ ดังนั้น เงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ ละ
ช่วงมุมของแสงทีต่ กกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียง
3) การท่องเที่ยว
โดยการส ารวจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและโบราณสถานในเมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี พบว่ า
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ แสดงดังรูปที่ 3.4-4 ได้แก่
(1) หาดจอมเทียน ลั กษณะเป็นหาดทรายทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่ห่ างจากพัทยาใต้ประมาณ
4 กิ โลเมตร ตามถนนเลี ย บชายหาดหรื อ แยกขวาจากถนนสุ ขุ ม วิ ท กิ โลเมตรที่ 150.50 เข้ า ไปประมาณ
2 กิโลเมตร น้าทะเลสะอาดเหมาะสาหรับเล่นน้าหรือกีฬาทางน้า เช่ น สกู๊ตเตอร์ วินเซิร์ฟ พาราเซลลิ่ง ฯลฯ
บริเวณหาดมีร้านอาหารและที่พักหลายแห่ง ซึ่งหาดนาจอมเทียนจัดเป็นแหล่งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทหาดทราย
(2) หาดพัทยา ลักษณะเป็นหาดทรายรูปโค้งเว้าเข้าเด่นสะดุดตา จึงเหมาะสาหรับเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว และอยู่ในเมืองพัทยาความยาวของหาดเริ่มตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือ (แยกโรงแรมดุสิต รีสอร์ท )
เลี ย บไปตามแนวถนนชายหาดจนถึงพั ท ยาใต้ (จรดเขาพั ท ยา) ซึ่ งในบริเวณย่านนี้ ทั้ งหมดเป็ น เขตชุ ม ชน
หนาแน่นมีโรงแรม ร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหารและธุรกิจทุกประเภท ตั้งอยู่มากมายมีถนนเลียบชายหาด
ตลอดสายยาว ประมาณ 3 กิโลเมตร ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้ นานาชนิด ชายหาดด้านเหนือเป็นบริเวณที่ค่อนข้าง
เงียบสงบนักท่องเที่ ยวนิ ยมไปพักผ่ อนเล่ นน้าและเล่นกีฬาทางน้าต่างๆ สาหรับช่วงกลางหาดจนถึงสุดหาด
ทางด้านใต้เป็น บริเวณที่เป็น แหล่งอาหาร เครื่องดื่ม ห้ างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึ ก ตลอดจนแหล่ ง
บันเทิงเริงรมย์ต่างๆ มากมาย
(3) หาดวงพระจัน ทร์ ลั กษณะเป็นหาดทรายเงียบสงบเหมาะที่จะเล่ นน้าและพักผ่ อนตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของอ่าวพัทยา ซอยวงศ์อามาตย์ ชายหาดมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร
(4) เกาะล้ า นและหมู่ เกาะไผ่ ลั ก ษณะเป็ น เกาะตั้ งอยู่ ในแนวขนานกั บ หาดพั ท ยาห่ า งจาก
อ่าวพัทยาเพียง 7.50 กิโลเมตร เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสนุกสนานจากเครื่องเล่นนานาชนิด
หรือผู้ที่ต้องการพักผ่อนเงียบๆ กับทะเลที่สวยงาม
(5) อ่าวกระทิงลาย ลักษณะเป็นชายหาดที่เมืองพัทยามีโครงการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ท างธรรมชาติโดยประกาศให้ เป็ น เขตปลอดสิ่ งรบกวนนั กท่องเที่ยวทาให้ บ ริเวณชายหาดมีความสงบ
เหมาะสาหรับการพักผ่อนบริเวณชายหาดมีต้ นไม้และหาดทรายที่สวยงามมีความยาวประมาณ 900 เมตร
กว้าง 30 เมตร
(6) เขาพระตาหนักหรือเขาพระบาท ลักษณะเป็นภูเขาลูกค่อนข้างต่า คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้
กับหาดจอมเทียนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ และจุดชมวิวซึ่งเปิดให้ขึ้นไปชมได้ระหว่างเวลา 7.00–22.00 น. จากจุดนี้จะมองเห็นทัศนียภาพโค้ง
อ่าวของบริ เวณเมือ งพั ท ยาได้ ส วยงามมาก บริเวณเชิ งเขามีส วนสาธารณะส าหรับ พั กผ่ อนออกก าลั งกาย
และที่ตั้งของสานักงานการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
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ทีต่ ั้งโครงการ

รูปที่ 3.4-4 แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ที่มา : www.thai-tour.com/thai-tour/East/chonburi/data/map-pattaya.htm
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(7) อนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก ดิ์ ตั้งอยู่ในบริเวณสถานีวิทยุ สทร. 5 พัทยา ของเขตกองทัพเรือ ซึ่ งตั้งอยู่บนเขา
พระตาหนัก นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปด้านบนจนถึงยอดเขา และสามารถมองเห็นวิวของโค้งหาดพัทยา
ทีม่ ีความสวยงามมากพระอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูลพระเกียรติ และเป็นการราลึกถึงพระบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ “พระบิ ด าของกองทั พ เรื อ ไทย” พระองค์ เป็ น พระราชโอรสองค์ ที่ 28
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สาเร็จการศึกษาวิชาการ
ทหารเรือจากประเทศอังกฤษ ทรงมีจุดประสงค์อันแรงกล้าที่จะฝึกให้ทหารเรือไทยเดินเรือทะเลได้อย่างชาว
ต่างประเทศ และสามารถทาการรบทางเรือได้เอง พระองค์ ได้ทรงวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ
ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต่ า งๆ ภายในกองทั พ เรื อ ท าให้ ทั พ เรื อ ไทยมี ค วามทั น สมั ย มี ม าตรฐาน และมี ค วาม
เจริ ญ ก้ าวหน้ า มาจวบจนทุ กวัน นี้ พระองค์ สิ้ น พระชนม์ เมื่อ วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2466 หลั งจากนั้น ทาง
กองทัพเรือได้ประกาศให้ “วันที่ 19 พฤษภาคม” เป็น “วันอาภากรณ์” และได้มีการสร้างพระอนุสาวรีย์และ
ศาลของพระองค์ทั่วประเทศ กว่า 120 แห่งด้วยกัน เมื่อขึ้นไปถึงอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปสักการะและขอพรและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของโค้งหาดจอมเทียน
พัทยาที่มีความสวยงามซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
และปั จ จุ บั น อนุ ส าวรี ย์ พ ระบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ จะเป็ น สถานที่ นั กท่ อ งเที่ ย วที่ ม า
สักการะบูชาและขอพร และชมวิวของโค้งหาดจอมเทียนพัทยา
(8) สวนเฉลิมพระเกียรติ์ ร. 9 ลักษณะเป็นสวนสาธารณะ ในตัว เมืองพัทยาซึ่งสร้างในบริเวณ
เชิงเขาพั ทยา (ถนนพระตาหนั ก ) เพื่อเฉลิ มพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2531 เนื่องในมหามงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ และได้ตั้งชื่อสวนสาธารณะนั้นว่า สวน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานทีพ่ ักผ่อนและออกกาลังกาย
(9) เมื อ งจ าลอง ลั ก ษณะเป็ น สถานที่ ส าหรั บ ท่ อ งเที่ ย วตั้ ง อยู่ บ ริเวณหลั ก กิ โลเมตรที่ 143
ถนนสุขุมวิทเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งจาลองปูชนียสถานและโบราณสถานที่ สาคัญของประเทศไทยในอัตราส่วน
1 : 25 ประมาณ 80 แห่ง ทั่วโลก เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 07.00–22.00 น.
(10) พิพิธภัณฑ์ขวด ลักษณะเป็นสถานที่ท่องเที่ ยวตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทบริเวณกิโลเมตรที่ 145
ระหว่างพัทยากลางและพัทยาใต้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานประดิษฐ์ในขวดแก้วแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็น
ศิลปะที่เกิดจากความเพียรพยายามของนายปิเตอร์เบย์เดอเลย์ ชาวฮอลแลนด์มีการจาลองสิ่งของต่ างๆ เช่น
พระพุทธรูป บ้านทรงไทย กังหันลม เก๋งจีน และประกอบเข้าไปอยู่ในขวดแก้วได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งได้
ประดิษฐ์เรือย่อส่วนหลายรูปแบบ เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น.
(11) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ริ บ ลี ส์ ลั ก ษณะเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ริ บ ลี ส์ (เชื่ อ หรื อ ไม่ )
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวที่แปลกประหลาดและสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ที่ สะสมไว้จากทั่วโลกกว่า 300 ชิ้น
ของนายโรเบิร์ต ริปลีส์ ชาวอเมริกัน เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 24.00 น.
(12) ปราสาทไม้สัจธรรม ลักษณะเป็นสถานที่ท่องเที่ ยว ซึ่งปราสาทไม้สั จธรรมตั้งอยู่ บริเวณ
แหลมราชเวช ตาบลนาเกลือ เมืองพัทยา ทางเข้าอยู่บริเวณซอยนาเกลือ 12 เป็นปราสาทไม้ริมทะเลที่อลังการ
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ตระการตางดงามด้วยประติมากรรมและลวดลายแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศ น์ภูมิปัญญาคุณธรรมและ
ปรัชญา ของคนในโลกตะวันออก เริ่มก่ อสร้างเมื่อปี 2524 โดยคุณเล็ก วิริยะพันธ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณจังหวัด
สมุทรปราการ ปราสาทสัจธรรมสร้างด้วยไม้ทั้งหลังไม่มีโลหะเข้ามาปะปนใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทยหรือ
ใส่สลักไม้ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งศตวรรษ
(13) สวนสนุ กพั ท ยาปาร์ ค ลั กษณะเป็ น สถานที่ พั กผ่ อ นหย่อ นใจ ซึ่ ง ที่ ตั้งของสวนน้าพั ทยา
หอสู ง ส าหรั บ ชมวิ ว และโรงแรม (Pattaya park beach resort & tower) มี ส ระน้ าวน สระว่ า ยน้ าและ
สไลเดอร์ขนาดใหญ่เปิดให้บริการทุกวันสาหรับผู้ที่ขึ้นชมวิวที่หอสูงสามารถใช้บ ริการกระเช้าไฟฟ้า (Cable
Car) หรือใช้บริการพิเศษสาหรับการห้อยตัวลงมาโดยสายเคเบิ้ลได้
(14) วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ลักษณะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ ที่ถนนสว่างฟ้า ตาบลนาเกลือ อาเภอ
บางละมุง คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราชทรง
หยุดทัพสมัยตีฝ่าวงล้อมพม่าเมื่อตอนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายในวัดมีอาคารสร้างด้วยไม้คู่เก่าแก่
มากเป็นวัดที่มีปูชนียวัตถุที่น่าสักการะและแวะชมอย่างมาก
(15) อ่างเก็บน้ามาบประชัน อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลโป่ง เมืองพัทยา มีเนื้ อที่ประมาณ
2,000 ไร่ เป็นอ่างเก็บน้าจืดและแหล่งสันทนาการ ทั้งยังเป็นแหล่งหาปลาของคนในพื้นที่ มีสนามกีฬาและลาน
ออกกาลังเล็กๆ ที่หน้าตาบลโป่ง การเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้ สามารถเข้าได้หลายทางทั้งจากทางนาเกลือ
แต่ที่นักท่องเที่ยวรู้จักมักจะเข้าจากทางซอยสยามคันทรีคลับไปจนสุดทางก่อนถึงฮอสชูพ๊อยส์ก็จะเห็นบริ เวณ
ขอบเขตของอ่างเก็บน้ามาบประชัน
ทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุ ด พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ
เขาพระตาหนักหรือเขาพระบาท โดยอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 500 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่คาดว่า โครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวแต่อย่างใด
3.4.6 โบราณสถาน
แหล่ งโบราณสถานในจั งหวั ดชลบุ รี จากข้ อมู ลของส านั กโบราณคดี กรมศิ ลปากร “โบราณสถาน
ทีข่ ึ้นทะเบียนในจังหวัดชลบุรี” ระบุว่า ในจังหวัดชลบุรีมีแหล่งโบราณสถาน จานวน 18 แห่ง แสดงดังตารางที่ 3.413 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตึกมหาราช ตึกราชินี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
เรี ยกตึ กทั้ งสองหลั งว่ า “อาไศรย์ สถาน”ต่ อมาสมเด็ จพระศรี พั ชริ นทราบรมราชิ นี นาถ ในพระบาทสมเด็ จ
พระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว โปรดเกล้ าให้ บู รณปฏิ สั งขรณ์ อี กครั้ งหนึ่ งแล้ วพระราชทานนามตึ กหลั งใหญ่ ว่ า
“ตึกมหาราช” และพระราชทานนามตึกหลังเล็กว่า “ตึกราชินี” ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศให้ “ตึกมหาราช”
และ “ตึ กราชิ นี ” ขึ้ นทะเบี ยนเป็ นโบราณสถานและก าหนดเขตที่ ดิ นโบราณสถานตามประกาศกรมศิ ลปากร
เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบัน
ได้ ถู กจั ดตั้ งเป็ น พิ พิ ธภั ณ ฑ์ เฉลิ มพระเกี ยรติ 72 พรรษา มหาราช พื้ นที่ โบราณสถานประมาณ 19 ไร่ 3 งาน
93 ตารางวา
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รูป แบบทางสถาปั ตยกรรม “ตึกมหาราช” และ“ตึกราชินี ” รูป ทรงเป็นแบบอย่างที่
เรียกว่า “อิทธิพลทางตะวันตกแบบเมืองขึ้น” เนื่องจากระยะเวลานั้นอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมแบบจีนยังมีอยู่
มาก ทั้งเมื่อรับรูปแบบในลักษณะอิทธิพลตะวันตกแบบเมืองขึ้นเข้ามาจึงมี การผสมผสานทางสถาปัตยกรรม
ระหว่างไทยกับจีน“ตึกมหาราช” เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา เอียงลาดมาด้านหน้าเป็น
จั่วมุงกระเบื้ องไม่มีชายคายื่ นจากผนั งโดยรอบ ไม่มีกันสาดกันแดดฝนให้ แ ก่ห น้าต่ าง ใช้ซุ้มโค้งครึ่งวงกลม
ตรงชั้นล่างหน้ามุขมีบันไดทางขึ้นแยกเป็น 2 ทางขึ้นสู่ตรงกลางอาคาร
2) วั ด บางเป้ ง อยู่ ใ นเขตต าบลแสนสุ ข อ าเภอเมื อ งชลบุ รี จั ง หวั ด ชลบุ รี สร้ า งใน
รัชสมัยรัตนโกสิน ทร์ตอนต้น มีอุโบสถเป็ นอาคารก่ออิฐถือปู น ผนั งสูงไม่มีเสา หลั งคามุงกระเบื้องลักษณะ
หลั งคาซ้อนกัน สองชั้น หน้ าบั น ลายปู น ปั้ น ประดับ ด้ว ยเครื่องถ้ว ยจีน และชุ ดลายครามจากต่างประเทศ
ฐานรับใบเสมาก่ออิฐถือปูนประดับด้วยบัวคว่าบัวหงาย และลวดบัวเช่ นเดียวกับตังอุโบสถ เป็นฐานที่เชื่อมต่อ
เนื่องมาจากผนังอุโบสถ ลานประทักษิณ เป็นลานคอนกรีตขัดผิวเรียบล้อมรอบตัวอุโบสถ และมีหลังคา พะไล
คลุ มรอบทุกด้าน ด้านหน้ าและด้านหลั งประทั กษิณ จะยาวออกมามากกว่าด้านข้าง กาแพงแก้ว เป็นแนว
กาแพงยกสูงจากพื้นประมาณ 60 เซนติเมตร ล้อมรอบด้านนอกของลานประทักษิณ
ปัจจุบันสานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 4 กรมศิลปากรได้บูรณะ
ปฎิสังขรณ์ขนึ้ ใหม่ และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2540
3) วัดอ่างศิลา
อยู่ในเขตตาบลอ่างศิลา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอน
ปลาย โดยพิจารณาได้จากส่วนฐานของอุโบสถหลังเก่า ซึ่งต่อมามีการสร้างวิหารหลังใหม่ทับไปบนฐานอุโบสถ
เดิม ทางด้านหน้าของวิหารยังคงเหลือเจดีย์สมั ยอยุธยาเรียงรายอยู่สามองค์ รูปแบบของเจดีย์เป็นแบบที่นิยม
สร้ า งในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ท้ า ยสระ นอกจากนั้ น ส่ ว นฐานของเจดี ย์ อ งค์ ห นึ่ ง ยั งมี ล ายปู น ปั้ น
รูปครุฑ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งฐานใบเสมาแม้มีการซ่อมแซมใหม่
แต่ยังพอสังเกตเห็นโครงสร้างของรูปทางเดิมได้ จิตรกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังโดยได้แบ่ง
พื้น ที่ที่ใช้เขียนภาพแบ่ งออกเป็ น สี่ ส่ วนคื อ ตอนล่างบริเวณพื้ นที่ระหว่างช่องหน้าต่างของผนังทั้งสองด้าน
ซึ่งเรียกว่า ห้องภาพและพื้นที่ผนังด้ านสะกัดด้านหน้าของอุโบสถ ช่วงกลางระหว่างประตูทั้งสองข้าง อีกส่วน
หนึ่ งคื อช่ว งบนของผนั งตั้งแต่ เ หนื อกรอบหน้าต่างประตู ขึ้น ไปจนจรดเพดาน ต่อ เนื่ องกัน ไปโดยรอบผนั ง
ทั้งสี่ดา้ น
เรื่องราวที่เขียนเป็ นเรื่องพุทธประวัติจากปฐมสมโพธิกถาทั้งหมด การใช้สีและเส้นมี
ลั ก ษณะค่ อ นข้ างสว่ างสดใส ใช้ ห ลั ก วิ ช าทั ศ นี ย วิ ท ยาในการเขี ย นภาพ ใช้ สี ส ดใสและมี ค วามแรงในด้ า น
ความรู้สึกในการเน้น อายุของจิตรกรรมอยู่ประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4) วั ด ตาลล้ อ ม ต าบลเหมื อ ง อ าเภ อเมื อ งชลบุ รี จั ง ห วั ด ชลบุ รี สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2385 เดิ ม ชื่ อ วัด ณรงค์ เรี ย กตามนามของอุ บ าสกผ ู้ถ วายที่ ดิ น สร้า งวั ด คื อ ขุ น ณรงค์ จอมสุ ว รรณ
กานันตาบลบางทราย ต่อมาเมื่อมีผู้คนมากขึ้นทาให้วัดคับแคบไปไม่ สามารถขยายต่อไปได้อีกเพราะวัดตั้งอยู่
ติดกับชายป่า และมีทุ่งนาล้อมรอบ ประกอบกับการสัญจรไปมาระหว่างวัดกับหมู่บ้านไม่สะดวก ต้องใช้สะพาน
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ทางวัดและชาวบ้านจึงได้ย้ายวัดมาตั้งอยู่ฝั่ งตรงข้ามซึ่งเป็นที่ของขุนณรงค์เช่นเดียวกัน เมื่อวัดย้ายมาอยู่ที่ใหม่
แล้วชื่อวัดก็ได้เปลี่ยนจากเดิมด้วย เพราะสถานที่ตั้ งของวัดแห่ง ใหม่นี้ล้อมรอบด้วยต้นตาลกลายเป็นวัดอยู่
กลางดงตาล วัดจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดตาลล้อม" การขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116 ตอนที่
พิ เศษ 17 ง. ลงวั น ที่ 17 มี น าคม 2542 พื้ น ที่ โ บราณสถานโดยประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 20.5 ตารางวา
พระอุโบสถหลังเดิมได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วนสีน้า เกี่ยวกับเรื่อง
พุทธประวัติ แต่ปัจจุบันได้ผุพังไปตามกาลเวลา
5) ศาลจั งหวัดชลบุรี หลังเก่า (สานั กงานสามั ญศึกษาจังหวัดชลบุ รี ) ตาบลบางปลาสร้อย
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2452 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แล้ วเสร็จ เมื่อวัน ที่ 5 ธัน วาคม พ.ศ. 2453 และได้ทาพิ ธีเปิ ด เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2454 โดยใช้แบบ
แปลนของอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรีมาก่อ สร้าง ต่อมาปีพ.ศ. 2515 ศาลจังหวัดชลบุรี ได้รับงบประมาณสร้าง
ที่ ท าการหลั งใหม่ แทนหลั งเก่ าที่ คั บ แคบ ส านั ก งานเร่งรัด พั ฒ นาชนบทจึงขอให้ เป็ น ที่ ท าการ และต่ อมา
สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ใช้อาคารเป็นสานักงาน จนถึงปี พ.ศ. 2546 จึงย้ายออกไป ยังคงมีแต่ปีก
ทางด้านซ้ายหลังอาคารที่ยังคง ใช้เป็นที่ทางานของสานักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีอยู่ส่วน
เดียว ในปัจจุบัน เป็นอาคารที่ว่าง ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการปรับปรุง
6) วั ด ต้ น สน ต าบลบางปลาสร้ อ ย อ าเภอเมื อ งชลบุ รี จั ง หวั ด ชลบุ รี ก่ อ ตั้ ง วั ด เมื่ อ
ปี พ.ศ. 2402 จากคาโคลงที่ปรากฏหลักฐานอยู่ว่า พระยาชลฯ เป็นผู้สร้างและอุปถัมภ์วัดนี้ ไม่ปรากฎปีที่
แน่ นอนว่าท่านเป็นผู้ใด สมัยหนึ่งวัดนี้เคยใช้เป็นที่ สอบธรรมสนามหลวง และใช้เป็นสถานที่คัดเลือกทหาร
เมื่อพ.ศ. 2410 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2459 มีการเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สอนพระภิกษุ สามเณร วัดต้น สนเป็ น ศิล ปะผสมผสานระหว่างไทย-จีน อยู่ห่ างจากวัดใหญ่ อินทารามราว
300 เมตร เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองชลอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวจีนโบราณ ศิลปกรรมตกแต่งภายในวัด
จึงเป็นแบบไทย-จีนที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวสวยงามน่าชม
มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ โบสถ์ บนหลังคาโบสถ์มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ประดับกลาง
หน้ า บั น ปั้ น ปู น เป็ น ลายเทพพนมบนพื้ น ลายดอกไม้ โดยน ากระเบื้ อ งเคลื อ บอย่ า งจี น มาประดั บ ตกแต่ ง
เช่น เดียวกับ กรอบประตูห น้าต่างด้านนอก ซึ่งเป็นที่นิ ยมของชาวจีน อาคารโบสถ์มีเสานางเรียงรอบรับ ปีก
ชายคาของระเบียงที่สามารถเดินได้รอบโบสถ์มุมโบสถ์ ด้านนอกประดิษฐานใบเสมาที่ระดับฐานบัวของอาคาร
นับเป็นลักษณะพิเศษที่พบเห็นได้ที่วัดแห่งนี้ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ มีสภาพสมบูรณ์ ภาพด้านหลังพระ
ประธานต่างไปจากประเพณีนิยมซึ่งจะเป็นภาพเกี่ยวกับไตรภูมิ ทว่าที่นี่ เป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว
เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพุทธมารดาที่ไปจุติบนสวรรค์ โดยแสดงภาพพระพุ ทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ มีนาค
ทอดเป็นบั นไดเงินบัน ไดทองลงมายังโลก ที่เชิงบันไดมีผู้ศรัทธาเฝ้าแทน ที่น่าสนในคือมีภาพชาวจีนตั้งโต๊ะ
เครื่องบูชาอย่างจีนด้วย สะท้อนถึงสั งคมชาวจีนที่อาศัยอยู่โดยรอบวัดแห่งนี้ ส่วนภาพด้านหน้าพระประธาน
เป็นไปตามประเพณีนิยมคือเป็นภาพมารผจญก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ ส่วนทางด้านซ้ายและขวาเป็นภาพ
เทพชุมนุมซ้อนกันสองชั้น
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7) วั ด ใหญ่ อิ น ทราราม เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด ชลบุ รี อยู่ ใ นเขต ต าบล
บางปลาสร้อย อาเภอเมืองชลบุ รี จังหวัดชลบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2518
จากหนังสือพระราชพงศาวดารเรียกวัดนี้ว่า วัดหลวง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 100 เส้น (4 กิโลเมตร)
คาดว่าที่ตั้งเมืองชลบุรีในสมัยกรุงธนบุรี น่าจะอยู่ค่อนไปทางทิศเหนือใกล้เมืองบางทราย
- พระอุโบสถและพระวิหาร ลักษณะเด่นของพระอุโบสถอยู่ที่ส่วนฐานที่อ่อนโค้งที่เรียก
กันว่า โค้งสาเภา เป็นรูปแบบที่นิยมสร้างกันมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย หลังคามุงกระเบื้ องแบบกาบกล้วย
หรือกาบู ชายคาประดับด้วยเชิงชายรูปสามเหลี่ยม องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวพระอุโบสถ คือ
ฐานเสมาที่ล้อมอยู่รอบพระอุโบสถและพระปรางค์องค์เล็ก ด้านหลังของพระวิหาร ส่วนเรือนธาตุทาเป็นซุ้มเล็ก
แคบสูงขึ้นไปตลอดเรือนธาตุ เป็นสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นเดียวกัน
- จิตรกรรมฝาผนัง มีปรากฏอยู่สองแห่ง คือ ภายในวิหารเล็กด้านเหนือพระอุโบสถ และ
ภายในพระอุโบสถ จิตรกรรมฝาผนัง ในวิหารเล็กอยู่ในสภาพทรุดโทรม ภาพเลือนลางมาก ส่วนจิตรกรรมใน
พระอุโบสถที่บริเวณส่วนผนังหุ้มกลองด้านหน้า ด้านหลัง และผนังด้านข้างทั้งสองข้างเขียนภาพพุทธประวัติ
(ทศชาติชาดกและตอนผจญมาร) การใช้สีและเส้นแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ เช่น ภาพทศชาติใช้สีน้าตาลอ่อน
สีขาวนวล เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอื่นๆ ใช้สีตามแบบประเพณีนิยม คือ น้าตาลปนเทา น้าตาลปนแดง น้าเงินปนเทา
และเขียวเข้ม เทคนิคที่ใช้แสดงว่าได้รับอิทธิพลตะวันตก อายุของภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ประมาณสมัยอยุธยา
ตอนปลาย แต่บางส่วนก็เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และยุคปรับปรุงประเทศ
8) วัดหนองปรือ หรือ วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านมาบยายเลีย (เดิมชื่อ ทุ่งเตียน) ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2468 สถานที่ตั้งวัดเป็น
ลานกว้าง มีทรายขาวสะอาด ในสมัยก่อนนั้นองค์ห ลวงพ่อนั้ น สร้างด้วยฟางเป็นพระพุทธรูป ปางไสยาสน์
ชาวบ้ านเรี ย กว่ า หลวงพ่ อ โตวั ด สุ ท ธาวาส แต่ ชื่ อ ที่ ตั้ งไว้ คื อ พระศรี รัต นไตรญาณภพ อยู่ ใต้ ต้ น มะม่ ว ง
ในปี พ.ศ. 2498 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีเจ้าอาวาสใหม่ชื่อ พระจานงค์ ได้มาสร้างทาให้เป็นที่เรียบร้อย
สวยงาม ภายในวัดสุทธาวาส เพราะเป็นที่บูชาหลวงพ่อกั นมาตลอด และมีงานประจาปีปิดทองหลวงพ่อเป็น
ประจาทุกปี ในวันตรุษไทย คือ สิ้นเดือน 4 ของไทยเรา เพราะเป็ นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงจัดงานให้คนในชุมชนได้มา
บูชาหลวงพ่อกันภายในวัด ผู้ที่คิดสร้างทามาเป็น 48 ปี ชื่อพระครูวิจิตรธรรมสาร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และ
เป็นเจ้าคณะอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ความสาคัญ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นพระที่ ศักดิ์สิทธิ์มาก
ไม่ว่าผู้คนในชุมชนมีเรื่องเดือดร้อนอะไร มักจะมาบอกให้หลวงพ่อช่วยเป็นจานวนมาก เพราะหลวงพ่อเป็นที่
เคารพนับถือของคนในชุมชนแถบ ตาบลหนองปรือ เมื่อบอกหลวงพ่อแล้วมักได้ดังความประสงค์ดังที่ตั้งใจ เป็น
ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านมาบยายเลีย และในย่านชุ มชนใกล้เคียงในเขตนั้น เป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
“หลวงพ่อช้าง” ตามประวัติเล่าสืบต่อกันมา เดิมชื่อ นายช้าง นามสกุล คงมั่น พื้นเพเป็นคนตาบลหนองปรือ
มีอาชีพทาไร่ทานา ซึ่งในขณะนั้น พระยาตาก (สิน) ดารงยศเป็น พระยากาแพงเพชรได้รวบรวมสมัครพรรค
พวกยกออกจากค่าย วัดพิชัย มุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เคลื่อนทัพมุ่งไปตีหัวเมืองจันทบุรี เพื่อรวบรวมไพร่
พลกลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า ในระหว่างทางได้แวะพักทัพที่ตาบลหนองปรือ นายช้างได้ทราบ
ข่าวว่าพระยาตากมาพักทัพ ณ ที่ดังกล่าว จึงได้ชักชวนพรรคพวกสมัครเป็นทหารติดตามพระยาตากไปตีเมือง
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จันทบุรี และร่วมทัพไปกอบกู้เอกราชจนสาเร็จ หลังจากเสร็จศึกสงครามแล้ว จึงได้มาบวชเป็นพระ และเป็น
เจ้าอาวาสองค์แรกที่วัดหนองปรือ จนกระทั่งมรณภาพ ชาวบ้านซึ่งเคารพและศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างรูปหลวง
พ่อช้าง และนาไปประดิษฐานในวิหาร เพื่อให้ประชาชนเคารพสักการะจนตราบเท่าทุกวันนี้
9) วัด หนองเกตุ ใหญ่ ตาบลหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เริ่มสร้างเมื่อ
ปี พ.ศ. 2314 นายแสงทอง กับนางทองคา บุตรสาวนายแสงทอง เป็นผู้มั่งคั่งร่ารวย มีบ่าวไพร่ และไร่นา อยู่ที่
ตาบลหนองปลาไหลมาก
มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า วันหนึ่งตาแสงกาลังทาไร่อยู่ ก็มีพระเถระ องค์หนึ่งเป็นหลวง
ตาชื่อว่า หลวงตากลับ เดินธุดงธ์มาพบตาแสง จึงนั่งพูดคุยกับและชวนสร้างวัด โดยนิมนต์พระ 2 องค์พี่น้อง ที่
มีความสามารถทางช่าง อยู่ที่วัดหนองใหญ่ มาช่วยกันสร้างโบสถ์วัดหนองเกตุใหญ่ เดิมเรียกกันว่าวัดใหญ่ ในปี
พ.ศ. 2459 หรือ 60 ไม่แน่ชัด สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสร็จเยี่ยมหัวเมืองแล้ว
เลยมาที่นี่ ท่านก็ตรัสว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดหนองเกตุใหญ่" สมัยนั้นหลวงปู่สายเป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้า
คณะปกครองอาเภอบางละมุง ปัจจุบัน วัดหนองเกตุใหญ่ มีเนื้อ 3 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา
10) สระน้า (สระสี่เหลี่ยม) ตาบลสระสี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีโบราณสถาน
สระน้า สระสี่เหลี่ยม แห่งนี้ กรมศิลปากรได้มาสารวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวัตถุไว้เมื่อ พ.ศ. 2474
ตัวสระเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมขนาด 5x5 วา ลึก 2 วาเศษ ได้ขุดตัดหินเป็นหน้าเรียบเล็กลงไปเป็นแนวดิ่ง ได้
มุมฉากทั้งสี่ด้าน คล้ายกับเครื่องจักรตัดจึงน่าอัศจรรย์นัก ทางด้านทิศตะวันตกมีบันไดหิน ลงไป 12 ขัน้ ปี พ.ศ.
2512 กรมชลประทานได้ขุดคลองจาก ท่าลาด อาเภอพนมสารคาม ผ่านเข้ามาใกล้ได้ขุดดินถมบันไดบางส่วน
เหลือไว้ให้เห็นเพียงเล็กน้อย ทางราชการได้ตั้งชื่อของตาบลนี้ตามลักษณะของรูป สระสี่เหลี่ยมว่า ตาบลสระ
สี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ครั้งสมัยพระอินทร์อาสาเป็นเจ้าของเมืองพนัสนิคม ตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏว่าผู้ใดขุดสระนี้ไว้เพื่อให้น้าไก่ จึงสันนิษฐานว่า สระนี้ขุดพร้อมกันกับเมืองพระรถอยู่ที่
ตาบลหน้าพระธาตุ ในสมัยทราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-17 ผู้ที่ขุดจะต้องมีบุญบารมี ครองบ้านครองเมือง
ที่นี้คงเป็ นชุมชนแห่ งหนึ่งในสมัยนั้น ยังมีรอยเท้าคนโบราณปรากฏบนหินขอบสระด้านทิศเหนือ กาลเวลา
ต่อมาอาจอพยพย้ ายถิ่น ฐานหรือ ล้มตาย จึงกลายเป็ นบ้านเมืองร้างไป หลักฐานทางประวัติศาสตร์ปี พ.ศ.
2372 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้คนจากบ้านหน้า
พระธาตุ อพยพมาตั้งบ้ านเรือนอยู่ อาศัย ทามาหากินที่ส ระสี่เหลี่ยมนี้ กับคนจีนอีกพวกหนึ่งได้ตั้ง บ้านเรือน
กระจัดกระจายกันอยู่ คนจีนได้ยึดเอาบริเวณสระสร้างห้องแถวเป็นที่อยู่อาศัยและขายของกินของใช้ต่างๆ
ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า เนินตลาด หรือเดินตลาด มีตานานเล่าต่อๆ กันว่าพระรถในเรื่องพระรถเมรีทรงได้
ขุดสระนี้เพื่อให้น้าไก่ และยังเสด็จไปพนันตีไก่กับพระเจ้าอู่ทองอู่ไท ทีต่ าบลดงน้อย จังหวัดปราจีนบุรี โดยพนัน
เอาบ้านเอาเมืองกัน ยังมีหลักฐานทางภูมิศาสตร์ให้เห็นแนวทางเดินของคนโบราณจากบริเวณตาบลหน้ าพระ
ธาตุมาถึงสระ และมีคลองจากหน้าพระธาตุมาบ้านหลวงถึงหัวถนนจากหัวถนนมีถนนดินเป็นแนวมาถึงสระ
สี่เหลี่ยมเลยไปยังอาเภอพนมสารคราม อาเภอสนามไชยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทราวดีเช่นเดียวกับเมืองพระรถในอาเภอพนัสนิคม
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11) พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี (โบราณวัตถุ) (พระพนัสบดี) ตาบลพนัสนิคม อาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแล้ว โดยสันนิษฐานว่าพระพนัสบดีองค์จริงนั้น สร้างขึ้น
ในสมัยทวารวดี และพระพนัสบดีองค์จาลอง ประดิษฐาน ณ หอพระพระพนัสบดี อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี จัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามในประเทศไทยองค์หนึ่ง
พระพนั ส บดี อ งค์ จ าลอง สร้ า งเมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2517 ส่ ว นองค์ จ ริ ง
กรมศิ ล ปากรเก็ บ รั ก ษาไว้ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2474 พระพนั ส บดี เป็ น พระพุ ท ธรู ป เก่ า แก่ มี อ ายุ 1,200-1,300 ปี
แกะสลั ก จากศิ ล าด าเนื้ อ ละเอี ย ด เหมื อนนกที่ มี ลั ก ษณะกึ่ งครุฑ กึ่งนกเค้าในท่ าประทานพร กลางฝ่ ามื อ
มีล วดลายคล้ า ยธรรมจั ก ร นั ก โบราณคดียื น ยั น ว่ าเป็ น พระพุ ท ธรูป สมั ย ทวารวดี ประทั บ ยื น บนหลั งสั ต ว์
ประหลาดที่สร้างขึ้นจากจินตนาการ รูปร่างคล้ายนก ดวงตากลมโปนโต แก้มเป็นกระพุ้ง จะงอยปากใหญ่งุ้ม
แข็งแรง ปลายจะงอยปากจากบนลงล่าง มีรูทะลุคล้ายกับจะแขวนกระดิ่งได้ มีเขาทั้งคู่บิดเป็นเกลี ยวงอเข้าหา
กันคล้ายเขาโคตั้งอยู่เหนือตา ที่โคนเขามีหูสองหูอย่างหูโค มีปีกสองข้างใหญ่สั้นที่กาลังกางออก ขาทั้งสองข้าง
พับแนบทรวงอกยกเชิดขึ้นอย่างขาของครุฑที่กาลังเหินลม
12) เมื อ งพ ระรถ ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลห น้ า พ ระธาตุ อ าเภ อพ นั ส นิ คม จั ง หวั ด ชลบุ รี
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75
ลงวัน ที่ 8 มีน าคม พ.ศ. 2478 แล้วเป็ น ที่มาของชื่อ “บ้านแดนป่าเมืองพระรถ” เมื่อครั้งที่ “ชาวลาวอาสา
ปากน้า” เป็นแรงงานช่วยสร้างพระสมุทรเจดีย์เสร็จแล้ว ขอพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 อพยพจากเมืองปากน้า สมุทรปราการมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ “บ้านกองนาง” บริเวณตลาด
พนัสนิคมในราว พ.ศ. 2370 และเป็นความเชื่อตั้งแต่นั้ นมาว่า“เมืองพนัสนิคม คือ เมืองพระรถ” เพราะพื้นที่
ในอาเภอพนัสนิคมสมัยก่อนครอบถึงอาเภอพานทองทั้งอาเภอ อาเภอบ่อทองทั้งอาเภอ อาเภอบ้านบึงบางส่วน
และอ าเภอเกาะจั น ทร์ ทั้ งหมด รวม 5 อ าเภอ ว่ากั น ตามขนาดของเมื อ งเมื อ งพระรถนี้ จั ด ได้ ว่าเป็ น เมื อ ง
ขนาดใหญ่ ในสมัยทวารวดี และโดยตาแหน่งที่ตั้งของเมือง ซึ่ งตั้งอยู่ระหว่างที่สู งและที่ลุ่มต่ามาบรรจบกัน
บริเวณโดยรอบของเมืองเป็นแหล่งที่เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวแบบทดน้า และมีลาน้าไหลผ่านยังความอุดม
สมบูรณ์ ในเรื่องการใช้น้าอุปโภคบริโภคให้แก่เมือง ลาน้าที่ไหลผ่านเข้ามาในเขตเมืองพระรถนั้น ส่วนใหญ่ไหล
จากที่สูงทางทิศใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ ลาน้าที่สาคัญมี 2 สาย คือ คลองสระกลาง ซึ่งไหลมาแต่ทิศใต้ผ่าน
ตัวอาเภอพนัสนิคม และวัดเกาะแก้วมายั งคูเมืองพระรถด้านตะวันออก เรียกว่า คูคลองเมือง และไหลขึ้นไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือไปรวมกับลาน้าสายอื่นๆ เป้นคลองพานทอง ณ ตรงมุมคูเมืองด้านใต้ของเมืองพระรถนี้
ลาน้าคลองสระกลางได้แยกผ่านคูเมือง และบริเวณกลางเมืองออกไปยังบ้านศาลาแดง ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือไปรวมกับลาน้าอื่นๆ เป็นลาน้าพานทองในเขตบ้านศาลาแดงและบ้านดอนทอง ลาน้าอีกสายหนึ่งที่ไหล
มาจากด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองพระรถ ก็คือ ลาน้าคลองหลวง เป็นลาน้าสายยาวไหล นอกจาก
ตั ว เมื อ งพระรถที่ มี ก าแพงล้ อ มรอบแล้ ว ยั งมี เมื อ งเก่ าที่ อ าเภอบ่ อ ทองที่ เค้ าว่ าน่ าจะเป็ น เมื อ งคชบุ รีข อง
นางยั กษ์ สัน ธมาร ห่ างจากกาแพงเมืองพระรถออกไปทางทิศใต้ไม่ถึง 5 กิโลเมตรมี “ถ้านางสิบ สอง”และ
“หมอนนางสิบสอง” ตั้งอยู่ใกล้กันน่าจะเป็นที่ขังนางสิบสอง และ“บ้านเนินดินแดง”หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านช้าง

3-98

หน้าวัดเนินหลังเต่า ก็น่าจะเป็นที่นางยักษ์อกแตกตาย เพราะหลังฝนตกหนักชาวบ้านย่านนี้จะเห็นน้าที่ไหลลง
จากเนินนี้ลงไปทางตลาดสวนผักว่ามีสีแดงจัดเพราะเป็นดินลูกรังชั้นดี ปัจจุบันยังพอมีริ้วรอยให้เห็นอยู่บ้าง
13) เนินดินโคกพนมดี เป็นเนินขนาดใหญ่อยู่ในท้องที่ตาบลท่าข้าม อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุ รี สภาพโดยทั่วไปของเนิ น มีสัญ ฐานค่อนข้างกลม เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27 ไร่เศษ เนินดินที่เห็ นใน
ปัจจุบันจะเต็มไปด้วย ซากเปลือกหอยแครงและเศษของเครื่องปั้นดิน เผาเป็นจานวนมากมาย กองเป็นเนินดิน
ทั้งหมด ความสาคัญของโคกพนมดี คือ โคกพนมดี" เป็นแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่สาคัญแถบภาค
ตะวันออก ที่ได้มีการค้นพบ ทางโบราณคดีหลายประเภท คือขวานหินขัด ขวานหินชนิดมีบ่า เปลือกหอยที่มี
ร่องรอย การขัดแต่งให้คม เครื่องมือที่ทาด้วยกระดูกสัตว์ เครื่องมือหินขัด สาหรับขัดตกแต่ง ผิวภาชนะดินเผา
เบี้ยดินเผา และ เศษภาชนะดินเผาที่มีการทาลวดลาย ขูดขีดลงบนผิว เครื่องประดับที่ทาด้วยกระดูกสัตว์ เขี้ยว
สั ต ว์ ได้ มี ก ารพบโครงกระดู ก มนุ ษ ย์ จ านวนมาก ที่ ถู ก ฝั งเอาไว้ ใ นลั ก ษณ ะที่ หั น ศี ร ษะไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉีย งเหนื อเกือบทั้งหมด จากร่องรอยหลักฐาน พอที่จะสรุปได้ว่าโคกพนมดี เป็นที่อ ยู่อาศัยของ
มนุษย์มาแล้ว ตั้งแต่ประมาณ 7,250-6,380 ปีมาแล้วซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอารยธรรมยุคหินใหม่
14) วัดใต้ต้นลาน ตั้งอยู่ที่บ้านคลองหลวง ตาบลบ้านไร่หลักทอง อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี หอพระไตรปิฎก เป็นหอพระไตรปิฎกที่ใช้เสาไม้ 12 ต้น สร้างอยู่ในสระน้า หลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้า
งดงาม มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์งดงาม นับเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในด้าน
สถาปัตยกรรม และภูมิ ปัญญาในการเก็บรักษาพระไตรปิฎกให้พ้นจากการทาลายของมดปลวก และแมลง
ทั้งหลาย จิตรกรรมวัดใต้ต้นลาน อยู่ภายในอุโบสถ พื้นที่ เขียนคือ บริเวณผนังด้านข้างทั้งสองด้าน ผนังหุ้ม
กลองด้านหน้า และด้านหลัง เป็นภาพพุทธประวัติจากปฐมสมโพธิกถา และภาพเทพชุมนุม นั่งเรียงกันสี่ชั้ น
หันหน้าไปทางส่วนในของอุโบสถ การใช้สีและเส้นโดยทั่วไปเป็นสีเทาผสมสีคราม การใช้สีและการเน้นแสดงให้
เห็นอิทธิพลตะวันตก ไม่มีหลักฐานว่าเขียนขึ้นเมื่อใด
15) วัดโบสถ์ ไม่ทราบว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด ตามทางสันนิษ ฐานเล่าสืบต่อกันมาว่าสร้าง
เมื่อประมาณสมัยราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีหลายท่านให้ความเห็นว่าที่น่าเชื่อถือได้ว่าสร้างเมื่อ
ประมาณกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีชื่อวัดโบสถ์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อพม่าเข้าศึกยกทัพตีกรุงศรีอยุธยาแตก
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ผู้คนจานวนมากได้อพยพหนีภัยสงคราม เพราะถูกพม่าฆ่า คนสยามตายเป็นจานวนมาก
ประชาชนระส่าระส่ายต้องระเหเร่ร่อนหาที่ปลอดภัยกว่า ในที่สุดได้มาตั้งถิ่นฐานหากินที่ใหม่ ณ หมู่บ้านตาบล
แห่งนี้และเรียกชื่อว่า หมู่บ้ านวัดโบสถ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงถิ่นที่เคยอยู่ที่เดิมที่ก รุงศรีอยุธยา และสิ่งที่
แปลกกว่าโบราณสถานอื่น ๆก็คือ วัดโบสถ์มีจั่วซ้อนทับ โบราณสถาน วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ ภายในมีสระน้า
โบราณ ปั จ จุ บั น กรมศิ ล ปากรได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น โบราณสถานแล้ ว วั ด นี้ เคยใช้ เป็ น สถานที่ ท าพิ ธี ถื อ น้ า
พิพัฒน์สัตยาของ ข้าราชการในสมัยที่สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ได้ทรงมารวบรวมรี้พลที่วัดนี้ภายหลังที่
กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่า สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถหลังเก่า
16) วั ด บางพระวรวิ ห าร ตั้ งอยู่ ห มู่ ที่ 2 ต าบลบางพระ อ าเภอศรี ราชา จั งหวั ด ชลบุ รี
โดยพระครูวรคามคุณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดบางพระวรวิหาร (ม.ป.ป.) บันทึกประวัติของวัดนี้ไว้ว่า วัดบางพระ
ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นวัดราษฎร์มหานิกาย ดั้งเดิมมาแต่โบราณอาจสร้างขึ้นในสมัย
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กรุงรัตนโกสินทร์ หรือสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชุนบางพระ ชายชาวบางพระ
ที่อายุครบบวชเกือบทั้งหมดจะบวชทีว่ ัดนี้
วั ด บางพระวรวิ ห าร เป็ น พระอารามหลวงชั้ น ตรี ช นิ ด วรวิ ห าร มี ที่ ดิ น ตั้ งวั ด เนื้ อ ที่
7 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ งคามสี มาครั้งหลั งสุ ด เมื่ อวั นที่ 2 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2507
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 21.40 เมตร ประวัติ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
ต่ อมาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว (รั ช กาลที่ 4) พระครู วรกั นทราจารย์ เจ้ าอาวาส
วัดบางพระวรวิหารได้ถวายพระพรว่า ที่วัดนั้นพระอุโบสถชารุดเครื่องบนผุไปหามีผู้ใดบูรณปฏิสังขรณ์ไม่ จึงโปรด
เกล้ าโปรดกระหม่ อมให้ เจ้ าพระยาทิ พากรวงศมหาโกศาธิ บ ดี (ข า บุ นนาค) เป็ นแม่ กองบู รณะพระอุ โบสถ
เปลี่ยนเครื่องบนเสียใหม่และเสริมผนังขึ้นไปอีก 2 ศอก ต่อมุขหลังออกไป พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ขึ้นหลังพระ
อุโบสถองค์ หนึ่ ง สู ง 5 วา ครั้ นสร้ างเสร็ จแล้ วได้ รั บยกฐานะเป็ นพระอารามหลวง จนปลายสมั ยรัชการที่ 4
ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้ง ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าถูกรื้อออกไป ในสมัยพระครูฉิ่ง โอวาท และพระครู
วรกั นทราจารย์ (บู๊ เจริ ญ ศรี ) ได้ สร้ างก าแพงแก้ วล้ อมรอบพระอุ โบสถ และเปลี่ ยนกระเบื้ องมุ งหลั งคาใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์ นาโดย นายอาภรณ์ กฤษณามระ ได้อุปถัมภ์สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ในตาแหน่งเดิม
โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2510 ต่อเมื่อในวันที่
23 มิถุนายน พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่เสด็จพระราชดาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พระบรมราชินี นาถ ทรงยกช่อฟ้ าอุโบสถ และทรงปลู กต้นไม้ ณ วัดบางพระวรวิหาร จั งหวัดชลบุ รี ปั จจุ บั น
พระครูวรคามคณาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระ
ปรมาภิไธยไปประดิษฐานที่หน้ าพระอุโบสถ เมื่อ ปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบัน ณ ยอดมณฑป มีจุดชมวิวเกาะสีชังได้
ชัดเจน และมีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทกลางเดือน 3 เป็นงานใหญ่ประจาปีของชาวบางพระ
17) พระจุ ฑ าธุ ช ราชฐาน ตั้ ง อยู่ ณ เกาะสี ชั ง จั งหวั ด ชลบุ รี อดี ต เคยเป็ น พระราชวั ง
ฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเหตุการณ์วิกฤต ร.ศ.112 ก็สิ้นสุดการเป็นเขต
พระราชฐาน และมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาขอใช้พื้นที่ ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอใช้พื้นที่บางส่วน
เพื่อเป็น สถานี วิจัย วิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูน ย์ฝึกนิสิต และทาหน้าที่ดูแ ลรักษาพระจุฑาธุชราชฐานไป
ในคราวเดียวกัน
เมื่อ พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มทาการปรับปรุงพระราชฐานขึ้นใหม่
เพื่ อจั ดแสดงเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โบราณสถาน และสถานที่ ท่ องเที่ ย วทางประวัติ ศาสตร์ โดยสมเด็ จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ เสด็ จ พระราชด าเนิ น เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เปิ ด เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระจุฑาธุชราชฐานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยในส่วนที่ได้ปรับปรุงและจัดแสดง
เป็นพิพิธภัณฑ์ และโบราณสถาน ได้แก่
• พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2435 ปัจจุบันได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และเปิดให้เข้าชม
• เรื อ นไม้ ริ ม ทะเล สร้ า งขึ้ น ในรั ช กาลที่ 5 ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การบู ร ณะ และใช้ เป็ น
สถานที่จัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจในเกาะสีชัง
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เรือนวัฒนา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยพระราชทานนามตามพระนามสมเด็จพระ
นางเจ้ า สว่ า งวั ฒ นา พระบรมราชเทวี ปั จ จุ บั น ใช้ เป็ น สถานที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ใน
เกาะสีชัง สมัยรัชกาลที่ 5
• เรื อ นผ่ อ งศรี สร้ า งขึ้ น ในรั ช กาลที่ 5 โดยพระราชทานนามตามพระนามของ
พระนางเจ้ าเสาวภาผ่ องศรี พระวรราชเทวี ปั จจุ บั น ใช้เป็ น สถานที่ จัด แสดงนิ ท รรศการพระราชประวั ติ
และประวัติบุคคลผู้มีบทบาทกับเกาะสีชังในอดีต
• เรื อ นอภิ ร มย์ สร้ า งขึ้ น ในรั ช กาลที่ 5 โดยพระราชทานนามตามพระนามของ
พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ปัจจุบัน ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการสิ่งปลูกสร้าง ในสมัย
รัชกาลที่ 5
18) เมืองพญาเร่ เป็นชุมชนโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลธาตุทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุ รี ลั ก ษณ ะรู ป ทรงของเมื อ งพญ าเร่ เ ป็ น รู ป วงรี 2 ชั้ น ชั้ น แรกมี เ ส้ น ผ่ า ศู นย์ ก ลางประมาณ
1,100 เมตร ชั้นในประมาณ 600 เมตร คูเมืองและคันดินของส่วนชั้นนอกแลเห็นได้ชัดทางด้านเหนือส่วนด้าน
อื่นๆ เลือนหายไปมากแล้ว ส่วนคูเมืองชั้นใน และคันดินที่เป็นกาแพงเมือง ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างชัดเจนกว่า
ชั้นนอก ลักษณะของเมืองจัดอยู่ ในประเภทที่มีรูปทรงไม่สม่าเสมอ หลักฐานทางวัตถุต่างๆ จากเมืองพญาเร่
ปรากฏจากคาบอกเล่ าของชาวบ้ านว่าเคยมี ผู้ พ บโครงกระดู กมนุ ษ ย์ ก าไลส าริด เศษและภาชนะดิ น เผา
ซึ่งหลักฐานต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกเคลื่อนย้ายกระจัดกระจายไปหมดแล้ว
พื้นที่โดยทั่วไปของเมืองพญาเร่ในปัจจุบันได้ถูกไถคราดเพื่อปรับพื้นที่ สาหรับทาการ
กสิ ก รรม แต่ จ ากร่ อ งรอยการไถคราด ก็ ไม่ ป รากฏพบเศษอิ ฐ หรื อ วั ส ดุ ที่ ใช้ ในการก่ อ สร้ า งที่ ห นาแน่ น
เป็นกลุ่มให้เห็นแต่อย่างใดทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นนี้กอ็ าจทาให้เข้าได้ว่าบริเวณที่เป็นเมืองพญาเร่ อาจไม่ใช่บริเวณที่
มี ผู้ คนอาศั ยอยู่ ม ากนั ก จึงไม่มีการพบซากโบราณสถาน หรื อศาสนสถานที่ชั ด เจน เช่น เดียวกัน กับชุมชน
แห่ งอื่นๆ แต่อย่างใรก็ตามจากรูปแบบของผัง เมือง เมื่อเปรียบเทียบกับ รูปแบบของเมืองโบราณที่พบจาก
แหล่งต่างๆ แล้ว เมืองพญาเร่นี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของชุมชนโบราณแบบทวารวดีนั่นเอง
•

ซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ ศึกษาเบื้องต้นในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่
โครงการไม่พบว่า มีแหล่งโบราณสถานดังกล่าวอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการแต่อย่างใด
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ตารางที่ 3.4-13 โบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
ลาดับ
1

ทะเบียน
0000786

ชื่อ
ตึกมหาราช ตึกราชินี

ที่ตั้ง
ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมืองชลบุรี

2

0000787

วัดบางเป้ง

3

0000788

วัดอ่างศิลา

4

0000789

วัดตาลล้อม

5

0000790

6

0000791

ศาลจังหวัดชลบุรีหลังเก่า
(สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี)
วัดต้นสน

7

0000792

วัดใหญ่อินทราราม

8

0000793

วัดหนองปรือ

9

0000794

วัดหนองเกตุใหญ่

10

0000795

สระน้า (สระสี่เหลี่ยม)

11

0000796

12

0000797

พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี
(โบราณวัตถุ)
เมืองพระรถ

13

0000798

เนินดินโคกพนมดี

14

0000799

วัดใต้ต้นลาน

15

0000800

วัดโบสถ์

16

0000801

วัดบางพระวรวิหาร

17

0000802

พระจุฑาธุชราชฐาน

ถนนมิตรสัมพันธ์ ตาบลแสนสุข
อาเภอเมืองชลบุรี
หมู่ที่ 4 ทางหลวง3134
ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมืองชลบุรี
หมู่ที่ 1 ถนนเปรมใจราษฎร์
ตาบลเหมือง อาเภอเมืองชลบุรี
ตาบลบางปลาสร้อย
อาเภอเมืองชลบุรี
ถนนอัคนิวาต ตาบลบางปลาสร้อย
อาเภอเมืองชลบุรี
ถนนวชิรปราการ (หรือเจตน์จานงค์)
ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมืองชลบุรี
หมู่ที่ 3 ทางหลวง 3240
ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง
หมู่ที่ 1 ถนนหนองปลาไหล
ตาบลหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง
หมู่ที่ 6 ตาบลสระสี่เหลีย่ ม
อาเภอพนัสนิคม
หมู่ที่ 1 ตาบลพนัสนิคม
อาเภอพนัสนิคม
หมู่ที่ 4 ตาบลหน้าพระธาตุ
อาเภอพนัสนิคม
หมู่ที่ 3 ตาบลท่าข้าม
อาเภอพนัสนิคม
หมู่ที่ 9 ตาบลไร่หลักทอง
อาเภอพนัสนิคม
หมู่ที่ 6 ถนนโยธาชลบุรี
บ้านท้ายบ้าน ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอพนัสนิคม
หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 3
ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา
ตาบลท่าเทววงค์ อาเภอเกาะสีชัง

18

0000803

เมืองพญาเร่

ตาบลบ้านบ่อทอง อาเภอพนัสนิคม

วันที่ประกาศ
18 ธันวาคม 2539
เล่ม 113
20 พฤษภาคม 2541
เล่ม 115
17 มีนาคม 2542
เล่ม 116
17 มีนาคม 2542
เล่ม 116
17 ธันวาคม 2544
เล่ม 118
26 ธันวาคม 2545
เล่ม 119
8 มีนาคม 2478
เล่ม 70
17 ธันวาคม 2544
เล่ม 118
17 ธันวาคม 2544
เล่ม 118
8 มีนาคม 2478
8 มีนาคม 2478
8 มีนาคม 2478
18 กันยายน 2527
เล่ม 101 ตอนที่ 125
14 กุมภาพันธ์ 2532 เล่ม 106
ตอนที่ 26
4 ธันวาคม 2545
เล่ม 119
26 ธันวาคม 2545
เล่ม 119
28 มิถุนายน 2533
เล่ม 107 ตอนที่ 113
4 พฤศจิกายน 2501 เล่ม 75
ตอนที่ 90

หมายเหตุ : * ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เป็ น การขึ้น ทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิล ปวัต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
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3.4.7 แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรกั ษ์
แหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่ งธรรมชาติอันควรของท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวัน ที่ 7 พฤศจิ กายน 2532 จ านวน 263 แห่ ง มีทั้ง หมด 21 แห่ ง (ตารางที่ 3.4-8) โดยจังหวัดชลบุ รี
มีแ หล่ งธรรมชาติอัน ควรอนุ รั กษ์ จ านวน 4 แห่ ง ซึ่งเป็นประเภทเกาะ 1 แห่ ง คือ เกาะสี ชัง และประเภท
หาดทราย 3 แห่ง คือ หาดบางแสน หาดพัทยา และหาดจอมเทียน มีรายละเอียดดังนี้
1) เกาะสีชัง เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีฐานะเป็นอาเภอหนึ่งของชลบุรี เป็นที่จอดเรือสินค้านานาชาติ
และเป็นเกาะน่าท่องเที่ยวในบรรยากาศท้องถิ่น ซึ่งสามารถแวะท่องเที่ยวในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ ได้ ชุมชน
เกาะสีชังอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ และเป็นพื้นที่ตั้งของท่าเรือเทววงศ์ (ท่าล่าง) รวมทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้น
การเดิน ทางด้ วยรถสามล้ อ เครื่อ งหรื อสกายแล็ บไปสู่ จุดท่ องเที่ ยวต่างๆ บนเกาะ จุดท่ องเที่ ยวส าคัญ บน
เกาะสีชัง ได้แก่ "ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่" ตั้งอยู่บนเขาคยาศิระ ห่างจากท่าเรือ เทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ
เป็ น สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช าวเกาะสี ชั งให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ "หาดเขาถ้ าพั ง " อยู่ ท าง ด้ า นตะวั น ตกของเกาะ
เป็นชายหาดกว้าง น้าใสสะอาดเหมาะแก่การลงเล่นน้า "ช่องเขาขาด" มีสะพานสาหรับเดินชมวิ วทิวทัศน์ จุดดู
พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม "พระจุฑาธุชราชฐาน" สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับฤดูร้อน
2) หาดบางแสน ตั้งอยู่ ที่ บ้ านแหลมแท่น ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความยาวหาด
ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยมาช้านาน มีถนนตัดเลียบหาดเคียงคู่ไปกับทิว
มะพร้าว ถัดเข้าไปมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และที่พักเรียงรายอยู่จานวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมไปนั่ ง
พั กผ่อนชมทิวทัศน์ทะเลกันบนเก้าอี้ผ้าใบบนชายหาด พร้อมมีบริการห่วงยางให้ เช่าว่ายน้า มีเรือบานาน่าโบ๊ ท
จักรยานให้เช่า และห้ องอาบน้าจืด ทุกวันหยุดหาดบางแสนจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นชายหาด
ขนาดใหญ่ที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด จึงสามารถเดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับได้บางแสนเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 จนถูกขนานนามว่า "บางแสนดินแดนสุขี" มีผู้เดินทางมาเยือนเป็นจานวนมาก จนครั้ง
หนึ่งบางแสนเคยทรุดโทรม ผิดกับปัจจุบันที่ได้รับการดูแลจัดระเบียบอย่างดี จึงกลายเป็นชายหาดที่สะอาดน่าเที่ยว
ในทุกฤดูกาล โดยหาดบางแสนนี้มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 4.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ หาดบางแสน
เป็นช่วงกลางของหาดและเป็นจุดที่นิยมลงเล่นน้ากัน ถัดมา คือ แหลมแท่น เป็นช่วงเหนือสุดของหาด มีโขดหิน
สวยงาม ลงเล่นน้าไม่ได้ และส่วนสุดท้ายคือหาดวอนนภาเป็นชายหาดตอนใต้สุด บรรยากาศเงียบสงบ มีหมู่บ้าน
ประมงพื้นถิ่นเล็กๆ กระจายอยู่ห่างๆ กัน
3) หาดพัทยา ตั้งอยู่ที่เมืองพัทยา อาเภอบางละมุ ง จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นโครงสร้างตาม
ธรรมชาติเป็นที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงของคนชาวต่างชาติและชาวไทย หาดพัทยาแบ่งเป็นช่วงได้ 3 ช่วง คือ พัทยา
เหนื อ พัทยากลาง และพัทยาใต้ เป็ น หาดที่มีรูปทรงเป็นครึ่งวงพระจันทร์ ความยาวของหาดยาวประมาณ
4 กิ โ ลเมตร และมี ถ นนขนานไปกั บ หาดพั ท ยา ช่ ว งตอนกลางหาด ไปจนถึ งตอนใต้ ห าดเป็ น แหล่ งรวม
ร้านอาหาร ภัตตาคาร บาร์ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้าต่างๆ และศูนย์รวม
ความบันเทิงในยามค่าคืน ส่วนทางตอนเหนือของหาดจะเต็มไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ทเล็กๆ เป็นส่วนตัวใน
บรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น บนชายหาดหรือจะเลือกใช้บริการ
เก้าอี้ชายหาดที่คิดราคาค่าเช่าสามารถต่อรองราคากันได้
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4) หาดจอมเทียน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 12 บ้านนาเกลือ ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นอีกหาดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาพักผ่อน เพราะตัวหาดมีความ
เงียบสงบมากกว่ าหาดพัท ยา หาดจอมเทียนยังเป็นสถานที่ที่รู้ว่า ไว้เล่นกิจกรรมทางน้า อย่างเช่น กระดาน
โต้คลื่น (วินด์เซิร์ฟ) เจ็ท สกี เรือกล้วย พาราชู้ต และการดาน้า เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพราะว่าน้าทะเลที่นี่มีการดูแล
รักษาความสะอาดเสมอมา เตียงผ้าใบและของกินทั่วไปก็มีให้บริการตลอดชายหาดเลย หาดจอมเทียนนี้ตั้งอยู่
ทางใต้ของเมืองพั ทยาเหมาะส าหรับ การเล่ น น้าอย่างสงบ เพราะผู้ คนกระจายกัน ไปทั่ว หาดไม่เหมือนกั บ
หาดพัทยา ช่วงหลั งๆ นี้ บ ริเวณจอมเที ย นยังเป็ นสถานที่ๆ มีการพัฒ นาในด้านอสั งหาริมทรัพย์ เนื่ องจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และชาวไทยในกรุงเทพมีความสนใจไว้ซื้อที่พักบริเวณนี้เป็นทีพ่ ักผ่อนนั่นเอง
ซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ ศึกษาเบื้องต้นในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
พบว่า มีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ดังกล่าว คือ หาดพัทยา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก
ระยะทางประมาณ 680 เมตร
แผนที่แสดงระยะห่างของโบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กับพื้นที่โครงการ แสดง
ดังรูปที่ 3.4-6
ตารางที่ 3.4-8 แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในพื้นทีภ่ าคตะวันออก
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

ประเภท
ชื่อแหล่งธรรมชาติ
ภูเขา
เขาหินซ้อน
เกาะ
เกาะสีชัง
หาดทราย
หาดบางแสน หาดพัทยา หาดจอมเทียน
ระยอง
น้าตก
น้าตกเขาชะเมา (น้าตกคลองน้าใส) น้าตกธรรมรส
หาดทราย
หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด) หาดแม่ราพึง หาดแม่พิมพ์
จันทบุรี
น้าตก
น้าตกพลิ้ว น้าตกกระทิง
หาดทราย
หาดคุ้งวิมาน แหลมเสด็จคุ้งกระเบน แหลมสิงห์
ตราด
หาดทราย
หาดทรายแก้ว หาดบานชื่น หาดสุขสาราญ อ่าวตาลคู่ แหลมงอบ
ธรณีสัณฐาน เสาหินเหลี่ยม
ที่มา : กรมศิลปากร/ระบบภูมิสารสนเทศ GIS, 2558
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รวม (แห่ง)
1
4
5
5
6

รูปที่ 3.4-6 แผนที่แสดงระยะห่างของโบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กับพื้นที่โครงการ
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3.5 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3.5.1 บทนา
โครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรม มีจานวนห้องพักรวม 193 ห้อง
จานวน 2 อาคาร มีพนื้ ที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกัน 11,446.30 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร โกลเด้น ซี
พัทยา 2 มีจานวนห้องพัก 102 ห้อง อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคาร 5,691.20
ตารางเมตร และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีจานวนห้องพัก 91 ห้อง อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จานวน
1 อาคาร มีพื้น ที่อาคาร 5,755.10 ตารางเมตร ปัจจุบัน โครงการได้ดาเนินการก่ อสร้างอาคาร เฉพาะส่ว น
โครงสร้างอาคารเสร็จแล้ วเท่านั้น คงเหลืองานสถาปัตยกรรมบางส่วน งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่ง
ภายในและภายนอก แต่โครงการได้หยุดการก่อสร้างอาคารไว้ ก่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
และสานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี การกาหนดพื้นที่สารวจความคิดเห็ นของ
ประชาชนในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่โครงการ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัย
อาคารพาณิ ช ย์ พาณิ ช ยกรรมกึ่ งที่ พั ก อาศั ย ศาสนสถาน สถานที่ ร าชการ โรงแรม อาคารอยู่ อ าศั ย รวม
และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการศึกษาสภาพทางสังคม
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในภาพรวมมีลั กษณะทางสังคมตลอดจนลักษณะการดาเนินชีวิตของชุมชน
เป็นสังคมเมือง อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเดียวกันมีความสัมพันธ์ในลักษณะของเพื่อนบ้านที่มี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรับทราบรายละเอียดของการดาเนินโครงการ
รวมทั้งผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างถูกต้องอันจะนาไปสู่ การมีส่ วนร่วมของชุมชนโดยการเสนอ
ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวลที่มีต่อการดาเนินโครงการ จึงมีความจาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการและศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนจะเป็นแนวทางสาคัญที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและดาเนิ นโครงการ และกาหนด
แนวทางในการกาหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
3.5.2 วิธีการศึกษา
การรับ ฟังความคิดเห็ นของประชาชนประกอบการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมทางสั งคม
โครงการดาเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด
(1) การประชาสัมพันธ์โครงการ
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเบื้องต้นในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ทั้ งนี้ หากพื้ น ที่ ศึ ก ษาในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ ไม่ มี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย /ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบหรือเป็นทะเล พื้นที่ป่าให้เพิ่มเติมขอบเขตพื้นที่ศึกษาให้ครอบคลุมต่อผลกระทบนั้นๆ
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2) ดาเนิ น การประชาสั มพั น ธ์โครงการโดยแสดงรายละเอียดโครงการ ชื่ อบริษั ทเจ้ าของ
โครงการสถานที่ที่จะดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ ช่องทางการติด ต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความ
คิดเห็นตลอดจนร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่สอดคล้องกับรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจจากโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ แสดงดังรูปที่ 3.5-1 ถึง รูปที่ 3.5-2
3) ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 2 ครั้ง ตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยระบุวั ตถุประสงค์
วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้และช่วงเวลาศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
4) การกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมายให้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่ มค รั ว เรื อ น /สถาน ป ระกอบ การ/ห น่ วยงาน /ที่ อยู่ ติ ดพื้ น ที่ โครงการ
เก็บครอบคลุมทุกครัวเรือน คือ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 7 ชั้น (โกลเด้น ซี อาคาร 1) อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 5
ชั้น (UTID COURT อุทิศ คอร์ต) อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 5 ชั้น (ลัคกี้ คอร์ท LUCKY COURT ROOM FOR
RENT) และอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น (ร้าน Kan นวดแผนไทย) จานวน 4 ตัวอย่าง
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ลงทาการสารวจ
ความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน จานวน 121 ตัวอย่าง
(2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- กลุ่ มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ
ลงท าการส ารวจให้ ค รอบคลุ ม ตามจ านวนครั ว เรื อ นจากการค านวณ (ส ารวจความคิ ด เห็ น ที่ ร้ อ ยละ 80
ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รองที่ได้จากการคานวณตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์)
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลงทาการสารวจให้ครอบคลุมตามจานวนครัวเรือนจากการคานวณ (สารวจความคิดเห็นที่ร้อยละ 20 ของ
จ านวนตั ว อย่ า งในกลุ่ ม พื้ น ที่ ร องที่ ไ ด้ จ ากการค านวณตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ )
(3) กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหว พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหว จานวน 5 ตัวอย่าง ได้แก่
(1) โรงพยาบาลเมื อ งพั ท ยา (2) วั ด ชั ย มงคล (3) โรงเรี ย นเมื อ งพั ท ยา 8 (4) โรงเรี ย นอั ก ษรพั ท ยา
(5) มัสยิดตออะติลละห์
(4) กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ จานวน 1
ตัวอย่าง ได้แก่ (1) สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา
(5) กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
จานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล
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รูปที่ 3.5-1 เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
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รูปที่ 3.5-2 ป้ายประกาศการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
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(2) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรกลุ่ มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นครัว เรือนที่ คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบจาก
โครงการในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ โดยใช้ภ าพถ่ายทางอากาศหาจานวนตัวอย่าง
โดยแยกเป็นประเภท ของอาคารเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย บ้านเดีย่ ว และทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์
โรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้ 1 ห้องเป็น 1 ครัวเรือน)
(3) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
1) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่ แ ละจ านวนประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ได้ รั บ ผลกระทบ
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 แบบ คือ
กลุ่มพื้นที่หลัก
- ก าหนดให้ ป ระชากรเป้ า หมายมี ข นาดตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 100 เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบในระดับสูงและขนาดของกลุ่มเป้าหมายมีจานวนไม่มากนักสามารถทาการเก็บ
ตัวอย่ างได้ทั้ งหมด ได้แก่ กลุ่ มตัว อย่ างพื้ น ที่ ติดโครงการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โ ครงการ
กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นาชุมชน จากการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะทา
การเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มพื้นที่รอง
- ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 101-500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ (ไม่รวมกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นาชุมชน) การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ปรึกษาจะ
ใช้สูตรการคานวณของ Yamane (Taro Yamane, 1973) โดยกาหนดให้ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่า
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
สูตร Yamane, n =
N
1+Ne2
เมื่อ N = ขนาดของประชากร (ครัวเรือน) ในระยะมากกว่า 101-1,100 เมตร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน)
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
ในกรณีนี้พิจารณาขนาดประชากร 6,463 ครัวเรือน ในระยะมากกว่า 101-1,100 เมตร ให้ความ
เชื่อมั่นเป็น 95% และความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 5 % หรือ 0.05
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n
= 6,463/[1+(6,463)(0.05)2]
(ในกลุ่มพื้นที่รอง)
= 376.69 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร
ร้อยละ 80 ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง = 301.35 ตัวอย่าง
(ที่ปรึกษาจัดเก็บ 302 ตัวอย่าง)
กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
ร้อยละ 20 ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง = 75.33 ตัวอย่าง
(ทีป่ รึกษาจัดเก็บ 76 ตัวอย่าง)
2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การเลื อกการสุ่ มตัวอย่ างในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสุ่ ม ตัว อย่างที่ไม่อาศัยความน่าจะเป็น /
โอกาสทางสถิติ (Non-Probability Sampling ) ใช้กับผู้ได้รับผลกระทบทางตรง
ประเภทวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ใช้ประเภทวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็น 2 ประเภท คือ
(1) กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ พื้นที่อ่อนไหว และตัวอย่างที่อ ยู่ในระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก
โครงการ ที่ปรึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยครอบคลุมทุกครัวเรือน
(2) กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 101-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อให้ได้จานวนตามต้องการ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน
หรือคู่สมรส หรือผู้มีอานาจสูงสุดหรือได้รับมอบหมาย
ตัวอย่างเป้าหมายจากการจาแนกผู้ได้รับผลกระทบแสดงดังตารางที่ 3.5-1
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ตารางที่ 3.5-1 จานวนตัวอย่างเป้าหมายจากการจาแนกผู้ได้รับผลกระทบ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1. กลุ่มพื้นที่หลัก
1.1 กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ
1.2 กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2. กลุ่มพื้นที่รอง
2.1 กลุ่ ม ตั วอย่ างใน รั ศ มี 101-500 เม ต ร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
ตัวอย่าง

หมายเหตุ

4
121

4
121

เก็บครอบคลุมทุกครัวเรือน
เก็บครอบคลุมทุกครัวเรือน

302

ร้อยละ 80 ของจานวนตัวอย่างที่ได้จากการ
คานวณตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์
ร้อยละ 20 ของจานวนตัวอย่างที่ได้จากการ
คานวณตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์

6,463
2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในรั ศ มี 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
3. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
4. กลุ่มหน่วยงานราชการ
5. กลุ่มผู้นาชุมชน
รวม

76

5
1
1
6,658

5
1
1
573

4) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการส ารวจความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ ป รึก ษาได้ ใช้ เครื่องมื อ คื อ แบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสร้ า งแบบสอบถาม การส ารวจสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความคิ ด เห็ น
ข้อห่วงกังวล สาหรับผู้ พักอาศัยภายในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม
ซึ่ ง เนื้ อ หาของแบบสอบถามนั้ น จะครอบคลุ ม ทางด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ เช่ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ลักษณะการอยู่ อาศัย อาชีพ รายได้ และปัญหาด้ านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคิดเห็น ข้ อห่วง
กังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ
ส่วนประกอบของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ปรึกษาใช้สารวจการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชนทาการสารวจความคิดเห็น 2 ครั้ง โดยขั้นตอนที่ 1 ส่วนประกอบของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น
6 ส่วน และครั้งที่ 2 ส่วนประกอบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนประกอบของแบบสอบถาม ครั้งที่ 1
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
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- ส่วนที่ 4 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- ส่วนที่ 5 การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
- ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ส่วนประกอบของแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 2
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ ระยะก่อสร้าง
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ ระยะดาเนินการ
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามที่มีความถูกต้องแล้วจึงนาไปใช้สัมภาษณ์ตั วอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ ซึ่งผ่านการชี้แจงทาความเข้าใจรายละเอียดของโครงการและประเด็นที่จะทาการสัมภาษณ์
สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
วิธีการสารวจและเก็บตัวอย่าง จะใช้แบบสอบถามทาการสัมภาษณ์รายบุคคลกรณีที่บ้าน
หรื ออาคารนั้ น มีคนอยู่ หากบ้ านหรื ออาคารที่ สุ่ ม ไม่ มีค นอยู่ จะใช้ วิธีการส ารวจความคิดเห็ น ด้ว ยการฝาก
แบบสอบถามไว้ในตู้รับจดหมาย โดยที่ปรึกษาจะติดแสตมป์ ไว้ให้ เมื่อผู้ให้ สัมภาษณ์ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สามารถนาไปส่งตู้ไปรษณีย์หรือที่ทาการไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ที่ปรึกษาได้ทา
การสารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการจากกิจกรรมของ
โครงการ โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบข้อห่วงกังวล ซึ่งได้แจกแจง
ออกเป็น 5 กลุม่ แสดงดังตารางที่ 3.5-2 ได้ดังนี้
1) กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
(1) กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ จานวน 4 ตัวอย่าง (ที่ปรึกษาแยกจากการคานวณ
สูตร Yamane) แสดงดังตารางที่ 3.5-3
(2) กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121 ตัวอย่าง
2) กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
(1) กลุ่ ม ตั ว อย่ างในรัศ มี 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โครงการ จานวน 302
ตัวอย่าง
(2) กลุ่ ม ตัว อย่ างในรัศมี 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่โครงการ จานวน 76
ตัวอย่าง
3) กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวพบว่า มีกลุ่ มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหว จานวน 5 ตัวอย่าง ได้แก่
(1) โรงพยาบาลเมืองพัทยา (2) วัดชัยมงคล (3) โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) (4) โรงเรียนอักษรพัทยา
(5) มัสยิดตออะติลละห์ แสดงดังตารางที่ 3.5-4
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4) กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ จานวน 1
ตัวอย่าง ได้แก่ (1) สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา แสดงดังตารางที่ 3.5-5
5) กลุม่ ที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นต้นจานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล แสดงดังตารางที่ 3.5-6
6) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จ รูปทางคอมพิวเตอร์
แล้ ว แสดงผลทางสถิ ติ พ รรณนา แสดงการแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ตาแหน่งจุดเก็บแบบสอบถามของโครงการ ทั้ง กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่ ม ตัว อย่ างในรัศ มี 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โครงการ กลุ่ ม ตัว อย่ างในรั ศ มี 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ พื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นา
ชุม ชน แสดงดัง รู ป ที่ 3.5-3 ถึ ง รู ป ที่ 3.5-9 และสรุป ความคิ ดเห็ น การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนครั้งที่ 1
กลุ่มตัวอย่างในรัศมี101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และกลุ่มตัวอย่างในรัศมี 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการ รายชื่อแสดงดังภาคผนวก จ
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ตารางที่ 3.5-2 สรุปขั้นตอนการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่
1.

2.

3.

วัน/เดือน/ปี
1 มิถุนายน 2560

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้กับประชาชน ที่ปรึกษาได้ดาเนินการแจกเอกสารแผ่นผับประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้าย
ประกาศบริเวณพื้นที่โครงการและการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ พร้อ มรับทราบข้อห่วงกังวล
จากการก่อสร้างและดาเนินโครงการ เพื่อนาข้อมูลมาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสร้ างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
11-12 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่สารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของประชาชนในรัศมี 1,100 เมตร เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการและรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล พร้อมกั บการสัมภาษณ์เชิงลึกพื้นที่อ่อนไหว และนาไปกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป สามารถแจกแจงได้ดังนี้
1) กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
(1) กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ จานวน 4 ตัวอย่าง (ที่ปรึกษาแยกจากการคานวณสูตร Yamane)
(2) กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121 ตัวอย่าง
2) กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
(1) กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 302 ตัวอย่าง
(2) กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
3) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จานวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลเมืองพัทยา (2) วัดชัยมงคล (3) โรงเรียนเมืองพัทยา 8
(พัทธยานุกูล) (4) โรงเรียนอักษรพัทยา (5) มัสยิดตออะติลละห์
4) กลุ่มหน่วยงานราชการ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ จานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ (1) สถานีตารวจภูธร
เมืองพัทยา
5) กลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 1 แห่ง ได้แก่ (1) ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล
17-18 สิงหาคม 2560
การลงพื้ น ที่ ส ารวจความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2 จะเน้ น ไปที่ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี
ความเพียงพอหรือไม่ โดยจะนาประเด็นดังกล่าวมาแก้ไข และเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อไป สามารถแจกแจงได้ดังนี้
1) กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
(1) กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ จานวน 4 ตัวอย่าง (ที่ปรึกษาแยกจากการคานวณสูตร Yamane)
(2) กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121 ตัวอย่าง
2) กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
(1) กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 302 ตัวอย่าง
(2) กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
3) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จานวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลเมืองพัทยา (2) วัดชัยมงคล (3) โรงเรียนเมืองพัทยา 8
(พัทธยานุกูล) (4) โรงเรียนอักษรพัทยา (5) มัสยิดตออะติลละห์
4) กลุ่มหน่วยงานราชการ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ จานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ (1) สถานีตารวจภูธร
เมืองพัทยา
5) กลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 1 แห่ง ได้แก่ (1) ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล
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รูปที่ 3.5-3 ตำแหน่งเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ จำนวน 4 ตัวอย่าง
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รูปที่ 3.5-4 ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
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รูปที่ 3.5-5 ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
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รูปที่ 3.5-6 ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
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รูปที่ 3.5-7 ผังแสดงการกระจายตัวของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวภายในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
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รูปที่ 3.5-8 การมีส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่าง ในระยะ 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560)
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รูปที่ 3.5-9 การมีสว่ นร่วมกลุ่มตัวอย่าง ในระยะ 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560)
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ตารางที่ 3.5-3 รายชื่อเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ลาดับ

รายชื่อ

การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1
(วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560)

1.

2.

3.
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การมีส่วนร่วมครั้งที่ 2
(วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560)

ตารางที่ 3.5-4 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างพื้นทีอ่ ่อนไหวและกลุ่มหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ลาดับ

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว

1.

โรงพยาบาลเมืองพัทยา
ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทาง ≈ 240 เมตร

2.

วัดชัยมงคล
ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันตก
ระยะทาง ≈ 630 เมตร

3.

โรงเรียนเมืองพัทยา 8
(พัทธยานุกูล)
ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันตก
ระยะทาง ≈ 780 เมตร

4.

โรงเรียนอักษรพัทยา
ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะทาง ≈ 810 เมตร

5.

มัสยิดตออะติลละห์
ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะทาง ≈ 880 เมตร

รายชื่อ

การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1
(วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560)
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การมีส่วนร่วมครั้งที่ 2
(วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560)

ตารางที่ 3.5-5 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ลาดับ
1.

กลุ่มหน่วยงานราชการ

รายชื่อ

การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1
(วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560)

การมีส่วนร่วมครั้งที่ 2
(วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560)

การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1
(วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560)

การมีส่วนร่วมครั้งที่ 2
(วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560)

สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา ห่างจาก
พื้นที่โครงการ
ไปทางทิศเหนือ
ระยะทาง ≈ 1,075 เมตร

ตารางที่ 3.5-6 รายชื่อกลุ่มผู้นาชุมชน การมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ลาดับ
1.

กลุ่มผู้นาชุมชน

รายชื่อ

ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล
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3.5.3 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการและผลการสารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ผลการสารวจการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มนาเสนอออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ มพื้ น ที่ ห ลั ก ได้ แก่ กลุ่ มตั วอย่ างพื้ น ที่ ติดโครงการ กลุ่ มตัว อย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการกลุ่ มพื้ น ที่ ร อง ได้ แก่ กลุ่ ม ตั ว อย่ างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โครงการ
กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงาน
ราชการ และกลุ่มผู้นาชุมชน รายละเอียดดังนี้ และสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่ม (ครั้งที่ 1)
แสดงดังภาคผนวก จ
1. กลุ่มพื้นที่หลัก
1.1 กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ
ผลการส ารวจความคิดเห็ นโดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ กของกลุ่มตัวอย่างพื้ นที่ติด
โครงการ จ านวน 4 ตัว อย่ าง รายละเอี ย ดดั งนี้ และสรุป ความคิ ดเห็ น ของกลุ่ มตั วอย่างพื้ น ที่ ติดโครงการ
(ครั้งที่ 1) แสดงดังภาคผนวก จ
:

โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปา ในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ
น้าก่อนใช้ น้ าดื่มซื้อเป็น ขวด/แกลลอน/ถั ง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัวเรือน
มีการระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยจะไปใช้บ ริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปี ที่ ผ่ านมามี ก าร
เจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด
ข้อมูลสภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณ
พื้นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหา
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าจะมีการก่อสร้า งโครงการ และต้องการให้โครงการ
ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม โดยคิดเห็นว่าการจัดทาโครงการนี้จะส่งผลดี และเกิดประโยชน์กับประชาชนในชุมชน
ค่อนข้างมาก ในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

3-126

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสั ม ภาษณ์ ความคิดเห็ น และข้อห่ วงกังวลด้านสิ่ งแวดล้ อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น สาหรับ อาคารที่ก่ อสร้างแล้วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ มีความ
คิดเห็นดังต่อไปนี้
ระยะก่ อ สร้ า ง ปั ญ หาที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามยั งมี ข้ อ ห่ ว งกั งวลได้ แ ก่ ปั ญ หา
การจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
ระยะดาเนิ น การ ปั ญ หาที่ผู้ ตอบแบบสอบถามยังมี ข้อห่ ว งกังวลได้แก่ ปั ญ หา
การจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
:

โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปา ในการอุปโภคและไม่มี การปรับปรุงคุณภาพ
น้าก่อนใช้ น้าดื่มซื้อเป็ น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัวเรือน
มีการระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยจะไปใช้บ ริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปี ที่ ผ่ า นมามี ก าร
เจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด
ข้อมูลสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณ
พื้นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปั ญหา
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ และต้องการให้โครงการ
ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม โดยคิดเห็นว่าการจัดทาโครงการนี้จะส่งผลดี และเกิดประโยชน์กับประชาชนในชุมชน
ค่อนข้างมาก ในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสั ม ภาษณ์ ความคิดเห็ น และข้ อห่ วงกังวลด้านสิ่ งแวดล้ อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ มีค วาม
คิดเห็นดังต่อไปนี้
ระยะก่ อ สร้ า ง ปั ญ หาที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามยั งมี ข้ อ ห่ ว งกั งวลได้ แ ก่ ปั ญ หา
การจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
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ระยะดาเนิ น การ ปั ญ หาที่ผู้ ต อบแบบสอบถามยังมีข้อห่ ว งกังวลได้แก่ ปั ญ หา
การจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
:

โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปา ในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ
น้าก่อนใช้ น้าดื่มซื้อเป็น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัวเรือน มี
การระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยจะไปใช้บ ริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปี ที่ ผ่ านมามี ก าร
เจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด
ข้อมูลสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคั ญผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณ
พื้นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหา
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ และต้องการให้โครงการ
ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม โดยคิดเห็นว่าการจัดทาโครงการนี้จะส่งผลดี และเกิดประโยชน์กับประชาชนในชุมชน
ค่อนข้างมาก ในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสั ม ภาษณ์ ความคิดเห็ น และข้อห่ วงกังวลด้านสิ่ งแวดล้ อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในระยะก่ อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ มีความ
คิดเห็นดังต่อไปนี้
ระยะก่ อ สร้ า ง ปั ญ หาที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามยั งมี ข้ อ ห่ ว งกั งวลได้ แ ก่ ปั ญ หา
การจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
ระยะดาเนิ น การ ปั ญ หาที่ผู้ ตอบแบบสอบถามยังมีข้อห่ ว งกังวลได้แก่ ปั ญ หา
การจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
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:
โดยที่ปรึกษาทา
การสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปา ในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ
น้าก่อนใช้ น้าดื่มซื้อเป็ น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการชาระล้างร่างกาย/ส้ วม/ครัวเรือน
มีการระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยจะไปใช้บ ริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปี ที่ ผ่ านมามี ก าร
เจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด
ข้อมูลสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
สาหรับปัญหาทางสิ่ง แวดล้อมที่สาคัญ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณ
พื้นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหา
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ และต้องการให้โครงการ
ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม โดยคิดเห็นว่าการจัดทาโครงการนี้จะส่งผลดี และเกิดประโยชน์กับประชาชนในชุมชน
ค่อนข้างมาก ในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสั ม ภาษณ์ ความคิดเห็ น และข้อห่ วงกังวลด้านสิ่ งแวดล้ อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ มีความ
คิดเห็นดังต่อไปนี้
ระยะก่ อ สร้ า ง ปั ญ หาที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามยั งมี ข้ อ ห่ ว งกั งวลได้ แ ก่ ปั ญ หา
การจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
ระยะดาเนิ น การ ปั ญ หาที่ผู้ ตอบแบบสอบถามยั งมีข้อห่ ว งกังวลได้แก่ ปั ญ หา
การจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
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1.2 กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้น ที่โครงการ ผลการสารวจความ
คิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และในการส ารวจครัวเรือนครั้งนี้
พบว่าในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 121 ตัวอย่าง ทาการสารวจเมื่อ
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 สามารถสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้ และได้สรุปผลการสารวจความคิดเห็น กลุ่ม
ตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121 ตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) สรุปรายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก จ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 52.89 และเพศชาย ร้ อ ยละ 47.11
ส่ว นใหญ่ มีอายุร ะหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 48.76 รองลงมามีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 19.01 นั บถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00 ภูมิล าเนาส่วนใหญ่ เกิดที่นี่ ร้อยละ 81.82 และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 18.18
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.15 รองลงมาระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ
19.01
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
อาชี พหลั กส่ว นใหญ่ ประกอบอาชีพ หลักคือ รับจ้างทั่ วไป ร้อยละ 29.76 รองลงมา
ประกอบอาชีพ พนั กงานบริษัท/ห้ างร้าน/โรงงาน ร้อยละ 24.79 ไม่ได้ ประกอบอาชีพ เสริม ร้อยละ 43.80
มีรายได้จากการทางานต่อเดือนประมาณระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 47.94 รองลงมามี
รายได้ ร ะหว่ า ง 20,001-30,000 บาท ร้ อ ยละ 21.49 รายจ่ ายอยู่ ร ะหว่ า ง 10,001-20,000 บาทต่ อ เดื อ น
ร้อยละ 38.85 ต่อเดือน
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้น้าประปา ร้อยละ 98.35 และใช้น้าบาดาล 1.65 และมีการ
กรองด้วยเครื่องกรองน้ า ร้อยละ 1.65 ส่วนน้าดื่มซื้อน้าเป็ นขวด/แกลลอน/ถัง ร้อยละ 100.00 และมีการ
ปรับ ปรุงคุณภาพน้าก่อนนามาดื่มโดยการต้ม ร้อยละ 11.57 การระบายลงท่อระบายน้าสาธารณะโดยตรง
ร้อยละ 94.22 มีการระบายน้าลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง ร้อยละ 4.13 การกาจัดมูลฝอยภายในครัวเรือนทิ้ง
ในถังมูลฝอยสาธารณะ ร้อยละ 100.00 เมื่อมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ
70.25 รองลงมาโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 13.22 การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วย
ร้อยละ 60.33 และมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 39.67 โดยโรคที่พบมากทีส่ ุด ได้แก่ โรคระบบหายใจ ร้อยละ 24.79
รองลงมาเป็นโรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง ร้อยละ 2.48
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันในชุมชน
การสอบถามความคิดเห็นของประชากร ที่มีต่อสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันพบว่า
ในภาพรวมแล้วมีความคิดเห็นว่าสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างอยู่ในระดับต่า มีดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นปัญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่มีค่า
ร้อยละที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 51.24
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ปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค่ า ร้ อ ยละที่ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่
ทาให้เกิดปัญหาด้านมูลฝอย ร้อยละ 42.15 ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 39.67 ทาให้เกิดความ
แออัดของทีอ่ ยู่อาศัย ร้อยละ 37.19
ปั ญหาที่กลุ่ มตัว อย่ างเห็ นว่าส่ว นใหญ่ มีค่าร้อยละที่อยู่ใ นระดับต่า ได้แก่ ทาให้ เกิด
ปัญหาน้าเน่าเสีย ร้อยละ 42.15 ทาให้เกิดเสียงดังรบกวน ร้อยละ 42.14 ทาให้เกิดปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม
จากสภาพแวดล้อม ร้อยละ 38.84 ทาให้เกิดทัศนียภาพเปลี่ยนไป ร้อยละ 35.54
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ ในระดับไม่มีผลกระทบ ได้แก่
ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาการระบายน้ า/น้ าท่ ว ม ร้ อ ยละ 41.32 ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาความสกปรก ร้ อ ยละ 33.06
ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 43.81 ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 33.84 ทาให้เกิดปัญหา
ความสั่นสะเทือน ร้อยละ 85.12 ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 41.32
การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
จากการสารวจทัศนคติของกลุ่ม ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ
ร้อยละ 100.00 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ความต้องการให้เจ้าของโครงการควบคุมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ร้ อ ยละ 100.00 ส าหรั บ ผลดี ต่ อ ประชาชนและชุ ม ชนบริ เวณดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประชาชนและชุมชน ร้อยละ 64.46 โดยแยกประเภทได้ดังนี้ (1) ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น ร้อยละ
46.28 (2) ทาให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการหาที่พักอาศัยเพิ่ มมากขึ้น ร้อยละ 20.66 (3) ทาให้
เกิดรายได้จากการขายสินค้าและบริการของผู้มาใช้บริการในโครงการ ร้อยละ 19.01 (4) ช่วยให้ชุมชนเจริญ
และพัฒนาไปมากกว่าเดิม ร้อยละ 9.09 (5) ทาให้ธุรกิจการค้าในระแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย ร้อยละ 4.96
ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
จากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อกังวลทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น และข้ อ ห่ ว งกั งวลที่ มี ต่ อ โครงการในระยะก่ อ สร้ า ง
ในประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบต่อชุมชน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นปัญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่ มีค่า
ร้อยละที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 60.33 ทาให้เกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 30.58
ปั ญ หาที่กลุ่ มตัว อย่ างส่ วนใหญ่ เห็ นว่ามีค่าร้อยละส่ วนใหญ่ ที่อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 46.28 ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 63.64
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับต่า ได้แก่ ทาให้
ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 42.97 ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 37.19 ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
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ร้อยละ 35.53 ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 38.84 ทาให้เกิดอัคคีภัย ร้อยละ 37.19 ทาให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 42.14
ปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า มี ค่ า ร้ อ ยละส่ ว นใหญ่ ที่ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ไม่ มี
ผลกระทบ ได้แก่ ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 41.32 ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 42.15
ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการในระยะดาเนินการใน
ประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบต่อชุมชนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นปัญ หาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่มีค่า
ร้ อ ยละที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาระบบสาธารณู ป โภค (ไฟฟ้ า /ประปา) ร้ อ ยละ 46.28
ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 38.85
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาการระบายน้ า ร้ อ ยละ 37.19 ท าให้ เกิ ด ปริ ม าณมู ล ฝอย/ความสกปรก ร้ อ ยละ 34.71
ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 37.19
ปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ ามี ค่ าร้ อ ยละส่ ว นใหญ่ ที่ อ ยู่ ในระดั บ ต่ า ได้ แ ก่
ทาให้ ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 34.71 ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 37.19 ทาให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 38.85 ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 42.15
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบ
ได้แก่ ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 38.01 ทาให้ เกิดการสั่นสะเทื อน ร้อยละ 52.06 ทาให้เกิดอัคคีภัย ร้อยละ
44.63
2.กลุ่มพื้นที่รอง
2.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในระยะมากกว่ า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
ผลการส ารวจความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างที่ ในระยะมากกว่า 101-500 เมตร
จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ และในการส ารวจครั ว เรื อ นครั้ ง นี้ พบว่ า ในระยะมากกว่ า 101-500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 302 ตัวอย่าง ทาการสารวจเมื่อ วันที่ 11-12 กรกฎาคม
2560 และได้สรุปผลการสารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน 302 ตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) แสดงดังภาคผนวก จ
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ข้อมูลพืน้ ฐานทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 52.65 และเพศชาย ร้อยละ 47.35
ส่วนใหญ่ มีอายุ ระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 35.10 รองลงมามีอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 23.51 นับถือ
ศาสนาพุ ทธ ร้ อยละ 82.45 ภู มิ ล าเนาส่ วนใหญ่ เกิ ดที่ นี่ ร้อ ยละ 54.97 และย้ายมาจากที่ อื่น ร้อยละ 45.03
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี ร้อยละ 34.11 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. ร้อยละ 18.87
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 48.68 รองลงมา
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน ร้อยละ 32.45 ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 48.01 มีรายได้
จากการทางานต่อเดือนประมาณระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 40.74 รองลงมามีรายได้
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 29.47 รายจ่ายอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ
36.09 ต่อเดือน
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้น้าประปา ร้อยละ 100.00 และมีการปรับปรุงคุณภาพน้า
ก่อนนามาใช้โดยการกรองด้วยเครื่องกรองน้า ร้อยละ 13.58 ส่วนน้าดื่มซื้อน้าเป็นขวด/แกลลอน/ถัง ร้อยละ
100.00 และมีการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนนามาดื่มโดยการกรองด้วยเครื่องกรองน้า ร้อยละ 14.57 การระบาย
ลงท่อระบายน้าสาธารณะโดยตรง ร้อยละ 52.32 มีการระบายน้าลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง ร้อยละ 40.73
การกาจัดมูลฝอยภายในครัวเรือนทิ้งในถังมูลฝอยสาธารณะ ร้อยละ 100.00
เมื่ อ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลของรั ฐ ร้ อ ยละ 43.38
รองลงมาโรงพยาบาลเอกชน ร้ อ ยละ 41.39 การเจ็ บ ป่ ว ยในรอบปี ที่ ผ่ านมา ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ย
ร้อยละ 55.96 และมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 44.04 โดยโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคระบบหายใจ ร้อยละ 24.50
รองลงมาเป็นโรคระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 7.95 โรคระบบทางเดินอาหาร ร้อยละ 11.59
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันในชุมชน
การสอบถามความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
พบว่าในภาพรวมแล้วมีความคิดเห็นว่าสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างอยู่ในระดับต่า มีดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นปั ญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่
มีค่าร้อยละที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 37.42
ปั ญ หาที่กลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่าส่ วนใหญ่ มีค่าร้อยละที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ทาให้เกิดปัญหาด้านมูลฝอย ร้อยละ 35.10
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่มีค่าร้อยละที่อยู่ในระดับต่า ได้แก่ ทาให้เกิด
ปัญหาน้าเน่าเสีย ร้อยละ 31.79 ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า/น้าท่วม ร้อยละ 34.77 ทาให้เกิดการจราจร
คับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 30.13 ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 35.10 ทาให้เกิดเสียงดังรบกวน ร้อยละ
31.78 ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 33.77 ทาให้เกิดความแออัดของที่อยู่อาศัย ร้อยละ 31.79
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ท าให้ เกิ ด ความไม่ ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ร้ อ ยละ 30.46 ท าให้ เกิ ด สุ ข ภาพเสื่ อ มโทรมจาก
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 30.79
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ ได้แก่
ทาให้ เกิดปั ญ หาความสกปรก ร้อยละ 34.44 ทาให้ เกิดปัญ หาความสั่ นสะเทื อน ร้อยละ 33.77 ทาให้ เกิด
ทัศนียภาพเปลี่ยนไป ร้อยละ 35.11
การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
จากการส ารวจทั ศ นคติ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ส่ ว นใหญ่ ท ราบว่ าจะมี ก ารก่ อ สร้ า ง
โครงการ ร้ อ ยละ 100.00 โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ ความต้ อ งการให้ เจ้ าของโครงการควบคุ ม กี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 34.77 สาหรับผลดีต่อประชาชนและชุมชนบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน และชุมชน ร้อยละ 51.32 โดยแยกประเภทได้ดังนี้ (1) ทาให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวมีทางเลือก
ในการหาที่ พักอาศัย เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 35.43 (2) ทาให้ เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 32.78
(3) ท าให้ เ กิ ด รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า และบริ ก ารของผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารในโครงการ ร้ อยละ 17.22
(4) ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม ร้อยละ 10.26 (5) ทาให้ธุรกิจการค้าในบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น
ตามไปด้วย ร้อยละ 4.30
ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
จากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อกังวลทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสอบถามความคิดเห็ นและข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง
และระยะดาเนินการ ในประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามี
ผลกระทบต่อชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นปัญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่
มี ค่า ร้อ ยละที่ อยู่ ในระดั บ สู ง ได้แ ก่ ท าให้ เกิ ดปั ญ หาระบบสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า/ประปา) ร้อ ยละ 41.40
ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 36.42
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 40.73
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับ ต่า ได้แก่
ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 35.09 ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 33.44 ทาให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 37.09
ปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ามี ค่ าร้อยละส่ ว นใหญ่ ที่ อ ยู่ในระดับ ที่ ไม่ มี
ผลกระทบ ได้ แ ก่ ท าให้ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเปลี่ ย นไป ร้อ ยละ 34.77 ท าให้ เกิ ด เสี ย งดั ง ร้อ ยละ 36.76
ทาให้ เกิดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 35.10 ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 34.10 ทาให้ เกิดอัคคีภั ย
ร้อยละ 33.78 ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 36.75
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ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการในระยะดาเนินการ
ในประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบต่อชุมชน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นปัญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ าส่วนใหญ่
มีค่าร้อยละที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 34.44
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 31.13 ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 33.44
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับต่า ได้แก่
ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 31.79 ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 33.77
ปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ามี ค่ าร้อ ยละส่ ว นใหญ่ ที่ อ ยู่ในระดั บ ที่ ไม่ มี
ผลกระทบ ได้ แ ก่ ท าให้ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเปลี่ ย นไป ร้ อ ยละ 35.09 ท าให้ เกิ ด เสี ย งดั ง ร้อ ยละ 33.77
ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 30.80 ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 41.72 ทาให้เกิดอัคคีภัย
ร้อยละ 36.75 ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 36.10
2.2 กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 76 ตัวอย่าง
ผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้ น ที่ โครงการ และในการส ารวจครัว เรือ นครั้ งนี้ พบว่า ในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 76 ตัวอย่าง ทาการส ารวจเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม
2560 สามารถสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้ และได้สรุปผลการสารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) แสดงดังภาคผนวก จ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.95 และเพศชาย ร้อยละ 46.05
ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 40-49 ปี ร้ อ ยละ 42.11 รองลงมามี อ ายุ ร ะหว่ า ง 30-39 ปี ร้ อ ยละ 28.95
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 84.21 ภูมิลาเนาส่วนใหญ่เกิดที่นี่ ร้อยละ 73.68 และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 26.32
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี ร้อยละ 38.16 รองลงมาระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ
23.68
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
อาชี พ หลั ก ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ หลั ก คื อ รั บ จ้ า งทั่ ว ไป ร้ อ ยละ 42.11
รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน ร้อยละ 36.84 ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 46.05
มีรายได้จากการทางานต่อเดือนประมาณระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.68 รองลงมามี
รายได้ ร ะหว่ าง 20,001-35,000 บาท ต่ อ เดื อ น ร้อ ยละ 34.21 มี ร ายจ่ า ยในครั ว เรื อ นต่ อ เดื อ นประมาณ
10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 34.22
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ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใช้ น้ าประปา ร้ อ ยละ 100.00 และไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้าก่อนนามาใช้ ร้อยละ 100.00 ส่วนน้าดื่มซื้อน้าเป็นขวด/แกลลอน/ถัง ร้อยละ 100.00 และไม่มีการ
ปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ า ร้อยละ 100.00 การระบายลงท่อระบายน้าสาธารณะโดยตรง ร้อยละ 76.32 มีการ
ระบายน้าลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง ร้อยละ 13.16 บาบัดขั้นต้นแล้วระบายลงท่อน้า ร้อยละ 10.53 การ
กาจัดมูลฝอยภายในครัวเรือนทิ้งในถังมูลฝอยสาธารณะ ร้อยละ 100.00
เมื่ อ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลของรั ฐ ร้ อ ยละ 60.53
รองลงมาโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 28.95 การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ
68.42 และมี ก ารเจ็ บ ป่ ว ย ร้ อ ยละ 31.58 โดยโรคที่ พ บมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ โรคระบบหายใจร้ อ ยละ 21.05
รองลงมาเป็นโรคระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 10.53
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันในชุมชน
การสอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่า ง ที่ มี ต่ อสภาพปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม
ปัจจุบันพบว่าในภาพรวมแล้วมีความคิดเห็นว่าสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างอยู่ในระดับต่า มีดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นปัญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่
มีค่า ร้อยละที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 42.10
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่มีค่าร้อยละที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ทาให้ปัญหาน้าเน่าเสีย ร้อยละ 36.84 ทาให้เกิดปัญหาด้านมูลฝอย ร้อยละ 39.47 ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/
ติดขัด ร้อยละ 42.11
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่มีค่าร้อยละที่อยู่ในระดับต่า ได้แก่ ปัญหา
การระบายน้า/น้าท่วม ร้อยละ 34.21 ทาให้เกิดปัญหาความสกปรก ร้อยละ 38.16 ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง
ร้อยละ 50.00 ทาให้เกิดความสั่นสะเทือน ร้อยละ 34.21 ทาให้เกิดความแออัดของที่อยู่อาศัย ร้อยละ 46.05
ทาให้เกิดสุขภาพเสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อม ร้อยละ 42.11
ปัญ หาที่กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ
ได้แก่ ทาให้เกิดอุบัติเหตุจ ากการจราจร ร้อยละ 35.53 ทาให้ เกิดเสียงดังรบกวน ร้อยละ 42.11 ทาให้ เกิด
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 35.52 ทาให้ทัศนียภาพเปลี่ยนไป ร้อยละ 44.74
การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
จากการสารวจทัศนคติของประชากร ส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ
ร้อยละ 100.00 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ความต้องการให้เจ้าของโครงการควบคุม เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ร้อยละ 36.84 สาหรับผลดีต่อประชาชนและชุมชนบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
และชุมชน ร้อยละ 44.73 โดยแยกประเภทได้ดังนี้ (1) ทาให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการหาที่พัก
อาศัยเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 34.21 (2) ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 21.05 (3) ทาให้เกิดรายได้
จากการขายสินค้าและบริการของผู้มาใช้บริการในโครงการ ร้อยละ 18.42 (4) ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนา
ไปมากกว่าเดิม ร้อยละ 11.84 (5) ทาให้ธุรกิจการค้าในบริเวณใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย ร้อยละ 14.47
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ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
จากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อกังวลทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง
และระยะดาเนินการในประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ า
มีผลกระทบต่อชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นปัญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่ มตัวอย่างเห็นว่าส่วนใหญ่
มีค่า ร้อ ยละที่ อยู่ ในระดั บ สู ง ได้แ ก่ ท าให้ เกิ ดปั ญ หาระบบสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า/ประปา) ร้อ ยละ 59.21
ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 36.84
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 40.79
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับต่า ได้ แก่
ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 35.53 ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 38.16 ทาให้เกิด
ปั ญ หาการระบายน้ า ร้ อยละ 42.11 ท าให้ เกิด อุบั ติ เหตุ จากการจราจร ร้อ ยละ 44.74 ท าให้ เกิด ความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 46.05 ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อย 42.11
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เห็ นว่ามี ค่าร้อยละส่ วนใหญ่ ที่อยู่ในระดับที่ไม่มี
ผลกระทบ ได้แก่ ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 34.21 ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 43.43 ทาให้เกิดอัคคีภัย
ร้อยละ 38.16
ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น และข้ อ ห่ ว งกั ง วลที่ มี ต่ อ โครงการในระยะ
ดาเนินการในประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่
ทาให้เกิดปัญหาต่อระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 43.42
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 40.78 ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 34.21
ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีค่าร้อยละส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับต่า ได้ แก่
ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 39.47 ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 47.37 ทาให้เกิด
อัคคีภัย ร้อยละ 34.21 ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 47.37 ทาให้สุขภาพอนามัย
แย่ลง ร้อยละ 40.78
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ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เห็ นว่ามีค่าร้อยละส่ วนใหญ่ที่ อยู่ในระดับที่ไม่มี
ผลกระทบ ได้ แ ก่ ท าให้ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเปลี่ ย นไป ร้ อ ยละ 31.58 ท าให้ เกิ ด เสี ย งดั ง ร้ อ ยละ 36.84
ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 40.79 ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 44.74
3. กลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหว (ครั้งที่ 1)
จากการส ารวจกลุ่ ม พื้ น ที่ อ่ อ นไหวในในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ ตั้ ง
โครงการ พบว่ามีกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จานวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลเมืองพัทยา (2) วัดชัยมงคล (3)
โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) (4) โรงเรียนอักษรพัทยา (5) มัสยิดตออะติลละห์ สรุปผลการสารวจ
ความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (ครั้งที่ 1) แสดงดังภาคผนวก จ
โรงพยาบาลเมืองพัทยา
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสือขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าวผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ
โดยที่ ป รึก ษาท าการสั มภาษณ์ มี
รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปาในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อน
ใช้ น้าดื่มซื้อเป็ น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการช าระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัวเรือน มีการ
ระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปีที่ผ่านมามี การเจ็บป่วย
คือ โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น ว่า ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบันที่ มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสูง ได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหาทัศนียภาพ
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ท ราบว่ า มี ก ารด าเนิ น โครงการนี้ โดยต้ อ งการให้ เจ้ า ของโครงก าร
รับ คนในชุมชนเข้าไปทางานเมื่ อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้ นโครงการ สาหรับการดาเนินโครงการผู้ใ ห้
สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ เพราะทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้นและธุรกิจการค้าใน
ละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็ นและข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้ วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนิน การ โดยผู้ ให้ สัมภาษณ์ มีความคิดเห็ น
ดังต่อไปนี้
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ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาประเด็นปัญ หา พบว่า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ มีข้อห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มขี ้อเสนอแนะ
วัดชัยมงคล
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสือขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าวผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ
ี โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปาในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อน
ใช้ น้าดื่มซื้อเป็ น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการช าระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัวเรือน มีการ
ระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิง้ ลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการเจ็บป่วย
คือ โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณพื้ นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสูง ได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหาทัศนียภาพ
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ท ราบว่ า มี ก ารด าเนิ น โครงการนี้ โดยต้ อ งการให้ เจ้ า ของโครงการ
รับ คนในชุมชนเข้าไปทางานเมื่ อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้ นโครงการ สาหรับการดาเนินโครงการผู้ ให้
สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ เพราะทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้นและธุรกิจการค้าใน
ละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็ นและข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้ วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ มีความคิดเห็ น
ดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาประเด็นปัญ หา พบว่า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ มีข้อห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
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ข้อเสนอแนะ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสือขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าวผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ
ยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปา ในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อน
ใช้ น้าดื่มซื้อเป็น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้ง
จากการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัวเรือน มีการระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วย
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่ งแวดล้อมใน
ระดับต่า ได้แก่ ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ทาให้เกิดเสียงดัง
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ท ราบว่ า มี ก ารด าเนิ น โครงการนี้ โดยต้ อ งการให้ เจ้ า ของโครงการ
รับ คนในชุมชนเข้าไปทางานเมื่อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้ นโครงการ สาหรับการดาเนินโครงการผู้ให้
สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ เพราะทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้นและธุรกิจการค้าใน
ละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสัม ภาษณ์ความคิดเห็ น และข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้ วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ มีความคิดเห็ น
ดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาประเด็นปัญ หา พบว่า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ มีข้อห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อห่วงกังวลใน
ระดับต่า ได้แก่ ทาให้เกิดอัคคีภัย ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มขี ้อเสนอแนะ
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โรงเรียนอักษรพัทยา
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสือขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าวผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ
ี โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปาในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อน
ใช้ น้าดื่มซื้อเป็ น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการช าระล้างร่ างกาย/ส้วม/ครั วเรือน มีการ
ระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการเจ็บป่วย
ได้แก่ โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เช่น โรคลมพิษ โรคสะเก็ดเงิน โรคหนังแข็งเฉพาะที่
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับต่า ได้แก่ ทาให้ทัศนีภาพเปลี่ยนไป ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ทาให้เกิดเสียงดัง
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ท ราบว่ า มี ก ารด าเนิ น โครงการนี้ โดยต้ อ งการให้ เจ้ า ของโครงการ
รับ คนในชุมชนเข้าไปทางานเมื่อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้ นโครงการ สาหรั บการดาเนินโครงการผู้ให้
สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ เพราะทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้นและธุรกิจการค้าใน
ละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็ นและข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้ วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัม ภาษณ์ มีความคิดเห็ น
ดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาประเด็ นปัญ หา พบว่า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ มีข้อห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อห่วงกังวลใน
ระดับต่า ได้แก่ ทาให้เกิดอัคคีภัย ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อเสนอแนะ
- ให้ควบคุมเรื่องสภาพสภาพแวดล้อม ในเรื่องปัญหาด้านมูลฝอย ปัญหาลักษณะภูมิ
ประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม
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มัสยิดตออะติลละห์
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสือขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าวผู้ตอบ
แบบสอบถาม คื อ
โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปาในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อน
ใช้ น้าดื่มซื้อเป็ น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการช าระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัวเรือน มีการ
ระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการเจ็บป่วย
ได้แก่ โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เช่น โรคลมพิษ โรคสะเก็ดเงิน โรคหนังแข็งเฉพาะที่
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น ว่า ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบันที่ มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับต่า ได้แก่ ทาให้ทัศนีภาพเปลี่ยนไป ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ทาให้เกิดเสียงดัง
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ท ราบว่ า มี ก ารด าเนิ น โครงการนี้ โดยต้ อ งการให้ เจ้ า ของโครงการ
รับ คนในชุมชนเข้าไปทางานเมื่อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้ นโครงการ สาหรับการดาเนินโครงการผู้ให้
สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ เพราะทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น และธุรกิจการค้าใน
ละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็ นและข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้ วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ มีความคิดเห็ น
ดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาประเด็นปัญ หา พบว่า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ มีข้อห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ มีข้อห่วงกังวลใน
ระดับต่า ได้แก่ ทาให้เกิดอัคคีภัย ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อเสนอแนะ
- ให้ควบคุมเรื่องสภาพสภาพแวดล้อม ในเรื่องปัญหาด้านมูลฝอย ปัญหาลักษณะภูมิ
ประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม
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4. กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ (ครั้งที่ 1)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ พบว่ามีกลุ่มหน่วยงานราชการ จานวน 1 แห่ง ได้แก่ (1) สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา สรุปผล
การสารวจความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (ครั้งที่ 1) แสดงดังภาคผนวก จ
สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสือขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าว
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปาในการอุปโภคและไม่มีการปรั บปรุงคุณภาพน้า
ก่อนใช้ น้าดื่มซื้อเป็น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัวเรือน มีการ
ระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการเจ็บป่วย
คือ โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสูง ได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหาทัศนียภาพ
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ให้ สั มภาษณ์ ท ราบว่ามีการดาเนินโครงการนี้ โดยต้องการให้ เจ้าของโครงการ
รับ คนในชุมชนเข้าไปทางานเมื่อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้ นโครงการ สาหรับการดาเนินโครงการผู้ให้
สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ เพราะทาให้ เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้นและธุรกิจการค้าใน
ละแวกใกล้เคียงดีขนึ้ ตามไปด้วย
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้ วเสร็จ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ มีความคิดเห็ น
ดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อห่วงกังวล
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคัง่ /ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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5. กลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน (ครั้งที่ 1)
จากการสารวจกลุ่ มตัวอย่างผู้นาชุมชน ในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้น ที่
โครงการ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน จานวน 1 แห่ง ได้แก่ (1) ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล สรุปผลการสารวจ
ความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน (ครั้งที่ 1) แสดงดังภาคผนวก จ
ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสื อขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าว
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
น้าใช้ในครัวเรือนมาจากน้าประปาในการอุปโภคและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้า
ก่อนใช้ น้าดื่มซื้อเป็น ขวด/แกลลอน/ถัง ในการบริโภค น้าทิ้งจากการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครั วเรือน มีการ
ระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทิ้งลงในถังขยะสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณสุขและอนามัย
เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการเจ็บป่วย
คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น โรคความดันสูง
สาหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบันที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสูง ได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหาทัศนียภาพ และปัญหาการระบายน้า
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ท ราบว่ามีก ารดาเนิ น โครงการนี้ โดยต้ องการให้ เจ้าของโครงการ
รับ คนในชุมชนเข้าไปทางานเมื่อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้ นโครงการ สาหรับการดาเนินโครงการผู้ให้
สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ เพราะทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้นและธุรกิจการค้าใน
ละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
ความคิด เห็ น /ข้อ ห่ ว งกังวลที่มี ต่อ โครงการ จากการสั ม ภาษณ์ ความคิด เห็ น และ
ข้อ ห่ ว งกังวลด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้น ส าหรับ อาคารที่ ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็จ ในระยะก่ อสร้างและ
ระยะดาเนินการ โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับ คั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจาย และทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และทาให้เกิดเสียงดัง
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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3.5.4 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการและการสารวจความคิดเห็นประชาชน
ครั้งที่ 2
จากการลงสารวจความคิดเห็ นของประชาชนครั้งที่ 2 ในการสารวจครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ดาเนินการ
สารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เป็นวิธีการสอบถามความ
เพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีโ่ ครงการจะปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
- กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ จานวน 4 ตัวอย่าง
- กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121 ตัวอย่าง
- กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 76
ตัวอย่าง
- กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จานวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลเมืองพั ทยา
(2)
วัดชัยมงคล (3) โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) (4) โรงเรียนอักษรพัทยา (5) มัสยิดตออะติลละห์
- กลุ่มหน่วยงานราชการ จานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ (1) สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา
- กลุ่มผู้นาชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ (1) ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล
1. กลุ่มพื้นที่หลัก
1.1 กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ
ที่ปรึกษาได้สารวจความคิดเห็ นต่อความเพียงพอต่อมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัว อย่างพื้นที่ติดโครงการ จานวน 1 ตัวอย่าง สามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้
:

โดยทีป่ รึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสั มภาษณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ด้านการจราจร
พบว่า มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่อ สร้างที่ ท างโครงการได้น าเสนอมีค วาม
เพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะดาเนินการ ได้แก่ การจราจร การป้องกันด้านคุณภาพอากาศ การ
ป้ องกั น ด้ านสุ น ทรี ย ภาพ และทั ศ นี ย ภาพพบว่า มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มระยะ
ดาเนินการที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
3-145

ข้อเสนอแนะ
- ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
:

โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสั มภาษณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ด้านการจราจร
พบว่า มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่อ สร้างที่ ท างโครงการได้น าเสนอมีค วาม
เพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะดาเนินการ ได้แก่ การจราจร การป้องกันด้านคุณภาพอากาศ การ
ป้ องกั น ด้ านสุ น ทรี ย ภาพ และทั ศ นี ย ภาพพบว่า มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มระยะ
ดาเนินการทีท่ างโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
:

โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสั มภาษณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ด้านการจราจร
พบว่า มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่อ สร้างที่ ท างโครงการได้น าเสนอมีค วาม
เพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะดาเนินการ ได้แก่ การจราจร การป้องกันด้านคุณภาพอากาศ การ
ป้ องกั น ด้ านสุ น ทรี ย ภาพ และทั ศ นี ย ภาพพบว่า มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มระยะ
ดาเนินการที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
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ข้อเสนอแนะ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
:

โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสั มภาษณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ด้านการจราจร
พบว่า มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่อ สร้างที่ ท างโครงการได้ น าเสนอมีค วาม
เพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ มที่ โ ครงการได้ น าเสนอในระยะด าเนิ นการ ได้ แ ก่ การจราจร การป้ อ งกั น ด้ านคุ ณ ภาพอากาศ
การป้องกันด้านสุนทรียภาพ และทัศนียภาพพบว่า มาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะ
ดาเนินการที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
สรุปความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ
ระยะก่อสร้าง
จากการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
โครงการได้น าเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอั คคีภัย ด้านการจราจร พบว่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
ได้นาเสนอในระยะดาเนินการมีความเพียงพอ ได้แก่ การจราจร การป้องกันด้านสุนทรีย ภาพ และทัศนียภาพ
การป้องกันด้านคุณภาพอากาศ
กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ที่ ป รึ ก ษาได้ ส ารวจความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอต่ อ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121 ตัวอย่าง
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ระยะก่อสร้าง
จากการสอบถามความคิดเห็ นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่ง
วั ส ดุ ก่ อ สร้ าง ด้ านเสี ย งและความสั่ น สะเทื อ นจากการก่ อ สร้ าง ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย
ด้านการจราจร พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดเห็นว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทาง
โครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ ได้แก่ ด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ร้อยละ 96.69 ด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ร้อยละ 93.38 ความปลอดภัยและการป้องกัน
อัคคีภัยในระยะก่อสร้าง ร้อยละ 100.00 ด้านการจราจรร้อยละ 100.00 แต่ทั้งนี้ตัวอย่างไม่ได้เสนอว่าควรเพิ่ม
มาตรการแต่อย่างใดแสดงดังภาคผนวก จ
ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิ ดเห็นที่เกี่ยวข้องกั บมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ มที่ โ ครงการได้ น าเสนอในระยะด าเนิ นการได้ แ ก่ การจราจร การป้ อ งกั น ด้ า นคุ ณ ภาพอากาศ
การป้องกันด้านสุนทรียภาพ และทัศนียภาพจากการสอบถามความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คิดเห็น ว่ามาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
ได้แก่ การจราจร ร้ อยละ 100 การป้ องกันด้านคุณภาพอากาศ ร้อยละ 92.57 การป้องกั นด้านสุ นทรีย ภาพ
และทัศนียภาพ ร้อยละ 91.74 แต่ทงั้ นี้ตัวอย่างไม่ได้เสนอว่าควรเพิ่มมาตรการแต่อย่างใด แสดงดังภาคผนวก ฉ
2. กลุม่ พื้นที่รอง
2.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในระยะมากกว่ า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ จานวน 302 ตัวอย่าง
ที่ปรึกษาได้สารวจความคิดเห็นต่อความเพียงพอต่ อมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสอบถามความคิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างและ
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง ด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
ด้านการจราจร พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดเห็นว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทาง
โครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ ได้แก่ ด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ร้อยละ 96.36 ด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ร้อยละ 96.03 ความปลอดภัยและการป้องกัน
อัคคีภัยในระยะก่อสร้าง ร้อยละ 100.00 ด้านการจราจรร้อยละ 100.00 แต่ทั้งนี้ตัวอย่างไม่ได้เสนอว่าควรเพิ่ม
มาตรการแต่อย่างใดแสดงดังภาคผนวก จ
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ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่โครงการได้น าเสนอในระยะดาเนินการได้แก่ การจราจร การป้องกันด้านคุณ ภาพ
อากาศ การป้ อ งกั น ด้ า นสุ น ทรี ย ภาพ และทั ศ นี ย ภาพ จากการสอบถามความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการได้นาเสน อ
มีความเพียงพอ ได้แก่ การจราจร ร้อยละ 100 การป้องกันด้านคุณภาพอากาศ ร้อยละ 82.79 การป้องกันด้าน
สุ น ทรี ย ภาพ และทั ศ นี ย ภาพ ร้ อยละ 95.69 แต่ ทั้ งนี้ ตัว อย่ างไม่ ได้ เสนอว่าควรเพิ่ ม มาตรการแต่อ ย่ างใด
แสดงดังภาคผนวก จ
สรุ ป ความเพี ย งพอมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ระยะก่อสร้าง
จากการสั ม ภาษณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ด้านการจราจร
พบว่า มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่อ สร้างที่ ท างโครงการได้ น าเสนอมีค วาม
เพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ เกี่ ย วกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมต่างๆ ได้แก่ ด้านการจราจร การป้ องกันด้านคุณ ภาพอากาศ และการป้องกันด้าน
สุ น ทรีย ภาพ และทั ศนี ย ภาพ พบว่า จากการสอบถามคิ ดเห็ น พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ คิด ว่า
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในระยะมากกว่ า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
ที่ปรึกษาได้สารวจความคิดเห็นต่อความเพียงพอต่ อมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ระยะก่อสร้าง
จากการสอบถามความคิ ดเห็ น ที่ เกี่ย วข้ องกั บมาตรการป้ องกัน และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างและ
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง ด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
ด้านการจราจร พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดเห็นว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทาง
โครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ ได้แก่ ด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ร้อยละ 92.11 ด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ร้อยละ 89.48 ความปลอดภัยและการป้องกั น
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อัคคีภัยในระยะก่อสร้าง ร้อยละ 100.00 ด้านการจราจร ร้อยละ 100.00 แต่ทั้งนี้ตัวอย่างไม่ได้เสนอว่าควรเพิ่ม
มาตรการแต่อย่างใดแสดงดังภาคผนวก จ
ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิดเห็ นที่เกี่ ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่โครงการได้น าเสนอในระยะดาเนินการได้แก่ การจราจร การป้ องกันด้านคุณ ภาพ
อากาศ การป้องกันด้านสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ จากการสอบถามความคิดเห็น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่คิดเห็นว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
ได้แก่ การจราจรร้อยละ 100 การป้องกันด้านคุณภาพอากาศ ร้อยละ 85.52 การป้องกันด้านสุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ ร้อยละ 81.58 แต่ทั้งนี้ตัวอย่างไม่ได้เสนอว่าควรเพิ่มมาตรการแต่อย่างใด แสดงดังภาคผนวก จ
สรุปความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมของ
กลุม่ ตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ระยะก่อสร้าง
จากการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกัน อัคคีภัย ด้านการจราจร พบว่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ โ ครงการได้ น เสนอในระยะด าเนิ น การได้ แ ก่ การจราจร การป้ อ งกั น ด้ านคุ ณ ภาพอากาศ
การป้องกันด้านสุนทรียภาพ และทัศนียภาพจากการสอบถามความคิดเห็น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
คิดเห็นว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ทางโครงการได้นาเสนอมีความเพียงพอและมี
ข้อเสนอแนะว่าต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด ไม่ควรจอดรถทิ้งไว้ด้านหน้าโครงการ ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาภายในโครงการ ทาความสะอาด
ถนนในโครงการอย่ า งสม่ าเสมอ ติ ด ตามตรวจสอบมลพิ ษ ไม่ ค วรมี สิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพิ่ ม เติ ม ตกแต่ ง ต้ น ไม้
หญ้าที่ปลูกเสมอ
3. กลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหว (ครั้งที่ 2)
จากการสารวจกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ตั้ง
โครงการ พบว่ามีกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จานวน 5 แห่ง ได้ แก่ (1) โรงพยาบาลเมืองพัทยา (2) วัดชัยมงคล (3)
โรงเรียนเมืองพั ทยา 8 (พัทธยานุกูล) (4) โรงเรียนอักษรพัทยา (5) มัสยิดตออะติลละห์ สรุปผลการสารวจ
ความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (ครั้งที่ 2) แสดงดังภาคผนวก จ
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โรงพยาบาลเมืองพัทยา
ทางที่ ป รึ ก ษาได้ ท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ พร้ อ มกั บ เข้ า ส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น
ดังกล่าวผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
โดยที่ ป รึก ษาท าการ
สัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของมาตรการ จากการส อบถามผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่โครงการเสนอนั้น เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เจ้าของโครงการ
ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้อย่า งเคร่งครัด ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ จากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวม โดยเห็ น ว่า โรงพยาบาลเมืองพัทยา อยู่ห่ างจากพื้นที่โครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบใน เรื่อง
การจราจรคับคั่ง/ติดขัดแต่ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญและดู แลป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตเมื่อโครงการเกิดขึ้น
วัดชัยมงคล
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสือขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าว
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของมาตรการ จากการสอบถามผู้ ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่โครงการเสนอนั้น เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เจ้าของโครงการ
ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้อย่ างเคร่งครัด ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ จากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
ในระยะก่อสร้ างและระยะดาเนิ น การ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวม โดยเห็นว่า วัดชัยมงคล อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ คาดว่าจะไม่ส่ง ผลกระทบใน เรื่องการจราจรคับ
คั่ง/ติดขัดแต่ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญและดูแลป้องกันปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อ
โครงการเกิดขึ้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)
ทางที่ ป รึ ก ษาได้ ท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ พร้ อ มกั บ เข้ า ส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น
ดังกล่ าวผู้ ตอบแบบสอบถาม คื อ
โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียด
ดังนี้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของมาตรการ จากการสอบถามผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่โครงการเสนอนั้น เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เจ้ าของโครงการ
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ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ จากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมโดยเห็นว่า โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
ในเรื่อง ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และอุบัติเหตุจากการจราจร แต่ผู้เกี่ยวข้องควรให้
ความสาคัญและดูแลป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทีอ่ าจเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อโครงการเกิดขึ้น
โรงเรียนอักษรพัทยา
ทางที่ ป รึ ก ษาได้ ท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ พร้ อ มกั บ เข้ า ส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น
ดังกล่าวผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของมาตรการ จากการสอบถามผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่โครงการเสนอนั้น เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เจ้าของโครงการ
ได้ป ฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดข้อ เสนอแนะที่มีต่ อโครงการ จากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมโดยเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบในเรื่องฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจาย การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และอุบัติเหตุจากการจราจร แต่ ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญและดูแล
ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อโครงการเกิดขึ้น
มัสยิดตออะติลละห์
ทางที่ ป รึ ก ษาได้ ท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ พร้ อ มกั บ เข้ า ส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น
ดังกล่าวผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
ี โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของมาตรการ จากการสอบถามผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่โครงการเสนอนั้น เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เจ้าของโครงการ
ได้ป ฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดข้อเสนอแนะที่มีต่ อโครงการ จากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนิ นการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมโดยเห็นว่า มัสยิดตออะติลละห์ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบในเรื่องฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจาย การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และอุบัติเหตุจากการจราจร แต่ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญและดูแล
ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อโครงการเกิดขึ้น
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สรุปความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหว
ระยะก่อสร้าง
จากการสั ม ภาษณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ด้านการจราจร
พบว่า มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่อ สร้างที่ ท างโครงการได้น าเสนอมีค วาม
เพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิดเห็ น พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเห็ น ว่ามาตรการ
ป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ท างโครงการได้น าเสนอมีความเพียงพอ ได้แก่ การจราจร การ
ป้องกันด้านคุณภาพอากาศระยะดาเนินการ การป้องกันด้านสุนทรียภาพ และทัศนียภาพในระยะดาเนินการ
4. กลุม่ ตัวอย่างหน่วยงานราชการ (ครั้งที่ 2)
จากการส ารวจกลุ่ ม ตั ว อย่ า งหน่ ว ยงานราชการในระยะ 1,100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ พบว่ามีกลุ่มหน่วยงานราชการ จานวน 1 แห่ง ได้แก่ (1) สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา
สรุปผลการสารวจความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (ครั้งที่ 2) แสดงดังภาคผนวก จ
สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา
ทางที่ ป รึ ก ษาได้ ท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ พร้ อ มกั บ เข้ า ส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น
ดังกล่าวผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของมาตรการ จากการสอบถามผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่โครงการเสนอนั้น เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เจ้าของโครงการ
ได้ป ฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ จากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวม โดยเห็นว่า สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบใน เรื่อง
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด แต่ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญและดูแลป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตเมื่อโครงการเกิดขึ้น
สรุปความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ
ระยะก่อสร้าง
จากการสั ม ภาษณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ด้านการจราจร
พบว่า มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่อ สร้ างที่ ท างโครงการได้น าเสนอมีค วาม
เพียงพอ
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ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิดเห็ น พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ท างโครงการได้ น าเสนอมี ค วาม เพี ย งพอ ได้ แ ก่ การจราจร
การป้ อ งกั น ด้ า นคุ ณ ภาพอากาศระยะด าเนิ น การ การป้ อ งกั น ด้ านสุ น ทรีย ภาพ และทั ศ นี ย ภาพในระยะ
ดาเนินการ
5. กลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน (ครั้งที่ 2)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน ในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน จานวน 1 แห่ง ได้แก่ (1) ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล สรุปผลการสารวจ
ความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน (ครั้งที่ 2) แสดงดังภาคผนวก จ
ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล
ทางที่ปรึกษาได้ทาหนังสือขอความร่วมมือพร้อมกับเข้าสารวจข้อคิดเห็นดังกล่าว
ผู้ ตอบแบบสอบถาม คือ
โดยที่ปรึกษาทาการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของมาตรการ จากการสอบถามผู้ ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่ามาตรการที่โครงการเสนอนั้น เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เจ้าของโครงการ
ได้ป ฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดข้อเสนอแนะที่ มีต่อโครงการ จากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
ในระยะก่อสร้ างและระยะดาเนิ นการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมโดยเห็นว่า ชุมชนวัดชัยมงคล อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบใน เรื่องการจราจร
คับคั่ง/ติดขัด แต่ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญและดูแลป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อโครงการเกิดขึ้น
สรุปความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน
ระยะก่อสร้าง
จากการสั ม ภาษณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการได้นาเสนอในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ด้านการจราจร
พบว่า มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่อ สร้างที่ ท างโครงการได้น าเสนอมีค วาม
เพียงพอ
ระยะดาเนินการ
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามเห็ น ว่ามาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ท างโครงการได้ น าเสนอมี ค วามเพี ย งพอ ได้ แ ก่ การจราจร
การป้ อ งกั น ด้ า นคุ ณ ภาพอากาศระยะด าเนิ น การ การป้ อ งกั น ด้ านสุ น ทรีย ภาพ และทั ศ นี ย ภาพในระยะ
ดาเนินการ
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3.6 การรับเรื่องร้องเรียน
โครงการจั ดให้ มีจุ ดรั บ เรื่องราว ร้องเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โดยแจ้งเหตุไปยังส านักงานภาคสนาม
ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ในส่วนนี้ เจ้าของโครงการ/ตัวแทนเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาเป็นผู้ดูแลเอง
และเมื่ อ ได้ รั บ เรื่ อ งราว ร้ อ งเรี ย น เจ้ า ของโครงการ/ตั ว แทนเจ้ า ของโครงการ/ผู้ รั บ เหมา จะออกส ารวจ
และประเมินความเสียหาย และรีบดาเนินการแก้ไขในทันที และในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันทีต้อง
แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียน ทราบเป็นระยะ ขัน้ ตอนแสดงดังแผนผังดังรูปที่ 3.6-1
จากข้อมูลของศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) เมืองพัทยา (Call Center 1337) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานภายใต้สานักงานปลัดเมืองพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเมืองพัทยา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 มีเรื่องร้องเรียนจานวนทั้งสิ้น 7,018 เรื่อง ดาเนินการแล้ว จานวน 6,469 เรื่องซึ่งสามารถจาแนก
ตามช่องทางการร้องเรียนได้ 10 ช่องทาง ซึ่งช่องทางที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Pattaya
City Call Center 1337 จานวน 4,987 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.06 แบบคาร้องทั่วไป จานวน 499 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 7.11 และจดหมายร้องเรียน จานวน 363 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.17 ตามลาดับ โดยประเภทเรื่อง
ร้องเรียนที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับ คือ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) จานวน 1,487 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 23.87 สิ่งแวดล้อมและมลพิษ จานวน 1,102 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.49 และถนน / บาทวิถี
จานวน 704 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.82 ตามลาดับ และในปีงบประมาณ 2559 มีจานวนเรื่องร้องเรียนจาแนก
เป็นรายเดือนที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับ คือ เดือนพฤศจิกายน 2558 จานวน 721 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 10.27 เดือนตุลาคม 2558 จานวน 674 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.60 และกันยายน 2559 จานวน 638 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 9.10 ตามลาดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-1
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ผู้ร้องเรียน

จุดรับเรื่องร้องเรียน (สานักงานภาคสนาม)
เจ้าของโครงการ/ตัวแทนเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา

ในกรณีที่ไม่แล้วเสร็จต้องแจ้ง
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนทุก 2 วัน

1 วัน
ออกสารวจและประเมินความเสียหาย

2 วัน

7 วัน

ดาเนินการแก้ไขในทันที

รูปที่ 3.6-1 ขั้นตอนการรับเรื่องราวข้อร้องเรียนของโครงการ
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ตารางที่ 3.6-1 สถิติจานวนเรื่องร้องเรียนจาแนกรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เดือน

จานวนเรื่องร้องเรียน

คิดเป็นร้อยละ

ตุลาคม 2558

674

9.60

พฤศจิกายน 2558

721

10.27

ธันวาคม 2558

547

7.80

มกราคม 2559

535

7.62

กุมภาพันธ์ 2559

566

8.06

มีนาคม 2559

558

7.96

เมษายน 2559

430

6.13

พฤษภาคม 2559

549

7.82

มิถุนายน 2559

579

8.22

กรกฎาคม 2559

635

9.06

สิงหาคม 2559

586

8.36

กันยายน 2559

638

9.10

รวม
7,018
100.00
ที่มา : ศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เมืองพัทยา (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559)
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บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอี ย ดของโครงการในบทนี้ จ ะแสดงที่ ตั้ ง ของโครงการ ลั ก ษณะการออกแบบอาคาร
การจั ด การระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การรั ก ษาความปลอดภั ย
ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ได้แก่ ขั้นตอนการก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง การจัดการน้้าใช้
และน้้ า เสี ย การจั ด การมู ล ฝอย รวมถึ ง มาตรการป้ อ งกั น เหตุ เดื อ ดร้ อ นร้ า คาญและความปลอดภั ย
จากการก่อสร้าง เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะน้าไปประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
ในขั้นตอนการดัดแปลงอาคาร และขั้นตอนการเปิดด้าเนินการโครงการนั้ น อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ Golden Sea Pattaya เป็ นโครงการประเภทโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตั้งอยู่ที่ ต้าบล
หนองปรื อ อ้ าเภอบางละมุ ง จั ง หวัดชลบุ รี มี จ้านวนห้ องพั กรวม 193 ห้ อง จ้านวน 2 อาคาร ประกอบด้ วย
อาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2 ขนาดความสูง 7 ชั้น จ้านวน 1 อาคาร มีจ้านวนห้องพัก 102 ห้อง และอาคารโกลเด้น
ซี พัทยา 3 ขนาดความสูง 7 ชั้น จ้านวน 1 อาคาร มีจ้านวนห้องพัก 91 ห้อง โครงการมีการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมประเด็นการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยวิเคราะห์จาก
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการก่อสร้างและการด้าเนินการตามรายละเอียดต่างๆของโครงการ เพื่อคาดการณ์ถึงผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะน้าไปสู่ การวางแผนมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านลบ ที่มีต่ อ
สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดผลกระทบในด้านบวกต่อไป
ดังนั้นในการประเมินผลกระทบของโครงการนั้นได้จัดแบ่งประเภทของผลกระทบออกเป็น 2 ประเภท คือ
ผลกระทบทางด้านบวกและผลกระทบทางด้านลบ พร้อมทั้งได้จัดแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1) ผลกระทบด้านบวกในระดับมาก (+3) หมายถึง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมถึง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในเชิงบวกระดับมาก และผลกระทบด้านลบในระดับมาก (-3) หมายถึง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ
กลับคืนได้
2) ผลกระทบด้านบวกในระดับปานกลาง (+2) หมายถึง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
รวมถึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ ในเชิ ง บวกระดั บ ปานกลาง และ ผลกระท บด้ า น ลบ
ในระดับปานกลาง (-2) หมายถึง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ แต่สามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได้ ในระยะเวลานานพอสมควร
3) ผลกระทบด้านบวกในระดับต่่า (+1) หมายถึง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรวมถึง
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมอื่น ๆ ในเชิงบวกระดับ ต่้า และผลกระทบด้า นลบในระดับ ต่่า (-1) หมายถึ ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระยะสั้นแต่สามารถฟื้นฟู
สภาพกลับคืนได้ในระยะเวลาอันสั้น
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4) ไม่ มี ผ ลกระทบ (0) หมายถึ ง ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบ หรื อ อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่น
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ น้ า ข้ อ มู ล ลั ก ษณะโครงการฯ ข้ อ มู ล
สภาพแวดล้อมทั่วไป และข้อมูลภาคสนามมาท้า การศึกษาและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่มี
ศักยภาพในการรองรับ โครงการ ทั้งระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส้าหรับโครงการจะก้าหนดให้ผลกระทบที่มีผลดีหรือส่งเสริมสถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุ บัน คือ ผลกระทบ
ทางด้านบวกและผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือท้าลาย คือ ผลกระทบทางด้านลบ ซึ่งเป็นผลกระทบ
ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
การประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม เป็นแนวทางก้าหนดมาตรการป้ องกั น และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดท้ามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
ระยะก่อสร้าง
โครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารที่มี่อยู่ปัจจุบัน ไม่มีการปรับ
ระดับ ดิน ให้ ต่ างไปจากสภาพพื้ น ที่ ปั จ จุ บั น ท้าให้ ส ภาพภู มิป ระเทศในภาพรวมไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้
โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้มากที่สุด จึงถือได้ว่ากิจกรรมก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ(0)
ต่อสภาพภูมิประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดัง
ในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม)
ระยะด่าเนินการ
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เพื่อเพื่อให้บริการห้องพัก
ดังนั้น การด้าเนินโครงการจึงไม่ก่อให้ผลกระทบ (0) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ
และพืน้ ที่ข้างเคียง
4.1.2 ทรัพยากรดิน
ระยะก่อสร้าง
โครงการเป็ น การดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารที่มี อยู่ปัจจุบัน ไม่มีการขุด
เปิดหน้าดิน ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ (0) ด้านทรัพยากรดิน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องมีมาตรการ
เยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม)
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ระยะด่าเนินการ
เมื่อเปิดด้าเนินโครงการมีเพียงกิจกรรมเพื่อ การพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้น และโครงการได้จัด
ให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมโดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบ
อาคารรวมไปถึ งพื้ น ที่ ว่างต่ า งๆ ซึ่ งจะช่ ว ยในการยื ด หน้ าดิ น ไม่ ให้ เกิ ด การพั งทลายของดิ น ได้ เป็ น อย่า งดี
พร้อมทั้งมีรั้วแนวเขตที่ดิน โครงการ ในระยะด้าเนิน การไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อดินและการชะล้าง
พังทลาย
4.1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
1) สภาพทางธรณีวิทยา
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ พ บว่ า ในพื้ น ที่ มิ ไ ด้ มี ท รั พ ยากรทางธรณี วิ ท ยาที่ มี
ความส้ าคั ญ จากการพิจารณาการพัฒ นาพื้นที่และการด้าเนินโครงการซึ่งเป็นอาคารประเภทโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่จัดอยู่ในข่ายโครงการพัฒนาในประเภทที่จะต้องขุดเจาะเปิดหน้าดินเป็นบริเวณ
กว้างจนถึงชั้นหินเบื้องล่างจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาแต่อ ย่างไรก็ตาม
จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบ (0) ต่อสภาพทางธรณีวิทยา แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องมีมาตรการเยียวยา
ให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม)
2) แผ่นดินไหว
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
ส้าหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี
คือ ความรุนแรง III เมอร์คัลลี (เบา) คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่าพื้นสั่นและความรุนแรง IV เมอร์คัลลี (พอประมาณ)
คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ ตามแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย พ.ศ. 2548 ของกรมทรั พยากร
ธรณี
สภาพของแผ่นดินไหว คือ คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่าพื้นสั่นถึงคนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ รวมถึง
ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว (มีความเสี่ยงน้อยแต่อาจมีความเสียหายบ้าง) คาดว่าระยะก่อสร้างและ
ระยะด้าเนินการจะไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อการเกิดแผ่นดินไหว
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4.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
1) การประเมินผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาในภาพรวมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง
(1) มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร
ในขั้ น ตอนการดั ด แปลงอาคารอาจท้ าให้ เกิ ด การฟุ้ งกระจายของฝุ่ น ละออง และ
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างซึ่งเป็นมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ ที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบ
ของฝุ่นละอองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง
การประเมินปริมาณฝุ่นละอองจากการดัดแปลงอาคาร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถค้านวณได้โดย Box Model ดังนี้
C (mg/m3)
=
Q (mg/sec)
d(m) w(m/s) M(m)
เมื่อ
C
= ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น
Q
= อัตราการระบายฝุ่นละออง (มิลลิกรัม/วินาที)
d
= ความกว้างของพื้ น ที่ (ใช้บ ริเวณที่ ตั้งฉากกั บ ทิ ศทางลม)
ประมาณ 30.00 เมตร
w
= ความเร็ว ลม ใช้ข้อมูล จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2530-2559) และของสถานีตรวจวัดอากาศพัทยา
ในช่วงเดือนที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.50 นอต
หรือ 2.315 เมตร/วินาที
M
= Mixing height เป็ น สภาพความคงตั ว ของอากาศเพื่ อ
ศึกษาความฟุ้งกระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก้าเนิด 1,222 เมตร ของสถานีบางนา ซึ่งเป็น
สถานีตรวจวัดรัศมีที่ใกล้ที่สุดส้าหรับการตรวจวัด Mixing
height (แสดงดังตารางที่ 4.1-1)
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ตารางที่ 4.1-1 ค่าต่้าสุดของระดับการคลุกเคล้ากันของอากาศ (Mixing height) สถานีตรวจวัดอากาศบางนา
ปี พ.ศ. 2553 (เป็นสถานีที่ใกล้ที่สุดที่ท้าการตรวจวัด Mixing height )
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

Mixing height (m)
1,461.24
1,483.21
1,480.00
1,567.33
1,263.00
1,380.67
1,227.10
1,222.00
1,345.65
1,287.33
1,707.06
2,030.34

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองสามารถค้านวณได้ดังนี้
ส้าหรับโครงการมีพื้นที่ 1-3-52.60 ไร่ (3,010.40 ตารางเมตร)
อัตราการระบาย TSP =
9.88 (กรัม/ตารางเมตร/วัน) (US.EPA 1997)
ดังนั้น QTSP
=
3,010.40 (ตารางเมตร) x 9.88 (กรัม/ตารางเมตร/วัน)
=
29,742.75
กรัม/วัน
=
344.24
มิลลิกรัม/วินาที
ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)
TSP
=
344.24 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.004
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) จากพื้นที่ก่อสร้าง
อัตราการระบาย PM10 =
0.91 (กรัม/ตารางเมตร/วัน) (US.EPA 1997)
QPM10
=
3,010.40 (ตารางเมตร) x 0.91 (กรัม/ตารางเมตร/วัน)
=
2,739.46
กรัม/วัน
=
31.71
มิลลิกรัม/วินาที
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ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
PM10 =
31.71
มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0004
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(2) มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุท้าให้เกิดการระบายมลสารทางอากาศจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากว่า 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม
หรื อ ฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิ น 100 ไมครอน (TSP), (Pollution Control Department, 1994) ให้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างว่าส่ว นใหญ่แล้วใช้เครื่องดีเซลและมี อัตราการระบาย
มลพิษจากยานพาหนะ (แสดงดังตารางที่ 4.1-2)
เมื่ อ น้ าค่ ามลพิ ษ ต่ างๆ มาแยกค้านวณ เพื่ อหาความเข้ม ข้ น ของมลพิ ษ แต่ ล ะชนิ ด
ดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานโดยใช้ Box model จะได้ดังนี้
C (mg/m3)
=
Q (mg/sec)
d(m) w(m/s) M(m)
เมื่อ
C
= ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น
Q
= อัตราการปล่อยสาร (มิลลิกรัม/วินาที) สัมประสิทธิ์ตัวคูณ
ของการปล่อยมลพิษ x ระยะทางวิ่งภายในโครงการ x
จ้านวนรถ
d
= ความกว้างของพืน้ ที่ (ใช้บริเวณที่ตั้งฉากกับทิศทางลม
ประมาณ 30.00 เมตร
w
= ความเร็ว ลม ใช้ข้อมูล จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2530-2559) และของสถานีตรวจวัดอากาศพัทยา
ในช่วงเดือนที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.50 นอต
หรือ 2.315 เมตร/วินาที
M
= Mixing height เป็ น สภาพความคงตั ว ของอากาศเพื่ อ
ศึกษาความฟุ้งกระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก้าเนิด 1,222 เมตร ของสถานีบางนา ซึ่งเป็น
สถานีตรวจวัดรัศมีที่ใกล้ที่สุดส้าหรับการตรวจวัด Mixing
height
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ตารางที่ 4.1-2 Emission factors ส้าหรับรถยนต์ชนิดต่างๆ (ระยะก่อสร้าง)
ชนิดรถยนต์
รถเบนซินเล็ก

รถดีเซลเล็ก

รถดีเซลใหญ่

ความเร็ว
(กิโลเมตร/ชั่วโมง)
5
10
15
20
30
40
50
5
10
15
20
30
40
50
5
10
15
20
30
40
50

CO
287.21
163.81
111.80
84.88
60.92
49.30
41.40
5.14
4.02
3.19
2.58
1.78
1.32
1.05
26.69
23.19
18.43
14.91
10.29
7.61
6.05

สัมประสิทธิต์ ัวคูณการปล่อยมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร)
HC
NOX
64.67
2.98
27.95
2.57
19.11
2.33
15.17
2.22
11.46
2.25
9.66
2.43
8.49
2.63
1.90
2.55
1.62
2.25
1.40
2.00
1.21
1.81
0.94
1.54
0.75
1.38
0.62
1.31
10.43
39.27
8.90
34.53
7.67
30.78
6.66
27.82
5.15
23.68
4.12
21.29
3.41
20.22

TSP
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.266
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71

ที่มา : Pollution Control Department, 1994

ก่าหนดให้
- ระยะทางเฉลี่ยของถนนภายในโครงการ = 0.18 กิโลเมตร
- จ้านวนรถยนต์รับ-ส่งคนงานที่ก้าหนดให้วิ่ง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
=
1
คัน/ชั่วโมง (ดีเซลเล็ก)
- จ้านวนรถยนต์ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ก้าหนดให้วิ่ง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
= 2
คัน/ชั่วโมง (ดีเซลใหญ่)
1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Qดีเซลเล็ก
= 1.78 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 1 คัน
= 0.320
กรัม/ชั่วโมง
= 0.089
มิลลิกรัม/วินาที
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ดังนั้น CO

Qดีเซลใหญ่

=
=
=
=
=

ดังนั้น CO

=

Qดีเซลใหญ่

=
=
=
=

0.089 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
0.000001
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
10.29 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 2 คัน
3.704
กรัม/ชั่วโมง
1.029
มิลลิกรัม/วินาที

1.029 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000012
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
COรวม
= 0.000001+0.000012
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.000013
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) ไฮโดรคาร์บอน (HC)
Qดีเซลเล็ก
= 0.94 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 1 คัน
= 0.169
กรัม/ชั่วโมง
= 0.047
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น HC
=
0.047 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000001
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5.15 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 2 คัน
1.854
กรัม/ชั่วโมง
0.515
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น HC
0.515 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000006
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
HCรวม
= 0.000001+0.000006
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.000007
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)
Qดีเซลเล็ก
= 1.54 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 1 คัน
= 0.277
กรัม/ชั่วโมง
= 0.077
มิลลิกรัม/วินาที
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ดังนั้น NOx

=

Qดีเซลใหญ่

=
=
=
=

ดังนั้น NOx

NOxรวม

0.077 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000001
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
23.68 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 2 คัน
8.525
กรัม/ชั่วโมง
2.368
มิลลิกรัม/วินาที
2.368 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000028
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.000001+0.000028
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.000029
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

4) ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)
Qดีเซลเล็ก
= 0.26 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 1 คัน
= 0.047
กรัม/ชั่วโมง
= 0.013
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น TSP
=
0.013 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.0000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qดีเซลใหญ่

=
=
=
=

2.71 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 2 คัน
0.976
กรัม/ชั่วโมง
0.271
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น TSP
0.271 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.0000032
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
TSP รวม
= 0.0000002+0.0000032
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.0000032
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ส้าหรับการค้านวณปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง และ
ค่ า เฉลี่ ย ของออกไซด์ ข องซั ล เฟอร์ (SOx) ในเวลา 24 ชั่ ว โมง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระยะก่ อ สร้ า ง โดยเกิ ด ขึ้ น
จากรถยนต์ที่ใช้ส่งแรงงานและวัสดอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งเป็น เครื่องยนต์ ดีเซลเล็ก 1 คัน และดีเซลใหญ่ 2 คัน
แสดงดังตารางที่ 4.1-3 และค้านวณด้วยสมการ Box model โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.1-3 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปล่อยมลพิษจ้าแนกตามประเภทรถยนต์ (ระยะก่อสร้าง)
ประเภทยานยนต์

อัตราการระบายสารมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร)

PM10
SOx
(1)
เบนซิน
0.005
0.182 (3)
ดีเซลเล็ก
0.398 (2)
0.117 (3)
ดีเซลใหญ่
1.855 (2)
0.534 (3)
จักรยานยนต์
0.150(1)
0.041(3)
หมายเหตุ (1) จากการรายงาน “PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area”, กันยายน 2541
(2) ค่าจากการท้า CVS ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
(3) ค้านวณจากปริมาณองค์ประกอบก้ามะถันในน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543

5) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10)
Qดีเซลเล็ก
=
0.398 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 1 คัน
=
0.072
กรัม/ชั่วโมง
=
0.020
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น PM10 =
0.020 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qดีเซลใหญ่
=
1.855 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 2 คัน
=
0.668
กรัม/ชั่วโมง
=
0.186
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น PM10 =
0.186 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0000022
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
PM10รวม
=
0.0000002+0.0000022
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
=
0.0000024
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx as SO2)
Qดีเซลเล็ก
=
0.117 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 1 คัน
=
0.021
กรัม/ชั่วโมง
=
0.006
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น SOx =
0.006 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0000001
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qดีเซลใหญ่
=
0.534 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 2 คัน
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ดังนั้น SOx

=
=
=

0.192
0.053

กรัม/ชั่วโมง
มิลลิกรัม/วินาที

0.053 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0000007
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
SOx รวม
=
0.00000001+0.0000006
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
=
0.0000007
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จะเห็ น ว่าปริ มาณมลพิษ จากเครื่องจักรและรถยนต์ที่ ใช้ในระยะก่อสร้าง (CO, HC, NOx,
SOx,TSP และ PM10) ที่ค้านวณได้มีปริมาณน้อยมาก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่ วไปก้าหนด ดังตารางที่ 4.1-4 และเมื่อรวมกับปริม าณมลพิ ษในอากาศในสภาวะแวดล้ อมปั จจุบั น
พบว่ า ปริ ม าณของมลพิ ษ ที่ ร วมกั น แล้ ว ยั งไม่ เกิ น กว่า ค่ ามาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศทั่ ว ไปก้ าหนดเช่ น กั น
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพอากาศของพื้น ที่ใกล้เคียงน้อยมาก เนื่องจากจ้านวนเที่ยวในการขนส่งดิน และวัส ดุ
ก่อสร้างมีไม่มากนั ก และการท้างานของเครื่องจักรกลต่างๆ ไม่ได้ท้างานทั้งวัน และไม่ได้ท้างานพร้อมกัน
ทั้งหมดอีกด้วย จึงคาดว่ามลพิษที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศบริเวณพื้ นที่
โครงการด้านลบในระดับต่่า (-1)
ตารางที่ 4.1-4 สรุปมลพิษทางอากาศจากรถยนต์รับ-ส่งคนงานและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ระยะก่อสร้าง
มลพิษทางอากาศ
สภาพอากาศปัจจุบัน
รวม
ค่ามาตรฐาน
3
3
3
(mg/m )
(mg/m )
(mg/m )
(mg/m3)
รวมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ
CO
0.000013
0.4581
0.458113 ไม่เกิน 34.20(1/)
HC
0.000007
1.2016
1.201607
NOx
0.000029
0.1238
0.123829 ไม่เกิน 0.32(1/2/)
SOx
0.0000007
0.0107
0.0107007 ไม่เกิน 0.30 (3/)
TSP
0.0000032
0.0660
0.0660032 ไม่เกิน 0.33(4/)
PM10
0.0000024
0.0420
0.0420024 ไม่เกิน 0.12(4/)
หมายเหตุ: 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560
สารมลพิษ
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ระยะด่าเนินการ
เนื่องจากลักษณะกิจกรรมของโครงการเป็น โรงแรม ดังนั้น ผลกระทบทางด้านคุณภาพ
อากาศที่ เกิดขึ้น จะมีแหล่ งก้ าเนิ ดหลั กมาจากกิจกรรมการจราจรเข้า –ออกในพื้ น ที่ โครงการเป็ น ส่ ว นใหญ่
โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งรถภายในโครงการ ซึ่งมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมาจาก
ท่อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้ดังนี้
ยานพาหนะที่ ใช้ ในโครงการท้ าให้ เกิ ด การระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้
เชื้ อ เพลิ ง เช่ น ก๊ าซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์ บ อน (HC) ออกไซด์ ข องไนโตรเจน (NO2)
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากว่า 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม
หรื อ ฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิ น 100 ไมครอน (TSP), (Pollution Control Department, 1994) เมื่ อ น้ า ค่ า
มลพิ ษ ต่ างๆ มาแยกค้ านวณ เพื่ อ หาความเข้ ม ข้ น ของมลพิ ษ แต่ ล ะชนิ ด ดั งกล่ าว เพื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ค่ า
มาตรฐานโดยใช้ Box model จะได้ดังนี้
C (mg/m3)
=
Q (mg/sec)
d(m) w(m/s) M(m)
เมื่อ
C
= ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (ตารางที่ 4.1-5)
Q
= อัตราการปล่อยสาร (มิลลิกรัม/วินาที) สัมประสิทธิ์ตัวคูณ
ของการปล่อยมลพิษ x ระยะทางวิ่งภายในโครงการ x
จ้านวนรถ
d
= ความกว้ า งของพื้ น ที่ (ใช้ บ ริ เวณที่ ตั้ ง ฉากกั บ ทิ ศ ทางลม
ประมาณ 30.00 เมตร
w
= ความเร็ว ลม ใช้ข้อมูล จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2530-2559) และของสถานีตรวจวัดอากาศพัทยา
ในช่วงเดือนที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.50 นอต
หรือ 2.315 เมตร/วินาที
M
= Mixing height เป็ น สภาพความคงตั ว ของอากาศเพื่ อ
ศึกษาความฟุ้งกระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก้าเนิด 1,222 เมตร ของสถานีบางนา ซึ่งเป็น
สถานีตรวจวัดรัศมีที่ใกล้ที่สุดส้าหรับการตรวจวัด Mixing
height
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ตารางที่ 4.1-5 Emission factors ส้าหรับรถยนต์ชนิดต่างๆ (ระยะด้าเนินการ)
ความเร็ว
สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปล่อยมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร)
(กิโลเมตร/ชั่วโมง)
CO
HC
NOX
TSP
รถเบนซินเล็ก
5
287.21
64.67
2.98
0.10
10
163.81
27.95
2.57
0.10
15
111.80
19.11
2.33
0.10
20
84.88
15.17
2.22
0.10
30
60.92
11.46
2.25
0.10
40
49.30
9.66
2.43
0.10
50
41.40
8.49
2.63
0.10
รถดีเซลเล็ก
5
5.14
1.90
2.55
0.26
10
4.02
1.62
2.25
0.26
15
3.19
1.40
2.00
0.26
20
2.58
1.21
1.81
0.26
30
1.78
0.94
1.54
0.26
40
1.32
0.75
1.38
0.26
50
1.05
0.62
1.31
0.266
รถดีเซลใหญ่
5
26.69
10.43
39.27
2.71
10
23.19
8.90
34.53
2.71
15
18.43
7.67
30.78
2.71
20
14.91
6.66
27.82
2.71
30
10.29
5.15
23.68
2.71
40
7.61
4.12
21.29
2.71
50
6.05
3.41
20.22
2.71
ที่มา : Pollution Control Department, 1994
ชนิดรถยนต์

ก่าหนดให้
- ระยะทางเฉลี่ยของถนนภายในโครงการ
= 0.18 กิโลเมตร
- จ้านวนรถยนต์ที่ก้าหนดให้วิ่ง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
= 58 คัน/ชั่วโมง (เบนซินเล็ก)
- รถจักรยานยนต์ที่ก้าหนดให้วิ่ง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง = 32
คัน/ชั่วโมง (เบนซินเล็ก)
อัตราการระบายมลสารจากรถยนต์ในตารางที่ 4.1-5 โดยการอนุมานว่าโครงการนี้จะมีการใช้
รถยนต์ จ้านวน 58 คัน และ รถจักรยานยนต์ จ้านวน 32 คัน
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1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Qรถยนต์
= 60.92 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 58 คัน
= 636.005
กรัม/ชั่วโมง
= 176.668
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น CO
=
176.668 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.002082
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qรถจักรยานยนต์ = 60.92 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 32 คัน
= 350.889
กรัม/ชั่วโมง
= 97.472
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น CO
=
97.472 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.001149
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
COรวม
= 0.002082+0.001149
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.003231
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) ไฮโดรคาร์บอน (HC)
Qรถยนต์
= 11.46 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 58 คัน
= 119.642
กรัม/ชั่วโมง
= 33.234
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น HC
=
33.234 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000392
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qรถจักรยานยนต์ = 11.46 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 32 คัน
= 66.010
กรัม/ชั่วโมง
= 18.336
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น HC
=
18.336 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000216
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
HCรวม
= 0.000392+0.000216
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.000608
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)
Qรถยนต์
= 2.25 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 58 คัน
= 23.490
กรัม/ชั่วโมง
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ดังนั้น NOx

Qรถจักรยานยนต์

ดังนั้น NOx

NOxรวม

=
=

6.525

มิลลิกรัม/วินาที

6.525 มิลลิกรัม/วินาที
(30 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000077
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
=
=
=
=

2.25 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 32 คัน
12.960
กรัม/ชั่วโมง
3.60
มิลลิกรัม/วินาที
3.60 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000042
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.000077+0.000042
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.000119
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

4) ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)
Qรถยนต์
= 0.10 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 58 คัน
= 1.044
กรัม/ชั่วโมง
= 0.290
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น TSP
=
0.290
มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000003
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.10 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 32 คัน
Qรถจักรยานยนต์
= 0.576
กรัม/ชั่วโมง
= 0.160
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น TSP
=
0.160 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
= 0.000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
TSPรวม
= 0.000003+0.000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.000005
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ส้าหรับการค้านวณปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง และ
ค่าเฉลี่ ย ของออกไซด์ ข องซั ล เฟอร์ (SOx) ในเวลา 24 ชั่ ว โมง ที่ จ ะเกิด ขึ้ น ในระยะด้ าเนิ น การ โดยเกิ ด ขึ้ น
จากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของลู กค้า ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 58 คัน และจักรยานยนต์ 32 คัน แสดง
ดังตารางที่ 4.1-6
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ตารางที่ 4.1-6 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปล่อยมลพิษจ้าแนกตามประเภทรถยนต์ (ระยะด้าเนินการ)
ประเภทยานยนต์

อัตราการระบายสารมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร)

PM10
SOx
(1)
เบนซิน
0.005
0.182 (3)
ดีเซลเล็ก
0.398 (2)
0.117 (3)
ดีเซลใหญ่
1.855 (2)
0.534 (3)
จักรยานยนต์
0.150(1)
0.041(3)
หมายเหตุ (1) จากการรายงาน “PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area”, กันยายน 2541
(2)
ค่าจากการท้า CVS ส้าหรับเครือ่ งยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดเี ซลขนาดใหญ่
(3)
ค้านวณจากปริมาณองค์ประกอบก้ามะถันในน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543

5) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10)
Qรถยนต์
=
0.005 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 58 คัน
=
0.052
กรัม/ชั่วโมง
=
0.014
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น PM10 =
0.014 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qรถจักรยานยนต์ =
0.150 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 32 คัน
=
0.864
กรัม/ชั่วโมง
=
0.240
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น PM10 =
0.240 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0000028
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
PM10รวม
=
0.0000002+0.0000028
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
=
0.0000030
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx as SO2)
Qรถยนต์
=
0.182 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 58 คัน
=
1.900
กรัม/ชั่วโมง
=
0.528
มิลลิกรัม/วินาที
ดังนั้น SOx =
0.528 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0000062
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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Qรถจักยานยนต์

=
=
=

ดังนั้น SOx

=

0.041 กรัม/กิโลเมตร x 0.18 กิโลเมตร x 32 คัน
0.236
กรัม/ชั่วโมง
0.066
มิลลิกรัม/วินาที

0.066 มิลลิกรัม/วินาที
(30.00 เมตร) (2.315 เมตร/วินาที) (1,222 เมตร)
=
0.0000008
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
SOxรวม
=
0.0000062+0.0000008
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
=
0.0000070
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการศึกษา พบว่า มลพิษทางอากาศจากรถยนต์บริเวณโครงการมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไปที่ กฎหมายก้ าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ
พ.ศ. 2535 เรื่ อง ก้ าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-7 โดยจะเห็นว่าปริมาณมลพิษจากรถยนต์ภายในโครงการ (CO, HC, NOx, SOx,
TSP และ PM10) ที่ค้านวณได้มีปริมาณน้อยมาก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ก้าหนด และเมื่อรวมกับปริมาณมลพิษในอากาศในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน พบว่า ปริมาณของมลพิษ ที่รวมกัน
แล้วยังไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไปก้าหนดเช่นกัน แต่อย่างไร ก็ตามโครงการได้ออกแบบพื้นที่
สีเขียวภายในโครงการนั้น มีปริมาณเพียงพอต่อผู้พักอาศัยในโครงการ และมีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์
ก้าหนดซึ่ งพื้ นที่ สี เขียวที่ จั ดไว้ นี้ ยั งสามารถช่วยดู ดซั บก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่ เกิดจากไอเสี ยรถยนต์ ใน
โครงการได้หมด อีกทั้งยั งช่ วยดูดซับความร้อนที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศภายในโครงการได้ตามข้อก้าหนด
ดังนั้น การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ก้าหนดไว้จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้านลบในระดับต่่า (-1)
ตารางที่ 4.1-7 สรุปมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ ระยะด้าเนินการ
สารมลพิษ

มลพิษทางอากาศ
(mg/m3)

สภาพอากาศ
ปัจจุบนั
(mg/m3)

รวมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ
CO
0.003231
HC
0.000608
NOx
0.000119
SOx
0.000007
TSP
0.000005
PM10
0.000003

0.4581
1.2016
0.1238
0.0107
0.0660
0.0420

4-17

รวม
(mg/m3)
0.461331
1.202208
0.123919
0.010707
0.066005
0.042003

ค่ามาตรฐาน
(mg/m3)
ไม่เกิน 34.20(1/)
ไม่เกิน 0.17(1/2/)
ไม่เกิน 0.30 (3/)
ไม่เกิน 0.33(4/)
ไม่เกิน 0.12(4/)

หมายเหตุ:

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560

2) การประเมินผลกระทบตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการก่าหนดมาตรการ
ลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร ตามแนวทางการประเมินตามหลักวิชาการที่เป็น
ปัจจุบันของคณะกรรมการผู้ช่านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
2.1) ปริมาณฝุ่นละออง
(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)
ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารเมื่อรวมกับปริมาณ
ฝุ่ น ละอองรวม (TSP) จากผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการ มี ป ริม าณ 0.0660032
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ก้าหนดไว้เท่ากับ 0.33
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ผลการตรวจวั ด บริ เ วณ โครงการ ปริ ม าณ ฝุ่ น ละอองรวม (TSP) ใน
บรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการมีปริมาณ 0.0660 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น
จากการก่อสร้างโครงการปริมาณ 0.0000032 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(2) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10)
ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการรวมกับปริมาณ
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
จะมีปริมาณ 0.0420024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการรวมกับผลจากจุดตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษบริเวณสถานีสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง อ้าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุ รี ปี 2559 จะมีป ริมาณ 3.6942032 มิล ลิ กรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งสองค่าไม่เกินค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ก้าหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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- ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10
ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการมีปริมาณ 0.0420 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อ
รวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการปริมาณ
0.0000024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 0.0420024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ผลการตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษบริเวณสถานีสนามกีฬาเทศบาลแหลม
ฉบัง อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2559 ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ใน
บรรยากาศปัจจุบันบริเวณสถานีสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง มีปริมาณ 0.144 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดย
เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ
ปริมาณ 0.0000024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 0.1440024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2.2) การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละออง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่ นละออง จะจ้าแนกตามประเภทของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง จ้านวน 4 ประเภท ดังนี้
(1) การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (Demolition)
(2) การปรับเตรียมพื้นที่ (Earthwork)
(3) การก่อสร้าง (Construction)
(4) การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout)
โครงการตั้งอยู่ที่ ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้อาศัยที่ได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นละอองอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยในรัศมี 350 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย
อาคารพักอาศัย อาคารโรงแรม อาคารพาณิชย์ เป็นต้น จึงจัดได้ว่าการก่อสร้างโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่อาจก่อ
ผลกระทบที่ส้าคัญต่อมนุษย์ (Human Receptor) และผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดังนี้
- Human Receptor
√ มีผู้พักอาศัยที่อาจได้รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร
- Ecological Receptor x ไม่มีระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร
โดยสามารถคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพื้นที่ก่อสร้าง จากขนาดการแพร่กระจายของ
ฝุ่นที่เกิดขึ้นตามลักษณะกิจกรรมในแต่ละประเภทได้ ดังตารางที่ 4.1-8
ตารางที่ 4.1-8 การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพื้นที่ก่อสร้าง
กิจกรรม
โครงการ
ระดับความรุนแรงของการเกิดฝุ่น
การก่อสร้าง (Construction)
ปริมาตรอาคาร 13,651 ลูกบาศก์เมตร
น้อย
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout)
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 5 เทีย่ ว/วัน
น้อย
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร,
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

4-19

ส้าหรับการจ้าแนกความอ่อนไหว (Sensitive) ของผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการ ค้านึงถึงความหนาแน่น ของประชากร และความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
มากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่มีอยู่เดิม รวมกับที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่นซึ่งท้าให้เกิความเดือดร้อนร้าคาญ
- ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก PM10
- ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศที่อาจท้าให้ระบบนิเวศสูญเสียหน้าที่
ทั้งนี้ โครงการไม่มีระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร และการส้ารวจ
พบอาคารที่ก่อสร้างแล้วย้อนหลัง 3-5 ปี เช่น โรงแรม The Fourth สูง 3 ชั้นและ 4 ชั้น อาคารพาณิชย์ สูง 4
ชั้น อาคารสมบัติพัทยาคอนโดเทล สูง 12 ชั้น อาคาร สตาร์ บีช คอนโดเทล สูง 15 ชั้น เป็นต้น
โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีสภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่แบบปกติ (ไม่
มีป รากฎการณ์ ล มพั ด แรงแบบไม่ ป กติ ) และจากข้อ มู ล รายงานผู้ ป่ ว ยนอกตามกลุ่ มสาเหตุ (21 กลุ่ ม โรค)
ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556–2558) จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวนผู้ป่วยกลุ่มโรค
ระบบหายใจมากเป็นอันดับแรก จ้านวน 35,149 คน ซึ่งจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์เมืองพัทยาในปี
พ.ศ. 2558 มีจ้านวนทั้งสิ้น 115,840 คน (อ้างอิงจาก ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ส้านักปลัดเมืองพัทยา,
2559) และมีจ้านวนประชากรแฝงประมาณ ประมาณ 400,000-500,000 คน จะเห็นว่าอัตราส่วนผู้ที่เป็นโรค
ระบบทางเดินหายใจจะมีประมาณร้อยละ 14.67 ของจ้านวนประชากรที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งสามารถ
จ้าแนกความอ่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบจากการสะสมของฝุ่นและสุขภาพ ได้ดังตารางที่ 4.1-9
ตารางที่ 4.1-9 การจ้าแนกความอ่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบ
ประเภทผลกระทบ
การตกสะสมของฝุ่น
สุขภาพจากการหายใจ

โครงการ
ความอ่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบ
- แหล่งชุมชนในรัศมี 350 เมตร
สูง
- บ้าน/อาคารใกล้เคียงโครงการ
สูง
- ผลประเมินปริมาณฝุ่นละออง
0.0420024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ระบบนิเวศ
- ไม่มีระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบ
ต่้า
ในรัศมี 350 เมตร
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร,
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

จากการจ้าแนกความอ่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบในด้านการตกสะสมของฝุ่น สุขภาพ
และระบบนิเวศ และน้าไปประเมินร่วมกับระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบแต่ละประเภทในตารางที่ 4.110 ถึงตารางที่ 4.1-12 สามารถสรุปความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละ
ประเภทดังตารางที่ 4.1-13
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ตารางที่ 4.1-10 การประเมิ น ระดั บ ความอ่ อ นไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ น ซึ่ งท้ าให้ เกิ ด ความ
เดือดร้อนร้าคาญ
ความอ่อนไหว
ของผู้รับฝุ่น

จ่านวนผู้รับฝุ่น

ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งก่าเนิดฝุ่น (เมตร)
< 20
< 50
< 100
< 350
> 100
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่้า
สูง
10-100
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
1-10
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ปานกลาง
>1
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
>1
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร,
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

ตารางที่ 4.1-11 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่น
ความเข้มของ
ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งก่าเนิดฝุ่น (เมตร)
จ่านวนผู้รับ
PM10 ใน
ผลกระทบ
< 20
< 50
< 100
< 200
< 350
บรรยากาศ
> 100
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่้า
> 75
ไมโครกรัม/
10-100
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ลบ.ม.
1-10
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
> 100
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
67-75
ไมโครกรัม/
10-100
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ลบ.ม.
1-10
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
สูง
> 100
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
57-67
ไมโครกรัม/
10-100
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ลบ.ม.
1-10
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
> 100
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
< 57
ไมโครกรัม/
10-100
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ลบ.ม.
1-10
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
> 10
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ปานกลาง
1-10
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
>1
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร,
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559
ความอ่อนไหว
ของผู้รับฝุ่น
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ตารางที่ 4.1-12 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศ
ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งก่าเนิดฝุ่น (เมตร)
ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ
(Receptor Sensitivity)
< 50
< 350
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร ,
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

ตารางที่ 4.1-13 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวรวมของพื้นที่
ผลกระทบ

กิจกรรมการดัดแปลงอาคาร
การก่อสร้าง
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
สูง
สูง

โครงการ

การตกสะสมของฝุ่น

- มีความอ่อนไหวของผู้รับฝุ่น โดยอยู่ที่ระยะ
< 20 เมตร ได้แก่ ข้างเคียงโครงการทางด้าน
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกมีผไู้ ด้รับฝุ่น
ประมาณ 200 คน
สุขภาพจากการหายใจ - มีความอ่อนไหวของผู้รับฝุ่น โดยอยู่ที่ระยะ
สูง
สูง
< 20 เมตร ได้แก่ ข้างเคียงโครงการทางด้าน
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกมีผไู้ ด้รับฝุ่น
ประมาณ 200 คน
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) ที่เกิดจากการก่อสร้างรวมกับปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
พื้นที่โครงการ มีปริมาณรวม 42.0024
ไมโครกรัม/ลบ.ม.*
ระบบนิเวศ
- มีความอ่อนไหวของระบบนิเวศต่้า โดยมี
ต่้า
ต่้า
ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งก้าเนิดน้อย
กว่า 50 เมตร
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 0.042 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร 42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ 0.0000024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
หรือ 0.0024 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร,
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559
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จากการคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นในตารางที่ 4.1-14 และความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น จากการดัดแปลงอาคารในตารางที่ 4.1-15 น้าไปประเมินระดับความเสี่ย ง (Risk Assessment)
ของผลกระทบตามประเภทของกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อบ่งบอกถึงความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละอองได้
ดังตารางที่ 4.1-16 ถึงตารางที่ 4.1-18 และสามารถสรุปเป็นระดับความเสี่ยง (Risk) ดังตารางที่ 4.1-19 ซึ่ง
จะน้าไปสู่การคัดเลือกมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นจากการก่อสร้างต่อไป
ตารางที่ 4.1-14 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน
และการตกแต่งอาคาร จากการสะสมฝุ่น
ความอ่อนไหวของพื้นที่

มาก
1. การดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน และการตกแต่งอาคาร
สูง
ปานกลาง
ต่้า
2. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
สูง
ปานกลาง
ต่้า
หมายเหตุ : ไม่มีการรื้อถอน และการปรับเตรียมพื้นที่

ขนาดของแหล่งก่าเนิดฝุ่น
ปานกลาง

น้อย

-

ปานกลาง
-

ปานกลาง
-

-

ตารางที่ 4.1-15 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน
และการตกแต่งอาคารจากสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพื้นที่

มาก
1. การดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน และการตกแต่งอาคาร
สูง
ปานกลาง
ต่้า
2. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
สูง
ปานกลาง
ต่้า
หมายเหตุ : ไม่มีการรื้อถอน และการปรับเตรียมพื้นที่
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ขนาดของแหล่งก่าเนิดฝุ่น
ปานกลาง

น้อย

-

ปานกลาง
-

ปานกลาง
-

-

ตารางที่ 4.1-16 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรม การดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน
และการตกแต่งอาคารจากระบบนิเวศ
ความอ่อนไหวของพื้นที่

มาก
1. การดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน และการตกแต่งอาคาร
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
2. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
สูง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
หมายเหตุ : ไม่มีการรื้อถอน และการปรับเตรียมพื้นที่

ขนาดของแหล่งก่าเนิดฝุ่น
ปานกลาง

น้อย

-

-

-

-

ตารางที่ 4.1-17 สรุประดับความเสี่ยงที่จะน้าไปสู่การเลือกมาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบฝุ่นจาก
การดัดแปลงอาคาร การเก็บงานและการตกแต่งอาคาร

ผลกระทบ
การตกสะสมของฝุ่น
สุขภาพจากการหายใจ
ระบบนิเวศ

กิจกรรมการก่อสร้าง
การดัดแปลงอาคาร
การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง การปรับเตรียมพื้นที่ การเก็บงาน และ
การตกแต่งอาคาร
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่้า

การขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่้า

จากระดับความเสี่ยงของผลกระทบสามารถน้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกมาตรการ
ในการป้องกันให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน และการ
ตกแต่งอาคารแต่ละประเภทได้ซึ่งสามารถแบ่งมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบออกเป็นด้านต่างๆ
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การจัดการพื้นที่ก่อสร้าง การติดตามตรวจสอบ การเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
การใช้เครื่องจั กร การใช้เครื่ อ งมือก่อสร้าง การจัดการของเสี ย การเตรียมพื้ นที่ โดยการเปิ ดหน้าดิน การ
ก่อสร้าง และการขนดิน
โดยโครงการจัดให้ มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองที่สัมพันธ์กับ
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ข้างต้น ดังนี้
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มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1. ท้าป้ายแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้าง
ในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเลขหมายโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณ
ที่มีการก่อสร้างให้เห็นชัดเจน
มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง
1. จัดท้าระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ ยวกับปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และ
ระบุแนวทางแก้ไข สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ
2. จัดท้าระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ที่ท้าให้เกิดฝุ่นละออง โดยระบุสาเหตุ และเวลา
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
1. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่นละอองทุกเดือนในระหว่างก่อสร้างพร้อมบันทึก
ผลการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบการท้างานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1. จัดวางต้าแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองให้อยู่ห่างจากผู้รับ
ฝุ่นละอองมากที่สุด
2. ท้าผนังหรือตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งก้าเนิดฝุ่นละอองเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
3. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร
1. ปิดท้ายรถบรรทุกดินในขณะขนส่งดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบมิดชิด
2. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน
3. วางแผนใช้เส้ น ทางและเวลาการขนวัส ดุและดิน เพื่ อลดปั ญ หาฝุ่ นละอองและ
จราจรโดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองเป็นระบบปิด
2. จัดระบบที่จะท้าความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการตกหล่นของสิ่งที่จะ
ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
มาตรการด้านการจัดการของเสีย
1. ละเว้นการเผาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง
มาตรการด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน
1. เปิ ด พื้ น ที่ ขุ ด ดิ น เท่ าที่ จ้ าเป็ น ส่ ว นอื่ น ที่ เปิ ด แล้ ว ควรปิ ด ผ้ าใบคลุ ม ไว้ ห ากไม่ ได้
ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
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มาตรการด้านการก่อสร้าง
1. การเก็บกองทรายในพื้นที่ ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (bund) และฉีดพรมน้้าให้เปียก
ชื้นเสมอ
2. การน้าปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องน้าเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด
3. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถน้ามาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว ต้องเก็บใน
ถุงให้มิดชิด
4. ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet)
มาตรการด้านการขนดิน
1. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้
สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี
2. ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่จะน้ารถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง
3. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ
4. ใช้น้าฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ถนนแห้ง
5. ท้าประตูเข้า-ออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมีระยะห่ างไม่น้อยกว่า 10 เมตร
จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ
2) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียรถยนต์
การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ให้เทียบเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) โดยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศสามารถเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
โดยปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศ ดังนี้ (นิพนธ์, 2552)
1) ออกซิเจนอิสระ ซึ่งเกิดจากก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท้า
ปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศได้อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล
O2 + รังสีอุลตร้าไวโอเลต
O (อิสระ) + O2
NO2 + รังสีอุลตร้าไวโอเลต
O (อิสระ) + NO
O 2 + H 2O
2OH (OH คือ อนุมูลไฮดรอกซิลอิสระ)
2) อนุมูลไฮดรอกซิลอิสระท้าปฏิกิริยากับ CO ได้ CO2
OH + CO
CO2 + H
และ H ท้าปฏิกิริยากับ O2 ได้ H2O ซึ่งจะท้าปฏิกิริยากับ NO ได้ไนโตรเจนไดออกไซด์
สรุป ก๊าซ CO จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
จะสามารถเปลี่ยนเป็น CO2 โดยออกซิเจนอิสระที่ มาจาก O3 ที่มีอยู่ในบรรยากาศและ NO2 ที่มาจากการเผา
ไหม้ เครื่ อ งยนต์ รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ ที่ มี อ ยู่ ในบรรยากาศท้ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ รั งสี อุ ล ตร้ า ไวโอเลต
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เมื่อออกซิเจนอิสระเกิดขึ้นจะท้าปฏิกิริยากับความชื้นในบรรยากาศก็จะได้อนุมูลไฮดรอกซิลอิสระท้าปฏิกิริยา
กับ CO เปลี่ยนเป็น CO2
นอกจากนี้ ก๊าซ O2 ในบรรยากาศ ซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ สามารถท้าปฏิกิริยากับ
CO ซึ่งเป็นตัวรีดิวซ์ และเกิดก๊าซ CO2 ในบรรยากาศ ได้สมการ
2CO + O2
2CO2
ใน 1 วันรถวิ่งเข้า – ออกโครงการ 2 เที่ยว (เช้า-เย็น) ดังนั้น จะมีปริมาณ CO ที่ถูก
ปล่อยออกมาทั้งหมด 0.461331×2 = 0.922662 กรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปรับปริมาณ CO เป็น CO2 ที่พืชสามารถดูดซับได้
จาก 2CO + O2
2 CO2
มวลโมเลกุลของ CO เท่ากับ 28
มวลโมเลกุลของ CO2 เท่ากับ 44
ปริมาณ CO 28 กรัม คิดเป็น CO2
=
44
กรัม
ปริมาณ CO 4.1488 กรัม คิดเป็น CO2 = 0.922622 × 44 กรัม
28
=
1.45
กรัม
หรือคิดเป็นปริมาณ CO2 ในหน่วยโมล
= 1.45/44
mol
= 0.0330
mol/วัน
การดู ด ซั บ CO2 ของต้ น ไม้ ที่ โครงการได้ อ อกแบบไว้ คิ ด เป็ น 86.57 mol/วั น
ในขณะที่โครงการมีการปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่บรรยากาศ 0.0330 mol/วัน จะเห็นว่าอัตราการดูดซับ CO2
ของต้นไม้สามารถดูดซับได้มากกว่าอัตรา CO2 ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เพิ่มขึ้นจาก
การจราจรจึงอยู่ในระดับต่่า (-1) รายละเอียดการดูดซับ CO2 ของต้นไม้ แสดงดังตารางที่ 4.1-18
วิธีการค้านวณการดูดซับ CO2
การประเมิน ทั้งนี้คิดอัตราการสังเคราะห์แสงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง/วัน
ต้นลีลาวดี
อัตราส่วนการสังเคราะห์แสงสุทธิของต้นลีลาวดี
= 12.40
µmol/m2/s
ใน 1 วัน มีอัตราการสังเคราะห์แสง
= 12.40 × 10-6 × 60 × 60 × 8
= 0.357
mol/m2
พื้นที่ปลูกต้นลีลาวดี
= 169.56
m2
ดังนั้น สามารถดูดซับ CO2 ได้
= 169.56 X 0.357
= 60.53
mol/วัน
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ต้นอินทนิลน้่า
อัตราส่วนการสังเคราะห์แสงสุทธิของต้นอินทนิลน้้า
= 18.00
µmol/m2/s
ใน 1 วัน มีอัตราการสังเคราะห์แสง
= 18 × 10-6 × 60 × 60 × 8
= 0.5184
mol/m2
พื้นที่ปลูกต้นอินทนิลน้้า
= 50.24
m2
ดังนั้น สามารถดูดซับ CO2 ได้
= 50.24 X 0.5184
= 26.04
mol/วัน
ตารางที่ 4.1-18 อัตราการดูดซับ CO2 ของต้นไม้ภายในโครงการที่เกิดจากรถยนต์ในโครงการ
ชนิดไม้ยืนต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

1. ต้นลีลาวดี
2. ต้นอินทนิลน้้า

Plumeria spp.
Lagerstroemia
speciosa
Polyalthia
longifolia Benth.

3. ต้นอโศกอินเดีย

ปริมาณการดูดซับ
CO2(2)
(mol/วัน)
60.53
26.04

62.80

N/A

-

จ่านวน
(ต้น)

พื้นที่ต่อต้น
(ตร.ม.)

พื้นที่
(ตารางเมตร)

6-8
4-5

6
4

28.26
12.56

2

20

3.14

คิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซ CO2 ได้ทงั้ หมด

หมายเหตุ:

169.56
50.24

อัตราการดูดซับ
CO2(1)
(µmol/m2/s)
12.40
18.00

ขนาดทรงพุ่ม
(เมตร)

86.57

(1)

พูนพิภพ เกษมทรัพย์และคณะ. อิทธิพลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงต่อ
อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของไม้ดอกไม้ประดับ, รายงานการประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ
ครั้งที่ 1, 2538
(2)
พู นพิ ภพ เกษมทรั พย์ . พื ชและมลพิ ษในอากาศ, วารสาร ส.ก.ว. ปี ที่ 5 ฉบั บที่ 2, สิ งหาคม 2541 อั ตราการ
สังเคราะห์แสงสุทธิของไม้ดอกไม้ประดับ, รายงานการประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 2538

4.1.5 เสียง
ระยะก่อสร้าง
โครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารที่มี่อยู่ปัจจุบัน เป็นขั้นตอนการ
เก็บงานและงานตกแต่ง ดังนั้นเสียงดังจากกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลาไม่ต่อเนื่อง ระดับเสียง
รบกวนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดัดแปลงอาคาร การเก็บงานและงานตกแต่ง โดยประเมินที่ระยะทาง 15
เมตร จากแหล่งก้าเนิดเสียง ดังนี้
- การท้าฐานราก
ระดับเสียง (Leq)
88
dB(A)
- การขุดเจาะ
ระดับเสียง (Leq)
79
dB(A)
- การขึ้นโครงสร้าง
ระดับเสียง (Leq)
79
dB(A)
- การเก็บงานและงานตกแต่ง
ระดับเสียง (Leq)
84
dB(A)
ที่มา : Banter Larry, Environmental Impact Assessment Mc Graw Hill, Inc, 1997 (ระดับเสียงที่
ระยะห่างจากจุดก้าเนิด 15 เมตร)
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การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ส้าหรับ อาคารที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุ ด จากการด้าเนิ นการก่อสร้างโครงการ
ได้แก่ อาคารพาณิ ชย์ สูง 4 ชั้น และอุทิศ คอร์ต (UTID COURT) สูง 5 ชั้น มีระยะห่างจากแนวอาคารที่ใกล้
โครงการที่สุ ด 3.50 เมตร คาดว่า ระยะดังกล่ าวจะได้รับเสี ยงดัง แตกต่างกันตามระยะทาง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
การประเมิ น เสี ย งที่ ผู้ ได้รั บ เสี ยงบริเวณรอบพื้ น ที่ โครงการ ที่ จ ะได้ รับ ผลกระทบในระยะ
การดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน และการตกแต่งอาคารมีการประเมินเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ ในกรณีที่การ
ก่ อ สร้ า งไม่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ก้ า แพงกั น เสี ย ง และในกรณี ที่ มี ก ารติ ด ตั้ งก้ า แพงกั น เสี ย ง ซึ่ งจะสามารถช่ ว ยลด
ผลกระทบด้านเสียงลงได้ แต่ในการประเมินจะมีการพิจารณาทั้ง 2 กรณี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การประเมินเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร (กรณีไม่มีการติดตั้งก่าแพงกันเสียง)
จากขั้นตอนก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดเสียงดังสูงที่สุด คือ ขั้นตอนการเก็บงานและงานตกแต่ง
(84 dB (A)) ในการประเมิ น ระดั บ เสี ย งจากการก่ อสร้างด้ ว ยสมการความสั ม พั น ธ์ ระหว่างระดั บ เสี ย งกั บ
ระยะทาง Decay Formula
Lp2
=
Lp1 – 20 Log (r2/r1)
โดย Lp1
=
ระดับเสียงที่ระยะทาง r1 (ระดับเสียงจากการเก็บงาน
และงานตกแต่งเท่ากับ 84 dB(A) ที่ระยะอ้างอิง 15 เมตร)
Lp2
=
ระดับเสียงทีต่ ้องการทราบที่ระยะทาง r2
r1
=
ระยะอ้างอิงจากแหล่งก้าเนิด 15 เมตร
r2
=
ระยะทางที่ต้องการทราบจากแหล่งก้าเนิด
ส้าหรั บ อาคารที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการก่อสร้างโครงการ และ
คาดว่าระยะดังกล่าวจะได้รับเสียงดังจากขั้นตอนก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดเสียงดังที่สุด คือ ขั้นตอนการการเก็บ
งานและงานตกแต่ง ซึ่งจากผลการคาดการณ์ ระดับ เสี ยงขั้นตอนการเก็บงานและงานตกแต่ง ที่ระยะต่างๆ
ที่ ห่ างจากพื้ น ที่ ข้ างเคี ย ง และท้ านายตามสู ต ร Decay formulation โดยท้ าการคาดการณ์ ร ะดั บ เสี ย งที่
ผู้รับเสียงจะได้รับจากแหล่งก้าเนิดเสียง ซึ่งระดับเสี ยงจะลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านทิศเหนือ
มีค่าระดับ เสี ย ง 96.64 dB(A) ด้านทิ ศตะวัน ออกมีค่าระดับ เสี ยง 94.46 dB(A) ด้านทิ ศใต้มี ค่าระดับ เสี ย ง
87.53 dB(A) และด้านทิศตะวันตก มีค่าระดับเสียง 75.06 dB(A) แล้วน้าระดับเสียงที่ประเมินได้มารวมกับค่า
เสียงปัจจุบันแล้วจะท้าให้มีค่าระดับเสียงเพิ่มขึ้น และเมื่อมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุดใน
บรรยากาศที่ ก้ า หนดไว้ ไ ม่ เกิ น 115 dB(A) และค่ า เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง ไม่ เ กิ น 70 dB(A) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับ เสี ยงโดยทั่ว ไป
โดยใช้สมการรวมระดับเสียง (Combined Noise Equation) ดังนี้
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Lp

=

n

10 log 10 Li/10
i =1

โดยที่

Lpรวม
n
Li

=
=
=

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
จ้านวนแหล่งก้าเนิดเสียง
ระดับเสียงแต่ละแหล่งก้าเนิด (dB(A))

พบว่ า ค่ าที่ ได้ จ ากการประเมิ น เกิ น เกณฑ์ มาตรฐานค่ าเฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง แต่ ไม่ เกิ น ค่ า
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุดในบรรยากาศ ดังตารางที่ 4.1-19 ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีวัสดุลดระดับเสียง (ก้าแพง
กันเสียง) แบบปิดทึบ ซึ่งก้าหนดให้ใช้ Aluminum Sheet ความหนา 6.35 มิลลิเมตร
ตารางที่ 4.1-19 ระดับเสียงที่อาจจะส่งผลกระทบในทิศต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
(กรณีไม่มีการติดตั้งก้าแพงกันเสียง)

แหล่งก่าเนิด

ระยะห่าง (เมตร)
ขั้นตอนการเก็บงานและงานตกแต่ง dB(A)
เสียงที่ตรวจวัด1/ (Leq 24 hr) dB(A)
เสียงที่ตรวจวัด1/ (Lmax) dB(A)
ระดับเสียงรวม (Leq 24 hr)* dB(A)
ระดับเสียงรวม (Lmax)* dB(A)
ค่ามาตรฐาน2/ (Leq 24 hr) dB(A)
ค่ามาตรฐาน2/ (Lmax) dB(A)

ทิศเหนือ
อาคารพาณิชย์ สูง
4 ชั้น และอุทิศ
คอร์ต สูง 5 ชั้น
3.50
84.00

ผลการคาดการณ์ที่ระยะต่างๆ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
อาคาร โกลเด้น ซี ทาวน์โฮม 2 ชั้น
พัทยา 1
4.50
84.00

ทิศตะวันตก
อาคารพักอาศัย
สูง 1 ชั้น

10.00
84.00

42.00
84.00

87.53
88.07
70
115

75.06
80.33
70
115

56.90
78.80
96.64
96.71
70
115

94.46
94.57
70
115

หมายเหตุ : * คือ ค่าที่ได้จากการค้านวณระดับเสียงรวมจากสูตร L รวม = 10 Log  n 10Lpi/10 
 i=1



** ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560
ที่มา : 1/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
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2) การประเมินเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง (กรณีมีการติดตั้งก่าแพงกันเสียง)
(1) การประเมินการลดระดับเสียงจากการเลี้ยวเบนผ่านก่าแพงกั้นเสี ยง (Insertion
Loss)
เมื่อมีก้าแพงกั้นอยู่ระหว่างแหล่งก้าเนิดเสียงกับแหล่งรับเสียง พลังงานเสียงส่วนหนึ่ง
จะสะท้อนกลับ (Reflected path) ส่วนหนึ่งจะแทรกผ่านวัตถุ (Trandmitted path) เป็นก้าแพงกั้นเสียงและ
เสียงบางส่วนจะเลี้ยวเบน (Diffraction) จากก้าแพงกั้นเสียงไปสู่แหล่งรับเสียงต่างๆ
โครงการติดตั้งก้าแพงกันเสียงจะมีความยาวเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ระดับเสียงที่มี
การเลี้ย วเบนอ้อมด้านข้างก้าแพงกันเสียงไปสู่ผู้รับเสียง โดยระดับเสียงที่ล ดลงจากการเลี้ยวเบนของเสียง
สามารถค้ านวณได้ จ ากวิธี Maekawa (Smith et al.,1996, เอื้อ มพร, 2543 อ้ างอิ งในมลพิ ษ ทางเสี ย งใน
สิ่ งแวดล้ อ ม, รั ฐ พล, 2554) โดยการค้ า นวณระดั บ เสี ย งที่ ล ดลงจากก้ า แพงกั น เสี ย งด้ ว ยค่ า N (Fresnel
Number) ซึ่งใช้ค่า N > 0 แสดงดังรูปที่ 4.1-1 สามารถค้านวณโดยใช้สูตร ดังนี้
∆L
โดย
เมื่อ

=

10log (3+20N)

∆L

=

N

=



=



=

การลดลงของเสียง (เดซิเบล(เอ))
2



ค่าความแตกต่างระหว่างทางผ่านของเสียงเหนือก้าแพง
โดยตรง (เมตร) เนื่องมาจากสูตร δ = a+b-d
ความยาวคลื่นเสียง (เมตร)

=

C
f

C

=

C0

C
C0

=
=

อัตราเร็วคลื่นเสียง ณ อุณหภูมิใดๆ
อัตราเร็วคลื่ นเสี ยงที่อุณหภู มิ 0°c มี ค่ าเท่ ากับ 331 เมตร/

t°c
ƒ

=
=

อุณหภูมิบรรยากาศ (°c) (คิดที่อุณหภูมิห้อง 25°c)
ความถี่ของคลื่นเสียงที่ 1,000 เฮิรตซ์



=

346
1,000

=
=
=

0.35
A+B-d
ระยะขจัดจากแหล่งก้าเนิดเสียงถึงขอบก้าแพงด้านบน

จาก
โดย

273 + tc
273

วินาที

ดังนั้น

เมื่อ 
โดย A
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B
d

=
=

ระยะขจัดจากขอบก้าแพงด้านบนถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดจากแหล่งก้าเนิดเสียงถึงผู้รับเสียง

การค้านวณหาค่า A, B และ d สามารถค้านวณตามทฤษฎีปีทาโกรั สที่ระดับความสู งของ
ชั้นต่างๆ แสดงดังรูปที่ 4.1-2 โดยน้าเสียงที่ประเมินจากกิจกรรมการก่อสร้างลดทอนตามระยะทางมาหักลบ
กับเสียงที่ข้ามก้าแพงกันเสียง (Insertion Loss)

รูปที่ 4.1-1 การเดินทางของเสียงข้ามก้าแพงกันเสียงที่ท้าให้ค่า N มีค่ามากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์

รูปที่ 4.1-2 ภาพประกอบแสดงการค้านวณหาค่า A, B และ d
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(2) การประเมินการลดระดับเสียงที่เดินทางผ่านก่าแพงกั้นเสียง (Transmission Loss)
โครงการก้าหนดให้ติดตั้งวัสดุลดระดับเสียง (ก้าแพงกันเสียง) แบบปิดทึบซึ่งก้าหนดให้
ใช้ Aluminum Sheet ความหนา 6.35 มิ ล ลิ เมตร สามารถลดระดั บ เสี ยงได้ 27 dB(A) (ตารางที่ 4.1-20)
โดยเมื่อโครงการจัดให้มีก้าแพงกันเสียงดังกล่าว จะสามารถลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1-20 ความสามารถในการลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ
วัสดุ
Concrete Block, 200mm x 200mm x 405mm light weight
Dense Concrete
Light Concrete
Light Concrete
Steel, 18ga
Steel, 20ga
Steel, 22ga
Steel, 24ga
Aluminum, Sheet
Aluminum, Sheet
Aluminum, Sheet
Wood, Ftr
Wood, Ftr
Wood, Ftr
Plywood
Plywood
Glass, Safety
Plexiglass
ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration), USA, 2006

ความหนา (มม.)
200
100
150
100
1.27
0.95
0.79
0.64
1.59
3.18
6.35
12
25
50
12
25
3.18
6

Transmission Loss (dB(A))
34
40
39
36
25
22
20
18
23
25
27
18
21
24
20
23
22
22

จากตารางที่ 4.1-20 แสดงความสามารถในการลดระดั บ เสี ย งที่ ท ะลุ ผ่ า น
(Transmission Loss) ของวั ส ดุ ต่ างๆ แสดงให้ เห็ น ว่ าแผ่ น Aluminum Sheet ความหนา 6.35 มิ ล ลิ เมตร
สามารถลดระดับเสียงได้ 27 dB(A) ส่งผลให้ชุมชนโดยรอบโครงการได้ยินเสียงจากพื้นที่ก่อสร้างลดลง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 69.64 dB(A) (96.64-27.00)
ทิศตะวันออก มีค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 67.46 dB(A) (94.46-27.00)
ทิศใต้
มีค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 60.53 dB(A) (87.53-27.00)
ทิศตะวันตก มีค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 48.06 dB(A) (75.06-27.00)
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(3) ระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้าง (หลังมีมาตรการติดตั้งก่าแพงกันเสียง)
เมื่อน้าระดับเสียงที่ผ่านการลดระดับเสียงจาก Aluminum Sheet ความหนา 6.35
มิลลิเมตร รวมกับระดับเสียงทีต่ รวจวัดในปัจจุบัน (Leq 24) โดยใช้สมการรวมเสียงดังนี้
Lp

=

n

10 log 10 Li/10
i =1

โดยที่

Lpรวม
n
Li

=
=
=

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
จ้านวนแหล่งก้าเนิดเสียง
ระดับเสียงแต่ละแหล่งก้าเนิด (dB(A))

จะเห็ น ได้ว่าการใช้ Aluminum Sheet ความหนา 6.35 มิลลิ เมตร ปิดทึบ สามารถลด
ผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกินระดับเสียงทั่วไป 70 dB(A) เสียงที่ส่งผ่านไปยังผู้พักอาศัยภายใน
บ้ า นจะได้ รั บ สั ม ผั ส เสี ย งเพี ย ง 48.06-69.64 dB(A) ซึ่ ง ไม่ เกิ น ระดั บ เสี ย งทั่ ว ไปซึ่ ง ระดั บ เสี ย งที่ เกิ ด ขึ้ น มี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.1-21
ตารางที่ 4.1-21 ผลการคาดการณ์ระดับเสียงปัจจุบันรวมกับ Aluminum Sheet ความหนา 6.35 มิลลิเมตร
จ้านวน 1 แผ่น

แหล่งก่าเนิด
ระยะห่าง (เมตร)
เสียงที่ตรวจวัด1/ (Leq 24 hr) dB(A)
เสียงที่ตรวจวัด1/ (Lmax) dB(A)
ระดับเสียงที่ผ่าน Aluminum Sheet dB(A)
ระดับเสียงรวม
ค่ามาตรฐาน2/(Leq 24 hr) dB(A)
ค่ามาตรฐาน2/ (Lmax) dB(A)

ที่มา:

1/
2/

ทิศเหนือ
อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น
และอุทิศ คอร์ต สูง 5 ชั้น
3.50

69.64
69.87*
70
115

ผลการคาดการณ์ที่ระยะต่างๆ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
อาคาร โกลเด้น ซี ทาวน์โฮม 2 ชั้น
พัทยา 1
4.50
10.00
56.90
78.80
67.46
60.53
67.82*
62.09*
70
70
115
115

ทิศตะวันตก
อาคารพักอาศัย
สูง 1 ชั้น
42.00

48.06
57.44*
70
115

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ * คือค่าที่ได้จากการค้านวณระดับเสียงรวมจากสูตร L รวม
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 n 10 Lpi/10 



= 10 Log  i=1

(4) การประเมินเสียงรบกวน
เมื่อน้าผลวัดค่าเสียงปัจจุบัน บริเวณผู้พักอาศัยในการได้รับเสียงมาพิจารณาร่วมกับ
ระดับ เสียงจากการก่อสร้างโครงการ เปรีย บเที ยบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่ อ ง ค่ าระดั บ เสี ย งรบกวน ก้ า หนดไว้ ไม่ เกิ น 10 เดซิ เบล(เอ) พบว่ า
ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัยในช่วงระยะก่อสร้าง ด้านทิศเหนือ อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น และ
อุทิศ คอร์ต (UTID COURT) สูง 5 ชั้น พบว่า การตกแต่งอาคาร ชั้นที่ 1-6 ไม่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มี
ต่อผู้พักอาศัยในช่วงระยะก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้นตามความสูงอาคาร ด้านทิศตะวันออก อาคาร โกลเด้น ซี
พัทยา 1 พบว่า การตกแต่งอาคาร ชั้ นที่ 1-6 ไม่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัยในช่วงระยะ
ก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้นตามความสูงอาคาร ด้านทิศใต้ ทาวน์โฮม 2 ชั้น พบว่า การตกแต่งอาคาร ชั้นที่ 1-6
ไม่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัยในช่วงระยะก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้นตามความสูงอาคาร
ด้านทิศ ตะวัน ตก อาคารพักอาศัย สู ง 1 ชั้น พบว่า การตกแต่งอาคาร ชั้นที่ 1-7 ไม่มีผ ลกระทบด้านเสียง
รบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1-22
ส้าหรับขั้นตอนก่อสร้างอาคารและตกแต่งอาคารในชั้ นที่สูงขึ้นไปอาจจะก่อให้เกิด
เสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยเสียงดังจากขั้นตอนการดัดแปลงอาคารจะเกิดเสียงดัง
ระดับ 84 dB(A) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 70 dB(A) ดังนั้น โครงการจึงมีมาตรการติดตั้งก้าแพง
กันเสียงแบบปิ ดทึบ ท้าจาก Aluminum Sheet ความหนา 6.35 มิลลิเมตร สูง 4 เมตร รอบพื้ นที่โครงการ
ตลอดแนวอาคารของโครงการ แสดงดังรูปที่ 4.1-3 ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัย
(ไม่เกินมาตรฐาน 10 dB(A))
ในช่วงการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อให้มีความเหมาะสมแล้ว
โดยก้าหนดช่วงเวลาการก่ อสร้างเวลา 08.00-17.00 น. แต่ให้ด้าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ก่อให้เกิด
แรงสั่นสะเทือน ให้อยู่ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น และงดกิจกรรมที่ท้าให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน
ของประชาชนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ ทางที่ปรึกษาได้ประเมินค่าระดับเสียงที่อ้อมก้าแพงกันเสียงที่เกิด
จากกิจกรรมก่อสร้างต่อบริเวณพื้นที่โดยรอบ ในช่วงก่อสร้างโครงสร้างนั้นทางเจ้าของโครงการได้มีมาตรการ
โดยก้าหนดให้ผู้รับเหมาเข้าพบบ้านข้างเคียงก่อนการก่อสร้างให้เบอร์ติดต่อไว้หากมีปัญหาให้แจ้งได้ และไปพบ
เพื่อสอบถาม 2 สัปดาห์/ครั้ง
เมื่อน้าผลวัดค่าเสียงปัจจุบันบริเวณผู้พักอาศัยในการได้รับเสียงมาพิจารณาร่วมกับ
ระดับ เสียงจากการก่อสร้างโครงการ เปรีย บเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่ าระดับเสียงรบกวน ก้าหนดไว้ไม่เกิน 10 เดซิเบล(เอ) พบว่า ไม่มี
ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัย ดังนั้น จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
โครงการประเภทโรงแรม มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อเป็ น ที่ พั ก ไม่ มีกิ จกรรมใดเป็ น แหล่ งก้าเนิ ด
ของเสีย งดังจนก่อให้ เกิดปั ญ หา เมื่อเปิ ดด้าเนินโครงการจะมีการสั ญ จรไป-มา ของยานพาหนะของผู้ มาใช้
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บริก าร ซึ่งเป็ น เสี ย งที่ได้ยิ น ตามปกติทั่ วไป อีกทั้ ง พื้ นที่ ส่ วนกลางที่ ท างโครงการได้จัดไว้ เช่น พี้น ที่สี เขียว
จะช่วยลดเสียงที่เกิดจากการจราจรภายในโครงการได้ ดังนั้น เสียงที่เกิดจากโครงการส่งผลกระทบด้านลบใน
ระดับต่่า (-1) ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ
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ตารางที่ 4.1-22 การค้านวณเสียงและเสียงรบกวน เมื่อมีมาตรการป้องกันเสียงจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร โดยการติดตั้งก้าแพงกันเสียงบนอาคารและติดตั้งก้าแพงกันเสียงรอบเขตที่ดินโครงการ
ทิศ

ความถี่
เสียง
(Hz)

แหล่ง
ก่าเนิด
เสียง
(ชั้น)

ระดับ
พื้น
แหล่ง
ก่าเนิด
(ม)

ความสูง
แหล่ง
ก่าเนิด
รวม (ม)

แหล่งรับ
เสียง
(ชั้น)

ระดับ
พื้น
ผู้รบั
เสียง
(ม)

ความสูง
ของผู้
ได้รบั
เสียง
ที่แต่ละ
ชั้น
(เมตร)

ระยะห่า
ง
แนวราบ
(ม)

ระยะที่ผู้
ได้รบั ผล
กระทบ
ได้รบั
เสียง
(เมตร)

ระยะห่า
งก่าแพง
กับ
แหล่ง
ก่าเนิด
(ม)
x-1

X-2 (ม)

ความสูง
ก่าแพง
(ม)

ความ
สามารถ
ในการ
ค่านวณ

A

B

d

A+B-d

Fresnel
N

IL
(dBA)

IL
Adjust
(dBA)
(ไม่เกิน
25
dBA)

เสียง
จาก
แหล่ง
ก่าเนิด
(dBA)

เสียง
รวมจาก
กิจกรรม
ก่อสร้าง
ได้รบั ที่
ต่าแหน่ง
Recept
or จะ
ได้รบั
(เสียงตั้ง
ต้น) ;
(dBA)

ใช้
ก่าแพง
กันเสียง
ลดระดับ
เสียงได้
(dBA)

เสียงที่
ลดจาก
ก่าแพง
กันเสียง
; TL
(dBA)

เสียงที่
ลดจาก
การ
อ้อม
ผ่าน ; IL
(dBA)

เสียง
Leq 24
hr
(dBA)

เสียง
รวม
(dBA)

มาตรฐาน

ความ
ต่าง
เสียง
(dBA)

ค่า
ปรับลด

เสียงที่
ปรับลด
แล้ว
(dBA)

เสียง
L90
(dBA)

เสียง
รบกวน
(dBA)

มาตรฐาน

1.ทิศเหนือ
อาคารพัก
อาศัย
สูง 4 ชั้น

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1
2
3
4
5
6
7

0.50
4.00
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00

4.00
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00
22.00

1
2
3
4
4
4
4

0.50
3.50
6.50
9.50
9.50
9.50
9.50

3.50
6.50
9.50
12.50
12.50
12.50
12.50

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

3.54
3.54
3.54
3.54
4.95
7.38
10.12

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

0.54
0.54
0.54
0.54
1.95
4.38
7.12

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

4.61
3.00
4.24
6.71
9.49
12.37
15.30

0.73
2.56
5.53
8.52
8.72
9.56
11.09

4.64
4.33
4.33
4.33
4.97
8.17
12.03

0.71
1.23
5.44
10.89
13.23
13.76
14.36

4.11
7.15
31.71
63.53
77.16
80.25
83.71

19.31
21.64
28.04
31.05
31.89
32.06
32.25

19.31
21.64
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00

96.55
96.55
96.55
96.55
93.63
90.16
87.41

27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00

69.55
69.55
69.55
69.55
66.63
63.16
60.41

77.24
74.91
71.55
71.55
68.63
65.16
62.41

56.90
56.90
56.90
56.90
56.90
56.90
56.90

77.96
76.07
73.77
73.77
70.93
67.66
65.23

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

21.06
19.17
16.87
16.87
14.03
10.76
8.33

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5

77.96
76.07
73.77
73.77
70.93
67.16
64.73

78.80
78.80
78.80
78.80
78.80
78.80
78.80

-0.84
-2.73
-5.03
-5.03
-7.87
-11.64
-14.07

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1.ทิศเหนือ
อุทิศ คอร์ต
สูง 5 ชั้น

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1
2
3
4
5
6
7

0.50
4.00
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00

4.00
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00
22.00

1
2
3
4
5
5
5

0.50
3.50
6.50
9.50
12.50
12.50
12.50

3.50
6.50
9.50
12.50
15.50
15.50
15.50

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

3.54
3.54
3.54
3.54
3.54
4.95
7.38

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
1.95
4.38

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

4.61
3.00
4.24
6.71
9.49
12.37
15.30

0.73
2.56
5.53
8.52
11.51
11.66
12.31

4.64
4.33
4.33
4.33
4.33
4.97
8.17

0.71
1.23
5.44
10.89
16.67
19.06
19.43

4.11
7.15
31.71
63.53
97.20
111.13
113.32

19.31
21.64
28.04
31.05
32.89
33.47
33.56

19.31
21.64
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00

96.55
96.55
96.55
96.55
96.55
93.63
90.16

27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00

69.55
69.55
69.55
69.55
69.55
66.63
63.16

77.24
74.91
71.55
71.55
71.55
68.63
65.16

56.90
56.90
56.90
56.90
56.90
56.90
56.90

77.96
76.07
73.77
73.77
73.77
70.93
67.66

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

21.06
19.17
16.87
16.87
16.87
14.03
10.76

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5

77.96
76.07
73.77
73.77
73.77
70.93
67.16

78.80
78.80
78.80
78.80
78.80
78.80
78.80

-0.84
-2.73
-5.03
-5.03
-5.03
-7.87
-11.64

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2. ทิศ
ตะวันออก
อาคาร
โกลเด้น ซี
พัทยา 1
สูง 7 ชั้น

1,000

1

0.50

4.00

1

0.50

4.00

4.50

4.50

2.50

2.00

4.00

ใช้ได้

4.30

2.00

5.70

0.60

3.50

18.63

18.63

84.00

94.46

27.00

67.46

75.82

56.90

76.46

ไม่ผ่าน

19.56

0.0

76.46

78.80

-2.34

ผ่าน

1,000

2

4.00

7.00

2

4.00

7.00

4.50

4.50

2.50

2.00

4.00

ระวัง

2.50

3.61

5.41

0.70

4.07

19.26

19.26

84.00

94.46

27.00

67.46

75.20

56.90

75.93

ไม่ผ่าน

19.03

0.0

75.93

78.80

-2.87

ผ่าน

1,000

3

7.00

10.00

3

7.00

10.00

4.50

4.50

2.50

2.00

4.00

ระวัง

3.91

6.32

5.41

4.82

28.11

27.52

25.00

84.00

94.46

27.00

67.46

69.46

56.90

71.73

ไม่ผ่าน

14.83

0.0

71.73

78.80

-7.07

ผ่าน

1,000

4

10.00

13.00

4

10.00

13.00

4.50

4.50

2.50

2.00

4.00

ระวัง

6.50

9.22

5.41

10.31

60.12

30.81

25.00

84.00

94.46

27.00

67.46

69.46

56.90

71.73

ไม่ผ่าน

14.83

0.0

71.73

78.80

-7.07

ผ่าน

1,000

5

13.00

16.00

5

13.00

16.00

4.50

4.50

2.50

2.00

4.00

ระวัง

9.34

12.17

5.41

16.10

93.87

32.74

25.00

84.00

94.46

27.00

67.46

69.46

56.90

71.73

ไม่ผ่าน

14.83

0.0

71.73

78.80

-7.07

ผ่าน

1,000

6

16.00

19.00

6

16.00

19.00

4.50

4.50

2.50

2.00

4.00

ระวัง

12.26

15.13

5.41

21.98

128.18

34.09

25.00

84.00

94.46

27.00

67.46

69.46

56.90

71.73

ไม่ผ่าน

14.83

0.0

71.73

78.80

-7.07

ผ่าน

1,000

7

19.00

22.00

7

19.00

22.00

4.50

4.50

2.50

2.00

4.00

ระวัง

15.21

18.11

5.41

27.91

162.74

35.13

25.00

84.00

94.46

27.00

67.46

69.46

56.90

71.73

ไม่ผ่าน

14.83

0.0

71.73

78.80

-7.07

ผ่าน

3. ทิศใต้
ทาวน์โฮม
2 ชั้น

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1
2
3
4
5
6
7

0.50
4.00
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00

4.00
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00
22.00

1
2
2
2
2
2
2

0.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
10.01
10.31
11.41
13.12
15.24
17.61

9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50

0.50
0.51
0.81
1.91
3.62
5.74
8.11

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

10.12
9.50
9.96
11.24
13.09
15.31
17.76

0.50
3.54
3.59
3.99
5.04
6.72
8.84

10.59
10.61
10.32
11.68
14.23
17.45
21.04

0.03
2.43
3.23
3.54
3.89
4.58
5.56

0.17
14.17
18.86
20.65
22.71
26.69
32.40

8.08
24.57
25.80
26.19
26.60
27.30
28.14

8.08
24.57
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00

87.52
87.51
87.26
86.37
85.16
83.86
82.60

27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00

60.52
60.51
60.26
59.37
58.16
56.86
55.60

79.44
62.94
62.26
61.37
60.16
58.86
57.60

56.90
56.90
56.90
56.90
56.90
56.90
56.90

79.52
65.54
65.10
64.36
63.39
62.42
61.55

ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

22.62
8.64
8.20
7.46
6.49
5.52
4.65

0.0
0.5
0.5
1.0
1.5
1.5
1.5

79.52
65.04
64.60
63.36
61.89
60.92
60.05

78.80
78.80
78.80
78.80
78.80
78.80
78.80

0.72
-13.76
-14.20
-15.44
-16.91
-17.88
-18.75

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4. ทิศ
ตะวันตก
อาคารพัก
อาศัย สูง 1
ชั้น

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1
2
3
4
5
6
7

0.50
4.00
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00

4.00
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00
22.00

1
1
1
1
1
1
1

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00

42.00
42.15
42.50
43.06
43.82
44.77
45.89

42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00

0.00
0.15
0.50
1.06
1.82
2.77
3.89

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

42.15
42.00
42.11
42.43
42.95
43.68
44.60

0.50
0.52
0.71
1.17
1.89
2.81
3.93

42.11
42.15
42.64
43.55
44.84
46.48
48.44

0.54
0.37
0.17
0.05
0.00
0.01
0.08

3.12
2.17
0.99
0.29
0.02
0.08
0.49

18.16
16.67
13.59
9.49
5.24
6.56
11.05

18.16
16.67
13.59
9.49
5.24
6.56
11.05

84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00

75.06
75.03
74.95
74.84
74.69
74.50
74.29

27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00

48.06
48.03
47.95
47.84
47.69
47.50
47.29

56.90
58.36
61.36
65.35
69.45
67.94
63.24

56.90
56.90
56.90
56.90
56.90
56.90
56.90

60.18
60.93
62.84
66.00
69.71
68.31
64.24

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.28
4.03
5.94
9.10
12.81
11.41
7.34

3.0
2.0
1.5
0.5
0.0
0.5
1.0

57.18
58.93
61.34
65.50
69.71
67.81
63.24

78.80
78.80
78.80
78.80
78.80
78.80
78.80

-21.62
-19.87
-17.46
-13.30
-9.09
-10.99
-15.56

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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4.1.6 ความสั่นสะเทือน
ระยะก่อสร้าง
เนื่ องจากโครงการเป็ น การดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ ยนการใช้อาคารซึ่งได้ด้าเนินการ
ก่อสร้ างในส่ ว นฐานรากและโครงสร้ างเรี ยบร้อยแล้ ว จึงไม่มี ขั้น ตอนของการลงเสาเข็มซึ่งก่อให้ เกิดความ
สั่นสะเทือน ดังนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ด้านความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง
ระยะด่าเนินการ
เนื่ อ งจากโครงการประกอบกิ จ การเป็ น โรงแรม ซึ่ งมิ ได้ มี ก ารประกอบกิ จ กรรมใดที่ จ ะ
ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวน ต่อชุมชนและประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบการด้าเนินโครงการจึงคาดว่าจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ด้านความสั่นสะเทือนรบกวนต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง
4.1.7 ทรัพยากรน้่า
ระยะก่อสร้าง
1. ด้านทรัพยากรน้่า : โดยรอบพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งน้้าผิวดินธรรมชาติหรือแหล่งน้้าจืด
แม่ น้ า ล้ าคลอง แต่ อย่ างใด แหล่ งน้้ าใช้ ข องโครงการในระยะการก่ อ สร้าง โครงการจะใช้ น้ าประปาจาก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการน้้าประปาอย่างเพี ยงพอ
ต่อความต้องการใช้น้าของโครงการ
2. ด้ า นคุ ณ ภาพน้่ า : ปริ ม าณน้้ า เสี ย เกิ ด ขึ้ น 0.60 ลู ก บาศก์ เมตร (คิ ด จากร้ อ ยละ 80
ของปริมาณน้้าใช้) ทั้งนี้ จะไม่น้าน้้าใช้ในส่วนของกิจกรรมการก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไป
กับ ขั้ น ตอนการก่ อ สร้ าง ส่ ว นที่ เหลื อจะมี ป ริ ม าณเล็ ก น้ อ ย ซึ่ งจะซึ ม ลงดิ น และแห้ งไปเอง ตามธรรมชาติ
โดยแบ่งเป็นน้้าเสียจากการอุปโภคทั่วไป 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้้าเสียจากส้วม 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(20 ลิ ต ร/คน/วั น , กรมควบคุ ม มลพิ ษ , ผู้ อ อกแบบและผู้ ผ ลิ ต ระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย แบบติ ด กั บ ที่ , 2537)
ซึ่งโครงการจัดให้มีห้องส้วมส้าหรับคนงานก่อสร้าง จ้านวน 2 ห้อง ซึ่งใช้ร่วมกับห้องน้้าของพนักงานโครงการ
ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยส้าคัญต่อทรัพยากรน้้า ในการระบายน้้าทิ้งของโครงการ
ในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรน้่าในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
1. ด้านทรัพยากรน้่า : โดยรอบพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งน้้าผิวดินธรรมชาติหรือแหล่งน้้าจืด
แม่น้า ล้าคลอง แต่อย่างใด ซึ่งแหล่งน้้าใช้ของโครงการในช่วงเปิดด้าเนินการจะใช้น้าประปาจากการประปา
ส่ ว นภู มิภ าคสาขาพั ท ยา (ชั้ น พิ เศษ) ซึ่ งมีขี ดความสามารถในการให้ บริการน้้าประปาอย่างเพี ยงพอต่ อความ
ต้องการใช้น้าของโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 159 ลูกบาศก์เมตร/วัน
2. ด้านคุณภาพน้่า : เมื่อเปิดด้าเนินการจะมีปริมาณน้้าเสียประมาณ 126 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โดยอาคาร โกลเด้ น ซี พั ทยา 2 มี ปริ มาณน้้ า เสี ยประมาณ 70 ลู กบาศก์ เมตร/วั น ซึ่ งโครงการจั ดให้ มี ระบบ
บ้ าบั ดน้้ าเสี ย เป็ นระบบบ้ าบั ดน้้ าเสี ยแบบเติ มอากาศชนิดที่มี ตัวกลางยึดเกาะ (Aerobic filter+Conventional
activated sludge) ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 1 ถัง และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีปริมาณน้้าเสีย
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ประมาณ 57 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึง่ โครงการจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบเติมอากาศ
ชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ (Aerobic filter+Conventional activated sludge) ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จ้านวน 1 ถัง โดยจะบ้าบัดน้้าเสียจนได้คุณภาพมาตรฐานน้้าทิ้งก่อนระบายน้้าลงสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะของ
เมืองพัทยาไปยังโรงบ้าบัดน้้าเสียเมืองพัทยาบริเวณนาจอมเทียน(ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม) ไม่ได้ระบายลงสู่
แหล่งน้้าผิวดินในพื้นที่โครงการ ดังนั้น การด้าเนินโครงการในระยะด้าเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรน้้าด้านลบในระดับต่่า (-1)
4.2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
เนื่องจากสภาพปัจจุบันบริเวณรอบพื้นที่โครงการ เป็นอาคารพักอาศัย อาคารโรงแรม อาคาร
พาณิ ช ย์ พื้น ที่ดิน บุ คคลอื่น จัดได้เป็ น ระบบนิเวศวิทยาสั งคมเมือง (Urban ecology system) จึงไม่พบว่ า
มีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนบกประเภท
สัตว์หายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่ส้าคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตเมืองพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้ตาม
บริเวณต่างๆ ซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งมีเจ้าของที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง
ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนสัตว์ที่พบ ได้แก่ สุนัขและแมว เป็นต้น ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป
และพื้น ที่โดยรอบโครงการไม่เอื้ออ้านวยต่อการอยู่ อาศัยและหากินของสั ตว์ที่มีคุณ ค่าแก่การอนุรักษ์ ห รือ
สัตว์เศรษฐกิจ ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง (การดัดแปลงอาคาร การเก็บงาน
และตกแต่งอาคาร) และระยะด้าเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด
4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้่า
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
เนื่องจากสภาพปัจจุบันในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นอาคารพักอาศัย อาคารโรงแรม
อาคารพาณิ ช ย์ พื้น ที่ดิน บุ คคลอื่น โดยระบบนิเวศวิท ยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยา
สังคมเมือง (Urban ecology system) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพในน้้าที่ส้าคัญ และไม่มีแหล่งน้้าผิว
ดินที่มิใช่ทะเล ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็ นแหล่ งที่ อยู่อาศัยของสั ตว์น้ าที่มีคุณ ค่าทางเศรษฐกิจและคุณ ค่าด้านการ
อนุรักษ์แต่อย่างใด ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ น้้าทิ้งที่
ผ่านการบ้าบัดจนมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้ง จะถูกระบายออกสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะ
เมืองพัทยาจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรชีวภาพในน้้า
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4.3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 การใช้น้่า
ระยะก่อสร้าง
1) พื้นที่ก่อสร้าง
การใช้น้าในช่วงการดัดแปลงอาคารและเปลี่ยนการใช้อาคารที่มีอยู่ปัจจุบัน แบ่งการใช้น้าได้
เป็ น 2 ส่ วน คื อ ปริ มาณน้้ าใช้ เพื่ อกิ จกรรมในการก่ อสร้ าง ได้ แก่ ท้ าความสะอาดเครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ างๆ
ฉีดพรมพื้นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละลอง เป็นต้น โดยคาดว่าในส่วนนี้จะมีปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน
2) คนงานก่อสร้าง
ปริ มาณน้้ าใช้ ของคนงานก่ อ สร้ างสู งสุ ดในบริ เวณพื้ น ที่ ก่ อสร้ างจ้ า นวน 15 คน ได้ แ ก่
การใช้ห้องน้้า ล้างหน้า ท้าความสะอาดและอื่นๆ ซึ่งคาดว่ามีปริมาณการใช้น้า ประมาณ 0.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น ความต้องการใช้น้าในช่วงก่อสร้าง คาดว่าจะมี 2.75 ลู กบาศก์เมตร/วัน (0.75+2)
ซึ่งโครงการจั ดให้ มี ถังเก็ บน้้ าส้ ารองเพื่ อการก่อสร้าง แยกออกจากโครงการ ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน
2 ถัง รวมปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับกรณีน้าประปาไม่ไหล
ส้าหรับกิจกรรมการก่อสร้างอาคารจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือน โดยคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
ระยะด้าเนินการจะใช้น้าจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีขีดความสามารถ
ในการให้บริการน้้าประปาอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของโครงการ โดยโครงการมีความต้องการใช้น้าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยประมาณ 159 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 6.63 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการใช้น้า
สูงสุด คิดเป็น 14.91 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ 2.25 เท่าของปริมาณการใช้น้าเฉลี่ย) ได้รับบริการน้้าจากการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีจ้านวน ผู้ใช้น้าทั้งหมด 69,406 ราย ก้าลังผลิตที่ใช้งาน 280,800
ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีน้าดิบผลิตน้้าประปาจริง 230,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พัทยา (ชั้นพิเศษ), มกราคม, 2559) จึงเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้าของโครงการ ดังนั้น ระยะการเปิด
ด้าเนินการจะส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1) ต่อการใช้น้าของชุมชน
• ปริมาณน้่าใช้ โดยประมาณ 159 ลู กบาศก์ เมตร/วัน หรือ 6.63 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
โดยในชั่วโมงการใช้น้าสูงสุด คิดเป็น 14.91 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ 2.25 เท่าของปริมาณการใช้น้าเฉลี่ย)
โครงการจะท้าการเชื่อมท่อน้้าประปาของโครงการกับท่อน้้าประปาของส้ านักงานการประปาส่วนภูมิภ าค
สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โครงการจะจัดให้มีการส้ารองน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้้าส้ารองชั้นใต้ดิน
และถั งเก็ บ น้้ าส้ ารองชั้ น ดาดฟ้ า ของแต่ ล ะอาคาร โดยจัด เตรียมน้้ าส้ ารองไว้ ในถังเก็บ น้้ าส้ ารองชั้ น ใต้ ดิ น
จ้ านวน 1 ถัง ขนาดความจุ 200 ลู กบาศก์ เมตร และถั งเก็ บน้้ าส้ ารองชั้ นดาดฟ้ า จ้านวน 10 ถัง ขนาดความจุ
8 ลูกบาศก์เมตร/ถัง มีปริมาตรรวม 80 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรการส้ารองน้้าแต่ละอาคาร 280 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น ปริมาณน้้าส้ารองที่โครงการจัดให้มีเป็นไปตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์การขอ
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อนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพักอาศัยรวม อพาร์ทเม้นท์ และบ้านจัดสรร จะต้องให้มีการ
ส้ารองน้้าอย่างน้อย 1,500 ลิตรต่อหน่วย หรือ 1.50 ลูกบาศก์เมตรต่อห้อง
• ห้องพักรวมมูลฝอย ปริมาณความต้องการใช้น้าห้องพักรวมมูลฝอย 0.59 ลูกบาศก์เมตร/วัน
• การใช้น้่าส่าหรับรดน้่าต้นไม้ ปริมาณความต้องการใช้น้าส้าหรับรดน้้าต้นไม้ทงั้ 2 อาคาร
1.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น เมื่อเปิดด้าเนินโครงการแล้ว คาดว่าผลกระทบที่จะก่อให้เกิดผลกระทบความขาดแคลน
น้้าใช้ของชุมชนโดยรอบหรือการให้บริการของการประปาไม่เพียงพอจะเกิดขึ้นด้านลบในระดับต่่า (-1)
4.3.2 การจัดการน้่าเสียและสิ่งปฏิกูล
ระยะก่อสร้าง
1) น้่าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง : น้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นจริงจะ
มาจากการท้าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในแต่ละวัน น้้าเสียส่วนใหญ่จะหมดไปกับขั้นตอนการ
ก่อสร้าง ส่วนที่เหลือจะมีปริมาณเล็กน้อย ซึ่งจะซึมลงดินและแห้งไปเอง ตามธรรมชาติ
2) น้่าเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง : ปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้น 0.60 ลูกบาศก์เมตร (คิดจาก
ร้อยละ 80 ของปริมาณน้้าใช้) ทั้งนี้ จะไม่น้าน้้าใช้ในส่วนของกิจกรรมการก่อสร้างมาคิดรวม โดยแบ่งเป็นน้้า
เสียจากการอุปโภคทั่วไป 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้้าเสียจากส้วม 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/
วัน, กรมควบคุมมลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบติดกับที่ , 2537) ซึ่งโครงการจัดให้มีห้อง
ส้วมส้าหรับคนงานก่อสร้าง จ้านวน 2 ห้อง ซึ่งใช้ร่วมกับห้องน้้าของพนักงานโครงการ
จากขั้นตอนการบ้าบัดน้้าเสียดังกล่า ว ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากน้้า เสียบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
น้้าเสียที่เกิดจากโครงการมาจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนห้ องพัก ได้แก่ น้าอาบน้้า ซักล้ าง
น้้าชักโครก เป็นต้น นอกนั้นเป็นน้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของส้านักงาน และส่วนอ้านวยความสะดวกอื่ นๆ
ปริมาณน้้าเสียของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้้าใช้ ดังนั้น เมือ่ เปิดด้าเนินการคาดว่าจะมีปริมาณ
น้้ าเสี ย จากโครงการประมาณ 126 ลู กบาศก์ เมตร/วัน โดยอาคาร โกลเด้น ซี พั ท ยา 2 มี ป ริม าณน้้ าเสี ย
ประมาณ 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบเติมอากาศ
ชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ (Aerobic filter+Conventional activated sludge) ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จ้านวน 1 ถัง และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีปริมาณน้้าเสียประมาณ 57 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัด
ให้ มี ร ะบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย เป็ น ระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย แบบเติ ม อากาศชนิ ด ที่ มี ตั ว กลางยึ ด เกาะ (Aerobic
filter+Conventional activated sludge) ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 1 ถัง คิดค่าความสกปรก
เฉลี่ย (BOD) ของน้้ าเสี ยที่ เข้าระบบบ้ าบั ดน้้าเสี ย เท่ากับ 250 มิล ลิกรัม /ลิตร และมีค่า BOD ออก เท่ากับ
20.00 มิลลิกรัม/ลิตร ซึง่ น้้าทิ้งจากโครงการจะมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ.
2548) ประกาศในราชกิจจานเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
ที่ก้าหนดให้ “น้่าทิ้งจากโรงแรมที่มีจ่านวนห้องส่าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่ม
ของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ยังไม่ถึง 200 ห้อง จัดเป็นน้่าทิ้งอาคารประเภท ข ก่าหนดให้มีค่า BOD ใน
น้่าทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร” โดยในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ พบว่า
เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะเมืองพัทยาไปยังโรงบ้าบัดน้้าเสียเมือง
พั ท ยาบริ เวณนาจอมเที ย น (ซอยวัด บุ ณ ย์ กัญ จนาราม) ไม่ ได้ ระบายลงสู่ แหล่ งน้้ าผิ ว ดิ น ในพื้ น ที่ โครงการ
ทั้งนี้ครอบคลุมในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการโครงการดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
ในส่ ว นของการจั ดการน้้ าเสี ย ที่ เกิ ดจากการล้ างท้ าความสะอาดห้ อ งพั กรวมมูล ฝอยซึ่ งมี
ปริมาณ 0.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยเลือกใช้ระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ชุด เพื่อลด
ปริมาณความสกปรกจากค่า BOD เท่ากับ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ลดลงเหลือ BOD 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนเข้า
สู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม เพื่อบ้าบัดซ้้าอีกครั้งจนมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้้า
สาธารณะของเมืองพัทยา ต่อไป
จากการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพในการบ้ าบั ด น้้ าเสี ย ของระบบบ้ าบั ด น้้ าเสี ยที่ จัด ไว้พ บว่ า
สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้ง (ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ดังนั้น จึงคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
นอกจากนี้ โครงการได้ด้าเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ้าบัดน้้าเสี ยแยกออกจาก
มิเตอร์ไฟฟ้าของอาคารเพื่อให้ มั่น ใจได้ว่าโครงการจะเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดด้าเนิน
โครงการ และเพื่ อติดตามตรวจสอบการท้างานของระบบให้ เกิดประสิ ทธิภ าพส่ วนการจัดการกับตะกอน
ส่วนเกินที่ออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการนั้น จะท้าการจัดเก็บไว้ในถังเก็บตะกอน โดยโครงการจะ
ประสานงานกับเมืองพัทยาให้เข้ามาสูบและน้าไปก้าจัดต่อไป
4.3.3 การระบายน้่าและการป้องกันน้่าท่วม
ระยะก่อสร้าง
ในช่วงการดัดแปลงอาคารเดิม กรณีที่ฝนตกอาจก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนดินภายในพื้นที่
โครงการไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท่อระบายน้้าอุดตัน คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบระบายน้้าของชุมชนโดยรอบทางด้านลบในระดับต่่า (-1)
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ระยะด่าเนินการ
1) ประเมินผลกระทบจากการระบายน้่าของโครงการ
(1.1) ระบบระบายน้้าบริเวณพื้นที่โครงการ รวม 2 อาคาร
โครงการมี การออกแบบให้ มีก ารระบายน้้ าฝนจากหลั งคาของอาคาร ผ่ านท่ อ
ระบายน้้าฝนในแนวดิ่ง ขนาด Ø 4 นิ้ว ลงสู่ท่อระบายน้้าฝนและบ่อพักน้้าโดยรอบโครงการ ซึ่งระบบระบาย
น้้าฝนโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย ท่อระบายน้้า ขนาด Ø 0.80 เมตร และ Ø 0.40 เมตร Slope 1:200
มีบ่อพักน้้าเป็นระยะ ตลอดแนวของท่อระบายน้้า เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้้าที่ออกจากพื้นที่โครงการ
โดยอั ต ราการระบายน้้ า ก่ อ นการพั ฒ นามี อั ต ราการระบายน้้ า สู งสุ ด 0.009 ลู ก บาศก์ เมตร/วิ น าที และ
หลังพั ฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้้ าสู งสุ ด 0.016 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ความเข้มฝน 31.98 มิลลิเมตร/
ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลารวมตัวของน้้าฝน 180 นาที (3 ชั่วโมง) จะมีปริมาณน้้าที่ต้องหน่วง 159.57 ลูกบาศก์เมตร
โดยโครงการเลือกวิธีการหน่ วงน้้ าในเส้น ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว 257 เมตร ปริมาตรรวม 129.12
ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีบ่อหน่วงน้้า ปริมาตร 30.46 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหน่วงน้้า 159.58 ลูกบาศก์เมตร
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้้าของเมืองพัทยา (ซอยบัวขาว) ต่อไป
(1.2) ระบบระบายน้้าบริเวณพื้นที่เช่าเป็นที่จอดรถยนต์
อั ต ราการระบายน้้ า บริเวณพื้ น ที่ เช่ าเป็ น ที่ จอดรถยนต์ ก่อ นการพั ฒ นามี อัต รา
การระบายน้้ าสู งสุ ด 0.003 ลู ก บาศก์ เมตร/วิ น าที และหลั งพั ฒ นาโครงการมี อั ต ราการระบายน้้ าสู งสุ ด
0.006ลู ก บาศก์เมตร/วิ น าที ที่ ความเข้ม ฝน 31.98 มิ ล ลิ เมตร/ชั่ว โมง ในช่ว งระยะเวลารวมตัว ของน้้าฝน
180 นาที (3 ชั่วโมง) จะมีปริมาณน้้าที่ต้องหน่วง 56.02 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการเลือกวิธีการหน่วงน้้าใน
เส้นขนาด Ø ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 131 เมตร ปริมาตรรวม 16.46 ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีบ่อ
หน่ ว งน้้ า ปริมาตร 39.56 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหน่ว งน้้า 56.02 ลู กบาศก์เมตร ก่อนระบายลงสู่ ท่อ
ระบายน้้าของเมืองพัทยา (ซอยบัวขาว) ต่อไป
2) ประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณน้่าที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการ
ปริมาณน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว ประมาณ 130 ลูกบาศก์เมตร/วัน (70+60) มีอัตรา
การระบายน้้ า 5.417 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 0.090 ลู กบาศก์ เมตร/นาที หรือ 0.002 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที กรณีฝนตกท่อระบายน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว มี อัตราการระบายน้้า 0.002 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
บริเวณพื้นที่โครงการ รวม 2 อาคาร มี อัตราการระบายน้้า 0.016 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และบริเวณพื้นที่เช่า
เป็ น ที่ จอดรถยนต์ มี อัตราการระบายน้้ า 0.006 ลู กบาศก์ เมตร/วิ นาที ดังนั้น อั ตราการระบายน้้ ารวมของ
โครงการ เท่ากับ 0.024 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และระบายลงสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะของเมืองพัทยาต่อไป
3) ประเมินความสามารถของท่อระบายน้่าสาธารณะของเมืองพัทยา
น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วและน้้าฝนที่ ระบายออกจากโครงการ จะไหลด้วยแรงโน้มถ่วง
ลงสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะของเมืองพัทยา ขนาด Ø 1 เมตร Slope 1:1,000 มีประสิทธิภาพในการรับภาระ
ของท่อระบายน้้าได้ 0.759 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จึงสามารถรองรับปริมาณน้้าที่มอี ัตราการระบายน้้ารวมของ
โครงการ 0.024 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ได้อย่างเพียงพอ (คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของประสิทธิภาพการระบายน้้า)
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ดังนั้น การระบายน้้าออกจากพื้นที่โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยรอบโครงการด้านลบใน
ระดับต่่า (-1)
4.3.4 การจัดการมูลฝอย
ระยะก่อสร้าง
1) พื้นที่ก่อสร้าง : มูลฝอยที่เกิดจากการดัดแปลงอาคารส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เศษวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ เศษไม้ ขี้เลื้อย เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก จากการก่อสร้างจะจัดการในหลายรูปแบบ
ได้แก่ ให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ได้มาใช้ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้ที่ต้องการ ส่วนที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้จะ
เก็บรวบรวมในถังมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 5 ถัง ที่จัดไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ และให้คนงานเก็บ
รวบรวมน้าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยอื่นๆ ต่อไป
2) คนงานก่ อสร้ าง : มู ล ฝอยที่ เกิ ด จากคนงานจ้ า นวนสู ง สุ ด 15 คน มี ป ริ ม าณ 0.045
ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งทางผู้ รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด
200 ลิตร จ้านวน 4 ถัง แยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) 2 ถัง มูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง)
1 ถัง มูลฝอยทั่วไป (ถังน้้าเงิน) 1 ถัง และมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) 1 ถั ง ซึ่งไม่มีการรั่วซึม พร้อมทั้งมีฝาปิด
ป้ องกัน น้้ า ฝนและการส่ งกลิ่ น เหม็น ตั้งไว้ในพื้น ที่ก่อสร้าง เพื่อให้ รถเก็บขนมูล ฝอยของเมืองพั ทยาเข้ ามา
ด้าเนินการเก็บขนและน้าไปก้าจัดต่อไป ดังนั้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยต่อชุมชน
บริเวณใกล้เคียงด้านลบในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
1) ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย
เมื่อเปิดโครงการจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด 1.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการ
จัดให้มีพนักงานเข้ามาจัดเก็บขนมูลฝอยภายในห้องพักในแต่ละวัน และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ โดยรวบรวบมูลฝอย
ใส่ถุงด้าและมัดปากถุงให้แน่น น้าไปพักไว้ยังห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยจากเมือง
พัทยาเข้ามาเก็บขนไปก้าจัดต่อไป
สรุ ปได้ ว่ า ถั งรองรั บมู ลฝอยที่ ทางโครงการจั ดเตรี ยมไว้ ภายในโครงการสามารถรองรั บ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ และผู้ที่มาใช้บริการ ได้อย่างเพียงพอ
2) ความเพียงพอของห้องพักมูลฝอยรวม
โครงการจัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอย จ้านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ
ภายในแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่ ห้องพักมูล
ฝอยทั่วไป และห้ องพักมูลฝอยอันตรายอย่างชัดเจน มีประตูปิด -เปิดมิดชิด ซึ่งมีปริมาตรห้องพักรวมมูลฝอย
ขนาด 18.69 ลู กบาศก์เมตร ความสู งกักเก็บที่ 1.00 เมตร สามารถรองรับปริมาณมู ลฝอย 3 วันเท่ ากับ 15.25
ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ (มากกว่า 3 วัน) อีกทั้ง ทางโครงการต้องจัดให้มีพนักงานท้าความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ และบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังการเก็บขน มูลฝอยแล้วเสร็จ ทั้งนี้
โครงการจะควบคุมพนักงานไม่ให้น้ามูลฝอยมากองไว้เพื่อรอรถเก็บขนจากเมืองพัทยา เนื่องจากการกระท้า
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ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ อาจส่ง กลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการตลอดจนผู้ที่พักอาศัยข้ างเคียง
โครงการได้
3) ประเมินความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา
การรวบรวมและการจั ด เก็ บ ขนมู ล ฝอยในบริเวณพื้ น ที่ โครงการอยู่ ในความดู แ ลของ
ส้านั กสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด โดยได้ท้าสัญ ญาว่าจ้าง บริษัท ร่วมค้า พัทยา
เมืองสะอาด ด้าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่จัดเก็บมูลฝอยเขตเมืองพัทยา อ้าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่รับผิดชอบเมืองพัทยา สัญญาว่าจ้าง 7 ปี ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่การ
ให้บริการของบริษัท ร่วมค้า พัทยาเมืองสะอาด โดยจะเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยของโครงการในช่วงเวลา ตั้งแต่
22.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งรถจัดเก็บมูลฝอยของเมืองพัทยาสามารถจอดรถบริเวณถนนส่วนบุคคลบริเวณด้านทิศ
ใต้ของโครงการซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อท้าการเก็บขนได้อย่างสะดวก
จากความเหมาะสมของห้องพักมูลฝอยของโครงการ และความสามารถในการจัดเก็บมู ลฝอย
ของเมื อ งพั ท ยาซึ่ งสามารถจั ด เก็ บ มู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุบั น และอนาคตที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ได้ ทั้ งหมด ดั งนั้ น
ผลกระทบของโครงการต่อระบบการจัดการมูลฝอยของชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
4.3.5 พลังงานและไฟฟ้า
1) การอนุรักษ์พลังงาน
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
เนื่องจากโครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งเป็นอาคารที่
ต้องออกแบบอาคารเพื่อการอนุ รักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงก้าหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 นอกจากรูปลักษณ์ของ
อาคารและประโยชน์การใช้สอยแล้วโครงการได้ค้านึงถึงแนวคิดการออกแบบเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน
ภายในอาคารด้วยการใช้การออกแบบภูมิสถาปัตย์เพื่อความร่มรื่น และช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
อาคาร ดังนั้นคาดว่าโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อพื้นที่ข้างเคียง
2) ไฟฟ้า
ระยะก่อสร้าง
ในระหว่างการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้างจะใช้ไฟฟ้า
จากภายในโครงการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพั ทยาสามารถ
ให้บริการไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ และในระหว่างการดัดแปลงอาคารเดิมไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง (0)
ระยะด่าเนินการ
ในระยะด้าเนินการมีความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารภายในโครงการ รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 1,260 KVA โดยใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA และ โกลเด้น ซี พัทยา 3 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA ชนิด Oil
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immersed Hermetical Seal (Onan) ต่อเข้ามายังแผงเมนสวิตช์ (Main distribution board : MDB) ของ
อาคาร ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า ซึง่ ระบบไฟฟ้าโครงการนี้ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามล้าดับจาก
สายเมนไฟฟ้าแรงสูงที่รับบริการจากการไฟฟ้าอนึ่งในการออกแบบไฟฟ้ าจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อก้าหนดของการไฟฟ้านครหลวง และยึดตามมาตรฐานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและรายการค้านวณระบบไฟฟ้า
ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้ากรณี เกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือลัดวงจร อาจส่งผลต่อความ
ปลอดภั ย ของผู้ พั ก อาศั ย และพื้ น ที่ ข้างเคีย งของโครงการ ดั งนั้ น โครงการได้ มี มาตรการป้ องกั น และแก้ ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากหม้อแปลงไฟฟ้าดังนี้
1. ตรวจสอบการท้างานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตาม
คู่มือของผู้ผลิต
2. ท้ารั้วหรือแผงกั้นเขตความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวป้องกันอันตราย
ต่อผู้พักอาศัยและอาคารข้างเคียงในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือไฟฟ้าลัดวงจร
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า
ของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้ เข้ารั บ การอบรมกับบริษัท ตัวแทนจ้าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
เพื่ออยู่ประจ้าในการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบตลอดระยะด้าเนินการ
ในส่วนระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าทั้งจากฟ้าผ่า
ตัวอาคารโดยตรง และระบบการต่อลงดิน (Grounding system) ซึ่งการติดตั้งจะยึดตามมาตรฐานการป้องกัน
ฟ้าผ่าส้าหรับสิ่งปลูกสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. 2003-43) ระบบล่อฟ้า จะติดตั้งไว้บน
ชั้นหลังคา ประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวน้า สายน้าลงดิน และหลักสายดินดังนั้น การเกิดขึ้นของ
โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง
4.3.6 การจราจร
ระยะก่อสร้าง
ในช่วงการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารจะมีรถรับส่งคนงานเป็นรถบรรทุกเล็ก
4 ล้อ (PCU = 1.00) และรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ (PCU = 2.50) โดยเฉลี่ย
ประมาณ 6 เที่ยว/วัน ในแต่ละวัน และมีถนนสายหลักที่ใช้เป็นทางเข้า -ออกของโครงการ มี 3 เส้นทาง คือ
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ) ถนนเฉลิมพระเกียรติ และซอยบัวขาว ดังนั้น คณะที่ปรึกษาได้
ท้าการส้ารวจปริมาณจราจรในแต่ละวัน และก้าหนดให้ท้างาน 8 ชั่วโมง/วัน น้ามาค้านวณหาปริมาณจราจร
เฉพาะช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงสุดโดยประเมินเทียบกับ PCU รถบรรทุกเล็ ก 4 ล้อ (PCU = 1.00) รวมกับ
รถบรรทุก 10 ล้อ (PCU = 2.50) จะเท่ากับ 2+10=12 PCU/ชั่วโมง ดังนั้น สามารถประเมินความติดขัดถนน
ที่จะได้รับผลกระทบจากการขนส่งในระยะก่อสร้าง ดังนี้
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ปริมาณการจราจรเฉพาะช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงสุด
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)
ค่า V
= 90.448 + [(2x1.00)+(4x2.50)] PCU
ค่า V/C Ratio
= 102.448/(900 x 2)
= 0.06
ระดับการจราจร = “A”
ถนนเฉลิมมพระเกียรติ
ค่า V
= 860.765 + [(2x1.00)+(4x2.50)] PCU
ค่า V/C Ratio
= 872.765/(900 x 4)
= 0.24
ระดับการจราจร = “A”
ซอยบัวขาว
ค่า V
= 669.653 + [(2x1.00)+(4x2.50)] PCU
ค่า V/C Ratio
= 681.653/(900 x 2)
= 0.38
ระดับการจราจร = “A”
จากการค้านวณปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างโครงการจะเห็นว่า ปริมาณจราจรที่
เพิ่มขึ้นมีจ้านวนน้อย ท้าให้สภาพจราจรยังคงอยู่ในระดับสภาพดังเดิม มีรายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 4.3-1
ตารางที่ 4.3-1 การเปรียบเทียบสรุปปริมาณการจราจรช่วงปัจจุบันกับระยะก่อสร้าง
สภาพปัจจุบัน
ถนน
1. ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)
2. ถนนเฉลิมพระเกียรติ
3. ซอยบัวขาว

PCU/ชั่วโมง
90.448
860.765
669.653

ระยะก่อสร้าง

V/C Ratio PCU/ชั่วโมง V/C Ratio
0.05 “A”
0.24 “A”
0.37 “A”

102.448
872.765
681.653

0.06 “A”
0.24 “A”
0.38 “A”

V/C Ratio
ที่เพิ่มขึ้น
0.01
0.001
0.01

ในระยะก่ อสร้ างคาดว่ าจะเกิ ดผลกระทบต่ อการจราจรบนถนนซอยเฉลิ มพระเกี ยรติ 33
(ถนนด้านหน้าโครงการ) ถนนเฉลิมพระเกียรติ และซอยบัวขาว ซึ่งใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และการเข้า-ออก
ของคนงานก่ อสร้ างในระดั บ ที่ ไม่ รุ น แรง และสามารถแก้ ไขผลกระทบได้ ดั งนั้ น ผลกระทบอาจเกิ ดขึ้ น ต่ อ
การจราจรในระยะก่อสร้างด้านลบในระดับต่่า (-1)
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ระยะด่าเนินการ
1. การประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนบริเวณพื้นที่โครงการ
ในการประเมิน ผลกระทบด้านการจราจรจากการด้าเนินโครงการ บริษัท ที่ปรึกษาจะ
ประเมินความสามารถจากการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ ซึ่งในการคาดการณ์ปริมาณจราจร
ในช่วงเปิ ดด้าเนิ นการคาดว่าจ้านวนรถยนต์ที่เข้ า-ออกโครงการโดยเปรียบเทียบจากจ้านวนที่จอดรถยนต์
56 คัน ที่จอดรถผู้พิการ 2 คัน รวม 58 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 32 คัน ซึ่งในการคาดการณ์จ้านวนรถที่
เข้า-ออกโครงการโดยคิดเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 58 คัน (PCU = 1.00) และรถจักรยานยนต์ 32 คัน (PCU
= 0.333) ทั้ งนี้ จ ะคิด ในกรณี เลวร้ ายที่ สุ ด คื อ รถทั้ งหมดเข้ า-ออก ภายในเวลา 1 ชั่ว โมง เท่ า กั บ 90 คั น
สามารถค้านวณหาค่า V/C Ratio ระยะด้าเนินการได้ดังนี้
ปริมาณการจราจรเฉพาะช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงสุด
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)
ค่า V
= 90.448 + [(58x1.00)+(32x0.333)] PCU
ค่า V/C Ratio
= 159.104/(900 x 2)
= 0.09
ระดับการจราจร
= “A”
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ค่า V
= 860.765 + [(58x1.00)+(32x0.333)] PCU
ค่า V/C Ratio
= 929.421/(900 x 4)
= 0.26
ระดับการจราจร
= “A”
ซอยบัวขาว
ค่า V
= 669.653 + [(58x1.00)+(32x0.333)] PCU
ค่า V/C Ratio
= 738.309/(900 x 2)
= 0.41
ระดับการจราจร
= “A”
จากการค้านวณปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อ เปิดด้าเนินการจะเห็นว่า ปริมาณจราจรที่
เพิ่มขึ้นมีจ้านวนน้อย ท้าให้สภาพจราจรยังคงอยู่ในระดับสภาพดังเดิม มีรายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 4.3-2
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ตารางที่ 4.3-2 ค่า V/C Ratio บนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกโครงการ เมื่อโครงการเปิดด้าเนินการ
ถนน

1. ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33
(ถนนด้านหน้าโครงการ)
2. ถนนเฉลิมพระเกียรติ
3. ซอยบัวขาว

ปริมาณจราจรสูงสุด
(คัน/ชั่วโมง)

จ่านวนช่อง ค่าความจุถนน/
จราจร
ช่องจราจร
(2 ทิศทาง)

ปัจจุบนั
191

ด่าเนินการ
191+90

2

1,203
953

1,203+90
953+90

4
2

ค่า V/C Ratio

900

ปัจจุบนั
0.05 “A”

ด่าเนินการ
0.09 “A”

900
900

0.24 “A”
0.37 “A”

0.26 “A”
0.41 “A”

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เมื่อโครงการเปิดด้าเนินการ ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร
ต่ อ ความจุ (V/C Ratio) บนถนนที่ ใช้ เป็ น เส้ น ทางเข้ า -ออกโครงการ คื อ บนซอยเฉลิ ม พระเกี ย รติ 33
(ถนนด้านหน้าโครงการ) ถนนเฉลิมพระเกียรติ และซอยบัวขาว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ดังนี้
- ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้าโครงการ)มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.09 (จาก
เดิม 0.05) แสดงว่า สภาพการจราจรบนถนนพระต้าหนักอยู่ในเกณฑ์ “A” คือ การไหลโดยอิสระที่สามารถ
เลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวก
รวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่น
- ถนนเฉลิมพระเกียรติ มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.26 (จากเดิม 0.24) แสดงว่า สภาพ
การจราจรบนถนนพระต้าหนักอยู่ในเกณฑ์ “A” คือ การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้
และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากรถ
คันอื่น
- ซอยบัวขาว มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.41 (จากเดิม 0.37) แสดงว่า สภาพการจราจร
บนถนนพระต้าหนักอยู่ในเกณฑ์ “A” คือ การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้และจะมี
การแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่น
ทั้งนี้โครงข่ายบนถนนทั้ง 3 สายยังสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการได้
ดังนั้นจึงประเมินได้ว่าการเปิดด้าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส้าคัญด้านการจราจรบริเวณ
โครงการ
2. ที่จอดรถของโครงการ
1) การประเมินความเพียงพอของที่จอดรถตามกฎหมาย
ในการประเมินความต้องการของที่จอดรถยนต์จากลักษณะโครงการประเภทโรงแรม
จะพิจารณาตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (2) (ข) และ (ง) ที่ก้าหนดให้อาคารต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์
ตามก้าหนดดังนี้
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ข้อ 3 จ้านวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามก้าหนดดังต่อไปนี้
(2)ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่มี พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ
(ก) โรงมหรสพให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คันต่อที่นั่งส้าหรับคนดู 40 ที่ เศษของ
40 ที่ให้คิดเป็น 40 ที่
(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร
เศษของ 30 ตารางเมตรให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม
40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
(ค) อาคารชุ ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 คั น ต่ อ 2 ครอบครั ว เศษของ
2 ครอบครัวให้คิดเป็น 2 ครอบครัว
(ง) ภัตตาคาร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร 40 ตาราง
เมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
(จ) ห้างสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
(ฉ) ส้ า นั ก งาน ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 คั น ต่ อ พื้ น ที่ 120 ตารางเมตร
เศษของ 120 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 120 ตารางเมตร
(ช) ห้องโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญ่ ตามข้อ 2(8) ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่
น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจ่านวนที่ก่าหนดของแต่ละประเภท
ของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้ นรวมกันหรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1
คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่
จอดรถยนต์จ่านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
อาคารขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวสู งไม่เกิน 4 ชั้น ต้องมีที่จอดรถยนต์อ ยู่
ภายนอกอาคารหรืออยู่ในห้องใต้ดินของอาคารไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 2 ห้อง
จากข้อก้าหนดฯ ดังกล่าว สามารถค้านวณที่จอดรถยนต์ของโครงการได้ดัง ตารางที่
4.3-3 พบว่าโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 58 คัน ดังนั้น การจัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการ
ได้ จั ด ให้ มีที่ จ อดรถยนต์ 56 คั น ที่ จ อดรถผู้ พิ ก าร 2 คัน รวม 58 คั น และที่ จ อดรถจัก รยานยนต์ 32 คั น
จึงประเมินได้ว่าการจัดที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอตามกฎหมายดังกล่าว
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ตารางที่ 4.3-3 การค้านวณที่จอดรถตามข้อก้าหนดของกฎหมาย
ลักษณะการใช้ประโยชน์
ข้อก่าหนด
ที่จอดรถของโครงการ
เกณฑ์ที่ 1 คิดแยกตามกิจกรรม (โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 คัน)
โรงแรม
โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน โค รงก ารมี พื้ น ที่ ห้ อ งโถ ง 113 ต ารางเม ต ร
ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 4 คัน
ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่
น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิช
ยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตาราง
เมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
ภัตตาคาร
ภั ต ตาคาร ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า โครงการมีพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร 190 ตารางเมตร ต้อง
1 คัน ต่อพื้นที่ตั้ งโต๊ะอาหาร 40 ตารางเมตร จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 คัน
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตาราง
เมตร
โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามเกณฑ์ที่ 1 ไม่น้อยกว่า 4+5 = 9 คัน
เกณฑ์ที่ 2 คิดจากพื้นที่อาคาร (โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 15 คัน)
อาคารขนาดใหญ
อาคารขนาดใหญ่ ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ต าม โครงการมีพื้นที่อาคาร 11,446.30 ตารางเมตร ต้อง
จ้านวนที่ก้าหนดของแต่ละประเภทของอาคาร จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 48 คัน
ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่
นั้นรวมกันหรือให้มีที่จอดรถยนต์ ไม่น้อยกว่า
1 คัน ต่ อพื้น ที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษ
ของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตาราง
เมตร ทั้ ง นี้ ใ ห้ ถื อ ที่ จ อดรถยนต์ จ้ า นวนที่
มากกว่าเป็นเกณฑ์
โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามเกณฑ์ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 48 คัน
สรุป เมื่อคิดตามเกณฑ์โดยให้ถือที่จอดรถยนต์จ่านวนทีม่ ากกว่าเป็นเกณฑ์ คือ เกณฑ์ที่ 2 จ่านวน 48 คัน

การประเมิ น ความเพี ย งพอของที่ จอดรถตามการใช้ งานจริง จะพิ จ ารณาจากความ
ต้องการที่ จ อดรถของอาคารประเภทโรงแรมบริเวณใกล้ เคียงพื้ น ที่โครงการ เช่น โรงแรม เดอะ วิส เปอร์
โรงแ รม One Patio Hotel โรงแ รม พั ท ยา โรงแ รม SEA ME 3 โรงแ รม อ ม ารี อ อ คิ ด รี ส อ ร์ ท
โรงแรม T SIX 5-2 เป็ น ต้ น ซึ่ ง จากการส้ า รวจถึ ง ความเพี ย งพอของที่ จ อดรถของอาคารข้ า งเคี ย ง
(ตารางที่ 4.3-4) พบว่า กลุ่มลูกค้าของโครงการส่วนหนึ่ งเป็นชาวต่างชาติ ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว แต่ส่วนใหญ่จะ
ใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้าง Taxi รถของโรงแรม หรือเช่ารถจักรยานยนต์ไว้ใช้เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล จึงประเมินได้ว่าจ้านวนที่จอดรถของโครงการที่จัดเตรียมไว้มีความเพียงพอส้าหรับความต้องการ
ของผู้เข้าพักโครงการทั้งในช่วงเวลาปกติ และฤดูท่องเที่ยว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาที่ตั้งของโครงการซึ่งอยู่ติดถนน
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ที่ ส ามารถเข้ าถึ งบริ ก ารสาธารณะได้ ส ะดวก จากเหตุ ผ ลดั งกล่ า วจึ งท้ าให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ ไม่ จ้ าเป็ น
ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นยานพาหนะในการเดินทาง เนื่องจากเดินทางได้สะดวกโดยใช้บริการสาธารณะ
จึงคาดว่าผลกระทบด้านความเพียงพอของที่จอดรถในโครงการจะอยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.3-4 แสดงความเพียงของจ้านวนที่จอดรถต่อห้องพักอาศัยโครงการที่อยู่บริเวณโครงการโดยรอบ
อาคาร
โรงแรม เดอะ วิสเปอร์
โรงแรม One Patio Hotel
โรงแรมพัทยา
โรงแรม SEA ME 3
โรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท
โรงแรม T SIX 5-2
โครงการฯ

ที่จอดรถ (คัน)

ห้องพัก (ห้อง)

29
44
237
18
338
42
58

91
141
308
84
346
79
193

อัตราส่วนของจ่านวนทีจ่ อด
รถต่อจ่านวนห้องพัก
1 คัน : 3.14 ห้อง
1 คัน : 3.20 ห้อง
1 คัน : 1.30 ห้อง
1 คัน : 4.67 ห้อง
1 คัน : 1.02 ห้อง
1 คัน : 1.88 ห้อง
1 คัน : 3.33 ห้อง

ความเพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ

เมื่อประเมินความเพีย งพอของจ้านวนที่จอดรถต่อห้องพักอาศัยโครงการที่อยู่บริเวณ
โดยรอบโครงการกับอาคารโครงการแล้ว พบว่า อัตราส่วนของจ้านวนที่จอดรถต่อจ้านวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน
ต่อ 3.33 ห้ อง ซึ่งเพี ยงพอต่อการให้ บ ริการ อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดให้ มีที่จอดรถยนต์ตามเกณฑ์
ข้อก้าหนดของกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติควบคุมการก่อสร้ าง
อาคาร พุ ท ธศั ก ราช 2479 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (2) (ข) และ (ง) (ตามเกณฑ์ โครงการต้องจัดให้ มีที่ จอด
รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 48 คัน)
2) การประเมินขนาดที่จอดรถยนต์
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 ก้าหนดให้ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลักษณะและขนาด
ดังนี้
- ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือท้ามุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบ
องศา ใหมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
- ในกรณี ที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนีจ้ ะต้องไม่จัดให้มที างเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว
- ในกรณี ที่ จ อดรถท้ ามุ ม กั บ แนวทางเดิ น รถมากกว่ า สามสิ บ องศา ให้ มี ค วามกว้ า ง
ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
โครงการออกแบบให้มีที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็ น แนวยาวบริ เวณริ ม ถนน
ส่วนบุคคล (ภาระจ้ายอม) ด้านทิศใต้ของโครงการ และสามารถเข้า-ออก ถนนส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยตรง
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ทางโครงการจึ งได้ ป ระเมิ น ผลกระทบจากการใช้ ที่ จ อดรถดั งกล่ า วที่ อ าจเกิ ด กั บ ผู้ ใช้ ถ นนรายอื่ น ได้ เช่ น
จากลักษณะอาคารของโครงการซึ่ งให้บริการเป็นโรงแรม เปิดให้บริการเพื่อรับรองลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ ยว
ต่างชาติ และกลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะใช้บริการสาธารณะ และรถเช่า นอกจากนี้
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการยังมีการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้ รถสองแถว รถจั กรยาน
และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งผู้ที่เข้ามาพักภายในโครงการสามารถใช้บริการรถสาธารณะได้สะดวก โดยทาง
โครงการได้จัดการทางเข้า -ออกของโครงการ จ้านวน 1 แห่ง ที่เชื่อมต่อถนนส่วนบุคคล (ภาระจ้ายอม) เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเดินรถได้ 2 ทิศทาง (Two-way traffic) กว้าง 6 เมตร ส้าหรับที่จอดรถยนต์
จ้านวน 18 คัน (เป็นที่จอดรถคนพิการ จ้านวน 2 คัน) และรถจักรยานยนต์ 32 คัน ไว้บริเวณ ชั้น 1 สามารถ
เข้า-ออกโครงการโดยผ่านทางถนนส่วนบุคคล (ภาระจ้ายอม) ช่องจอดรถแต่ละคัน มีขนาด 2.40 x 5.00 เมตร
และที่จอดรถคนพิการ ขนาด 3.40 x 6.00 เมตร ซึ่งเมื่อรถสาธารณะเข้ามาจอดบริเวณดังกล่าวชั่วคราว ทั้งนี้
ระยะเวลาในการจอดรถรับ-ส่งลูกค้าจะใช้ระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งหากมีรถสาธารณะเข้ามาส่งลูกค้าในโครงการ
จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอ้านวยความสะดวกให้กับรถสาธารณะที่จะเข้ามาจอด
ดังนั้นเมื่อโครงการเปิด ด้าเนินการ คาดว่าจากพฤติกรรมของผู้พักอาศัยมีการใช้ทั้งรถยนต์
ส่วนตัว รถเช่า และรถโดยสารสาธารณะ จะไม่ท้าให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจอดรถไม่เพียงพอ จึงก่อให้เกิด
ผลกระทบในระดับต่่า (-1) ด้านการจราจรบริเวณโครงการทั้งนี้ที่ปรึกษาได้ก้าหนดมาตรการแก้ไขผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในระยะด้าเนินการให้โครงการปฏิบัติตามเพื่อให้มีผลกระทบเกิดขึ้นน้อยที่สุด
4.3.7 การสื่อสาร
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
เนื่ อ งจากในบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการมี ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคม เช่ น สถานี วิ ท ยุ
โทรทัศน์ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ศูนย์โทรคมนาคม สื่อสารมวลชนในพื้นที่ ระบบเสียงตามสาย และหน่วยงานที่มี
ข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ซึ่งการด้าเนิ นโครงการเป็นประเภทโรงแรมจึง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อการ
สื่อสาร
4.3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
1) ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบ
จากการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปั จจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า
บริเวณรัศมีโดยรอบ 1,100 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ โรงแรม บ้านพักอาศัย
อาคารอยู่อาศัยรวม และพื้นที่ดินบุคคลอื่น ท้าให้ลักษณะการด้าเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ที่ดิน
โดยรอบ และสอดคล้องต่อความต้ องการที่พักอาศัยในชุมชน ซึ่งคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
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2) ความสอดคล้องกับข้อก่าหนดผังเมือง
พื้นทีโ่ ครงการตั้งอยู่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภท
โรงแรม สามารถด้าเนินโครงการได้ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดดังบทที่ 2) ดังนั้น การด้าเนิน
โครงการจึงสอดคล้องตามข้อก้าหนดผังเมือง จึงคาดว่าโครงการไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.3.9 การระบายอากาศ
ระยะก่อสร้าง
ในช่วงการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารจะเกิดฝุ่นละอองจากบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและมลพิษจากเครื่องจั กรที่ใช้ในการก่อสร้าง และรถขนวัส ดุก่อสร้างที่วิ่งเข้า-ออกพื้น ที่โครงการ
เพื่อขนส่งหรือย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่อ ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงการด้าเนินโครงการจึงต้องให้ความ
ระมัดระวังมากที่สุด เพื่อก่อให้ เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากลักษณะโดยรอบ
พื้นที่โครงการส่วนมากเป็นพื้นที่โล่งว่างท้าให้การระบายอากาศเป็นไปได้ดี จึงคาดว่าอาจก่อให้เกิด ผลกระทบ
ด้านลบในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
โครงการจัดให้มีระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดังนี้
1) ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศของโครงการจะเป็น เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split type Air
conditioning) โดยมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ตามก้าหนดไว้
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) ระบบระบายอากาศ
การระบายอากาศของโครงการจะมีทั้งวิธีธรรมชาติ และระบบระบายอากาศโดยวิธีกล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
โครงการมีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มี ผนังด้านนอกอย่างน้อย
ด้านหนึ่ง ซึ่งมีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการจะจัดให้มีพื้นที่ของช่องเปิดเหล่านี้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง
(2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล
โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณ
ต่างๆ อาคาร เช่น โถงลิฟต์ ห้องน้้าชาย-หญิง ห้องน้้าส้าหรับผู้พิการฯ ห้องเครื่องปั้ม ห้องพักมูลฝอยรวม และ
โถงบั นได เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้ มีการปลูกต้นไม้ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ ซึ่งเป็น
เสมือนแนวกันชนช่วยดูดซับกลิ่น ควัน ที่เกิดจากควันรถยนต์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
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การประเมินความสามารถในการลดความร้อนของต้นไม้
โครงการจัดพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 430 ตารางเมตร ไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสวยงาม ตลอดจน
ไม้ยืนต้นที่สามารถให้ร่มเงาและมีความสวยงาม โดยมีไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นลีลาวดี ต้นอินทนิลน้้า และต้นอโศก
อิ น เดี ย ส่ ว นไม้ พุ่ ม -ไม้ ค ลุ ม ดิ น ได้ แ ก่ ไทรเกาหลี โมก ลิ้ น มั ง กร และหญ้ า นวลน้ อ ย ซึ่ ง การปลู ก ต้ น ไม้
จะช่วยลดแสงจ้า (Glare) ได้โดยรวม จากทั้งทางพื้นโดยใช้พืชคลุมดิน และจากท้องฟ้าโดยใช้ไม้ยืนต้น ซึ่งในผัง
บริเวณโครงการจะปลูกต้นไม้ยืนต้นร่วมกับการปลูกไม้ขนาดเล็ก เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลงกันความร้อน
และแสงสะท้ อนที่ จ ะเข้าสู่ อาคาร ซึ่งความร้อนก่อนเข้าสู่ อ าคารจะลดลงได้ ประมาณ 3-4 องศาเซลเซีย ส
หากลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของต้นไม้ยืนต้น ทรงพุ่มที่มีความหนาแน่นของใบไม้มากพอ และลดลงอีก
ประมาณ 1-2 องศาเซลเซีย ส หากมีต้น ไม้ พุ่มขนาดเล็ ก นอกจากนี้ การปลู กพื ช คลุ มดิน สามารถช่ว ยลด
อุณหภูมิลงได้อีก (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) จะพบว่าการปลูกต้นไม้ในโครงการมีหลักการการพิจารณาของ
การปลูกต้นไม้ยืนต้นควบคู่ไปกับการปลูกพืชคลุมดิน ซึ่งสามารถช่วยลดความร้ อนที่เข้าสู่อาคารได้ประมาณ
3-6 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่ างส่วนของการจัดการกับส่วนอาคาร และลักษณะของต้นและพุ่ม
ไม้ดังรูปที่ 4.3-1

ที่มา : สุนทร, 2542

รูปที่ 4.3-1 การใช้ต้นไม้ช่วยลดความร้อน และสร้างสภาพแวดล้อม
การออกแบบพื้ นที่สีเขียวภายในโครงการ มีปริมาณเพียงพอต่อผู้พักอาศัยในโครงการ
และมีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ก้าหนด ซึ่งพื้นที่สีเขียวที่จัดไว้นี้ ยังสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอน
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มอนนอกไซด์ ที่เกิดจากไอเสียรถยนต์ในโครงการได้ อีกทั้งยังช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
ภายในโครงการได้ตามข้อก้าหนด
ดั งนั้ น การจั ดให้ มี พื้ น ที่ สี เขี ยวตามที่ ก้ าหนดไว้ ส ามารถช่ ว ยดู ด ซั บ ปริ ม าณความร้ อ น
ที่ระบายออกจากเครื่องปรับอากาศจึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
ต่อพื้นที่ข้างเคียง
4.3.10 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
ระยะก่อสร้าง
1) การรักษาความปลอดภัย ในระหว่างการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคาร
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่
โครงการในระยะก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต
2) การป้องกันอัคคีภัย ในระหว่างการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารการเกิด
อัคคีภัยอาจเกิดได้จากกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ กิจกรรมคนงานก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งอาจ
มีส าเหตุมาจากการสู บ บุ ห รี่ การเชื่อม และไฟฟ้ าลั ดวงจร เป็ นต้น ซึ่งโครงการตระหนักถึงปัญ หาดังกล่าว
จึงได้ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่
พื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างก่อนได้รับ อนุญาตให้เก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มี
การเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ และห้ามมิให้พนักงานสูบบุหรี่ในบริเวณที่ มีวัตถุไวไฟ รวมทั้งได้จัดเตรียม
ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพี่อน้าไปใช้ได้สะดวกและสังเกตเห็นได้ง่าย
เพื่อป้องกันและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมีการอบรมให้ คนงานก่อสร้างรู้จักการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
อย่างถูกวิธี ดังนั้น ผลกระทบด้านอัคคีภัยในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
1) การรักษาความปลอดภัย โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจ
ตราดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
จะเข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้า 06.00-18.00 น. และผลัดเย็น 18.00-06.00 น.
ประจ้าอยู่บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และคอยตรวจตราพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณส่วนต่างๆ ภายในอาคารทุกชั้นของโครงการ และติดตั้ง
ระบบ Key card ประจ้าห้องพักทุกห้อง
2) การป้องกันอัคคีภัย โครงการจัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 47
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สามารถสรุปรายละเอียดระบบ
ป้องกัน อัคคีภัยของโครงการ โดยมีอุป กรณ์ แจ้งเหตุและส่งสัญ ญาณเตือนเพลิงไหม้ ดังนั้น ผลกระทบด้าน
อัคคีภัยในระยะด้าเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1) ดังนั้น
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อย่างไรก็ตามทางโครงการจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการ
ซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงเมืองพัทยาในการก้าหนดจุดรวมพลที่
เหมาะสมในขณะนั้นต่อไป โดยทีมให้ความช่วยเหลือจะต้องคอยอ้านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของผู้ประสบภัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้างานได้อย่างสะดวก
4.4

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
1) สภาพโดยทั่วไป
สภาพโดยทั่วไปของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่น
ปานกลาง มีการใช้พื้นที่ผสมผสานกันระหว่างที่พักอาศัยและการพาณิชย์ โดยลักษณะทางสังคมตลอดจนการ
ด้าเนินชีวิตของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ มีลักษณะเป็นสังคมเมือง อาชีพหลักส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านการค้าและการบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ รับจ้างทั่วไป และพนักงานโรงแรม
โดยมี ร ายได้ ต่ อ ครั ว เรื อนเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ กลาง นอกจากนี้ ยั งมี สิ่ ง อ้ านวยความสะดวกทางสั งคม พบว่ า
มีศาสนสถานที่ใกล้โครงการ ได้แก่ วัดชัยมงคล ห่างจากพื้นที่โครงการ 630 เมตร และมัสยิดตออะติ้ลละห์
ห่างจากพื้นที่โครงการ 880 เมตร สถานบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐที่ใกล้เคียงโครงการมาก
ที่ สุ ด คื อ โรงพยาบาลเมื อ งพั ท ยา ระยะห่ า ง 240 เมตร ด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนอยู๋ในเขตความรับผิดชอบของสถานีต้ารวจภูธรเมืองพัทยา การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเมืองพัทยาที่มีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถขอก้าลังสนับสนุนจากพื้นที่
ใกล้เคียงได้ทันท่วงที
2) กิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมระยะก่อสร้าง
ในการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมเป็นการสร้างแหล่งงาน
ให้กับแรงงาน และระบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และจะมีเงินหมุนเวียนส้าหรับค่าจ้างแรงงานในท้องถิ่น
บริเวณรอบๆพื้นที่โครงการเป็นอันดับแรก ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้ องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ทางอ้อมในด้านการค้าและการบริการ และในการก่อสร้างโครงการนั้นจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างจ้านวนมาก
เป็นการสร้างแหล่งงานให้กับแรงงานและธุรกิจ การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ท้าให้มีเงินหมุนเวียนภายใน
ระบบ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น การดัดแปลงอาคาร
จะท้าให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่่า (+1) ต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น
กิจกรรมระยะด้าเนินการ
ระยะด้ าเนิ น การมี ลั ก ษณะเป็ น โรงแรม ก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคม
โดยรวมกล่าวคือการด้าเนินงานของโครงการเป็นประเภทโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ส่งผลให้เกิดการ
จ้างงานในต้าแหน่ งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่ วนส้านักงาน พนักงานท้าความสะอาด คนสวนและพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ช่ างเทคนิ ค และพนั กงานบัญ ชี -การเงิน ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเป็ นพนักงาน
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ดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของท้ องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้ านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนใน
ชุมชนใกล้เคียงรวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอัน
เป็ น การช่ ว ยลดปั ญ หาคนว่างงานในปั จ จุ บั น ได้ ท้ าให้ เกิด ผลกระทบด้า นบวกในระดับ ต่่า (+1) ต่ อสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น
3) ข้อห่วงกังวลจากการส่ารวจทางสังคม
จากการส้ารวจข้อมูลทางสังคมผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อห่วงกังวล จ้าแนกตามกลุ่มที่คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบจากการดัดแปลงอาคารและระยะด้าเนินการ ในพื้นที่ศึกษาโดยรอบพื้นที่โครงการจ้านวน
5 กลุ่ม ส้าหรับข้อห่วงกังวลส่วนใหญ่ จะให้ความส้าคัญเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยข้อห่วงกังวลในระยะ
ก่อสร้างมีข้อห่ วงกังวลในด้านฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญ หาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ปัญหาปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ปัญหาความสั่นสะเทือน ปัญหาอุบัติเหตุจ ากการจราจร และปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอพยพย้ายถิ่นฐาน ตามล้าดับ และในระยะด้าเนินการมีข้อห่วงกังวล ด้าน
ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญ หาเสียงดังรบกวน และปั ญหามูลฝอย/ความสกปรก ปัญ หาท้าให้ ทัศนียภาพเปลี่ยนไป และการบดบัง
ทัศนียภาพ รวมถึงตัวอาคารบดบังทิศทางลม ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน ปัญหาน้้าใช้ไม่เพียงพอและปัญหา
คุณภาพน้้า
4) การประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการ
เมืองพัทยานับเป็นสังคมเมืองที่มีการขยายตัวหรือมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในทางสังคม
วิทยา การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจร
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาแรงงานอพยพ ปัญหาชุมชน
แออัด ปัญหาการปรับตัวของคนและชุมชน และปัญหาอื่นๆ อีกหลายประการ เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสี ยงมากที่สุ ดแห่ งหนึ่ งในระดับ นานาชาติ มีสิ่ งอ้านวยความสะดวกมากมายมีผู้ คนจากต่างถิ่นเข้ามา
ประกอบอาชีพธุรกิจการค้าและบริการ รวมทั้งนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวพักผ่อน
ท้าให้ เมืองพัทยามีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น
ในทุกพื้นที่ของเมืองพัทยายังคงมีการพัฒนาเมือง (Urban igation) ในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญในระดับภาค
โครงการถื อ เป็ น โครงการพั ฒ นาเมื อ งด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี ค วามทั น สมั ย มี สิ่ ง อ้ า นวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อม มีการจัดแต่งภูมิสถาปัตย์และพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการที่มีความสวยงาม
รื่นรมย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาเมืองเพื่อตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว นักธุรกิจรวมทั้งประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาที่พักอาศัยขนาดใหญ่รองรับผู้มาพักอาศัย
เป็นจ้านวนมาก ดังนั้ นจึงมีผลกระทบทางสังคม ในด้านต่างๆ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเป็นผลกระทบจากการ
เจริญเติบโตของเมือง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ป ระชาชนท้องถิ่นยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบเมือง (จากการ
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ส้ารวจทางสั งคมส่วนใหญ่ เห็น ด้วยกับ โครงการ) จากการประเมินผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด้าเนินโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ระยะก่อสร้าง
(1) การประกอบอาชีพและรายได้
การดัดแปลงอาคารจะท้าให้เกิดการจ้างแรงงาน และจะมีเงินหมุนเวียนส้าหรับค่าจ้าง
แรงงาน โดยที่โครงการว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเป็นการลด
การอพยพโยกย้ายแรงงานมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทางอ้อมใน
ด้านการค้าและบริการ และในการดัดแปลงอาคารนั้นจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างจ้านวนมาก เป็นการสร้างแหล่ง
งานให้กับแรงงานและธุรกิจการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเป็นการเพิ่ มมูลค่าให้กับที่ ดิน ท้าให้มีเงิน
หมุนเวียนภายในระบบ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
(2) วิถีชีวิตประจ้าวัน
ในช่ว งการดัดแปลงอาคารอาจท้ าให้ วิถีชี วิต ประจ้าวันของคนในชุมชนบริเวณพื้ น ที่
โครงการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เนื่องจากการก่อสร้างอาจส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด เกิดความไม่สะดวกใน
การเดินทาง มีเสียงดังรบกวนและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลกระทบ
ระยะสั้ น โครงการได้ ก้าหนดมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เนื่องจากในช่วงการดัดแปลงอาคาร จะมีผู้ใช้บริการซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ซึ่งแม้ว่าโครงการจะไม่ อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยในพื้นที่โครงการ การเข้ามาของคนงานต่างถิ่นอาจ
ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ โดยคาดว่าจะเกิดจากพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เช่น การมั่วสุม เล่นการพนัน
การลักขโมย และการก่ออาชญากรรม เป็ น ต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น อีกทั้ ง
โครงการได้ก้าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขรวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส้ า หรั บ ด้ า นการเกิ ด อั ค คี ภั ย จะจั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ในการดู แ ล
ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้น ที่โครงการ รวมทั้งจัดให้ มีถังดับเพลิ งเคมีไว้ในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านอัคคีภัย อีกทั้งโครงการจัดให้มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้ว
โครงการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้น ที่ข้างเคียง ตลอดจนให้มีการตรวจสอบ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาเปิดด้าเนินการ
(4) การท่องเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยาเป็ น แหล่ งท่องเที่ย วประเภทธรรมชาติที่มี ชื่อเสียงทางทะเลแห่ งหนึ่งของ
ประเทศ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจนได้รับการก้าหนดให้เป็นเมืองที่อยู่ใน
เขตพื้นที่การพัฒนาตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้สถานที่ส้าคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด ได้แก่ เขาพระต้าหนักหรือเขา
พระบาท
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(5) วัฒนธรรม ประเพณี
บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองหนาแน่นปานกลาง การใช้ประโยชน์พื้นที่
ในชุม ชนส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ พั กอาศัย ร่ ว มกั บ การค้าขายและเป็ น พื้ น ที่ ว่าง มีวิถีก ารด้าเนิ น ชีวิตแบบสมั ยใหม่
สอดคล้องกับความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี ความทันสมัย อีกทั้ง ในบริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้เป็นที่ตั้งของพื้นที่
อนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมแต่อย่างใด
(6) ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล
• กลุ่มพื้นที่หลัก
- กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ ปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัด
จากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
• กลุ่มพื้นที่รอง
- กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น ปั ญ หา พบว่ า ปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างกั งวลมาก ได้ แ ก่ ท้ าให้ เกิ ด ปั ญ หาระบบ
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ท้าให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- กลุ่ ม ตัว อย่ างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายประเด็น ปั ญ หาพบว่า ปั ญ หาที่กลุ่ ม ตัวอย่างกังวลมาก ได้แก่ ท้ าให้ เกิดปั ญ หาระบบ
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) และท้าให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
• กลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหว มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ ท้าให้เกิดอัคคีภัย ท้าให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท้าให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ท้าให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และท้าให้เกิด
เสียงดัง
• กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ ท้าให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ท้าให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และท้าให้เกิดเสียงดัง
• กลุ่ ม ผู้ น้ าชุ มชน มี ข้อ ห่ ว งกั งวล ได้ แก่ ท้ าให้ การจราจรคั บคั่ ง/ติ ดขัด ท้ าให้ เกิ ด
อุบัติเหตุการจราจร ท้าให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และท้าให้เกิดเสียงดัง
ระยะด่าเนินการ
(1) การประกอบอาชีพและรายได้
ระยะด้ า เนิ น การก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมโดยรวม กล่ า วคื อ
การด้าเนินงานของโครงการเป็นโรงแรม ส่งผลให้ เกิดการจ้างงานในต้าแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่ วนของ
โรงแรม พนั กงานท้ าความสะอาด คนสวนและพนั กงานรั ก ษาความปลอดภั ย ช่ างเทคนิ ค และพนั ก งาน
บั ญชี -การเงิน ซึ่ งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานดังกล่ าวได้ ซึ่ งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของ
ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุ มชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ
ซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอันเป็นการช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้
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(2) วิถีชีวิตประจ้าวัน
สภาพสังคมในปัจจุบั นของพื้นที่โครงการเป็นสังคมเมืองที่ยังไม่มีความหนาแน่นมาก
เมื่อมีการด้าเนินโครงการวิถีชีวิตประจ้าวันของคนในชุมชนยังคงมีสภาพเป็นสังคมเมือง อย่างไรก็ตาม โครงการ
ได้มาใช้ทรัพยากรในพื้น ที่ ซึ่งอาจจะเกิดปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณู ปโภค
และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย ถ้ามีการด้าเนินโครงการ
(3) ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจากภายนอกพื้นที่และพนักงานเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในโครงการ
ท้าให้มีคนแปลกหน้ามากขึ้นในชุมชน อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท้าให้ต้องระมัดระวัง
ความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่ และมีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ที่คุณภาพและราคาสูง สามารถคัดกรองผู้เข้ามาอาศัยได้ อีกทั้งโครงการ ได้ก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) การท่องเที่ยวในพื้นที่
ระยะด้าเนินการโครงการสามารถรองรับผู้ใช้บริการที่มาท่องเที่ยว และผู้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจการท่องเที่ยว นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และธุรกิจ
การค้าของเมืองพัทยาส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งในภาพรวมของเมืองพัทยาและในระดับชุมชนดีขึ้น
(5) วัฒนธรรม ประเพณี
เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว สภาพชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไม่มีแล้ ว สภาพสังคมวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมือง การด้าเนินโครงการจึงรองรับการเจริญเติบโตของเมือง
(6) ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล
• กลุ่มพื้นที่หลัก
- กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ ปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัด
จากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ และปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
• กลุ่มพื้นที่รอง
- กลุ่ มตั วอย่ างในระยะมากกว่ า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นปัญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างกังวลมาก คือ ท้าให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า/ประปา)
- กลุ่ มตั วอย่ างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นปัญหาพบว่า ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างกังวลมาก คือ ท้าให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า/ประปา)
• กลุ่มตัวอย่างพื้น ที่อ่อนไหว มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ ท้าให้ การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ท้าให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และท้าให้เกิดเสียงดัง
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• กลุ่ มตัว อย่ างหน่ วยงานราชการ มี ข้อห่ ว งกังวลในระดั บปานกลาง ได้แ ก่ ท้ าให้
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ท้าให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร และท้าให้เกิดเสียงดัง
• กลุ่ ม ผู้ น้ าชุ มชน มี ข้อ ห่ ว งกั งวล ได้ แก่ ท้ าให้ การจราจรคั บคั่ ง/ติ ดขัด ท้ าให้ เกิ ด
อุบัติเหตุการจราจร และท้าให้เกิดเสียงดัง
(7) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม
จากการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการ และข้อห่วงกังวลของกลุ่มที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและด้าเนินการโครงการทั้ง 5 กลุ่ม จากการส้ารวจข้อมูลทางสังคมน้าไปสู่การ
ก้าหนดมาตรการและแก้ไขผลกระทบทางสังคม เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการ
รวมทั้งมีการด้าเนินการให้ผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการบรรเทาลงและเป็นที่ยอมรับของประชาชนบริเวณ
ที่อาศัยรอบพื้นที่โครงการและเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยาต่อไป
4.4.2 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
ประชากรของเมื อ งพั ท ยา ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ด้ ว ยคนไทยไม่ มี ปั ญ หาด้ านการ
แบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒ นธรรม และเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการใช้ ชีวิตร่วมกันอย่าง
ประสมกลมกลื น ของชาวไทย และชาวต่ า งชาติ ดั ง นั้ น คาดว่ า ทั้ งในระยะก่ อ สร้า งและระยะด้ า เนิ น การ
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)
4.4.3 การศึกษา
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
ในช่วงการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้อาคารจะมีคนงานเข้ามาในพื้นที่โครงการ
ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลาสั้นๆ จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในด้านการใช้ บริการที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส้าคัญ ส้าหรับระยะด้าเนินการโครงการจะมีผู้ ใช้บริการซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาจจะมี
บุตรหลานบางส่วน และเลือกศึกษาในสถานศึกษาอื่นในเขต และนอกเขตพื้นที่ เนื่องจากความสะดวกด้านการ
เดินทาง อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานศึกษาในพื้นที่ศึกษาในพื้นที่ เมืองพัทยาจะสามารถรองรับการบริการด้าน
การศึกษาอย่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)
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4.4.4 การสาธารณสุข
1) สถานภาพด้านสุขภาพ
(1) ระยะก่อสร้าง
• คนงานก่อสร้าง
ในการดัดแปลงอาคารจะมีคนงานก่อสร้างทั้งที่เป็นแรงงานคนไทยและแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาในชุมชนจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้้าเสีย ปัญหาปริมาณมูลฝอย/ความ
สกปรก ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลงพาหะน้าโรค และเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรค ทั้งนี้ การอยู่อาศัยของคนงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการที่คนงานเป็นแรงงานต่างด้าว
อาจเป็นพาหะน้าโรคติดต่อได้ ซึง่ การเพิ่มขึ้นของจ้านวนคนงานก่อสร้างในชุมชน อาจจะส่งผลให้ คนงานที่ต้อง
ท้างานและสั มผั สกับ มลพิษและสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในงานก่อสร้างตลอดเวลาที่ด้าเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้าง รวมถึงปั ญ หาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ท้าให้ เกิดอุบัติเหตุจนท้าให้ เกิดการบาดเจ็บ
ทุพพลภาพ หรือถึงชีวิตจากความประมาท
• ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
ในการดัดแปลงอาคารอาจท้าให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน การจราจร และ
การร่ ว งหล่ น ของวั ส ดุ / เศษวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง ที่ อ าจส่ งผลกระทบทางร่ างกาย ทางด้ านจิ ต ใจที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด
ความเครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลท้าให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเจ็บป่วยหรือ กระตุ้นให้ผู้ป่วยบางรายที่
หายป่วยแล้วกลับมาป่วยอีกครั้ง โดยการประเมิน ผลกระทบหลักและผลกระทบรองทางสุขภาพในช่วงการ
ดัดแปลงอาคารของโครงการพร้อมทั้งมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านสุขอนามัย รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.4-1 และตารางที่ 4.4-2 ซึ่งตามที่โครงการก้าหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากโครงการในช่วงการดัดแปลงอาคารมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านสุ ขภาพอนามั ย ของประชาชนโดยรอบได้ อีกทางหนึ่ ง เช่น มาตรการในการจั ดการน้้าเสี ย มาตรการ
ด้านการจัดการมูลฝอย มาตรการด้านการจราจร เป็นต้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ก้าหนดไว้
การด้าเนินโครงการในช่วงการดัดแปลงอาคารจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ด้านสุขภาพต่อประชาชนที่อยู่
โดยรอบ
(2) ระยะด่าเนินการ
กิจกรรมในระยะด้าเนินการมีลักษณะเป็นโรงแรม ซึ่งรองรับผู้ใช้บริการจากภายนอก
พื้นที่ เมื่อเปิดด้าเนินการโครงการจะท้าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง เสียง น้้าเสีย ขยะมูลฝอย
และไอเสียจากรถยนต์ รวมทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราในเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีการท้าความสะอาด
ภายในอาคารไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นเหตุให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการเกิดโรคระบบ
หายใจ เป็นต้น ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ ถ้าเกิดในปริมาณที่มาก
อาจส่งผลกระทบไปยังประชาชนที่อยู่รอบโครงการ อีกทั้งส่งผลให้พื้นที่โครงการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
และแมลงพาหะน้าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคที่ติดต่อมาสู่คนได้ รวมถึงการ
ปฏิบัติตัวของผู้ท้าหน้าที่จัดการมูลฝอยภายในโครงการ การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการจัดการ
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มูลฝอยอาจน้าพาโรคมาสู่ผู้พักอาศัยในโครงการได้ง่ายและรวดเร็วหากไม่มีมาตรการป้ องกัน รวมถึงปัญหา
ด้านการจราจรและปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจรภายในโครงการหรืออุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบ
จากกิจกรรมของผู้ใช้บริการ
จากสถานภาพด้านสุขภาพที่รายงานมาแล้วข้างต้นพบแนวโน้มของประชาชนมีการ
อุ บั ติ โ รคอั น ดั บ แรก คื อ โรคระบบหายใจ ซึ่ ง เมื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาร่ ว มกั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในระยะ
ด้าเนินการแล้ว จะพบว่า แนวโน้มที่จะท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ โรคที่เกิดจากมูลฝอยและน้้า
เสีย โรคระบบย่อยอาหาร โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะน้าโรค โรคระบบหายใจจากฝุ่นละออง โรค
ระบบประสาทหูเสื่อมจากเสียง โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะน้าโรค อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการ
เปิดด้าเนินการ และอุบัติเหตุจากอัคคีภัย
การพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ่ โ ดยรอบพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยรอบพื้ น ที่ โ ครง การ
ประกอบด้ ว ยที่ พั ก อาศั ย พาณิ ช ยกรรม ชุ ม ชน มี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยรอบและ
สอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับที่ท้างานแบบย่านธุรกิจชานเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้มี
การพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาสภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการใน ระยะ 1.1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ พบว่า มีโครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จย้อนหลัง 3-5 ปี เช่น โครงการ อุทิศ คอร์ต สูง 5 ชั้น ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตก
ระยะทางประมาณ 17 เมตร โครงการ Sunview Place สู ง 6 ชั้ น ห่ างจากโครงการไปทางทิ ศ ตะวัน ตก
ระยะทางประมาณ 45 เมตร โครงการ Chokdee Inn สูง 4 ชั้นห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ 42 เมตร โครงการ Apple Inn สูง 5 ชั้น ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ
54 เมตร โครงการ Nature view Hotel Pattaya สู ง 7 ชั้ น ห่ างจากโครงการไปทางทิ ศ เหนื อ ระยะทาง
ประมาณ 140 เมตร โครงการ Mercure Pattaya Hotel สู ง 8 ชั้ น ห่ า งจากโครงการไปทางทิ ศ เหนื อ
ระยะทางประมาณ 230 เมตร โครงการ โฟร์ซีซั่นส์เพลส สูง 7 ชั้น ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออก
ระยะทางป ระมาณ 225 เมตร โครงการ Sutus Court สู ง 7 ชั้ น ห่ างจากโครงการไปท างทิ ศ
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ระยะทางประมาณ 270 เมตร โครงการ Diamond City Place สู ง 6 ชั้น ห่ างจาก
โครงการไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 260 เมตร โครงการ The Urban Pattaya Condominium สูง 8
ชั้น ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 280 เมตร โครงการ Neta Resort Pattaya สูง 5
ชั้น ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 290 เมตร โครงการ Pattaya Bay Resort สูง 8
ชั้น ห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 230 เมตร แสดงดังรูปที่ 4.4-1
ในช่วงเปิดด้าเนินการ ตามแนวทางการประเมิ นผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ของส้านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบหลักและผลกระทบรองทางสุขภาพในระยะด้าเนินการ
ของโครงการรายละเอี ย ดแสดงดั ง ตารางที่ 4.4-3 และตารางที่ 4.4-4 ซึ่ งตามที่ โครงการได้ก้ าหนดให้ มี
มาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการในช่วงเปิดด้าเนินการ มาตรการดังกล่าว
สามารถช่ ว ยป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนโดยรอบได้ อี ก ทางหนึ่ ง
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เช่ น มาตรการในการจั ด การน้้ าเสี ย มาตรการด้ านการจัด การมู ล ฝอย มาตรการด้ านการจราจร เป็ น ต้ น
หากโครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต่ า งๆที่ ก้ า หนดไว้ คาดว่ า โครงการจะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ (0)
ด้านสุขภาพต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ
2) สถานภาพด้านสาธารณสุข
(1) ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบต่อความเพียงพอของสถานบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา เนื่องจากมีคนงานของโครงการเข้ามาท้างานในพื้นที่ ในปัจจุบันเมืองพัทยามีสถานพยาบาล
ซึ่งสามารถให้บริการทางด้านสาะรณสุขได้อย่างเพียงพอ เช่น โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล โรงพยาบาลพัทยา
อินเตอร์ โรงพยาบางเมืองพัทยา และคลินิกเอกชนหลายแห่ง นอกจากนี้ภายในพื้นที่อ้าเภอบางละมุงยังมีร้าน
ขายยาหลายแห่ง ส้าหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ใกล้ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ห่างจากพื้นที่โครงการ ระยะทาง
240 เมตร เป็ น โรงพยาบาลขนาด 110 เตี ย ง ประกอบด้ ว ย ห้ อง ไอซี ยู ห้ อ งคลอด ห้ อ งเอ็ ก ซเรย์
ห้องปฎิบัติการ ห้องจ่าย ห้องผ่าตัด ห้องกายภาพ คลิ นิกผิวหนัง และความงาม คลินิกทันตกรรม และคลินิก
เฉพาะด้านต่างๆ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงประเมินได้ว่าในช่วงการดัดแปลงอาคารที่มีคนงานเข้ามา
ท้างานในพื้นที่จะไม่ส่งผลต่อการใช้บริการสถานพยาบาลในพื้นที่ นอกจากนี้ทางผู้รับเหมาจะจัดให้มีอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถยนต์ส้าหรับน้าคนเจ็บส่งสถานพยาบาลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินประจ้าที่หน้างาน
ตลอดระยะเวลาท้างาน
(2) ระยะด่าเนินการ
ในระยะด้าเนินการมีลักษณะเป็นโรงแรม ซึ่ง สถานพยาบาลที่ต้องรองรับผู้ใช้บริการ
จากภายนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น คือ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ทั้งนี้ จากสภาพปัจจุบันพื้นที่เมืองพัทยาเป็นชุมชนเมือง
หากมีการเจ็บป่วยจึงมีทางเลือกในการรักษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก
และซื้ อ ยากิ น เอง จึ งท้ า ให้ ผู้ ป่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษามี ไม่ ม ากนั ก ซึ่ งสถานบริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข เหล่ า นี้
มีศักยภาพที่จะให้บริการกับประชาชนที่พักอาศัยภายในโครงการอย่างเพียงพอ
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รูปที่ 4.4-1 แผนที่แสดงกิจกรรมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จย้อนหลัง 3 ปี
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ตารางที่ 4.4-1 สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ผลกระทบหลัก
(Major impact)
1. โรคระบบหายใจจาก
ฝุ่นละออง

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- ผลกระทบจากกิจกรรมการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างในการ
ดัดแปลงอาคารอาจ
ก่อให้เกิดมลภาวะจากสิ่ง
คุกคามทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพได้ เช่น
โรคระบบหายใจ ฝุ่นละออง
จากการก่อสร้าง โรคจาก
สารเคมี หากไม่มีการควบคุม
ที่ดี
- การท้างานในบริเวณที่เป็น
พื้นที่อับชื้น การระบาย
อากาศไม่ดีเป็นระยะ
เวลานาน

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
- ผลกระทบระยะเวลา
- ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อ
ประมาณ 6 เดือน
สุขภาพแนวโน้มอัตราการ
เฉพาะบางช่วงเวลา
ป่วยด้วยโรคระบบหายใจ
การดัดแปลงอาคาร
เช่น ไข้หวัด โรคภูมแิ พ้
บริเวณโครงการและ
หลอดลมอักเสบ โรคปอด
พื้นที่ใกล้เคียง
อักเสบเพิ่มขึ้น
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นและสารเคมีให้กับ
คนงานก่อสร้าง
2. ฉีดพรมน้้าบริเวณพื้นที่กอ่ สร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น
วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
3. ติดตั้ง Mesh Sheet ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้น
สูงสุดโดยรอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง
4. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้
ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้าง
อีก 3 ด้านให้มิดชิด
5. การกระท้าใดๆทีอ่ าจก่อให้เกิดมลภาวะให้จัดท้า
ในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคาและ
ผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน
6. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออกให้
ปราศจากเศษดินทรายตกค้างตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง
7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองหรือเก็บไว้
ที่หน้างานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปก้าจัด
เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง
8. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก
9. ไม่ให้คนงานท้างานในบริเวณที่ปิดทึบหรือ
อับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
1. โรคระบบหายใจจาก
ฝุ่นละออง (ต่อ)
2. โรคประสาทหูเสื่อม
จากเสียง

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

- เสียงจากการดัดแปลงอาคาร
และการท้างานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์จาก
กิจกรรมการดัดแปลงอาคาร
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
- เสียงดัง ผลกระทบต่อ
สุขภาพ แนวโน้มการ
เจ็บป่วย การเสื่อมของ
ประสาทหูเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะคนงานและ
ประชาชนโดยรอบ
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วย
จากระบบประสาทหูเสื่อม
การเจ็บครรภ์ก่อนก้าหนด
คลอดของสตรีมีครรภ์ที่อาจ
เพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น

ขอบเขตของผลกระทบ

- ผลกระทบระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน
เฉพาะบางช่วงเวลา
การดัดแปลงอาคาร
บริเวณโครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียง
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10. ไม่ให้คนงานท้างานในบริเวณที่ปิดทึบหรือ
อับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
1. จัดให้มีเจ้าหน้าทีจ่ ากโครงการเข้าพบผูพ้ ักอาศัย
ข้างเคียงโครงการเป็นประจ้าตลอดระยะเวลา
การดัดแปลงอาคาร พร้อมทั้งให้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
ให้ติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็นที่บริเวณโครงการเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้อง
หาแนวทางแก้ไขโดยทันที
2. หันทิศทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่ทอี่ ยู่ใกล้เคียง
3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่
ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากอาคารที่พักอาศัยบริเวณ
พื้นที่โครงการและชุมชนข้างเคียงที่อยู่ตดิ กับ
พื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
2. โรคประสาทหูเสื่อม
จากเสียง (ต่อ)

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบทางสังคม
- ผลกระทบต่อระบบบริการ
สุขภาพ แนวโน้มมีความ
ต้องการดูแลสุขภาพการใช้
บริการสุขภาพโดยรวม
เพิ่มขึ้น

ขอบเขตของผลกระทบ

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. เข้มงวดต่อคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น
การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกันการ
กระแทก การเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างด้วยความ
นิ่มนวล
5. ลดจ้านวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่
อยู่ใกล้เคียงกัน
6. กรณีใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการตอกที่
ก่อให้เกิดเสียงดังต้องหาวัสดุ เช่น กระสอบหรือ
อื่นๆมารองรับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรมในเวลา
เดียวกัน
7. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบ้ารุงรักษา
อย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่าง
สม่้าเสมอ ในระหว่างการก่อสร้าง
8. ใช้น้ามันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่าง
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร
9. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็ว
เกินไป
10. ก้าหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
ให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น และ
งดกิจกรรมที่ท้าให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน
ของประชาชนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
11. จัดพื้นที่เฉพาะในการท้ากิจกรรม เช่น
การเชื่อม การบัดกรี เป็นต้น ให้กระท้าในห้องที่
มิดชิดและอยู่หา่ งจากพื้นที่ที่มีผู้อาศัยมากที่สุด
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ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

2. โรคประสาทหูเสื่อม
จากเสียง (ต่อ)

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้
อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพือ่ ลดระดับเสียง
13. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ
ทางโครงการต้องก้าชับผู้รับเหมาให้ด้าเนินการ
ขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และ
ควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น
เหล็กเส้น ซึ่งการกระท้าดังกล่าวจะก่อให้เกิด
เสียงดังรบกวนรวมทั้ง Tower crane ในการ
ขนย้ายวัสดุกอ่ สร้างไปยังต้าแหน่งต่างๆ ภายใน
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
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ตารางที่ 4.4-2 สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ผลกระทบรอง
(Minor impact)
1. โรคระบบทางเดินอาหาร

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

- อาจมีสาเหตุมาจากขาดการ
สาธารณสุขที่ดี โดยเฉพาะ
ในเรื่องของน้้าดื่ม น้้าใช้ และ
พฤติกรรมการบริโภค รวมทั้ง
การไม่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
และขาดสุขอนามัยพื้นฐาน

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- ผลกระทบระยะเวลา
- การดื่มน้้า หรือรับประทาน
ประมาณ 6 เดือน
อาหารที่ไม่สะอาดท้าให้มี
เฉพาะบางช่วงเวลา
แนวโน้มป่วยด้วนระบบ
การดัดแปลงอาคาร
ทางเดินอาหารมาขึ้น
บริเวณโครงการและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
พื้นที่ใกล้เคียง
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. จัดเตรียมน้้าดื่ม (อย่างน้อยคนละ 2 ลิตร/วัน)
ที่สะอาดไว้อย่างพอเพียง
2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้าดื่ม
3. จัดห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ
และก้าชับให้คนงานดูและความสะอาด
สม่้าเสมอ
4. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะ
ในการรับประทานอาหาร เช่น
การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น
5. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกัน
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือ
โรคติดต่อ
6. ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือ
หลังจากเข้าห้องน้้า

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
2. โรคผิวหนัง

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี
เช่น ผงปูนซีเมนต์ หรือน้้ายา
ต่างๆ ที่ใช้ในการดัดแปลง
อาคาร
- ขาดการดูแลรักษาสุขอนามัย
ของผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- ผลกระทบระยะเวลา
- การแพ้ฝุ่นละอองหรือ
ประมาณ 6 เดือน
สารเคมี เช่น ผงปูนซีเมนต์
เฉพาะบางช่วงเวลา
หรือน้้ายาต่างๆ ที่ใช้ในการ
การดัดแปลงอาคาร
ก่อสร้าง ท้าให้มแี นวโน้ม
บริเวณโครงการและ
ป่วยด้วยโรคผิวหนังเพิ่มขึ้น
พื้นที่ใกล้เคียง
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ติดตั้งผ้าใบโดยรอบแต่ละอาคารเพื่อป้องกัน
ฝุ่นละอองรวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ฟุ้งกระจาย
ไปยังพื้นที่ข้างเคียง
2. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือ
ทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสผงปูนซีเมนต์หรือ
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการท้างาน
3. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่าง
สม่้าเสมอ
4. ล้างท้าความสะอาดรองเท้าที่ใส่ท้างาน
ทุกครั้งและตากให้แห้งก่อนน้ามาใส่

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
3. โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็น
พาหะน่าโรค

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน้า
โรคจะน้าเชื้อโรคจากแหล่งที่
ติดเชื้อจากสัตว์หรือจากมนุษย์
แล้วท้าการแพร่เชื้อไม่วา่ จะ
ผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อตัวกลาง
หรือว่าจะเป็นการแพร่เชื้อ
โดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การ
แพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรง
ด้วยการกัด ต่อย หรือการติด
เชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดย
ทางอ้อมโดยผ่านการแพร่เชื้อ
ของเชื้อโรคยุงและเห็บนั้นเป็น
พาหะน้าโรคที่เด่นชัดที่สุด
เนื่องจากว่าพวกมันมีรูปแบบใน
การแพร่เชื้อที่ได้ผลที่สุด คือ
การแพร่เชื้อโดยการดูดเลือด

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- ผลกระทบระยะเวลา
- การเพิ่มขึน้ ของประชากรอย่าง
ประมาณ 6 เดือน
คาดไม่ถึงและการขยับขยาย
เฉพาะบางช่วงเวลา
ของพืน้ ที่เมืองอย่าง ไม่มีการ
การดัดแปลงอาคาร
ควบคุมซึ่งหมายความว่าพวก
บริเวณโครงการและ
เราก้าลังย้ายเข้าไปสู่เขตทีอ่ ยู่
พื้นที่ใกล้เคียง
อาศัยของสัตว์รบกวนตาม
ธรรมชาติ และสัตว์รบกวน
เหล่านี้ได้พบกับพื้นที่
ทางเลือกในการแพร่พันธุ์ที่
สมบูรณ์แบบในสิ่งก่อสร้างที่
สร้างโดยมนุษย์ ซึ่งเป็น
แนวทางให้เกิดโรคระบาดจาก
สัตว์ได้อีกทางหนึ่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้้าท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการ
เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ
2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอและดูแลความสะอาด
ไม่ให้มีมูลฝอยล้นถังเพื่อป้องกันสัตว์พาหะ
น้าโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ
รบกวน
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รกั ษาความสะอาดห้องส้วม
และห้องอาบน้้าอยู่ประจ้า
4. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง
5. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขาภิบาล
6. ก้าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรค เช่น ยุง
แมลงสาบ แมลงวัน หนู ตลอดจนห้องน้า้
ห้องส้วม

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
4. โรคที่เกิดจากคนที่เป็น
พาหะน่าโรค

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อ
ถึงกันได้ระหว่างบุคคลโดยมี
เชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ เป็นสาเหตุ
ของโรค และถึงแม้วา่ เชื้อโรค
จะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ก็เป็น
ปัจจัยร่วมที่ส้าคัญที่จะท้าให้
เกิดโรคติดต่อนั้น ๆ ขึ้น

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- ผลกระทบระยะเวลา
- แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
ประมาณ 6 เดือน
ประชาชนอาจส่งผลต่อ
เฉพาะบางช่วงเวลา
ฝุ่นละอองแนวโน้มป่วยด้วย
การดัดแปลงอาคาร
โรคระบบทางเดินหายใจ
บริเวณโครงการและ
เช่น ไข้หวัด โรคภูมแิ พ้
พื้นที่ใกล้เคียง
ตลอดจนจากความเป็นอยู่ที่
ไม่ถูกสุขลักษณะอาจท้าให้
คนเป็นโรคหรือคนเป็น
พาหะได้
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
เพื่อป้องกันการเป็นพาหะน้าโรค เช่น
โรคไข้หวัด โรควัณโรค เป็นต้น
2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าท้างาน
และหลังเข้ารับท้างานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(6 เดือน/ครั้ง)
3. ล้างท้าความสะอาดรองเท้าท้างานทุกครั้ง
หลังเลิกใช้งานและตากให้แห้งก่อนน้าไปใส่
4. มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขภาพอนามัย
บุคคล
5. จัดระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้แก่
คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก
ห้องน้้า น้้าใช้ การระบายน้า้ เสียจากส้วม
ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจ้านวนและ
คุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกัน
7. ควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้า้ และสบู่ โดยเฉพาะ
หลังจากไอและจาม
8. ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งที่ไอและจาม

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
5. อุบัติเหตุจากการจราจร

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- ในการดัดแปลงอาคารการ
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น
การจราจรของผู้พักอาศัย
แต่ก็เพียงเล็กน้อย

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- ผลกระทบระยะเวลา
- แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
ประมาณ 6 เดือน
การจราจรอาจส่งผลท้าให้
เฉพาะบางช่วงเวลา
ได้รับบาดเจ็บ และทุพลภาพ
การดัดแปลงอาคาร
จากอุบัติเหตุจากการจราจร
บริเวณโครงการและ
ทั้งภายในโครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียง
ภายนอกโครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จัดให้มีป้ายชือ่ โครงการ และลูกศรแสดง
ทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอ
เลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย
2. จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออกโครงการ รวมถึง
รถของผู้รับเหมาไม่เกินกฎหมายก้าหนดและ
ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
3. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพือ่ รอขนส่งดิน
รับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณ
ด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวาง
จราจรอย่างเด็ดขาด
4. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้บรรทุก
น้้าหนักเกินมาตรฐานก้าหนดเพราะอาจท้าให้
ถนนช้ารุด

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

5. อุบัติเหตุจากการจราจร
(ต่อ)

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. ใน ก ารบ รรทุ ก วั ส ดุ ที่ ใช้ ใน ก ารก่ อ ส ร้ าง
ต้ อ งขั บ รถด้ ว ยความระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เศษ
โดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชนและจุดเข้ า -ออก
พื้นที่โครงการ
6. เลื อ กขนาดรถบรรทุ ก ที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
การก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามเหมาะสม พร้ อ มทั้ ง
มีการวางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น
เส้ น ทางที่ ใช้ ในการขนส่ ง เวลาที่ ข นส่ ง และ
ความถี่ ใ นการขนส่ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนการด้ า เนิ น งานและลดผลกระทบต่ อ
ปริมาณจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
7. ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารขนส่ ง ดิ น และวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว น คื อ ภายในเวลา 07.0009.00 น. และ 15.00-17.00 น. เวลากลางคืน
วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขั ตฤกษ์
และให้เป็นไปตามกฏหมายก้าหนด และขนส่ง
ในช่ ว งเวลาที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า
พนักงานต้ารวจท้องที่ให้บรรทุก 6 ล้อ สามารถ
สัญจรบนถนนบริเวณโครงการ
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ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
6. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
- กิจกรรมในการดัดแปลง
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- ผลกระทบระยะเวลา
อาคารอาจก่อให้เกิด
- เนื่องจากอาคารของ
ประมาณ 6 เดือน
อุบัติเหตุ เช่น การร่วงหล่น
โครงการเป็นอาคารมีความ
เฉพาะบางช่วงเวลา
ของวัสดุจากห้องพัก เป็นต้น
สูงหลายชัน้ จึงอาจท้าให้เกิด
การดัดแปลงอาคาร
อุบัติเหตุจากการพลัดตก
บริเวณโครงการและ
จากที่สูง และจากการใช้
พื้นที่ใกล้เคียง
เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เช่น การบาดเจ็บอุบัติเหตุ
การเสียชีวิตมีแนวโน้มของ
อัตราการป่วย อัตราการตาย
ที่เพิ่มขึ้น
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ก่อนที่จะท้าการก่อสร้างโครงการจะต้องจัดให้มี
เจ้ า หน้ า ที่ จากบริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาเข้ า ไปแจ้ ง
บ้ า นพั ก อาศั ย บริ เวณใกล้ เคี ย ง พร้ อ มทั้ ง ให้
หมายเลขโทรศั พ ท์ข องเจ้ า หน้า ที่ ควบคุ มการ
ก่อ สร้า งเพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่อ กั บ โครงการได้
โดยตรงซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบ ต้องหาแนว
ทางแก้ไขโดยทันที
2. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องท้าแผงตาข่าย
กั้นรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กขึงด้วยตาข่ายถี่
ทุกชั้น
3. ทุก 2-3 ชั้นต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบ
เพื่อ ใช้ในการท้าผนังภายนอกคนงานที่ท้างาน
ก่อสร้าง
4. บริเวณทางเข้า-ออกต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน
และยานพ าหนะต่ า งๆ ตลอด 24 ชั่ ว โมง
เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. ติดป้ ายแนะน้ า การท้ า งาน ป้ า ยเตือ น เพื่ อ ให้
คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
6. จัดเตรีย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกันอั นตรายส่วนบุ คคล
ในระห ว่ า งการท้ า งานให้ กั บ คนงาน เช่ น
หมวกนิ ร ภั ย แว่ น ตานิ ร ภั ย ห น้ า กากกั น
ฝุ่นละออง ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

6. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง
(ต่อ)

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. จั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง
8. การก่ อ สร้ า งทุ ก ขั้ น ตอนจะต้ อ งมี วิ ศ วกร
ที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุม
ดูแลอย่า งใกล้ ชิดเพื่อ ให้ ก ารก่ อ สร้างเป็ น ไป
ตามหลั ก วิ ศ วกรและปลอดภั ย ต่ อ คนงาน
และชุมชนใกล้เคียง
9. ปฏิ บั ติ ต ามในการก้ า หนดรายละเอี ย ดให้
ครอบคลุ ม ตามกฎกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึง
การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คลและให้
ทางโครงการสามารถควบคุ ม ตรวจสอบ
ผู้รับเหมาให้ปฏิบัตตามอย่างเคร่งครัด
10. ห้ า มติ ดตั้ง กองเครื่อ งมือ หรือ ขึ้ น โครงสร้ า ง
ใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้ รับเหมาจะต้องจัดให้มี
พื้ นที่ ส้า หรับ การดั งกล่า วภายในเขตที่ ดิ น ที่
ด้าเนินการก่อสร้าง
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ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
7. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- อาจก่อให้เกิดการอัคคีภัย
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
สูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจร

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การได้รับอุบัติเหตุจาก
อัคคีภัยมีแนวโน้มของอัตรา
การป่วยเพิ่มขึ้น เช่น
สูญเสียอวัยวะ สูญเสีย
สมรรถภาพ ทุพพลภาพ
หรืออาจถึงสูญเสียชีวิตได้
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการ
ดูแลสุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย

ขอบเขตของผลกระทบ
- ผลกระทบระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน
เฉพาะบางช่วงเวลาการ
ดัดแปลงอาคารบริเวณ
โครงการและพื้นที่
ใกล้เคียง
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. เก็ บ วั ส ดุ ที่ ติ ด ประกายไฟได้ ง่ า ยห่ า งจาก
บ ริ เ ว ณ ที่ มี ก าร เชื่ อ ม ห รื อ บ ริ เ ว ณ ที่ มี
ประกายไฟ
2. ควบคุมดูแลและสอดส่อ งการใช้ไฟฟ้าและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จ้าเป็น
3. ห้ ามสู บ บุ ห รี่ ใ นบ ริ เ วณ วั ต ถุ ไวไฟ แ ละ
ขณะปฏิ บั ติ ง านจั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงาน
คอยก้ากับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
4. มีถั งดับ เพลิงเคมีชนิดมือ ถื อ อยู่ใ นบริเวณที่
เห็นชัดเจนและสะดวกใช้
5. ติ ด ป้ า ยค้ า แนะน้ า การใช้ ที่ ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที
6. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ ไฟฟ้าและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จ้าเป็น
7. จั ด ให้ มี ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ในสถานที่ ค าดว่ า
จะเกิ ด ไฟไหม้ ได้ ง่า ย โดยเฉพาะสถานที่ มี
สารไวไฟ

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
8. สังคม

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- การเพิ่มขึ้นของคนงานก่อสร้าง
ต่อชุมชน
- การดัดแปลงอาคารอาจมี
คนงานทั้งที่เป็นแรงงาน
คนไทยและแรงงานต่างด้าว
ซึ่งการอยู่อาศัยของคนงานที่
ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการที่
คนงานเป็นแรงงานต่างด้าว
อาจเป็นพาหะน้าโรคติดต่อได้

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการ
ดูแลสุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย
- ผลกระทบต่อเครือข่าย
สนับสนุนทางสังคมลดลง
เช่น เครือข่ายสนับสนุน
การช่วยเหลือทางสังคม
จากญาติพี่น้อง เพื่อน
องค์กร หรือชมรมทาง
สังคมของชุมชน การมี
กิจกรรมทางสังคมลดลง

ขอบเขตของผลกระทบ
- ผลกระทบระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน
เฉพาะบางช่วงเวลาการ
ดัดแปลงอาคารบริเวณ
โครงการและพื้นที่
ใกล้เคียง
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ผลก ระท บ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ด้ า น ต่ างๆ เช่ น
ด้ า นกายภาพ ชี ว ภาพ และคุ ณ ค่ า การใช้
ประโยชน์ข องมนุษ ย์ เพื่ อ ไม่ ให้ ส่ งผลกระทบ
ต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
2. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง
3. จัดให้ มีป้ ายประชาสัมพั นธ์ บ ริเวณหน้าพื้น ที่
บ้ า นพั ก คนงานโดยระบุ ชื่ อ บริษั ท ผู้ รับ เหมา
ชื่ อ ผู้ รั บ เห ม า / ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น พ ร้ อ ม
เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ พั ก อาศั ย
ใกล้ เคี ย งพื้ น ที่ บ้ า นพั ก คนงานได้ รั บ ทราบ
ข้ อ มู ล และสามารถติ ด ต่ อ กั บ ผู้ รับ เหมาหรื อ
ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง
4. จั ด อบรมให้ ค้ า แนะน้ า คนงาน ในการดู แ ล
สุข อนามั ย ของตนเอง เช่น การรับ ประทาน
อาหารที่ ถู ก สุ ข ลัก ษณะ การดื่ม น้้ า ที่ สะอาด
การช้าระล้างร่างกายเป็นประจ้า เป็นต้น
5. ควบคุ ม คนงานให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่
ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
6. ก้าหนดให้มีผู้รับ ผิดชอบตรวจสอบ และดู แ ล
ความสะอาดภายในบริเวณบ้ า นพั ก คนงาน
ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มี
ความสะอาดและก้าหนดให้ ท้า ความสะอาด
ทุกสัปดาห์

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

8. สังคม (ต่อ)

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หลังรับเข้าท้างาน
8. ให้เข้มงวดกับคนงานด้านสุขาภิบาล
เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคหรือโรคติดต่อ
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ตารางที่ 4.4-3 สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ผลกระทบหลัก
(Major impact)
1. โรคที่เกิดจากมูลฝอยและ
น้่าเสีย

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากผู้พัก ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- บริเวณโครงการและ
อาศัยภายในโครงการและการ - ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น
พื้นที่ใกล้เคียง
ปล่ อ ยน้้ า เสี ย ที่ ไ ม่ ผ่ า นการ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
บ้ า บั ด น้้ า เสี ย /ไม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
แนวโน้มการเจ็บป่วย
มาตรฐานน้้าทิ้งลงสู่ท่อระบาย
เพิ่มขึ้น จากการติดต่อและ
ก่ อ ให้ เกิ ด กลิ่ น เหม็ น จากมู ล
โรคติดต่อ โดยเฉพาะผูพ้ ัก
ฝ อ ย แ ล ะ น้้ า เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น
อาศัยภายในโครงการ และ
ภายในโครงการ
ประชาชนโดยรอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการ
ดูแลสุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย
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-

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
ผูม้ าใช้บริการ

1. ตรวจสอบรอยรั่ ว ของถุ ง บรรจุ มู ล ฝอยทั้ ง
ก่อ นและหลั งการบรรจุ มู ล ฝอย เพื่ อ ไม่ ให้ มี
น้้ารั่วไหลออกมาภายนอก
2. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอย
นั้นๆ ก่ อ นรวมไปไว้ ในห้ อ งพั ก มูลฝอยแต่ ละ
ประเภท
3. จั ดให้ มี ท่ อ รวบรวมเข้ า สู่ร ะบบบ้ า บั ด น้้า เสี ย
โครงการ
4. การเก็บ มูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีป ริมาณหรือ
น้้าหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่
ของถุง

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
2. โรคระบบทางเดินอาหาร

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- ขาดการสาธารณสุขที่ดี
โดยเฉพาะในเรื่องของน้้าดื่ม
น้้าใช้ และพฤติกรรม
การบริโภค

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- บริเวณโครงการและ
- โรคระบบทางเดินอาหาร
พื้นที่ใกล้เคียง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
แนวโน้มการเจ็บป่วยพิ่มขึ้น
ร่างกายอ่อนแอโดยเฉพาะ
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
ประชาชนโดยรอบ
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วย
จากระบบทางเดินอาหาร
การเจ็บครรภ์ก่อนก้าหนด
คลอดของสตรีมีครรภ์
ที่อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
4-84
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
ผูม้ าใช้บริการ

1. ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือ
เครื่องดื่ม
2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ
และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการ
เขียนป้ายค้าขวัญ เป็นต้น

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
3. โรคผิวหนัง

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
- สาเหตุเกิดจาการแพ้ฝุ่นละออง ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
หรือสารเคมี การสวมเสื้อผ้าที่ - แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
ไม่สะอาด มีการอับชื้นเป็น
พฤติกรรมการด้ารงชีวิต
เวลานาน
ประจ้าวัน อาจก่อให้เกิด
เชื้อรา เป็นสิว เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการ
ดูแลสุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย

ขอบเขตของผลกระทบ
- บริเวณโครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียง

-
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
ผูม้ าใช้บริการ

1. ฉีดล้างท้าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน
โครงการอย่าสม่้าเสมอ
2. จัดระบบท่อระบายน้า้ รองรับน้้าหลากภายใน
โครงการ เพื่อมิให้น้าท่วมขังภายในพื้นที่
โครงการ

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบหลักทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
4. โรคที่เกิดจากสัตว์ที่
เป็นพาหะน่าโรค

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะ
น้าโรคจะน้าเอาเชื้อโรคจาก
แหล่งที่ติดเชื้อจากสัตว์หรือ
จากมนุษย์แล้วท้าการแพร่
เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่ง
แพร่เชื้อตัวกลางหรือว่าจะ
เป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่
ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อ
นั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วย
การกัด ต่อยหรือการติดเชื้อ
ที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อม
โดยผ่านทางการแพร่เชื้อของ
เชื้อโรค ยุงและเห็บนั้นเป็น
พาหะน้าโรคที่เด่นชัดที่สุด
เนื่องจากว่าพวกมันมี
รูปแบบในการแพร่เชื้อที่
ได้ผลที่สุดคือการแพร่เชื้อ
โดยการดูดเลือดอาจมีหนู
และแมลงสาบร่วมด้วยก็ได้

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- บริเวณโครงการและ
- การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่าง
พื้นที่ใกล้เคียง
คาดไม่ถึงและการขยับขยายของ
พื้นที่เมืองอย่างไม่มีการควบคุม
ซึ่งหมายความว่าพวกเราก้าลัง
ย้ายเข้าไปสู่เขตที่อยู่อาศัยของ
สัตว์รบกวนตามธรรมชาติ และ
สัตว์รบกวนเหล่านี้ได้พบกับ
พื้นที่ทางเลือกในการแพร่พันธุ์ที่
สมบูรณ์แบบในสิ่งก่อสร้างที่
สร้างโดยมนุษย์ส่งผลให้มีการ
แพร่ระบาดของสัตว์พาหะน้า
โรคเหล่านี้มากขึ้นและส่งผลต่อ
คนในที่สุด
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล ความ
เดือดร้อนร้าคาญของประชาชน
ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ
เพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนที่อยูอ่ าศัยใกล้
กับพื้นที่โครงการ
- ผูม้ าใช้บริการ

1. จัดถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้
อย่างพอเพียงมีฝาปิดมิดชิด และดูแลความ
สะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกัน
สัตว์พาหะน้าโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือ
แมลงสาบรบกวน
2. ท้าความสะอาดท่อน้้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้าง
หรืออุดตัน
3. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณทางเดินภายในอาคารและห้องพัก
มูลฝอยอย่างสม่้าเสมอ
4. ห้ามน้าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในโครงการ
5. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้้าทิ้งภายใน
และภายนอกอาคาร

ตารางที่ 4.4-4 สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ผลกระทบรอง
(Minor impact)
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
จากฝุ่นละออง

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

- กิจกรรมของโครงการอาจ
ก่อให้เกิดมลภาวะจาก
สิ่งคุกคามทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ เช่น การระบาย
อากาศ การระบายน้า้ เสีย
หากไม่มีการควบคุมที่ดี

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- บริเวณโครงการและ
- ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบ
พื้นที่ใกล้เคียง
ต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตรา การ
ป่วยด้วยโรคระบบ ทางเดิน
หายใจ เช่น ไข้หวัด โรคภูมแิ พ้
หลอดลมอักเสบ โรคปอด
อักเสบเพิ่มขึ้น น้อยมาก
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณโดยรอบ
โครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- ผูม้ าใช้บริการ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ฉีดล้างท้าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน
โครงการอย่าสม่้าเสมอ
2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่
จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน
และทั่วถึง
3. ออกแบบอาคารให้มีชอ่ งเปิดโล่ง เพื่อให้
อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก
4. ตรวจสอบช่องระบายระบายอากาศภายใน
อาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ
5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ
ให้ล้างแอร์เป็นประจ้าสม่า้ เสมอพร้อมระบุ
เบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออ้านวย
ความสะดวก

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
2. โรคระบบประสาทหูเสื่อม
จากเสียง

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- เสียงจากการจราจรของรถยนต์
รถจักรยานยนต์ของผู้พักอาศัย
เสียงจากการตกแต่งห้อง เสียง
จากการทะเลาะวิวาทของผู้พัก
อาศัย และเสียงจากอุปกรณสิ่ง
อ้านวยความสะดวก

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- บริเวณโครงการและพื้นที่ - ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
- เสียงดังผลกระทบต่อสุขภาพ
ใกล้เคียง
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
แนวโน้มการเจ็บป่วย การ
- ผูม้ าใช้บริการ
เสื่อมของประ สาทหูเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะผู้พักอาศัย
ประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง เด็กสตรีมีครรภ์
ผูส้ ูงอายุ แนวโน้มเกิดการ
เจ็บป่วยจากระบบประสาท
หูเสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อน
ก้าหนดคลอดของสตรีมีครรภ์
ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่นอ้ ยมาก
เพราะมีกฎระเบียบของ
โครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณโดยรอบ
โครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
4-88

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จ้ากัดความเร็วรถขณะแล่นเข้า-ออกจากพื้นที่
โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง
2. ท้าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อ
จอดรถ
3. ก้าหนดให้มีปา้ ยจ้ากัดความเร็วของรถบนถนน
ภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็ว
ของรถ และลดเสียงจากการแล่นรถ
4. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอด
รถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องจักร เช่น ปั๊มน้้า เครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ
เพื่อป้องกันเสียงดังจากการท้างานที่ขาด
ประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
3. โรคที่มีสาเหตุจากคนที่
เป็นพาหะน่าโรค

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อ
ถึงกันได้ระหว่างบุคคล โดยมี
เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เป็นสาเหตุ
ของโรคและถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะ
เป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ก็เป็น
ปัจจัยร่วมที่ส้าคัญที่จะท้าให้
เกิดโรคติดต่อนั้นๆขึ้น

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
ขอบเขตของผลกระทบ
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- บริเวณโครงการและ
- หากมีระบบการจัดการด้าน
พื้นที่ใกล้เคียง
การเก็บขนมูลฝอย รวมทั้ง
การดูแลความสะอาดของ
ถังรองรับมูลฝอยและ
ห้องพักรวมมูลฝอย
อยู่เสมอจะท้าให้แหล่ง
อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะ
น้าโรคน้อยลงสัตว์ที่เป็น
พาหะน้าโรคจะลดลงเช่น
ลูกน้้า ยุงลาย หนู และ
แมลงสาบ เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการ
ดูแลสุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- ผูม้ าใช้บริการ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ออกแบบอาคารให้มีชอ่ งเปิดโล่ง เพื่อให้
อากาศภายในอาคารให้ถา่ ยเทได้สะดวก
ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ใน
อากาศจากการไอหรือจามของผู้ปว่ ย
2. ท้าความสะอาดภายในอาคารอยู่สม่า้ เสมอ
3. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้้าและสบู่โดยเฉพาะ
หลังจากไอ จาม เช็ดน้้ามูก ไม่ควรใช้มือ
ขยี้ตา จมูกหรือปาก
4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม
5. รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด
ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารด้วยการเขียนป้ายค้าขวัญ เป็นต้น

ตารางที่ 4.4-4 สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
4. อุบัติเหตุจากการจราจร

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- กิจกรรมระยะด้าเนินการอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น
การจราจรของผู้พักอาศัย
แต่ก็เพียงเล็กน้อย

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
การจราจร อาจส่งผลท้าให้
ได้รับบาดเจ็บและทุพพล
ภาพจากอุบัติเหตุจาก
การจราจร ทั้งภายใน
โครงการและภายนอก
โครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการ
ดูแลสุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย

ขอบเขตของผลกระทบ
- บริเวณโครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียง
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ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- ผูม้ าใช้บริการ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มีมาตรการห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถ
โดยผู้พักอาศัยสามารถจอดรถได้ตามจ้านวน
ที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดรถนอกโครงการ
พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
คอยส้ารวจและคอยอ้านวยความสะดวก
อยู่สม่้าเสมอ
2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัด
ระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวก
โดยจัดให้รถของผู้ที่มาก่อนจอดด้านในก่อน
และจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ
3. ทางโครงการได้ติดต่อและประสานรถรับจ้าง
รถตู้ และรถแท็กซี่ เพือ่ คอยให้บริการแก่
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอ
ต่อความต้องการตามกฎหมายก้าหนดตามที่
เสนอในรายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์
5. จัดท้าป้ายแสดงแผนที่การเดินรถบริเวณ
โครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใน
โครงการ สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก และ
มีความเข้าใจในการเลือกใช้เส้นทางการเดินรถ
ต่างๆ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัดและ
ท้าให้ลดปริมาณจราจรที่จะไปเพิ่มขึ้นบนถนน
สาธารณะ

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

4. อุบัติเหตุจากการจราจร
(ต่อ)

5. อุบัติเหตุจากการเปิด
ด่าเนินการ

- กิจกรรมระยะด้าเนินการอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น
การร่วงหล่นของวัสดุจาก
ห้องพัก เป็นต้น

ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- ผลกระทบต่อสุขภาพ
การบาดเจ็บอุบัติเหตุ
การเสียชีวิตแนวโน้ม
ของอัตราการป่วย
อัตราการตาย ที่เพิ่มขึ้น
จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญของ
ประชาชนที่อยูบ่ ริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการ
ดูแลสุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย

- บริเวณโครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียง
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- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- ผูม้ าใช้บริการ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. จัดระบบการจราจรภายในโครงการเป็นระบบ
หมุนเวียน ไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอด
รถยนต์ โดยผูพ้ ักอาศัยสามารถเข้าจอดรถยนต์
ตามจ้านวนที่มอี ยู่
1. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ้านวย
ความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ
และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพือ่ ให้เกิด
ความปลอดภัยในการเดินรถ
2. จัดท้าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจร
การเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆภายในโครงการ
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน
ท้าให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย
3. จัดท้าป้ายจ้ากัดความเร็วรถ เพื่อควบคุม
การใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้
4. จัดให้พนักงานคอยดูแลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดิน
ภายในโครงการและบันไดแต่ละแห่ง
ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้้า หรือมีการวาง
สิ่งกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่า
มีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด้าเนินการ
แก้ไขทันที

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

5. อุบัติเหตุจากการเปิด
ด่าเนินการ (ต่อ)

6. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย

- ระยะด้าเนินการอาจก่อให้เกิด
อัคคีภัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจรฝ่า
ฝืนระเบียบปฏิบัตขิ องผู้พักอาศัย

ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
- บริเวณโครงการและ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
พื้นที่ใกล้เคียง
จากอัคคีภยั เช่น
การบาดเจ็บจากการอพยพ
หนีไฟมีแนวโน้มของอัตราการ
เจ็บป่วยและอัตราการตายที่
เพิ่มขึ้น แต่โอกาส มีน้อย
มาก
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ความเครียด ความกังวล
ความเดือดร้อนร้าคาญ
ของประชาชนที่อยู่บริเวณ
โดยรอบโครงการเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางสังคม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแล
สุขภาพการใช้บริการสุขภาพ
โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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- ประชาชนที่อยูอ่ าศัย
ใกล้กับพื้นที่โครงการ
- ผูม้ าใช้บริการ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ติดป้ายแนะน้าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยูใ่ กล้
ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที
7. จัดท้าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยัง
จุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดิน
และโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร
1. จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการ
ให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่
55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมืองพัทยามาจัดอบรมและซักซ้อม
แผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ
3. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็น
ชัดเจนและสะดวกใช้
4. ติดป้ายค้าแนะน้าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิด
เหตุสามารถใช้ได้ทันที

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) สรุปการประเมินผลกระทบรองทางสุขภาพและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ/
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

ขอบเขตของผลกระทบ

6. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (ต่อ)

ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จ้าเป็น
6. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดว่าจะเกิด
ไฟไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่มีสารไวไฟ

4-93

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ส่าหรับโรงอาหาร (ที่มา : คู่มือการปฎิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้้ าส้าหรับสาธารณสุ ขอ้าเภอ ส้านักสุ ขาภิ บาลอาหารและน้้า กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2556) มาตรฐานส้าหรับโรงอาหาร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. มาตรฐานดีมาก ต้องปฏิบัติได้ตามข้อมาตรฐานทั้งหมดทุกข้อ ครบ 30 ข้อ
2. มาตรฐานดี ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ มาตรฐานที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ O ทุ ก ข้ อ ครบ 20 ข้ อ
มีรายละเอียด ดังนี้คือ
ก. สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไป
1. O สะอาด เป็นระเบียบ
2. O โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ
3. มีการระบายอากาศดี
ข. บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร
4. O สะอาด เป็นระเบียบ พื้นท้าด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี
5. มีการระบายอากาศรวมทั้ งกลิ่ น และควันจากการท้ าอาหารได้ดี เช่น มีป ล่ อ ง
ระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี
6. O ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น
7. O โต๊ะเตรียม-ปรุงอาหาร และบริเวณเตาไฟ ต้องท้าด้วยวัสดุที่ท้าความสะอาดง่าย
(เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
ค. ตัวอาหาร น้้า น้้าแข็ง เครื่องดื่ม
8. O อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเลขสารบบอาหาร(อย.)
หรือ มอก.
9. O อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี แยกเป็น
สัดส่วน ไม่ปะปนกัน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือเก็บในตู้เย็นถ้าเป็นห้องเย็น ต้องวางอาหาร
สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ส้าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน้ามาปรุง
10. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเป็นระเบียบสูง
จากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
11. O อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
12. O มีตู้ส้าหรับปกปิดอาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้ว และด้านหน้าของตู้ต้องเป็นกระจก
13. O น้้าดื่ม เครื่องดื่ม น้้าผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่ สะอาด มีฝาปิด มีก๊อก
หรือทางเทรินน้้า หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามส้าหรับตักโดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
14. O น้้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีอุปกรณ์ที่มี
ด้ามส้าหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
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ง. ภาชนะอุปกรณ์
15. O ภาชนะอุป กรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็ น
อันตราย เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน ส้าหรับตะเกียบต้อง
เป็นไม้ไม่ตกแต่งสีหรือพลาสติกสีขาว
16. O ภาชนะใส่น้าส้มสายชู น้้าปลา และน้้าจิ้ม ต้องท้าด้วยแก้ว กระเบื้อง เคลือบ
ขาว มีฝาปิด และช้อนตักท้าด้วยกระเบื้ องเคลือบขาว หรือ สแตนเลส ส้าหรับเครื่องปรุงรสอื่นๆ ต้องใส่ใน
ภาชนะที่ท้าความสะอาดง่าย มีฝาปิด และสะอาด
17. O ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วย
น้้ายาล้างภาชนะ และขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้้าไหลและอุปกรณ์การล้างต้องสูง
จากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
18. ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีท่อระบายน้้าที่ใช้การได้ดี อย่างน้อย 2 อ่าง
19. จาน ชาม ถ้วย แก้วน้้า ถาดหลุ ม ฯลฯ เก็บคว่้าในภาชนะโปร่งสะอาด หรือ
ตะแกรง วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาดมีการปกปิด
20. O ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็น
ระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิด ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
21. เขีย งต้องมี ส ภาพดี ไม่แตกร้าวหรือเป็ นร่อง มี เขียงใช้เฉพาะอาหารสุ ก และ
อาหารดิบ แยกจากกันมีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวที่มีการป้องกันแมลงวันแล้ว)
จ. การรวบรวมขยะ และน้้าโสโครก
22. O ใช้ถังขยะที่ไม่รั้วซึม และมีฝาปิด
23. O มีท่อหรือรางระบายน้้าที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว ระบายน้้าจากห้องครัว และที่
ล้างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบ้าบัดได้ดี และต้องไม่ระบายน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะโดยตรง
24. มีบ่ อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดีก่อนระบายน้้าเสี ยลงสู่แหล่งน้้า
สาธารณะโดยตรง
ฉ. ห้องน้้า ห้องส้วม
25. O ห้องน้้า ห้องส้วม ต้องสะอาด ไม่มีกลิน่ เหม็น มีน้าใช้เพียงพอ
26. ห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่เตรี ยม-ปรุงอาหาร ที่ล้างและ
เก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บอาหาร และต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีอยู่ในบริเวณห้องส้วม
ช. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ
27. O แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
28. ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว หรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวก หรือเนทคลุมผมด้วย
29. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง ส้าหรับผู้ปรุงจะต้องมี
หลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้
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30. O มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุ หรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับ
อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง ฯลฯ
4.4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) อาชีวอนามัย
ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในช่วงการดั ดแปลงอาคารว่าจะเกิดจาก
สาเหตุ ใหญ่ ๆ 2 ประการ คื อ อั น ตรายจากอุ บั ติ เหตุ และอั น ตรายจากสภาพการท้ างานที่ ไม่ เหมาะสม
หากคนงานก่อสร้างไม่ระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่ก้าหนดไว้อาจเกิด
อุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งของคนงานก่อสร้าง ผู้ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบ และผู้คนที่ผ่านไป-มาในบริเวณ
ใกล้เคียง ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
เนื่องจากโครงการประกอบกิจการเป็นโรงแรม ซึ่งกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เช่น อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับแม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและพนักงานที่ดูแล
ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีความเสี่ยงจากการท้างานมากที่สุด จากการสัมผัสทางผิ วหนังและการหายใจ หากไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สวมใส่อย่างเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ ถูกต้องหรือการ
สัมผัสน้้าเสีย จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1) เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวที่
อาจเกิดขึ้นจะให้พนักงานที่ท้าหน้าที่ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่
ปฏิบัติการอย่างถูกสุขลักษณะ ดังกล่าวรายละเอียดในบทที่ 5 ต่อไป
2) ความปลอดภัย
ระยะก่อสร้าง
ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง
ในช่วงการดัดแปลงอาคารอาจเกิดอุบัติเหตุการตกจากที่สูงจากการก่อสร้างของคนงาน
การท้างานที่ขาดการระมัดระวัง เครื่องมือที่ใช้ช้ารุดเสียหาย ตลอดจนอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้
อย่างไรก็ตามโครงการจะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง มีวิศวกรประจ้า
โครงการและหัวหน้าคนงานที่สามารถตัดสินใจ และแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีไว้คอยดูแลพื้ นที่ก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ
ในช่วงการดั ดแปลงอาคารจะมีคนงานเข้ามาท้างาน ในพื้นที่ โครงการ อาจสร้างความวิตก
กังวลด้านความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงาน การดื่มสุราของมึ นเมาหรือเสพยาเสพติด การลักขโมย
ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อนร้าคาญต่อชุมชนโดยรอบได้ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ในระดับต่่า (-1)
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ระยะด่าเนินการ
บุคคลภายในโครงการ
โครงการจั ด ให้ มี ร ะบบรัก ษาความปลอดภั ย ในโครงการอย่ างเข้ ม งวด ประกอบด้ ว ย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ Key card ที่ประตูหน้าก่อนเข้าห้องโถงลิฟท์ของที่
จอดรถยนต์ และติดตั้ง ระบบ Key card ภายในลิฟท์ทุกตัวส้าหรับชั้นห้องพักอาศัย สามารถตรวจสอบผู้เข้ามา
เยี่ยมเยือนภายในโครงการได้ตลอดเวลา จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภั ยต่อผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการได้
อย่างเพียงพอ คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
บุคคลภายนอกโครงการ
จากการส้ารวจความคิดเห็ นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบว่า ปัญ หาที่
ประชาชนยังมีข้อวิตกกังวล คือ ปัญหาอัคคีภัย ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ ดังนั้น
โครงการจึงต้องเฝ้าคอยระมัดระวังป้องกันอย่างเข้มงวด และจ้าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
สอดส่องความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และหาวิธีป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
อีกทั้งโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อบุคคลภายนอกโครงการ อันเกิดจากอัคคีภัย การจราจร
ความประมาท และอุบัติเหตุจากผู้พักอาศัย จึงคาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
4.4.6 สุนทรียภาพ
ระยะก่อสร้าง
ในช่วงการดัดแปลงอาคารอาจก่อให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ พบเห็ น และผู้ที่อยู่
อาศัยใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการได้ เนื่องจากการดัดแปลงอาคารจ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกขณะก่อสร้าง เช่น ก้าแพงกันเสียง นั่งร้าน ตาข่ายกันฝุ่น ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุนทรียภาพต่อผู้ที่พบ
เห็นและที่อยู่ข้างเคียงโครงการ อีกทั้งโครงการก้าหนดให้การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การจัดเก็บกองวัสดุ
รวมไปถึงการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่งานทั้งหมด แต่กิจกรรมดังกล่าว จะด้าเนินอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่
โครงการเท่านั้น นอกจากนี้ผลกระทบที่ระบุไว้ข้างต้นจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามแผนงานที่วางไว้ และ
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบที่เกิดขึ้นดังที่ระบุข้างต้น ก็จะหมดไป โดยที่โครงการจะด้าเนินการขนย้าย
วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างออกไปจากพื้นที่โครงการพร้อมทั้งตกแต่ง โดยการจัดภูมิสถาปัตยกรรมและท้าความ
สะอาดพื้นที่โครงการอย่างเรียบร้อยสวยงาม ดังนั้น คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทัศนียภาพ เป็นช่วงเวลา
สั้นๆ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
ระยะด่าเนินการ
ความกลมกลืนของลักษณะอาคารกับพื้น ที่ข้างเคียงเป็นทัศนียภาพที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจาก
ความรู้ สึ กของผู้ พบเห็ น และผู้ พั กอาศัย โดยลั กษณะของอาคารโครงการเป็น โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรงแรม รายละเอียดแสดงดังบทที่ 2 พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในบริเวณที่ มีอาคารพาณิชย์ โรงแรม
บ้ านพั ก อาศั ย อาคารอยู่ อ าศั ย รวม และพื้ น ที่ ดิ น บุ ค คลอื่ น การด้ าเนิ น โครงการจึ งมี ค วามกลมกลื น และ
สอดคล้องกับ สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ โครงการยังมีการจัดภูมิสถาปัตย์ โดยการปลูกต้นไม้
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ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณรอบอาคารและพื้นที่ว่างต่างๆ อย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น
ร่มเย็น และความสวยงาม การจัดภูมิสถาปัตย์ พื้นที่สีเขียวของโครงการท้าให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็นใน
พื้น ที่โครงการและประชาชนที่สั ญ จรไปมา ต้น ไม้ที่เลื อกใช้ ในการจัดภูมิ ส ถาปั ตย์ เพื่ อให้ ส ามารถเห็ นการ
ประเมินชัดเจนยิ่งขึ้นทางที่ปรึกษาได้แบ่งการประเมิน
ประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
อาคารของโครงการเป็น รูปแบบของอาคารโครงการเป็น เป็ นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม รายละเอีย ดแสดงดังบทที่ 2 พบว่า สภาพภู มิ ทัศน์ก่อนและหลั งการพั ฒ นาโครงการซึ่งพื้น ที่โดย
รอบโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัย อาคารโรงแรม อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ดินบุคคลอื่น
ดังนั้นการพัฒนาโครงการมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับสภาพโดยพื้นที่โครงการ จะเห็นว่า การเกิดขึ้นของ
โครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ซึ่งมีความโดดเด่นจากบริเวณข้างเคียงในระดับหนึ่ง (รูปที่ 4.4-2)
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รูปที่ 4.4-2 ภาพรวมทั้ง 4 มุมมองของโครงการ
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ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านทั ศนียภาพ โครงการได้จัดให้พื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้ โครงการจะเลือกใช้โทน
สีอาคารที่เป็นโทนสีอ่อนเน้นรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1)
4.4.7 การบดบังทิศทางลม แสงแดด และคลื่นวิทยุ-โทรทัศน์
1) การบดบังทิศทางลม
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
พื้นที่โครงการจะได้อิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศทางต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วง
เดือ นซึ่ งช่ว งเดือ นกุมภาพั น ธ์ถึงเดื อนกั น ยายนกระแสลมจะพั ดผ่ านพื้ น ที่ ว่าง ในด้านทิ ศ ตะวัน ตกเฉียงใต้
ผ่านมายังพื้นที่โครงการ และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมกระแสลมจะพัดผ่านอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 1
สูง 7 ชั้น ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและผ่านมายังพื้นที่โครงการ ซึ่งอาคารได้ตั้งอยู่ในแนวทิศทางลมที่จะ
พัดไปยังพื้นที่ดังกล่าว แสดงดังรูปที่ 4.4-3 ประกอบกับทิศทางลมที่พัดผ่านมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละ
ฤดูกาล อีกทั้งโครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งทางโครงการไม่ได้มีการเพิ่มเติมความสูง
ของอาคารแต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบด้ านการบดบังทิศทางลมจะไม่เปลี่ยนแปลงไป จากปัจจุบัน จึงส่งผล
กระทบด้านลบในระดับต่่า (-1) ต่อพื้นที่ขา้ งเคียง

รูปที่ 4.4-3 การบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการ
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2) การบดบังแสงแดด
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
ทิศทางแสงแดดของอาคารจะพิจารณาจากรู ปร่างลักษณะของตัวอาคาร ลักษณะการ
วางตัวของอาคาร ประกอบกับทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิต ย์ ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศตะวันตก ดังนั้น เงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของแสง
ที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียง จะบดบังทิศทาง
แสงแดดบริเวณอาคารอยู่อาศัย สูง 5 ชั้ นทางด้านทิศตะวันตก อาคารโกลเด้น ซี พัทยา 1 สูง 7 ชั้น ซึ่งอยู่
ทางทิ ศ เหนื อ และบ้ านพั กอาศั ย สู ง 2 ชั้ น ในด้ านทิ ศตะวัน ออก บางช่ว งเวลาเท่ านั้ น โดยมี รายละเอี ย ด
การประเมินดังนี้
2.1) ฤดูร้อน
- ช่วงเวลา 06.30-10.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อ อาคาร
อยู่ อ าศั ย สู ง 5 ชั้ น ทางด้ านทิ ศ ตะวัน ตกของโครงการโดยช่ ว งเวลาดั งกล่ าวมี ลั ก ษณะเป็ น แสงแดดอ่ อ น
กล่าวคือ ความร้อนไม่รุนแรง โดยเกิดจากพระอาทิตย์ท้ามุมต่้ากับท้องฟ้าท้าให้เกิดเงายาวของอาคารโครงการ
ทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าว (รูปที่ 4.4-4)
- ช่วงเวลา 11.30-12.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อ อาคาร
อยู่อาศัย สูง 5 ชั้น ทางด้านทิศตะวันตกบางส่วนและพื้นที่โครงการ โดยช่วงเวลาดังกล่าวเงาจะทอดตัวอยู่ใน
พื้นทีโ่ ครงการ ลักษณะเป็นแสงแดดจัด มีความร้อนมาก แต่จะส่งผลกระทบในระยะเวลาสั้นๆ
- ช่วงเวลา 13.30-18.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อบ้านพัก
อาศัย สูง 2 ชั้น ในด้านทิศตะวันออกของโครงการโดยช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะเป็ นแสงแดดอ่อน กล่าวคือ
ความร้อนไม่รุนแรง โดยเกิดจากพระอาทิตย์ท้ามุมต่้ากับท้องฟ้าท้าให้เกิดเงายาวของอาคารโครงการทอดตัวไป
ยังพื้นที่ดังกล่าว
2.2) ฤดูฝน
- ช่วงเวลา 06.30-11.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อ อาคาร
อยู่ อ าศั ย สู ง 5 ชั้ น ทางด้ านทิ ศ ตะวัน ตกของโครงการโดยช่ ว งเวลาดั งกล่ าวมี ลั ก ษณะเป็ น แสงแดดอ่ อ น
กล่าวคือ ความร้อนไม่รุนแรง โดยเกิดจากพระอาทิตย์ท้ามุมต่้ากับท้องฟ้าท้าให้ เกิดเงายาวของอาคารโครงการ
ทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าว (รูปที่ 4.4-5)
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- ช่วงเวลา 12.30-13.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อ อาคาร
อยู่อาศัย สูง 5 ชั้น ทางด้านทิศตะวันตกบางส่วนและพื้นที่โครงการ โดยช่วงเวลาดังกล่าวเงาจะทอดตัวอยู่ใน
พื้นที่โครงการ ลักษณะเป็นแสงแดดจัด มีความร้อนมาก แต่จะส่งผลกระทบในระยะเวลาสั้นๆ
- ช่วงเวลา 14.30-18.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อบ้านพัก
อาศัย สูง 2 ชั้น ในด้านทิศตะวันออกของโครงการ โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะเป็นแสงแดดอ่อน กล่าวคือ
ความร้อนไม่รุนแรง โดยเกิดจากพระอาทิตย์ท้ามุมต่้ากับท้องฟ้าท้าให้เกิดเงายาวของอาคารโครงการทอดตัวไป
ยังพื้นที่ดังกล่าว
2.3) ฤดูหนาว
- ช่วงเวลา 06.30-10.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิ ดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่ออาคาร
อยู่ อาศัย สู ง 5 ชั้น ทางด้านทิศตะวัน ตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนื อของโครงการ โดยช่ว งเวลาดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นแสงแดดอ่อน กล่าวคือ ความร้อนไม่รุนแรง โดยเกิดจากพระอาทิตย์ท้ามุมต่้ากับท้องฟ้าท้าให้เกิด
เงายาวของอาคารโครงการทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าว (รูปที่ 4.4-6)
- ช่วงเวลา 11.30-13.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่ออาคารอยู่
อาศัย สูง 5 ชั้น ทางด้านทิศตะวันตกบางส่วนและพื้นที่โครงการ โดยช่วงเวลาดังกล่าวเงาจะทอดตัวอยู่ในพื้นที่
โครงการ ลักษณะเป็นแสงแดดจัด มีความร้อนมาก แต่จะส่งผลกระทบในระยะเวลาสั้นๆ
- ช่วงเวลา 14.30-18.30 น.
เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อ อาคาร
โกลเด้น ซี พัทยา 1 สูง 7 ชั้น ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการโดยช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะเป็น
แสงแดดอ่อน กล่าวคือ ความร้อนไม่รุนแรง โดยเกิดจากพระอาทิตย์ท้ามุมต่้ากับท้องฟ้าท้าให้เกิ ดเงายาวของ
อาคารโครงการทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าว
เนื่องจากโครงการเป็นการปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่ปัจจุบันไม่ได้มีการเพิ่มเติมความสูง
ของอาคารแต่อย่างใด อีกทั้ง บริเวณโดยรอบเป็นอาคารพาณิชย์ โรงแรม บ้านพักอาศัย ผลกระทบจากการบด
บังแสงแดดของอาคารในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันเท่านั้นตามเคลื่อนที่ของดวง
อาทิตย์มิได้บดบังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดวัน ดังนั้น เงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของ
แสงที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ ใกล้เคียงจะเห็นว่าเงา
ที่ เกิ ด จากอาคารของโครงการที่ สู ง 22.00 เมตร (วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ระดั บ พื้ น ชั้ น ดาดฟ้ า )
จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่่า (-1) ต่อพื้นที่ข้างเคียง
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รูปที่ 4.4-4 การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูร้อน)

4-103

รูปที่ 4.4-4 (ต่อ) การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูร้อน)
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รูปที่ 4.4-5 การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูฝน)
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รูปที่ 4.4-5 (ต่อ) การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูฝน)
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รูปที่ 4.4-6 การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูหนาว)
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รูปที่ 4.4-6 (ต่อ) การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ (ฤดูหนาว)
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3) การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณโทรทัศน์
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
โครงการเป็นโรงแรม ซึ่งตัวอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อ ผู้พั กอาศัยโดยรอบจาก
การลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ลงส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ ได้รับสัญญาณ
ที่มีความเข้มลดลง แสดงรายละเอียด ดังนี้
1) คลื่นสัญญาณวิทยุ
จากสภาวะปกติ ที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ นิ ย มรั บ ฟั ง วิ ท ยุ ร ะบบ FM ที่ ส่ ง สั ญ ญาณ
ออกอากาศด้วยคลื่นในย่าน 87.50 – 108 MHz ดังนั้น จึงอธิบายโดยใช้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น FM
เป็นหลัก
(1) มาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ FM
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU (International telecommunication
union) ได้ ก้ า หนดมาตรฐานความเข้ ม ของสั ญ ญาณวิ ท ยุ ร ะบบ FM (Minimum usable field strength)
ของแต่ละพื้นที่เขตบริการไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.4-5
ตารางที่ 4.4-5 มาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ FM (Minimum Usable Field Strength)
Areas
Rural
Urban
Large Cities

Services
Monophonic dB (µV/M)
48
60
70

Stereophonic dB (µV/M)
54
66
74

สามารถสรุปค่ามาตรฐานความเข้มสัญญาณที่แนะน้าส้าหรับการออกแบบสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ FM (Stereo or Mono) ในเขตพื้นที่เมืองใหญ่และชนบท ดังนี้
- เขตบริการพื้นที่ในชนบท (Rural area) การส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM
ความเข้มของสัญญาณวิทยุ FM Stereo อย่างน้อย เท่ากับ 54 dB
- เขตบริการพื้นที่ในตัวเมือง (Urban area) ความเข้มของสัญญาณวิทยุ FM
Stereo อย่างน้อย เท่ากับ 66 dB
- เขตบริการพื้นที่ในตัวเมืองขนาดใหญ่ (Large cities area) สัญญาณวิทยุ
FM Stereo อย่างน้อย เท่ากับ 74 dB
โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา จัดเป็นพื้นที่ในตัวเมือง มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น
กว่าเขตชานเมือง ดังนั้น หากต้องการให้คุณภาพเสียงในพื้นที่ให้บริการมีคุณภาพ และให้ผู้ฟังสามารถรับฟัง
เสียงได้ชัดเจน จ้าเป็นต้องเพิ่มระดับความเข้มข้น สัญญาณให้มีค่าสูงกว่าค่าความเข้มสัญญาณที่แนะน้าส้าหรับ
เขตเมืองขนาดใหญ่ คือ อย่างน้อย 66 dB
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(2) ความสัมพันธ์ของความเข้มสัญญาณกับระยะทางการให้บริการ
ความเข้มสัญญาณวิทยุกับระยะทางการให้บริการจะมีความสัมพันธ์กัน อาทิหาก
สมมติให้ความสูงของเสาอากาศสถานีส่งเป็น 60 เมตร และให้ระดับความเข้มสัญญาณที่ต้องการเป็น 60 dB
รัศมีของการบริการจะมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
(3) การรบกวนสัญญาณวิทยุจากการสร้างอาคาร
ในทางทฤษฎีการสร้างอาคารจะท้าให้เครื่องรับวิทยุได้รับสัญญาณวิทยุที่มีความ
เข้มสัญญาณลดลง (ในกรณีที่ตัวอาคารขวางแนวการส่งคลื่ นจากสถานีส่งมายังเครื่อ งรับในแนวตรง กล่าวคือ
ขวาง Line of sight) แต่ในทางปฏิบัติการสร้างอาคารกลับไม่มีผลกับการรับสัญญาณวิทยุมากนัก เนื่องจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้
- สถานีส่งในเขตพื้นที่แต่ล ะแห่ งได้ออกอากาศด้ วยก้าลังส่งสู ง ส่งผลให้ มีระดับ
ความเข้มสัญญาณเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้บริการ ซึ่งเครื่องรับวิทยุโดยทั่วไปจะยังสามารถรับสัญญาณวิท ยุ
ได้ แม้อยู่ในซอกอาคาร ชั้นใต้ดิน หรือแม้แต่ตัวอาคารบัง Line of sight ก็ตาม
- ในช่วงเวลาที่ระดับความเข้มสัญญาณตกลงไป (ชั่ วคราวหรือถาวรแล้วแต่เหตุ)
เครื่องรับจะปรับรูปแบบการรับสัญญาณจาก FM stereo เป็น FM cono โดยทันที ซึ่งไม่ได้ท้าให้การรับฟัง
เสียงจากเครื่องวิทยุสะดุดลง (No service Impact)
- เครื่องรับวิทยุในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าในสมัยก่อนมาก อาทิมี
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อุ ป กรณ์ Solid state และ Integrated circuit เป็ น มาตรฐาน ท้ า ให้ ร ะดั บ ความไวใน
การรับสัญญาณภาครับมีค่าที่ดีขึ้นมาก ส่ งผลให้ความเข้มสัญญาณที่ลดลงในระดับไม่มาก ไม่ท้าให้เครื่องรับ
วิทยุเปลี่ยนรูปแบบการรับสัญญาณไปเป็น FM mono
2) คลื่นสัญญาณโทรทัศน์
คลื่นโทรทัศน์มีความถี่ช่วง 108 - 1012 เฮิรตซ์ จะไม่สะท้อนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
แต่จะทะลุผ่านชั้นบรรยากาศไปนอกโลก มีประโยชน์ในการสื่อสาร โดยในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
จะต้องมีสถานีถ่ายทอดเป็นระยะๆ เพราะสัญญาณจะเดินทางเป็นเส้นตรง และผิวโลกมีความโค้ง แสดงดัง
รูป ที่ 4.4-7 ดั งนั้ น สั ญ ญาณจึ งไปได้ ไกลสุ ดเพี ยงประมาณ 80 กิ โลเมตร บนผิ ว โลกดั งนั้ น เนื่ องจากคลื่ น
โทรทัศน์มีความยาวคลื่น สั้น จึงไม่สามารถเลี้ ยวเบนอ้อมผ่านสิ่งกีด ขวางใหญ่ๆ ได้ ดังนั้นเมื่อคลื่ นโทรทัศน์
กระทบกับอาคารจะท้าให้ภาพถูกรบกวน เนื่องจากคลื่นสะท้อนจากอาคารเกิดการแทรกสอดกับคลื่นที่ส่งมา
จากสถานีแล้วเข้าเครื่องรับพร้อมกันท้าให้ไม่สามารถรับภาพได้ชัดเจนหรือเกิดเงาซ้อนทับของภาพ
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รูปที่ 4.4-7 ลักษณะการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
ที่มา : สมศักดิ์, 2536

เนื่องจากโครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิมที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ าโครงการไม่ได้มี
การเพิ่มความสูงของอาคารแต่อย่างใด ดังนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0) ต่อการดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบัง
สัญญาณโทรทัศน์
4.4.8 แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ระยะก่อสร้างและระยะด่าเนินการ
จากการส้ารวจภาคสนามและการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ส้าคัญในบริเวณโดยรอบ
พื้นทีศ่ ึกษา จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการกอง
โบราณคดี กรมศิลปากร (2552) ไม่พบว่ามีแหล่งส้าคัญดังกล่าวอยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด
และจากการตรวจสอบทะเบี ย นแหล่ งธรรมชาติอั น ควรอนุ รักษ์ ของส้ านั กงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ (2531) ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียงโครงการแต่อย่างใด
ดังนั้น ได้ก้าหนดให้เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านการพังทลายของดิน คุณภาพน้้า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์รวมถึงควบคุม การปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะด้าเนินการแต่อย่างใด
4.4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย
ระยะก่อสร้าง
ในช่ ว งการดั ด แปลงอาคาร โครงการได้ มี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบโดยมี
กฎระเบียบควบคุมคนงานให้อยู่ด้วยความเรียบร้อย ไม่รบกวนพื้นที่ชุมชนรอบข้าง อีกทั้งโครงการจัดมีรั้วรอบ
พื้นที่ก่อสร้าง จึงไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ
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ระยะด่าเนินการ
ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่ประชิดติดโครงการ
ที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็น
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร/บ้านพั กอาศัยข้างเคียง โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ระยะห่าง ความสูงของอาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง จากการประเมิน พบว่า อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น และ
อุทิศ คอร์ต (UTID COURT) สูง 5 ชั้น อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการด้านทิศ เหนือ โดยโครงการจัดให้มีรั้วทึบสูง
ประมาณ 4 เมตร กั้นและมีระยะห่างของแนวอาคารจากแนวเขตที่ดิน ตั้งแต่ 3 เมตร โดยรอบอาคาร จากการ
ประเมิน พบว่าจะสามารถมองเห็ น อาคารข้างเคียงได้ ที่ ระดับความสู งตั้งแต่ชั้นที่ 5 เป็นต้นไป จึงไม่ส่งผล
กระทบ (0) ต่อความเป็ น ส่ ว นตัว ของผู้ พั กอาศัยที่ อาจเกิดจากระยะห่ างของอาคารและผู้ ที่ อยู่ประชิดติ ด
โครงการ
4.4.10 การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ
โครงการเป็ น การเปลี่ ย นประเภทการใช้ อ าคารจากอาคารอยู่ อ าศั ย รวมเพื่ อ เป็ น อาคาร
ประเภทโรงแรม รายละเอียดแสดงดังบทที่ 2 โดยการพัฒนาโครงการไม่ได้ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าว
เปลี่ ย นแปลงไป ดังนั้ น โครงการต้อ งก้าหนดให้ มีม าตรการชดเชยสิ่ งแวดล้ อ มที่สู ญ เสี ยไปจากการพั ฒ นา
โครงการ
ดังนั้น โครงการจะด้าเนิ นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ในพื้นที่เมืองพัทยา เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บมูลฝอยตามบ้านเรือน การร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าในวันส้าคัญ เป็นต้น
4.4.11 การชดเชยสู่สังคม (Community-social respond)
โครงการเป็ น การเปลี่ ย นประเภทการใช้ อ าคารจากอาคารอยู่ อ าศั ย รวมเพื่ อ เป็ น อาคาร
ประเภทโรงแรม รายละเอียดแสดงดังบทที่ 2 จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้ มีการขยายตัวของอาคารที่พัก
อาศั ย เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลดี ท างด้ า นสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม กิ จ กรรมการด้ า เนิ น การ
ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการมีความตระหนักและ
ค้านึ งถึงความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของชุ มชน เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้น โครงการก้าหนดให้มีแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
4.5

สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาและการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมตามที่ กล่ าวมาแล้ ว ทั้งหมด ตามที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการด้าเนินงานของโครงการ โดยท้าการศึกษาองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ
ที่ส้าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุ ษ ย์ และคุ ณ ค่ าต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต รายละเอี ย ดการประเมิ น ดั งได้แ สดงข้ างต้ น ดั งนั้ น ได้ส รุป ระดั บ
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ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ส้าคัญของโครงการ ที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแต่ละด้านตามที่ระบุไว้ข้างต้น
แสดงดังตารางที่ 4.5-1
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ตารางที่ 4.5-1 ระดับผลกระทบของโครงการที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- ทรัพยากรดินและหิน
- สภาพภูมิอากาศ อุตุนยิ มวิทยา และ
คุณภาพอากาศ
- เสียง
- ความสั่นสะเทือน
- แผ่นดินไหว
- ทรัพยากรน้้า
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก
- ทรัพยากรชีวภาพในน้้า
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- การใช้น้า
- การจัดการน้้าเสียและสิ่งปฏิกูล
- การระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วม
- การจัดการมูลฝอย
- พลังงานและไฟฟ้า
- การจราจร

ผลกระทบด้านบวก
มาก
ปานกลาง
ต่่า
(+3)
(+2)
(+1)

ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบด้านลบ
มาก
ปานกลาง
ต่่า
(-3)
(-2)
(-1)

ไม่มี
ผลกระทบ
(0)

ระยะด่าเนินการ
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
มาก
ปานกลาง
ต่่า
มาก
ปานกลาง
ต่่า
(+3)
(+2)
(+1)
(-3)
(-2)
(-1)

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
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ไม่มี
ผลกระทบ
(0)

x
x

ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) ระดับผลกระทบของโครงการที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
- การสื่อสาร
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การระบายอากาศ
- การรั ก ษาความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น
อัคคีภัย
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
- การศึกษา
- การสาธารณสุข
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สุนทรียภาพ
- การบดบังทิศทางลม แสงแดด และ
คลื่นวิทยุ-โทรทัศน์
• การบดบังแสงแดด
• การบดบังทิศทางลม
• การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบัง
สัญญาณโทรทัศน์
- แหล่งโบราณสถานและแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์
- การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย

ผลกระทบด้านบวก
มาก
ปานกลาง
ต่่า
(+3)
(+2)
(+1)

ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบด้านลบ
มาก
ปานกลาง
ต่่า
(-3)
(-2)
(-1)

ไม่มี
ผลกระทบ
(0)
x
x

ระยะด่าเนินการ
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
มาก
ปานกลาง
ต่่า
มาก
ปานกลาง
ต่่า
(+3)
(+2)
(+1)
(-3)
(-2)
(-1)

x
x

ไม่มี
ผลกระทบ
(0)
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
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x

x

x

x

x

x

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1

บทนา
การศึ ก ษาทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อ มและการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม โครงการ Golden Sea
Pattaya ประเภทโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก
(ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบด้านลบ (ผลเสีย)
ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อคุณ ภาพอากาศ คุณ ภาพน้า คมนาคม คุณ ภาพชีวิตในด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ส้าหรับผลกระทบด้านลบจ้าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักวิชาการและเป็นไปได้ทางปฏิบัติ สามารถติดตามตรวจสอบ
การด้าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ซึง่ เจ้าของโครงการต้องรับทราบ และตามกฎหมาย มาตรา 50 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 กล่ าวคื อ เมื่อ คณะกรรมการผู้ ช้ านาญการได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
ในรายงานฯ ตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจตามกฎหมายในการพิ จารณาส่งอนุญาตหรือต่อ
ใบอนุ ญ าต น้ ามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ ไปก้าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่ งอนุญ าตหรือต่อใบอนุญ าต
โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก้าหนด ตามกฎหมายในเรื่องนันด้วย
5.2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ช่ วง คื อ ระยะก่ อสร้ าง
(การดั ดแปลงอาคาร การเก็ บงานและงานตกแต่ง) และระยะด้ าเนิ นการของโครงการ โดยอ้างอิ งแนวทางการ
ประเมิ น ผลกระทบที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ นจากบทที่ 4 โดยโครงการจะต้ อ งเฝ้ าระวั งในด้ านคุ ณ ภาพอากาศ
คุณภาพน้า การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส้าคัญ แสดงดังตารางที่ 5.2-1
และตารางที่ 5.2-2
5.3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึนในบริเวณพืนที่โครงการยังจ้าเป็นที่จะต้องมี มาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะท้าให้
การด้าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึนน้อยที่สุด คณะที่ปรึกษา
เห็นสมควรให้โครงการมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ แสดงดังตารางที่ 5.3-1 และ
ตารางที่ 5.3-2
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ตารางที่ 5.2-1

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
โครงการเป็ น การดั ด แปลงอาคารเดิ ม และ
เปลี่ ยนการใช้อ าคารที่ มี่อ ยู่ปั จจุ บัน ไม่ มี การปรับ
ระดั บ ดิ น ให้ ต่ า งไปจากสภาพพื นที่ ปั จ จุ บั น ท้ า ให้
สภาพภูมิประเทศในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั งนี โครงการจะรั ก ษาสภาพพื นที่ เ ดิ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้
ก่อสร้างไว้มากที่สุด
1.2 ทรัพยากรดิน
โครงการเป็ น การดั ด แปลงอาคารเดิ ม และ
เปลี่ยนการใช้อาคารที่มีอยู่ปัจจุบัน ไม่มีการขุดเปิด
หน้าดิน
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
- ธรณีวิทยา
พื นที่ โ ครงการตั งอยู่ ที่ ต้ า บลหนองปรื อ
อ้ า เภอบางละมุ ง จั งหวั ด ชลบุ รี มิ ได้ มี ท รัพ ยากร
ทางธรณี วิ ท ยาที่ มี ค วามส้ า คั ญ จากการด้ า เนิ น
โครงการ ซึ่ ง เป็ น อาคารประเภทโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่จัดอยู่ในข่ายโครงการ
พั ฒ นาในประเภท ที่ จ ะต้ อ งขุ ด เจาะเปิ ด หน้ า ดิ น
เป็ น บริ เวณกว้ า งจนถึ งชั นหิ น เบื องล่ า งจนก่ อ ให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณ ะโครงสร้ า งทาง
ธรณีวิทยา
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การเกิดแผ่นดินไหว
ส้ า หรั บ พื นที่ โ ครงการอยู่ ใ นจั ง หวั ด ชลบุ รี
บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี
คือความรุน แรง III เมอร์คั ลลี (เบา) คนที่อ ยู่กั บ ที่
รู้ สึ ก ว่ า พื นสั่ น และความรุ น แรง IV เมอร์ คั ล ลี
(พอประมาณ) คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ ตามแผนที่
บริ เ วณ เสี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวของประเทศไทย
พ.ศ. 2548 ของกรมทรั พ ยากรธรณี สภาพของ
แผ่นดินไหว คือ คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่าพืนสั่นถึงคนที่
สัญ จรไปมารู้สึ ก ได้ รวมถึ งผู้ อยู่ บ นอาคารสู งรู้ สึ ก
ว่า มีแผ่นดินไหว (มีความเสี่ยงน้อยแต่อาจมีความ
เสียหายบ้าง)
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภู มิ อ ากาศ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และ
สาเหตุของมลพิษด้านฝุ่นละอองมาจากกิจกรรม 1. จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ จ ากโครงการเข้ า พบผู้ พั ก 1. จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ค อยรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากผู้
คุณภาพอากาศ
หลั กๆ คื อ กิ จกรรมการก่ อสร้ าง และกิ จกรรมการ
อาศั ย ข้ า งเคี ย งเป็ น ประจ้ า เพื่ อ สอบถามถึ ง
อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพืนที่โครงการ กรณีพบว่ามี
1) มลพิ ษ ทางอากาศจากกิจ กรรมการ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการ หากมี
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต้ อ งจั ด เจ้ าหน้ า ที่ เข้ า ตรวจสอบ
ก่อสร้างอาคาร
กิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองซึ่งเกิดจาก
ปัญหาเกิดขึนต้องหาแนวทางแก้ไขทันที
ทั น ที ห ากพบว่ า เป็ น การเสี ย หายที่ เ กิ ด จาก
มลพิษด้านฝุ่นละอองในระยะก่อสร้าง การปรับถมหรือการปรับสภาพพืนที่ และการก่อสร้าง 2. จ้ากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดิน และ
โครงการจะต้ อ งแก้ ไ ขโดยทั น ที แ ละหากไม่
จะเป็น ผลกระทบที่ เกิ ดขึ นชั่ วคราวในช่ วงที่ มีก าร ที่ใช้วัสดุซีเมนต์ จากการประเมินปริมาณฝุ่นละออง
วัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
สาม ารถตกลงกั น ได้ ใ ห้ ใช้ ค ณ ะกรรม การ
ก่ อ สร้า งขึ นแต่ จ ะเกิ ด ขึ นในระยะเวลาอั น สั นโดย จากพืนทีก่ ่อสร้าง ที่จะเกิดขึนมีรายละเอียด ดังนี
ชั่ ว โมง US.EPA, 1987 ซึ่ งระบุ ว่ าสามารถลด
ประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการ
สาเหตุ ข องมลพิ ษ ด้ านฝุ่ น ละอองมาจากกิจ กรรม 1) TSP
การฟุ้ งกระจายของฝุ่ น ละอองได้ ร้ อ ยละ 60
ด้าเนินโครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเป็นประจ้า
หลักๆ คือ กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมการ
เมื่อผ่านพืนที่ชุมชนหนาแน่น
สถานที่ตรวจสอบ
- ค่าประเมิน
= 0.004 มก.ลบ.
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.066 มก.ลบ. 3. ในการบรรทุ กวั สดุ ก่ อ สร้า งให้ จัด การหาวั ส ดุ
ปิ ด คลุ ม ท้ า ยรถให้ มิ ด ชิ ด ทั งด้ า นบนและ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- รวม TSP จากพืนที่ก่อสร้างทังหมด
ด้านข้างทัง 3 ด้าน เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและ
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
= 0.070 มก.ลบ.
ร่วงหล่นของวัสดุ
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มก.ลบ.
4. จัดให้ มีการใช้เครื่องจั กรกลที่ มีป ระสิทธิภ าพ
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
2) PM10
และมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ ใช้ในการ
ผู้รับผิดชอบ
- ค่าประเมิน
= 0.0004 มก.ลบ.
ก่อ สร้างให้ อ ยู่ในสภาพดีอ ยู่เสมอเพื่ อ ลดการ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0420 มก.ลบ.
เกิดเขม่าและควัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- รวม PM10 จากพืนที่ก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
= 0.0424 มก.ลบ.
- ไม่มี
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มก.ลบ.
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
5. ฉีดพรมน้าบริเวณพืนที่ก่อสร้างช่วงเวลา 08.00 น. 2. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการ
มลพิษทางอากาศที่เกิดในระยะก่อสร้าง
จากการประเมินปริมาณมลพิษทางอากาศจาก
11.00 น. และ 14.00 น. ทุ กวั น และฉี ดพรมน้ า
ฉีกขาดของผ้าใบ
โครงการมาจากรถยนต์ รับ-ส่ งคนงานและขนส่ งวั สดุ จากรถยนต์ รั บ -ส่ งคนงานและขนส่ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ทุ กครังก่ อนกวาดพื นและท้ าความสะอาดพื นผิ ว
สถานที่ตรวจสอบ
อุ ป กรณ์ ส่ ว นมากเกิ ด จากท่ อ ไอเสี ย ของรถยนต์ ทีจ่ ะเกิดขึนมีรายละเอียด ดังนี
เพื่อลดการฟุง้ กระจายของฝุ่นละออง
- บริเวณโดยรอบพืนที่ก่อสร้าง
เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างซึ่งจะปล่อย 1) CO
6. บริ เวณทางเข้ า-ออกพื นที่ โครงการ ต้ องปิ ดทึ บ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์ บอน (HC)
- ค่าประเมิน
= 0.000013 มก.ลบ.
ตลอดเวลา เปิ ดเฉพาะเมื่ อมี รถ-เข้ าออกเท่ านั น
- การฉีกขาดของผ้าใบ
ออกไซด์ ของไนโตรเจน (NOx) ออกไซด์ ของซั ลเฟอร์
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.4581 มก.ลบ.
และต้ องรั กษาพื นผิ วให้ สะอาดปราศจากเศษหิ น
ความถี่ในการตรวจสอบ
(SOx) จากเครื่องจั กรและรถยนต์ จะส่ งผลกระทบต่ อ
- รวม CO จากยานพาหนะทังหมด
ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- สัปดาห์ละ 1 ครัง ตลอดระยะการดัดแปลง
คุ ณภาพอากาศของพื นที่ ใกล้ เคี ยงน้ อยมากและการ
= 0.4581113 มก.ลบ. 7. ยานพาหนะที่ ใ ช้ ต้ อ งไม่ บ รรทุ ก น้ า หนั ก เกิ น
อาคาร
ท้ างานของเครื่องจั กรกลต่ างๆจะไม่ ได้ ท้ างานทั งวั น
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 34.20 มก.ลบ.
มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด
ผู้รับผิดชอบ
และไม่ได้ท้างานพร้อมกันทังหมดอีกด้วย
2) HC
8. จัด ให้ มี ป ล่ อ งยางทิ งเศษวั ส ดุ ก่ อ สร้า งจากที่ สู ง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
- ค่าประเมิน
= 0.000007 มก.ลบ.
และล้ า เลี ย งทิ งลงทุ ก วั น ในช่ ว งเวลา 15.00เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.2016 มก.ลบ.
16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ เนื่องจากเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- รวม HC จากยานพาหนะทังหมด
วันพักผ่อนของชุมชน
- ไม่มี
= 1.201607 มก.ลบ. 9. จัด ให้ มี ก ารขนย้ ายวั ส ดุ อ อกจากพื นที่ ก่ อ สร้า ง
- ไม่มีค่ามาตรฐาน
ทุกวัน เพื่อป้องกันการสะสมโดยรถบรรทุก ที่ใช้
ขนส่งต้องมีการปิ ดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่ อ
ป้อ งกัน เศษวัส ดุต กหล่ น บนถนนภายนอกหรื อ
เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะรถวิ่ง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิ ษ ทางอากาศจากยานพาหนะ 3) NOx
10. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นละอองในการตัด 3. ตรวจวั ด TSP, PM10, CO, HC, NOX และ SOX
(ต่อ)
- ค่าประเมิน
= 0.000029 มก.ลบ.
การเจียรกระเบืองปูพืนและวัสดุต่างๆ พร้อม ทุกเดือน ตลอดระยะก่อสร้าง ท้าการตรวจวัด 3 วัน
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.1238 มก.ลบ.
ทังจัดอุป กรณ์ กันเสียงและฝุ่น ละอองส้าหรับ ต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทังวันท้าการและวันหยุด
- รวม NOx จากยานพาหนะทังหมด
คนงาน
และรายงานผลให้ ส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
= 0.0123829 มก.ลบ. 11. การตัดกระเบืองปูพืนหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมืองพัทยา
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.32 มก.ลบ.
โดยมีน้าหล่อระหว่างใบพัดและกระเบืองเพื่อ
สถานที่ตรวจวัด
4) SOx
ป้องกันฝุ่นละออง
จ้านวน 1 สถานี คือ บริเวณพืนที่โครงการ
- ค่าประเมิน
= 0.0000007 มก.ลบ. 12. จัดพนักงานคอยเก็บกวาด ล้างท้าความสะอาด
แสดงดังรูปที่ 1
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0107 มก.ลบ.
พืนอาคาร และบริเวณถนนหน้าโครงการ เมื่อ
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ
- รวม SOx จากยานพาหนะทังหมด
มีการเข้า -ออกของรถขนส่ งวัสดุ และทุกครั ง
- TSP 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง
= 0.0107007 มก.ลบ.
หลังเลิกงานโดยให้ใช้น้าฉีดพรมก่อนท้าความ
- PM1024 ชม. 3 วันต่อเนื่อง
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.30 มก.ลบ.
สะอาด
- CO 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
5) TSP
13. ห้ามคนงานทิ งเศษวัสดุก่ อสร้างจากที่ สูงลงสู่
- HC 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
- ค่าประเมิน
= 0.0000032 มก.ลบ.
พืนดิน
- NOX 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0660 มก.ลบ. 14. รถบรรทุ ก ที่ ข นส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เมื่ อ ลงวั ส ดุ
- SOX 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
- รวม TSP จากพืนที่ก่อสร้างทังหมด
อุปกรณ์ภายในพื นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วจะ
ความถี่ในการตรวจสอบ
= 0.0660032 มก.ลบ.
ไม่มีการจอดรถทิงไว้โดยเด็ดขาด
- ตรวจวั ด TSP, PM10, CO, HC, NOX และ
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มก.ลบ.
SOX ทุ ก เดื อ น ตลอดระยะการดั ด แปลง
อาคาร
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิ ษ ทางอากาศจากยานพาหนะ 6) PM10
15. การกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง การผสมคอนกรีต
ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)
- ค่าประเมิน
= 0.0000024 มก.ลบ.
หรือปูน การไสไม้ หรือการกระท้าใดๆ ที่อาจ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0420 มก.ลบ.
ก่อ ให้ เกิ ดมลภาวะต้ อ งปิ ด หรือ ปกคลุ มหรื อ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- รวม PM10 จากพืนที่ก่อสร้างทังหมด
เก็ บ ในที่ ปิ ดล้ อ มทั งด้ านบนและด้านข้ างอี ก
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
= 0.0420024 มก.ลบ.
3 ด้ า น หรื อ ฉี ด พรมด้ ว ยน้ า เพื่ อ ที่ จ ะให้
- ประมาณ 30,000 บาท/ครัง
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มก.ลบ.
ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
16. จัดให้ มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพืนที่
ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จ้าเป็น
17. เลื อ กใช้ วั ส ดุ ที่ ป ระกอบส้ า เร็ จ รู ป หรื อ กึ่ ง
ส้าเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพืนที่ก่อสร้าง
โครงการให้น้อยที่สุด
18. หากมี พื นที่ ในโครงการที่ ไม่ มี ก ารใช้ งานใน
กิ จกรรมการก่ อสร้ างเป็ นเวลา 3 เดื อน หรื อ
มากกว่าต้ องปลู กหญ้ าคลุ มดิ นช่ วยลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง
19. จั ด เตรี ยมพื นที่ ส้ าหรั บท้ าความสะอาดล้ อ
รถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โดยใช้สายฉีดน้า
แรงดั นสู ง (Water Jet) ฉี ดล้ างเศษดิ นออกจาก
ล้ อรถบรรทุ ก เพื่ อป้ องกั นการฟุ้ งกระจายของ
ฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิ ษ ทางอากาศจากยานพาหนะ
20. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง
(ต่อ)
ดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ
21. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
22. จัดให้มี ระบบการร้องเรียนและแนวทางการ
สอบถาม เพื่ อ ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ งและสาเหตุ
เพื่อก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
23. ถุงซี เมนต์ ห รื อ เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ในการก่ อ สร้า ง
ต้ อ งบรรจุ ใ นภาชนะที่ ปิ ด มิ ด ชิ ด และมี ก าร
จัดเก็บอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง
24. จั ด ให้ มี คู่ มื อ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ
ในช่ ว งก่ อ สร้างและให้ ผู้ รับ เหมาปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิ ษ ทางอากาศจากยานพาหนะ
25. ก้ าหนดช่ ว งเวลาการก่ อ สร้ างของโครงการ
(ต่อ)
ให้ ด้ าเนิ นการก่ อสร้ างในวันจั นทร์ -เสาร์ เวลา
8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกิน
เวลาดังกล่าวจะต้องด้าเนินการแจ้งผู้พั กอาศั ย
ข้ างเคี ยงทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 1 วั น ทั งนี
ต้ องเป็ นกิ จกรรมต่ อเนื่ องที่ ไม่ ให้ เกิ ดเสี ยงดั ง
เช่ น การเทปู น และด้ าเนิ นการได้ ไม่ เกิ นเวลา
21.00 น. ส้าหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ต้องหยุดด้าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
26. จัดให้มีเอกสารรายงานฯ โดยเฉพาะมาตราการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเก็บไว้
ในพื นที่ โ ครงการ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่
รับผิด ชอบสามารถตรวจสอบการปฏิบั ติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ได้โดยสะดวก
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิ ษ ทางอากาศจากยานพาหนะ
ด้านการประชาสัมพันธ์
(ต่อ)
1. ท้าป้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.00 เมตร โดย
แสดงชื่ อ ประเภท และขนาดของโครงการ
เจ้ า ของโครงการ บริ ษั ทรั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และ
เบอร์ โทรศั พท์ ของผู้ รั บผิ ดชอบในการควบคุ ม
การก่อสร้าง ท้องถิ่นที่ควบคุ มการก่อสร้าง และ
เลขที่ หนั งสื อเห็ นชอบ พร้ อมทั งติ ดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณ
ทางเข้าพืนที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
ด้านการจัดการพืนที่ก่อสร้าง
1. จัดท้าระบบบั นทึ กข้อร้องเรียน เกี่ ยวกั บปั ญหา
ฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และ
ระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึก
ดั งกล่ าว เมื่ อมี การร้ องขอหรื อตรวจสอบ ทั งนี
ต้ องระบุ ชื่ อ วั น และเวลาที่ ร้ องเรี ยน รวมทั ง
กิจกรรมที่ได้ด้าเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว
2. จั ด ท้ า ระบบบั น ทึ ก เมื่ อ มี เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ
ที่ท้าให้เกิดฝุ่นละออง โดยระบุสาเหตุ และเวลา
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิ ษ ทางอากาศจากยานพาหนะ
ด้านการติดตามตรวจสอบ
(ต่อ)
1. ตรวจสอบการท้ างานทั่ วไปและหาแนว
ทางแก้ไข ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน
ด้านการเตรียมและดูแลพืนที่
1. จัด วางต้า แหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ จะ
ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด
2. ท้าผนังหรือตาข่ายกันกิจกรรมและแหล่งก้าเนิด
ฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
3. ลดปริมาณน้าไหลและน้าโคลนบนพืนที่ก่อสร้าง
4. ไม่ เก็ บกองวั สดุ ที่ อาจก่ อให้ เกิ ดฝุ่ นในบริ เวณ
พืนที่ก่อสร้าง
ด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
2. จัดหาแหล่งน้าที่จะใช้สเปรย์ เพื่ อลดฝุ่ น ให้ มี
ความเพียงพอ
3. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด
4. จัดระบบที่จะท้าความสะอาดให้พร้อมใช้งาน
ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิ ษ ทางอากาศจากยานพาหนะ
ด้านการจัดการของเสีย
(ต่อ)
1. ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายใน
พืนที่ก่อสร้าง
1.5 เสียง
อาจก่อให้เกิดปัญหาเสียงดังต่อชุมชนที่อาศัย
ในช่วงการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการ 1. จัดท้ าก้ าแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ ซึ่ งท้ าจาก 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย
อยู่โดยรอบ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ในขันตอนการ ใช้อาคารที่มี่อยู่ปัจจุบัน โดยคาดว่าระยะดังกล่าวจะ
Aluminum Sheet ความหนา 6.35 มิ ลลิ เมตร
ข้างเคี ยงเป็ นประจ้ า เพื่ อสอบถามถึ งผลกระทบ
ดั ด แปลงอาคาร การเก็ บ งาน และการตกแต่ ง ได้รับเสียงดังจากขันตอนก่อสร้างในงานส่วนที่เหลือ
ปิ ดทึ บ จ้ านวน 1 แผ่ น ความสู ง 4 เมตร ยาว
จากการก่ อสร้ างโครงการ พร้ อมติ ดตั งกล่ องรั บ
อาคาร
ที่ จะก่ อ ให้ เกิ ดเสี ย งดั งสู งสุ ด คื อ ขั นตอนการเก็ บ
ตลอดแนวอาคารของโครงการ โดยติ ดตั งห่ าง
ความคิ ด เห็ น ที่ บ ริ เวณป้ อ มยามเพื่ อ รั บ เรื่ อ ง
งานและงานตกแต่ ง เมื่ อ ประเมิ น ระดับ เสีย งจาก
จากจุ ด ก้ า เนิ ด เสี ย งอย่ า งน้ อ ย 1.50 เมตร
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึนหากมีปัญหาเกิดขึนต้องหา
กิ จกรรมก่ อ สร้ างรวมกั บ ระดั บ เสี ย งที่ ต รวจวั ด ได้
สามารถลดเสียงได้ 27 dB(A)
แนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ซึ่งมีการจ้ากัดระยะช่วงเวลาของการท้างานที่ท้าให้ 2. หั น ทิ ศ ทางของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รที่ อ าจ
สถานที่ตรวจสอบ
เกิดเสียงดัง และก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพืนที่อ่อนไหวที่อยู่
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ใกล้เคียง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
ต่ า งๆ ไว้ ใ ห้ ห่ า งจากบริ เ วณชุ ม ชน ร้ า นค้ า
คาวมถี่ในการตรวจสอบ
อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพืนที่โครงการให้
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้
ผู้รับผิดชอบ
4. เลือกเทคนิควิธีการก่อสร้างที่ช่วยลดเสียงและ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
แรงสั่ น สะเทื อ น เช่ น การใช้ เครื่ อ งจั ก รที่ มี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ความเหมาะสมกับงาน
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง
จากการประเมิ น พบว่ า เสี ย งที่ เกิ ด ขึ นจาก 5. เข้มงวดต่อคนงาน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
กิ จ กรรมการดั ด แปลงอาคาร และส่ ง ผ่ า นไปยั ง
การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกันการ
- ไม่มี
ผู้ได้รับเสียงบริเวณรอบพืนที่โครงการ โดยโครงการ
กระแทก การขนย้ ายวัสดุ ก่อ สร้างด้ว ยความ 2. ตรวจวัดเสียงโดยให้ครอบคลุมทังวันท้าการและ
ติ ด ตั งก้ า แ พ งกั น เสี ย งแ บ บ ปิ ด ทึ บ ท้ า จ า ก
นิ่มนวล
วันหยุด
Aluminum Sheet ความหนา 6.35 มิ ล ลิ เมตร 6. ลดจ้านวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณ
สถานที่ตรวจวัด
สูง 4 เมตร รอบพืนที่โครงการ เพื่อลดระดับเสียง
ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
- จ้านวน 1 สถานี คือ บริเวณพืนที่โครงการ
รบกวนต่ อ ผู้ พั ก อาศั ย บริ เวณใกล้ เคี ย งโครงการ 7. กรณี ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกที่
แสดงดังรูปที่ 1
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี
ก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย งดั งต้ อ งหาวัส ดุ เช่ น กระสอบ
ดัชนีคุณภาพเสียงที่ต้องติดตามตรวจสอบ
หรืออื่นๆ มารองรับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรม
- Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L90 และ
- ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70
dB(A)
ในเวลาเดียวกัน
เสียงรบกวน
- ค่ามาตรฐานเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A)
8. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานชั่วคราว
ความถี่ในการตรวจสอบ
ทิศเหนือ
จะต้ อ งให้ มี ก ารดั บ เครื่ อ ง หรื อ เบาเครื่ อ ง
- ตรวจวัด เสีย งเดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะ
- ค่าปัจจุบัน
= 56.90
dB(A)
ระหว่างการพัก
ก่อสร้างและท้าการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง
- ค่าประเมิน
= 96.64
dB(A)
โดยให้ครอบคลุมทังวันท้าการและวันหยุด
- ระดั บ เสี ยงรวม เมื่ อผ่ าน Aluminum 9. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ ได้รับการบ้ารุงรักษา
อย่างดีเท่านัน และต้องได้รับการดูแลอย่างดี
และรายงานผลการตรวจวัดต่อส้านักงาน
Sheet ความหนา 6.35 มม. ปิดทึบ
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
= 69.87
dB(A) 10. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียง
ดังและควบคุ ม การขนย้ ายสิ่ งของโดยไม่ ล าก
สิ่งแวดล้อมและเมืองพัทยา เดือนละ 1 ครัง
- ระดับเสียงรวม = 69.87
dB(A)
หรือกระแทกจนก่อให้เกิดเสียงดัง
- ระดับเสียงรบกวน =-0.84-14.07 dB(A)
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง (ต่อ)
ทิศตะวันออก
11. ก้าหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
ผู้รับผิดชอบ
ให้ อ ยู่ ใ นช่ ว งเวลา 08.00-17.00 น. เท่ า นั น
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
- ค่าปัจจุบัน
= 56.90
dB(A)
และงดกิ จ กรรมที่ ท้ า ให้ เกิ ด เสี ย งดั งในเวลา
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- ค่าประเมิน
= 94.46
dB(A)
พั ก ผ่ อ นของประชาชนและวั น หยุ ด เสาร์ ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ระดั บ เสี ยงรวม เมื่ อผ่ าน Aluminum
อาทิตย์
- ประมาณ 8,000 บาท/ครัง
Sheet ความหนา 6.35 มม. ปิดทึบ
= 67.46
dB(A) 12. จัดพืนที่เฉพาะในการท้ากิจกรรม เช่น การเชื่อม
การบั ด กรี เป็ น ต้น ให้ กระท้ าในห้ อ งที่ มิ ด ชิ ด
- ระดับเสียงรวม = 67.82
dB(A)
และอยู่ห่างจากพืนที่ที่มีผู้อาศัยมากที่สุด
- ระดับเสียงรบกวน = -2.34-7.07 dB(A)
13. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้
ทิศใต้
อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง
- ค่าปัจจุบัน
= 56.90
dB(A)
- ค่าประเมิน
= 87.53
dB(A) 14. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพืนที่โครงการ
โครงการต้องก้าชับผู้รับเหมาให้ด้าเนินการขนส่ง
- ระดั บ เสี ยงรวม เมื่ อผ่ าน Aluminum
ให้ ถู ก ต้ องตามหลั ก การขนย้ าย และควบคุ ม
Sheet ความหนา 6.35 มม. ปิดทึบ
คนงานไม่ ให้ มี การโยนวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เช่ น
= 60.53
dB(A)
เหล็ กเส้ น ซึ่ งการกระท้ าดั งกล่ าวจะก่ อให้ เกิ ด
- ระดับเสียงรวม = 62.09
dB(A)
เสี ยงดั งรบกวนรวมทั งจะใช้ Tower crane ใน
- ระดับเสียงรบกวน = -18.75-0.72 dB(A)
การขนย้ ายวั สดุ ก่ อสร้ างไปยั งต้ าแหน่ งต่ างๆ
ภายในพืนที่ก่อสร้างโครงการ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง (ต่อ)
ทิศตะวันตก
15. คั ด เลื อ กผู้ รั บ เหมาที่ มี คุ ณ ภาพมี ป ระวั ติ ก าร
ท้างานที่ดี โดยแนบเงื่อ นไขมาตรการป้องกัน
- ค่าปัจจุบัน
= 56.90
dB(A)
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึ่ง
- ค่าประเมิน
= 75.06
dB(A)
ของสัญญาการว่าจ้าง
- ระดั บ เสี ยงรวม เมื่ อผ่ าน Aluminum
16. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัด
Sheet ความหนา 6.35 มม. ปิดทึบ
เห ล็ ก ด้ ว ยเค รื่ อ งตั ด ที่ มี เสี ย งให้ จั ด พื นที่
= 48.06
dB(A)
ด้าเนิน การอยู่ ห่ างจากชุ มชนโดยรอบให้ ม าก
- ระดับเสียงรวม = 57.44
dB(A)
ที่สุด โดยต้าแหน่งที่เหมาะสมต้องอยู่บริเวณ
- ระดับเสียงรบกวน =-9.09-21.62 dB(A)
กลางพืนที่เพื่อไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้างและ
ผู้อยู่อาศัยส่วนเดิม
17. จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ จ ากโครงการเข้ า พบผู้ พั ก
อาศัยข้างเคียงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก
การก่ อ สร้ า งโครงการ พร้ อ มติ ด ตั งกล่ อ งรั บ
ความคิ ด เห็ น ที่ บ ริ เวณป้ อ มยามเพื่ อ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึนหากมีปัญหาเกิดขึนต้อง
หาแนวทางแก้ไขในทันทีตลอดระยะก่อสร้าง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง (ต่อ)
18. จัดให้มีเอกสารรายงานฯ โดยเฉพาะมาตราการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเก็บไว้
ในพื นที่ โ ครงการ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่
รับผิดชอบสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ได้โดยสะดวก
2) เสียงต่อคนงานก่อสร้าง
จากการค้านวณเกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาต 1. จั ด หาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เสี ย ง ได้ แ ก่ Ear plug 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสีย งให้อยู่ในสภาพดี
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสัมผัสเสียงได้ (T) จะเห็นว่า
ลดระดับเสียงได้ 10-20 dB(A) หรือ Ear muff
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
คนงานปฏิบั ติงานที่มีระดับเสี ยง 100 dB(A) ต้อง
ลดระดับ เสีย งได้ 20-40 dB(A) ให้แก่ คนงาน
สถานที่ตรวจสอบ
สัม ผัสเสี ยงติด ต่อ กัน ไม่ เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งจากการ
ก่อสร้างที่ ท้ างานต้ องอยู่ ใกล้ กับ แหล่งก้าเนิ ด
- อุปกรณ์ป้องกันเสียง
คาดการณ์ การท้างานของคนงานของโครงการจะ
เสียงที่ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 100 dB(A) และ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ท้างานเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 4 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลา
ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง
- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง
ยาวนานเกินกว่าระยะเวลาที่อนุญาตไว้
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน
เนื่องจากโครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิม
และเปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งได้ด้าเนินการก่อสร้างใน
ส่วนฐานรากและโครงสร้ างเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ มี
ขั นตอนของการลงเสาเข็ ม ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สั่นสะเทือน
1.7 ทรัพยากรนา
ด้านทรัพยากรนา
1. จัดให้มีห้องส้วมส้าหรับคนงานก่อสร้าง จ้านวน
โดยรอบพื นที่ โครงการไม่ พ บแหล่ งน้ าผิ วดิ น
2 ห้อง ซึ่งใช้ร่วมกับห้องน้าของพนักงานโครงการ
ธรรมชาติหรือแหล่งน้าจืด แม่น้า ล้าคลอง แต่อย่างใด 2. ห้ าม ทิ งเศ ษมู ลฝอย/เศษ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง/
แหล่งน้าใช้ของโครงการในระยะการก่อสร้าง โครงการ
เคมีภัณฑ์ใดๆ ลงในท่อระบายน้าของโครงการ
จะใช้ น้ าประปาจากการประปาส่ วนภู มิ ภาคสาขา
จัดให้มีการท้าความสะอาดตะแกรงทุกอาทิตย์
พั ท ยา (ชั นพิ เศษ) ซึ่ งมี ขี ด ความสามารถในการ 3. จัดให้มีคนงานท้าความสะอาดบริเวณหน้างาน
ให้บริการน้าประปาอย่างเพียงพอ ต่อความต้องการใช้
เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้าง
น้าของโครงการ
อุดตั น หรือ กีด ขวางการไหลของน้ าและไม่ให้
มีน้าไหลนองออกภายนอกพืนที่โครงการ
4. ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลเมืองพัทยา ให้มาสูบ
ตะกอนส่วนเกินไปก้าจัดเมื่อเต็ม
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โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรนา (ต่อ)
ด้านคุณภาพนา
5. จัด ให้ มีค นงานท้ าความสะอาดบริเวณหน้ า งาน
น้ า ปริ ม าณน้ า เสี ย เกิ ด ขึ น 0.60 ลู ก บาศก์
เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ เศษดิ น และเศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
เมตร (คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้) ทังนี
อุ ด ตั น หรื อ กี ด ขวางการไหลของน้ า และไม่ ใ ห้
จะไม่น้าน้าใช้ในส่วนของกิจกรรมการก่อสร้างมา
มีน้าไหลนองออกภายนอกพืนที่โครงการ
คิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไปกับขันตอน
การก่อสร้าง ส่วนที่เหลือจะมีปริมาณเล็กน้อย ซึ่ง
จะซึ ม ลงดิ น และแห้ งไปเอง ตามธรรมชาติ โดย
แบ่ ง เป็ น น้ า เสี ย จากการอุ ป โภคทั่ ว ไป 0.30
ลู ก บ าศก์ เ มตร และน้ า เสี ย จากส้ ว ม 0.30
ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/วัน, กรมควบคุม
มลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบ้าบัดน้าเสีย
แบบติดกับที่, 2537) ซึ่งโครงการจัดให้มีห้องส้วม
ส้ า หรั บ คนงานก่ อ สร้ า ง จ้ า นวน 2 ห้ อ ง ซึ่ งใช้
ร่วมกับห้องน้าของพนักงานโครงการ
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
ในช่ ว งการดั ด แปลงอาคารจะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
บริเวณโดยรอบพื นที่ โครงการส่วนใหญ่ ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรชี ว ภาพบนบกที่ มี อ ยู่ ใ น
เป็นอาคารพักอาศัย อาคารโรงแรม อาคารพาณิชย์ ปัจจุบัน
และพื นที่ ดิ น บุ ค คลอื่ น โดยระบบนิ เ วศวิ ท ยา
โดยรอบที่ตังโครงการจัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศวิทยา
สังคมเมือง (Urban ecology system) จึงไม่พบว่า
มีทรัพยากรทางชีวภาพบนบกที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ
หรื อ ควรค่ า แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ไม่ มี ท รั พ ยากรทาง
ชีวภาพบนบกประเภทสัต ว์ หายากหรือ พื ชพรรณ
ทางธรรมชาติที่ส้าคัญ

5-20
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โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรนาชีวภาพใน
เนื่องจากสภาพปัจจุบันในบริเวณโดยรอบ
ในช่ วงการดั ด แปลงอาคาร โครงการจัดให้ มี
พืนที่โครงการเป็นอาคารพักอาศัย อาคารโรงแรม ระบบบ้ าบั ดน้ าเสี ย ส้ าเร็จรู ป โดยน้ าทิ งที่ ผ่านการ
อาคารพาณิ ชย์ และพื นที่ ดินบุ คคลอื่ น โดยระบบ บ้าบัดจนมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตังโครงการ จัดได้เป็น ระบบ น้าทิงตามประกาศเมืองพัทยา ประกาศ ณ วันที่ 30
นิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology system) กันยายน พ.ศ. 2545 (ค่าบี โอดีต้องมีค่าไม่เกิน 20
จึ งไม่ พ บว่ ามี ท รั พ ยากรทางชี วภาพในน้ าที่ ส้ าคั ญ มิลลิกรัมต่อลิตร) จะถูกระบายออกสู่ท่อระบายน้า
และไม่มีแหล่งน้าผิวดินที่มิใช่ทะเล ซึ่งไม่ปรากฏว่า สาธารณะเมืองพัทยา
เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ น้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าด้านการอนุรักษ์แต่อย่างใด
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โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้นา
พืนที่ก่อสร้าง
1. ในพืนที่ก่อสร้างจัดให้มีถังเก็บน้าส้ารอง แยกออก 1. ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าใช้ เบื องต้น ในส่ วนน้ าใช้
แ ห ล่ งน้ าใช้ ข องโค รงก ารได้ รั บ ก าร
ปริมาณน้าใช้เพื่อกิจกรรมในการก่อสร้าง ได้แก่
จากโครงการ ขนาด 2 ลู กบาศก์ เมตร จ้ านวน
ส้าหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน
ให้บริการจ่ายน้าจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ท้าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ฉีดพรมพืน
2 ถัง รวมปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับกรณี
หากพบเห็ น ให้ ท้ าความสะอาดล้ า งถั งเก็ บ น้ า
พั ท ยา (ชั นพิ เศษ) ซึ่ งมี ศั ก ยภาพที่ ในการบริ ก าร เพื่ อป้ องกั นการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละลอง เป็ นต้ น
น้าประปาไม่ไหล
ส้ารองทันที
จ่ายน้าประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ
โดยคาดว่าในส่วนนีจะมีปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2. ติดตังระบบท่อน้าชั่วคราวเก็บกักไว้ในถังเก็บ
สถานที่ตรวจสอบ
คนงานก่อสร้าง
น้าส้ารองทุกวัน
- ถังเก็บน้าส้ารอง
ปริ ม าณน้ า ใช้ ข องคนงานก่ อ สร้ า งสู ง สุ ด ใน 3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
บริเวณพืนที่ก่อสร้างประมาณ 15 คน ได้แก่ การใช้ 4. จัดให้มีการตรวจเช็คถังเก็บน้าส้ารองอยู่เสมอ
- คุณภาพน้าใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สี
ห้องน้า ล้างหน้า ท้าความสะอาดและอื่นๆ คาดว่ามี
ตรวจดูจุดรั่วซึม หากพบให้ท้าการแก้ไขทันที
และตะกอน
ปริมาณการใช้น้า ประมาณ 0.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน 5. แจ้งให้คนงานก่อสร้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
ความถี่ในการตรวจสอบ
ส้ า หรั บ กิ จ กรรมการดั ด แปลงอาคารความ
7 วัน ก่อนท้าความสะอาดถังเก็บน้าส้ารอง
- 6 เดื อ น/ครั ง ตลอดระยะการดั ด แปลง
ต้ อ งการใช้ น้ า ในช่ ว งก่ อ สร้ า ง คาดว่ า จะมี 2.75 6. ล้างท้าความสะอาดถังเก็บน้ าส้ารองอย่างน้อย อาคาร
ลู ก บาศก์ เมตร/วัน ซึ่ งโครงการจั ด ให้ มี ถั งเก็ บ น้ า
ปีละ 2 ครัง (ทุกๆ 6 เดือน) ท้าการล้างถังเก็บน้า
ผู้รับผิดชอบ
ส้ า รองเพื่ อ การก่ อ สร้ า ง แยกออกจากโครงการ
ส้ารอง ครังละ 1 ถัง จนกว่าจะครบตามจ้านวน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 ถัง รวมปริมาตร
ถังเก็บน้าส้ารองจะไม่ล้างพร้อมกันทังหมด เพื่อ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
4 ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับกรณีน้าประปาไม่ไหล
ป้องกันการขาดแคลนน้า
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
7. น้าที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้าส้ารองใช้ฉีดพรม
- ประมาณ 5,000 บาท/ครัง
รดพืนถนนภายในพืนที่โครงการ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการนาเสียและสิ่งปฏิกูล
กิจกรรมการก่อสร้าง
1. จัดให้มีห้ องส้วมส้าหรับคนงานก่อสร้าง จ้านวน 1. ตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพและสภาพการท้ างาน
ส้ า หรั บ พื นที่ โ ครงการอยู่ ใ นเขตความ
น้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างที่จะเกิดขึน
2 ห้อง ซึ่งใช้ร่วมกับห้องน้าของพนักงานโครงการ
ทั่ วไปของระบบบ้ าบั ดน้ าเสี ยเป็ นประจ้ า และ
รั บ ผิ ด ชอบของเมื อ งพั ท ยา ซึ่ งทางเมื อ งพั ท ยามี จริ ง จะมาจากการท้ า ความสะอาดเครื่ อ งมื อ 2. ประสานรถสูบสิ่งปฎิกูลของเมืองพัทยาให้มาสูบ
รายงานผลต่ อส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
ระบบบ้าบัดน้าเสียรวม ดังนัน โครงการจึงได้ท้าการ เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ ในแต่ ล ะวั น น้ า เสี ย ส่ ว นใหญ่ จ ะ
ตะกอนส่วนเกินไปก้าจัดเมื่อเต็ม
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และเมื อง
บ้ า บั ด น้ า เสี ย ให้ มี ค่ า ได้ ม าตรฐานตามที่ ก ฎหมาย หมดไปกั บ ขั นตอนการก่ อ สร้ าง ส่ ว นที่ เหลื อ จะมี 3. จัดให้ มีค นงานดู แลความสะอาดห้อ งส้ วมและ
พัทยา
ก้าหนด ก่อนระบายออกภายนอกโครงการ
ปริ ม าณเล็ ก น้ อ ย ซึ่ งจะซึ ม ลงดิ น และแห้ งไปเอง
บริเวณห้องส้วมสม่้าเสมอ
สถานที่ตรวจสอบ
หลังจากผ่านการบ้าบัดน้าเสีย โครงการจะ ตามธรรมชาติ
- ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ระบายน้าลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะนอกโครงการ
คนงานก่อสร้าง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ต่อไป
ปริ ม าณน้ าเสี ย เกิ ด ขึ น 0.60 ลู ก บาศก์ เมตร
- ประสิทธิภาพการท้างาน
(คิ ดจากร้ อ ยละ 80 ของปริ ม าณ น้ าใช้ ) ทั งนี
ความถี่ในการตรวจสอบ
จะไม่ น้ า น้ า ใช้ ใ นส่ ว นของกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
- เดื อ นละ 1 ครั ง ตลอดระยะการดั ด แปลง
มาคิดรวมโดยแบ่งเป็นน้าเสียจากการอุปโภคทั่วไป
อาคาร
0.30 ลู ก บาศก์ เมตร และน้ า เสี ย จากส้ ว ม 0.30
ผู้รับผิดชอบ
ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/วัน , กรมควบคุม
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
มลพิ ษ , ผู้อ อกแบบและผู้ผ ลิต ระบบบ้ าบัด น้ าเสี ย
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
แบบติดกับที่, 2537) ซึ่งโครงการจัดให้มีห้องส้วม
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ส้าหรับคนงานก่อสร้าง จ้านวน 2 ห้อง ซึ่งใช้ร่วมกับ
- ประมาณ 2,500 บาท
ห้องน้าของพนักงานโครงการ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการนาเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)
2. ตรวจสอบคุณภาพน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสีย
บริเวณบ่อพักน้าทิงชั่วคราวสุดท้าย
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- สารที่ละลายได้ทังหมด (Total Dissolved Solids)
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- น้ามันและไขมัน (Oil and Grease)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- แบคที เ รี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั งหมด (Total
coliform bacteria)
ความถี่ในการตรวจสอบ
- 3 เดือน/ครัง ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ประมาณ 20,000 บาท/ครัง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายนาและการป้องกันนาท่วม
ในช่วงการดัดแปลงอาคาร กรณีที่ฝนตกอาจ 1. หมั่นท้าความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกัน 1. ตรวจสอบคุ ณภาพของทางระบายน้ า ให้ อยู่ ใน
ก่ อ ให้ เ กิ ด การชะล้ า งตะกอนดิ น ภายในพื นที่
มิให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีด
สภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
โครงการไปยั งบริ เวณพื นที่ ข้ า งเคี ย ง ซึ่ งอาจเป็ น
ขวางการไหลของน้า และท่อระบายน้าสาธารณะ
สถานที่ตรวจสอบ
สาเหตุที่ท่อระบายน้าอุดตัน
2. ท้ าความสะอาดรางระบายน้ าภายในบริ เวณ
- รางระบายน้า
โครงการทุ กๆ สัปดาห์ ป้ องกั นการอุ ดตั นและ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
การสะสมของดินตะกอนเพื่อให้สามารถรวบรวม
- สภาพการใช้งานของรางระบายน้า
น้าฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้าสาธารณะ
ความถี่ในการตรวจสอบ
3. ไม่ท้าการทิงเศษวัสดุก่อสร้างจากการดัดแปลง
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะการดัดแปลง
อาคารให้ลงไปยังท่อระบายน้าของเมืองพัทยา
อาคาร
4. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจ้า
ผู้รับผิดชอบ
อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั ง เพื่ อ ให้ ส ามารถ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย
พืนที่ก่อสร้าง
1. จัด พื นที่ ก องวัส ดุ ก่ อ สร้า งให้ เป็ น ระเบี ย บและ 1. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดี
การจัด การมูลฝอยโดยทั่วไปในเขตพื นที่
มูลฝอยที่เกิดจากการดัดแปลงอาคารส่วนใหญ่
สะดวกต่ อ การจั ด เก็ บ โดยกองแยกระหว่ า ง
อยู่เสมอ หากช้ารุดหรือเสียหายต้องแก้ไขโดย
โครงการ และพื นที่ ใกล้ เคียงอยู่ในเขตรับ ผิด ชอบ จะประกอบด้ ว ย เศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ได้ แ ก่
เศษวั ส ดุ ที่ ส ามารถน้ ากลั บ ไปใช้ ได้ กั บ วั ส ดุ ที่
เร่งด่วน ไม่มีมูลฝอยตกค้าง ไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มี
ของเมืองพัทยา
เศษไม้ ขีเลือย เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก จากการ
ไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้อีก
พาหะน้ าโรค เช่ น หนู แมลงวัน เป็ นต้ น มีก าร
ก่อสร้างจะจัดการในหลายรูปแบบ ได้แก่ ให้คนงาน 2. จั ด ให้ มี ภ าชนะรองรั บ มู ล ฝอยที่ ท นทานและ
ล้างท้าความสะอาดอยู่เสมอ
เก็ บ ส่ ว นที่ ยั ง ใช้ ไ ด้ ม าใช้ ใ หม่ หรื อ ขายให้ แ ก่ ผู้ ที่
มีฝาปิด โดยโครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย
สถานที่ตรวจสอบ
ต้ อ งการ ส่ ว นที่ น้ า กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ไ ด้ จ ะ
โดยแยกเป็ น ถั งมู ล ฝอยย่ อ ยสลายได้ (สี เขี ย ว)
- จุดติดตังถังมูลฝอยในพืนที่ก่อสร้าง
เก็บรวบรวมในถังมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จ้านวน
ถั งมู ล ฝอยทั่ ว ไป (น้ า เงิ น ) ถั งมู ล ฝอยรี ไซเคิ ล
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
5 ถัง ที่จัดไว้ในบริเวณพืนที่โครงการ และให้คนงาน
(สีเหลือง) และถังมู ลฝอยอันตราย (สีส้ ม) โดย
- สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ช้ารุด พร้ อมใช้
เก็บรวบรวมน้าไปทิงรวมกับมูลฝอยอื่นๆ ต่อไป
ถั ง มู ล ฝ อย อั น ต ราย จ ะติ ด ป้ ายข้ า งถั ง ว่ า
งานอยู่ เสมอและต้ อ งเพี ย งพอต่ อ ปริ ม าณ
“ถั ง มู ล ฝอยอั น ตราย” ภายในถั ง รองด้ ว ย
มูลฝอย
ถุ ง พลาสติ ก สี ส้ ม โดยวางไว้ เ ป็ น จุ ด พั ก รวม
ความถี่ในการตรวจสอบ
มูล ฝอยภายในบริเวณบ้ านพั ก คนงาน เพื่ อ รอ
- เดื อ นละ 1 ครั ง ตลอดระยะการดั ดแปลง
การเก็บ ขนมู ลฝอยจากทางเมือ งพั ท ยาเข้า มา
อาคาร
เก็บขน โดยจะเข้ามาด้าเนินการเก็บขนมูลฝอย
ผู้รับผิดชอบ
จนหมดเป็นประจ้า
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
3. ก้าชับให้คนงานทิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
4. ตรวจสอบที่ ร องรั บ มู ล ฝอยให้ อ ยู่ ในสภาพดี
- ไม่มี
อยู่เสมอและท้าความสะอาดเป็นประจ้า
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)
คนงานก่อสร้าง
5. คั ด แยกเศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ส ามารถน้ า มาใช้ 2. ตรวจสอบที่พกั มูลฝอยภายในโครงการ
มูลฝอยที่เกิดจากคนงานจ้านวนสูงสุด 15 คน
ได้ ใหม่ เศษวัสดุ ก่ อสร้างที่ สามารถน้ าไปขายได้
สถานที่ตรวจสอบ
มีปริมาณ 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการเกิด
และเศษวัสดุก่อสร้างทีเ่ หลือทิงเป็นประจ้าทุกวัน
- ที่พักมูลฝอย
มูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งทางผู้รับเหมาจะจัดให้ 6. น้ ามู ลฝอย เช่น เศษวัส ดุก่ อ สร้างไปถมพื นที่ ที่
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
มี ถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จ้านวน 4 ถัง
ต้องการปรับถมหรือขายให้แก่ผู้รับซือเพื่อน้าไป
- ความสะอาดของที่พักมูลฝอยในพืนที่ก่อสร้าง
แยกเป็ น มู ล ฝอยย่ อ ยสลายได้ (ถั ง สี เขี ย ว) 2 ถั ง
ถมที่ดิน ทังนีสถานที่ทิงจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ความถี่ในการตรวจสอบ
มู ล ฝอยน้ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ (ถั ง สี เ หลื อ ง) 1 ถั ง
เจ้ า ของที่ ดิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตลอดจนเมื่ อ น้ า
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
มู ล ฝอยทั่ ว ไป (ถั ง น้ า เงิ น ) 1 ถั ง และมู ล ฝอย
ไปทิง แล้ ว จะต้ อ งไม่ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นแก่
ผู้รับผิดชอบ
อันตราย (ถังสีส้ม) 1 ถัง ซึ่งไม่มีการรั่วซึม พร้อมทัง
เจ้าของที่ดิน ข้างเคียงด้วยกรณี ที่มีข้อร้องเรียน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
มีฝาปิดป้องกันน้าฝนและการส่งกลิ่นเหม็น ตังไว้ใน
และพิ สู จน์ ท ราบได้ ว่าโครงการน้ ามู ลฝอยจาก
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
พื นที่ ก่ อ สร้ าง เพื่ อ ให้ ร ถเก็ บ ขนมู ล ฝอยของเมื อ ง
โครงการไปทิ งยั ง ในที่ ห้ า มทิ ง โครงการจะ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
พั ท ยา เข้ า มาด้ า เนิ น การเก็ บ ขนและน้ า ไปก้ า จั ด
รับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึนออกจากพืนที่
- ไม่มี
ต่อไป
โดยทันที และปรับสภาพพืนที่ให้ดีดังเดิม ทังนี
จะต้ อ งไม่ น้ า เศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งไปทิ งในพื นที่
สาธารณะหรือสถานที่ ที่อาจส่งผลกระทบต่ อผู้
พักอาศัยอยู่ในบริเวณนันๆ
7. ก้าหนดให้โครงการติดต่อกับทางเมืองพัทยาให้
เข้ามาเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างที่
เหลือจากการคัดแยกและไม่สามารถน้าไปใช้ได้
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า
ในระหว่างการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยน
การใช้ อ าคาร ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจะด้ า เนิ น การ
ขอใช้ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภาคเมืองพั ทยา
เพื่ อ น้ า มาใช้ ในกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งส่ ว นที่ เหลื อ
แต่ เ นื่ อ งจากปริ ม าณ การใช้ ไ ฟฟ้ า มี ไ ม่ ม ากนั ก
ประกอบกั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเมื อ งพั ท ยา
มีศักยภาพที่เพียงพอในการให้บริการ
3.6 การจราจร
ในช่ ว งการดั ด แปลงอาคารจะก่ อ ให้ เ กิ ด มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนน 1. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายการจราจรและ
จากการประเมินผลกระทบด้านจราจรใน ผลกระทบต่ อการจราจร โดยผลกระทบด้ านการ ที่เกี่ยวข้อง
ลู ก ศรแสดงการเข้ า ออกให้ ส ามารถมองเห็ น
ถนนสายหลักของโครงการ คือ
คมนาคมขนส่งเกิดจากการรับ-ส่งคนงาน รถขนส่งที่ 1. จั ด ท้ า ป้ า ยชื่ อ โครงการ และลู ก ศรแสดงทิ ศ
ได้ อ ย่ า งชั ด เจน การปฏิ บั ติ ง านของ รปภ.
1) ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้า ใช้ ใ นการขนส่ ง วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการ
ทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็น
การจ้า กั ดความเร็ว และการจอดรอ เพื่ อการ
โครงการ)
ก่อสร้าง ส้าหรับ ปริมาณการจราจรที่ ตรวจนั บใน
ได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลียวรถ
ขนส่งดินและวัสดุ
2) ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ถนนสายหลักของโครงการ มีดังนี
เข้าสู่พืนที่โครงการได้อย่างปลอดภัย
สถานที่ตรวจสอบ
3) ซอยบัวขาว
2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ้านวย
- พืนที่ก่อสร้าง
ความสะดวกให้ กั บ รถที่ จ ะเข้ า หรื อ ออกจาก
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
โครงการให้ ส ะดวกและปลอดภั ย ไม่กี ด ขวาง
- สั ญ ญาณจราจร เช่ น ลู ก ศรแสดงทิ ศ ทาง
การจราจรบนถนนสาธารณะ
ก ารเดิ น รถ ป้ าย แ ส ด งท างเข้ า-อ อ ก
การปฏิบัติงานของ รปภ. การจ้ากัดความเร็ว
และการจอดรอ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)
1. ถนนซอยเฉลิ มพระเกี ยรติ 33 (ถนนด้ านหน้ า 3. จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง
ความถี่ในการตรวจสอบ
โครงการ) เมื่อมี การดั ดแปลงอาคาร มี ค่ า V/C
วัสดุก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึง
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
Ratio เท่ากับ 0.06 (จากเดิม 0.05) อยู่ในเกณฑ์
รถของผู้รับเหมาไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ผู้รับผิดชอบ
“A” เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ในปัจจุบันจะอยู่ในระดับ “A” ดังเดิม
4. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน หรือวาง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
2. ถนนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อมี การดัดแปลงอาคาร
วั ส ดุ ก่ อสร้ างในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่ อ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
มี ค่ า V/C Ratio เท่ ากั บ 0.24 (จากเดิ ม 0.24)
ป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด
- ไม่มี
อยู่ในเกณฑ์ “A” เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพ 5. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถ
การจราจรในปัจจุบัน จะอยู่ในระดับ “A” ดังเดิม
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะระยะ
3. ซอยบัวขาว เมื่อมีการดัดแปลงอาคาร มีค่า V/C
ที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออกพืนที่โครงการ
Ratio เท่ากับ 0.38 (จากเดิม 0.27) อยู่ในเกณฑ์ 6. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้
“A” เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจร
บรรทุกน้าหนักเกินเพราะอาจท้าให้ถนนช้ารุด
ในปัจจุบัน จะอยู่ในระดับ “A” ดังเดิม
7. หากมีความเสียหายต่อผิวจราจร โครงการต้อง
ด้าเนินการซ่อมแซมทันที และท้าให้ดีดังเดิมเมือ่
สินสุดการก่อสร้าง
8. เลือกขนาดรถบรรทุกที่ท้าการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม พร้อมทังมีการ
วางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น เส้นทาง
ที่ใช้ในการขนส่ง ช่วงเวลาที่ขนส่งและความถี่ใน
การขนส่ งเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ แผนการ
ด้ า เนิ นงานและลดผลกระทบต่ อปริ ม าณ
การจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)
9. ห้ า มมิ ให้ มี ก ารขนส่ งดิ น และวั ส ดุ ก่ อ สร้ างใน 2. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึน
ชั่วโมงเร่งด่วน คือ ภายในเวลา 08.00-09.00 น.
หากมี ปัญ หาเกิ ดขึ นต้ อ งหาแนวทางแก้ ไขโดย
และ 15.00-17.00 น. เวลากลางคื น วั น หยุ ด
ทันที
เสาร์ -อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ และ
สถานที่ตรวจสอบ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ ก้ าหนด และขนส่ งใน
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
ช่ วงเวลาที่ ได้ รั บ ตามความเห็ นชอบ ข อง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
เจ้าพนั กงานต้ ารวจท้ องที่ ให้ รถบรรทุ ก 10 ล้ อ
- เรื่องร้องเรียนและป้ายประชาสัมพันธ์
สามารถสัญจรบนถนนบริเวณโครงการ
ความถี่ในการตรวจสอบ
10. ป้ายประชาสัมพันธ์โดยแสดงระยะเวลาที่ใช้ใน
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
การก่ อ สร้ า ง และเวลาเริ่ม และหยุ ด กิ จ กรรม
ผู้รับผิดชอบ
ก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะวั น พร้ อ มระบุ ชื่ อ และเลข
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
หมายโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุม
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
การก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
เห็นชัดเจน
- ไม่มี
11. ติด ตังป้ ายเตือ นอั น ตราย ณ ทางเข้าออกของ
ยานพาหนะทุกแห่ง และจัดให้มีผู้ให้สัญญาณใน
ขณะที่มียานพาหนะเข้าออกเขตก่อสร้าง
12. ติดตังป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้าง
เพื่ อความปลอดภั ย เช่น ให้ระวัง ห้ามเข้า ให้
สวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว น
บุคคล โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจ
ง่ายและเห็นได้ชัดเจน
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การสื่อสาร
เนื่องจากในบริเวณพืนที่โครงการมีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่ น สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศน์ ไปรษณี ย์
โทรศั พท์ ศู นย์ โทรคมนาคม สื่ อสารมวลชนในพื นที่
ระบบเสียงตามสาย และหน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสาร
ในพืนที่
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบ
จากการศึ กษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
หากโครงการได้พัฒนาเป็นโรงแรมตามกฎหมาย
ในปั จ จุ บั น บริ เวณโดยรอบพื นที่ โครงการ พบว่ า ว่ าด้ วยโรงแรม แล้ วจะท้ าให้ ลั ก ษณะการด้ าเนิ น
บริ เวณรั ศ มี โดยรอบ 1,100 เมตร โดยรอบพื นที่ โครงการมี ความสอดคล้องต่อการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
โครงการส่วนใหญ่เป็นอาคารพักอาศัย อาคารโรงแรม โดยรอบและสอดคล้ องต่ อความต้ องการที่ พั กอาศั ย
อาคารพาณิชย์ และพืนที่ดินบุคคลอื่น
ในชุมชน
ความสอดคล้องกับข้อกาหนดผังเมือง
จากการตรวจสอบที่ตังโครงการ ตามกฎกระทรวง
ให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมพั ทยา จั ง หวั ด ชลบุ รี
พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวม
จั งหวั ดชลบุ รี พ.ศ. 2560 พบว่ า สามารถด้ าเนิ น
โครงการได้ ดั งนั นการด้ าเนิ นโครงการจึ งสอดคล้ อง
ตามข้อก้าหนดด้านผังเมือง

5-31

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศ
ในช่วงการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการใช้ 1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
1. ติ ด ตามตรวจสอบเรื่อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ าจเกิ ด ขึ น
ในระยะก่อสร้างโครงการจะเกิดฝุ่นละออง อาคารจะเกิดฝุ่นละอองจากบริเวณพืนที่ก่อสร้างและ 2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการท้างานให้อยู่ใน
จากการระบายอากาศ หากมีปัญหาต้องหาแนว
จากบริเวณพืนที่ก่อสร้างและมลพิษจากเครื่องจั กร มลพิ ษจากเครื่องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้าง และรถขน
สภาพดีเสมอ
ทางแก้ไขโดยทันที
ที่ใช้ในการก่อสร้าง และยานพาหนะที่วิ่งเข้า -ออก วัสดุก่อสร้างที่วิ่งเข้า-ออกพืนที่โครงการเพื่อขนส่งหรือ 3. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง
สถานที่ตรวจสอบ
พื นที่ โ ครงการ เพื่ อ ขนส่ ง หรื อ ย้ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ย้ายวัสดุ อุ ปกรณ์ ก่ อสร้างต่ อผู้ ที่ พั กอาศั ยในบริ เวณ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาทันที
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
ก่อสร้าง ต่อผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
ใกล้ เคี ยงการด้ าเนิ น โครงการจึ ง ต้ องให้ ความ 4. ก้าหนดให้มีจุดตรวจวัดฝุ่นละอองบริเวณพืนที่
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ระมั ดระวั งมากที่ สุ ด เพื่ อก่ อให้ เกิ ดผลกระทบน้ อย
โครงการและโดยรอบโครงการ
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
ที่ สุ ดต่ อผู้ ที่ ได้ รั บผลกระทบ แต่ เนื่ องจากลั กษณะ
ความถี่ในการตรวจสอบ
โดยรอบพืนที่โครงการส่วนมากเป็นพืนที่โล่งว่างท้าให้
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
การระบายอากาศเป็นไปได้ดี
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การป้องกันอัคคีภัย
การเกิดอัคคีภัยอาจเกิดได้จากสาเหตุหลัก 1. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายห่างจากบริเวณ 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพ
2 ประการ คื อ กิ จ กรรมคนงานก่ อ สร้ า ง และ
ทีม่ ีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ
ดีพร้อมใช้งาน หากช้ารุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
กิจ กรรมการก่ อสร้าง ซึ่ งอาจมีส าเหตุ ม าจากการ 2. ควบคุ ม ดู แ ลและสอดส่ อ งการใช้ ไฟฟ้ า และ
สถานที่ตรวจสอบ
สูบบุหรี่ การเชื่อม ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จ้าเป็น
- จุดติดตังถังดับเพลิงเคมีในพืนที่ก่อสร้าง
3. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ และขณะ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ปฏิ บั ติ งานจั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานคอยก้ ากั บ
- การติ ดตังถังดับ เพลิงเคมีและสภาพการใช้
ดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
งานให้ดีอยู่เสมอ
4. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่ เห็น
ความถีใ่ นการตรวจสอบ
ชัดเจนและสะดวกใช้
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
5. ติด ป้ ายค้า แนะน้ า การใช้ อุ ป กรณ์ แต่ ล ะตั วไว้
ผู้รับผิดชอบ
บริเวณที่ติดตังอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิด
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เหตุสามารถใช้ได้ทันที
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
6. จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบระบบป้ องกั น และแจ้ ง
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
เหตุ เพลิ งไหม้ ให้ ส ามารถใช้ งานได้ อ ยู่ เสมอ
- ประมาณ 500 บาท/เดือน
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบ
ด้าเนินการแก้ไขทันที
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)
7. อบรมคนงานให้มีความรู้ความสามารถ ในการ 2. ตรวจสอบการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธี
ใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
ป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง
8. จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ของโครงการเข้ าพบผู้ อาศั ย
ถูกวิธี
ข้ างเคี ยง เพื่ อสอบถามถึ งผลกระทบจากการ
สถานที่ตรวจสอบ
ก่อสร้างโครงการพร้อมติดตังกล่องรับความคิดเห็น
- พืนที่โครงการ
ที่บริเวณป้อมยาม หากมีปัญหาเกิดขึนต้องรีบ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
แก้ไขในทันที
- วันอบรมและผู้เข้าร่วมอบรม
ความถี่ในการตรวจสอบ
- 6 เดือน/ครัง ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี

5-34

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
โครงการมี ลั ก ษณะชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ค วาม
ในการดัดแปลงอาคารเดิ มและเปลี่ยนการใช้ 1. จ้างแรงงานในท้ องถิ่นเพื่อช่วยลดการอพยพ 1. จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ จ ากโครงการคอยรั บ เรื่ อ ง
หนาแน่ น ปานกลาง มี ก ารใช้ พื นที่ ผ สมผสานกั น อาคารเป็ น โรงแรมเป็ น การสร้างแหล่ งงานให้ กั บ
โยกย้ายแรงงาน และเป็นการสร้างงานสร้าง
ร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียงพืนที่โครงการและ
ระหว่ างที่ พั กอาศั ยและการพาณิ ชย์ โดยลั กษณะ แรงงาน และระบบก่ อ สร้ างที่ เกี่ ย วข้ อ งทั งระบบ
รายได้และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
เข้ า พบผู้ พั ก อาศั ย ข้ า งเคี ย ง เพื่ อ สอบถามถึ ง
ทางสังคมตลอดจนการด้าเนินชีวิตของชุมชนบริเวณ และจะมี เงิน หมุ น เวี ย นส้ าหรับ ค่ า จ้ า งแรงงานใน 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติ
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการ พร้ อ ม
ใกล้ เคี ย งโดยรอบพื นที่ โครงการ มี ลั ก ษณะเป็ น ท้องถิ่นบริเวณรอบๆพืนที่โครงการเป็นอันดับแรก
ของคนงานมิ ใ ห้ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ น หรื อ
ติดตังกล่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณป้อมยาม
สั งคมเมื อ ง อาชี พ หลั ก ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยในการกระจายรายได้ สู่ ท้ อ งถิ่ น
รบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง และหากมี
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึน หากมีปัญหา
ด้านการค้ าและการบริ การนั กท่ องเที่ ยวในรูปแบบ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทางอ้อมในด้านการค้า
คนงานมี ก ารกระท้ า ความผิ ด โครงการมี
เกิดขึนต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ต่างๆ รับจ้างทั่วไป และพนักงานโรงแรม โดยมีรายได้ และการบริก าร และในการก่ อสร้ างโครงการนั น
บทลงโทษคนงานทันที
สถานที่ตรวจสอบ
ต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง นอกจากนี ยังมี จะต้อ งใช้ วัส ดุ ก่ อสร้างจ้ านวนมาก เป็ น การสร้า ง 3. จัดให้มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
สิ่งอ้านวยความสะดวกทางสังคม พบว่า มีศาสนสถาน แหล่ ง งานให้ กั บ แรงงานและธุ ร กิ จ การก่ อ สร้ า ง
สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ที่ ใกล้ โครงการ ได้ แก่ วั ด ชั ย มงคล ห่ า งจากพื นที่ ที่เกี่ยวข้องทั งระบบ ท้ าให้ มีเงินหมุน เวียนภายใน
ก่อสร้างได้ตลอดเวลา
- จ้านวนเรื่องร้องเรียน
โครงการ 630 เมตร และมั ส ยิ ด ตออะติ ลละห์ ระบบ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน 4. จั ด ท้ า แฟ้ ม ประวั ติ พร้ อ มเก็ บ ส้ า เนาบั ต ร
ความถี่ในการตรวจสอบ
ห่างจากพืนที่โครงการ 880 เมตร สถานบริการด้าน เงินตราในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ประชาชนของคนงานก่อสร้างทุกคน กรณี เป็ น
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
สาธารณ สุ ข ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
แรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นคนงานที่มีใบอนุญาต
ผู้รับผิดชอบ
โครงการมากที่ สุ ด คื อ โรงพยาบาลเมื อ งพั ท ยา
ถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน และจัดเก็บส้าเนา
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ระยะห่าง 240 เมตร
เป็นประวัติด้วย
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)
5. โครงการต้องประชาสัมพันธ์กับบ้านเรือนบริเวณ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ใกล้เคียง โดยพบปะพูดคุยอย่างสม่้าเสมอทุกๆ
ประชาชนอยู๋ ใ นเขตความรั บ ผิ ด ชอบของสถานี
30 วั น เพื่ อสร้ างความเข้ าใจ อั นดี และรั บฟั ง
ต้ า รวจภู ธ รเมื อ งพั ท ยา การป้ องกั น อั คคี ภั ยและ
ความคิดเห็นหรือความเดือดร้อนที่มีผลกระทบ
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในเขตความรับผิด ชอบของ
มาจากการก่ อ สร้ างของโครงการ เพื่ อ น้ ามา
เมืองพัทยาที่มีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป
ขอก้าลังสนับสนุนจากพืนที่ใกล้เคียงได้ทันท่วงที
6. ก่ อนเริ่ ม การก่ อ สร้ างให้ ส้ า รวจสภาพอาคาร
บ้ า นเรื อ นใกล้ เคี ย ง โดยให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
โครงการร่วม ในการส้ ารวจถ่ายภาพประกอบ
และท้าบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกัน
การขั ดแย้ ง กรณี อาคาร บ้ านเรื อนเกิ ดความ
เสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความ
เสี ย หายให้ กั บ อาคารข้ างเคี ย งต้ อ งซ่ อมแซม
แก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งสามารถ
ติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่ พื นที่ ก่ อสร้างได้
ทุกวัน
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)
7. ติดตังป้ายประกาศให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง
โครงการประเภทโรงแรม โดยระบุชื่อเจ้าของ
โครงการ วิ ศ วกรควบคุ ม การก่ อ สร้า ง ระยะ
ก่ อ สร้ า ง เบอร์ ติ ด ต่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ส ามารถ
ติ ด ต่ อ ได้ 24 ชั่ ว โมง โดยจะรือผ้ าใบ (Mesh
Sheet) ออกเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
8. ส้ ารวจระบบไฟฟ้ า และท่ อ น้ าบริ เวณพื นที่
ใกล้ เคี ย ง และวางแผนการด้ า เนิ น งานก่ อ น
ก่ อ สร้ าง ถ้ าระบบไฟฟ้ าและน้ า ได้ รั บ ความ
เสียหาย โครงการต้องรับผิดชอบโดยด้าเนินการ
ซ่ อมแซมแก้ ไขทั นที กรณี อาคารบ้ านเรื อนเกิ ด
ความเสี ย หาย และเมื่ อ พบว่ า การก่ อ สร้ า ง
สร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ อาคารข้ า งเคี ย ง
ต้ องซ่ อม แ ซ ม แ ก้ ไ ขทั น ที โด ย ไม่ ต้ องรอ
ประกั น ภั ย ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ ไปยั ง วิ ศ วกร
โครงการได้ทุกวัน
9. แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัย
ใกล้ เ คี ย งโดยรอบทราบทั งขั นตอนในการ
ก่ อ สร้ า ง ระยะเวลา และความถี่ ข องแต่ ล ะ
ขันตอนการก่อสร้าง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)
10. จัดวางผังบริเวณพืนที่โครงการ รวมทั งระบบ
สาธารณู ป โภค และระบบสุ ข าภิ บ าลของ
คนงานก่อสร้างให้อยู่ห่ างจากบ้ านพั กอาศั ย
มากที่ สุ ด ก่ อ สร้ างโครงการโดยไม่ กี ด ขวาง
การจราจรบนถนน
11. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละรั บ
เรื่ อ งราวร้อ งเรี ย น แจ้ งแผนการปฏิ บั ติ งาน
และมาตรการให้ชุมชนโดยรอบรับทราบ
12. จั ด ให้ มี กล่ อ งรั บ ความคิ ดเห็ นติ ดตั งไว้ ที่
ป้ อ มยาม เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหากพบว่ า
มีเรื่องร้องเรียนต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาทันที
4.2 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธด้วย
เนื่ องจากคนไทยไม่มี ปั ญหาด้ านการแบ่ งแยก
คนไทยไม่ มี ปั ญ หาด้ า นการแบ่ ง แยกศาสนา ศาสนา ประเพณี และมี ก ารใช้ ชี วิ ตร่ วมกั น อย่ าง
ประเพณี และวัฒนธรรม
ประสมกลมกลืนของประชาชน
4.3 การศึกษา
ภายในพืนที่ เมืองพัทยามีสถานศึกษาทัง
ในช่วงการดัดแปลงอาคารเดิมและเปลี่ยนการ
ภาครัฐบาล และเอกชนจ้านวนมาก สามารถรองรับ ใช้อ าคารจะมี ค นงานเข้ ามาในพื นที่ โครงการซึ่ งมี
การบริการด้านการศึกษา
ระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลาสันๆ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสถานศึกษาในด้านการใช้บริการที่เพิ่มขึน
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การสาธารณสุข
1) สถานภาพด้านสุขภาพ
(1) คนงานก่อสร้าง
ในการดัดแปลงอาคารจะมีคนงานก่อสร้างทัง 1. จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลเบื องต้ น และ 1. ตรวจสอบสถิติการอบรมด้านสุขอนามัยให้แก่
ที่เป็นแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาใน
รถยนต์ส้าหรับน้าคนเจ็บส่งสถานพยาบาลใน
คนงานก่อสร้าง
ชุ ม ชนจะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น
กรณี เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ประจ้ า ที่ ห น้ างานตลอด
สถานที่ตรวจสอบ
ปัญหาน้าเสีย ปัญหาปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
ระยะเวลาการท้างาน
- พืนที่ก่อสร้าง
ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม จะเป็ นแหล่งที่
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
อยู่อาศัยของสัตว์และแมลงพาหะน้าโรค และเป็น
- สถิติการอบรมด้านสุขาภิบาล
แหล่ งสะสมของเชื อโรค ทั งนี การอยู่ อ าศั ย ของ
ความถี่ในการตรวจสอบ
คนงานที่ ไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะหรื อ การที่ ค นงานเป็ น
- เดื อ นละ 1 ครั ง ตลอดระยะการดั ดแปลง
แรงงานต่างด้าวอาจเป็นพาหะน้าโรคติดต่อได้ ซึ่ง
อาคาร
การเพิ่ ม ขึ นของจ้ า นวนคนงานก่ อ สร้ า งในชุ ม ชน
ผู้รับผิดชอบ
อาจจะส่งผลให้คนงานที่ต้องท้างานและสั มผัสกับ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
มลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในงานก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ตลอดเวลาที่ด้ าเนิ น กิจ กรรมการก่อ สร้าง รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ปัญหาด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ท้าให้
- ไม่มี
เกิดอุบัติเหตุจนท้าให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ
หรือถึงชีวิตจากความประมาท
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ประชาชนในพืนที่ใกล้เคียงโครงการ
ในการดัดแปลงอาคารอาจท้าให้เกิดฝุ่นละออง
2. ตรวจสอบการจดบันทึกและสถิติการเจ็บป่วย
เสียงดังรบกวน การจราจร และการร่วงหล่น ของ
สถานที่ตรวจสอบ
วั ส ดุ / เศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ที่ อ าจส่ งผลกระทบทาง
- พืนที่ก่อสร้าง
ร่างกาย ทางด้านจิตใจที่อาจก่อให้เกิดความเครียด
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
เพิ่มขึน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลท้าให้ผู้ที่อยู่
- สถิติการเจ็บป่วย
ใกล้ เคี ย งเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ กระตุ้ น ให้ ผู้ ป่ วยบางรายที่
ความถี่ในการตรวจสอบ
หายป่ วยแล้ วกลับ มาป่ วยอีก ครัง ตามที่ โครงการ
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ก้าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ผู้รับผิดชอบ
ที่เกิ ดขึ นจากโครงการในช่ วงการดัด แปลงอาคาร
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไข
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
โดยรอบได้อีกทางหนึ่ง เช่น มาตรการในการจัดการ
- ไม่มี
น้าเสีย มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย มาตรการ
ด้านการจราจร เป็นต้น
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมิ น ผลกระทบหลั ก และผลกระทบ
รองทางสุ ข ภาพในช่ ว งการดั ด แปลงอาคารของ
โครงการพร้อมทังมาตรการในการแก้ไขผลกระทบ
ด้านสุขอนามัย มีรายละเอียดดังนี
ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major impact)
1. โรคระบบหายใจจากฝุ่นละออง
ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
1. จั ด เตรี ย มหน้ า กากกั น ฝุ่ น และสารเคมี ให้ กั บ 3. ตรวจสอบป้ า ยชื่ อ โครงการ ป้ า ยแนะน้ า การ
- ผลกระทบจากกิ จกรรมการขนส่ งวั สดุ - ฝุ่ น ละออง ส่ งผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพแนวโน้ ม
คนงานก่อสร้าง
ท้างาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน
ก่ อสร้ างใน การดั ดแป ลงอาค ารอาจ
อัตราการป่วยด้วยโรคระบบหายใจ เช่น ไข้หวัด 2. ฉีดพรมน้าบริเวณพืนที่ก่อสร้างที่ก่อ ให้เกิดฝุ่น
และมีสภาพดีอยู่เสมอ
ก่ อ ให้ เกิ ด มลภาวะจากสิ่ ง คุ กคามทาง
โรคภู มิ แ พ้ หลอดลมอั ก เสบ โรคปอดอั ก เสบ
วันละ 2 ครัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อ
สถานที่ตรวจสอบ
กายภาพ เคมี และชีวภาพได้ เช่น โรคระบบ
เพิ่มขึน
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- พืนที่โครงการ
หายใจ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้ าง โรคจาก ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
3. ติดตังผ้าใบ (Mesh Sheet) ตังแต่ชันล่างจนถึง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
สารเคมี หากไม่มีการควบคุมที่ดี
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
ชันสูงสุดโดยรอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
- สภาพป้ายภายในโครงการ
- การท้างานในบริเวณที่เป็นพืนที่อับชืน
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง
ความถี่ในการตรวจสอบ
การระบายอากาศไม่ดีเป็นระยะเวลานาน
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
4. ในการกองวัส ดุ ที่ มี ฝุ่ น หรือ เศษวัส ดุ ที่ เหลื อ ใช้
- เดื อ นละ 1 ครั ง ตลอดระยะการดั ด แปลง
ผลกระทบทางสังคม
ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้าง
อาคาร
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
อีก 3 ด้านให้มิดชิด
ผู้รับผิดชอบ
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
5. การกระท้าใดๆที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะให้จัดท้า
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ในพืนที่ที่คลุมผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคาและ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคระบบหายใจจากฝุ่นละออง (ต่อ)
6. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า -ออกให้
ปราศจากเศษดินทรายตกค้างตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง
7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองหรือเก็บไว้
ที่หน้างานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปก้าจัด
8. เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง
9. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวกไม่ให้คนงานท้างานในบริเวณที่ปิดทึบ
หรืออับชืนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
2. โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง
ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย 4. บั น ทึ ก สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ใ นพื นที่ ก่ อ สร้ า งโดยมี
เสี ย งจากการดั ด แปลงอาคาร และการ - เสี ย งดั ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ แนวโน้ ม การ
ข้ า งเคี ย งโครงการเป็ นประจ้ า ตลอดระยะ
รายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความ
ท้ างานของเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ จ ากกิ จ กรรม
เจ็ บ ป่ วย การเสื่ อมของประสาทหู เพิ่ มขึ น
เวลาการดั ดแปลงอาคาร พร้ อมทั งให้ ชื่ อ
เสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น
การดัดแปลงอาคาร การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
โดยเฉพาะคนงานและประชาชนโดยรอบ
เบอร์ โทรศั พท์ ที่ ติ ดต่ อได้ 24 ชั่ วโมง ให้ ติ ดต่ อ
สถานที่ตรวจสอบ
โดยเฉพาะกลุ่ ม เสี่ ย ง ได้ แก่ เด็ ก สตรี มี ค รรภ์
โดยตรงเพื่ อ สอบถามถึ งผลกระทบจากการ
- พืนที่โครงการ
ผู้ สู งอายุ แน วโน้ ม เกิ ดการเจ็ บ ป่ วยจาก
ก่อสร้างโครงการ พร้อมทังติ ดตังกล่องรับความ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ระบบประสาทหูเสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อนก้าหนด
คิดเห็นที่บริเวณโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่
- สถิติอุบัติเหตุในพืนที่ก่อสร้าง
คลอดของสตรีมีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึนแต่น้อยมาก
อาจเกิ ดขึ น หากมี ปั ญ หาเกิ ดขึ นต้ อ งหาแนว
ความถี่ในการตรวจสอบ
ทางแก้ไขโดยทันที
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง (ต่อ)
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
2. หั น ทิ ศ ทางของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รที่ อ าจ
ผู้รับผิดชอบ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
ก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพืนที่ที่อยู่ใกล้เคียง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่ 3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากอาคารที่พักอาศัยบริเวณ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบทางสังคม
พืนที่โครงการและชุมชนข้างเคียงที่อยู่ติดกับ
- ไม่มี
- ผลกระทบต่อระบบบริการสุ ขภาพ แนวโน้มมี
พืนที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้
ความต้องการดูแลสุขภาพการใช้บริการสุขภาพ 4. เข้มงวดต่อคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น
โดยรวมเพิ่มขึน
การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกันการ
กระแทก การเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างด้วยความ
นิ่มนวล
5. ลดจ้านวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณ
ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
6. กรณี ใ ช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการตอก
ที่ก่อให้ เกิด เสียงดังต้ องหาวัสดุ เช่น กระสอบ
หรืออื่ นๆ มารองรับ เพื่ อลดเสียงจากกิจ กรรม
ในเวลาเดียวกัน
7. ใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ องจั กรที่ ได้ รั บ การบ้ ารุ งรั ก ษา
อย่ างดี เท่ า นั น และต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลอย่ า ง
สม่้าเสมอ ในระหว่างการก่อสร้าง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง (ต่อ)
8. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป
9. ก้าหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
ให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านัน และ
งดกิจกรรมที่ท้าให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน
ของประชาชนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
10. จัดพืนที่เฉพาะในการท้ากิจกรรม เช่น การเชื่อม
การบัดกรี เป็นต้น ให้กระท้าในห้องที่มิดชิดและ
อยู่ห่างจากพืนที่ที่มีผู้อาศัยมากที่สุด
11. ตรวจสอบและดู แลรั กษาเครื่ องมื อเครื่ องจั กร
ให้ อยู่ ในสภาพที่ ดี และมี ฝาครอบเพื่ อลดระดั บ
เสียง
12. ในการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเข้ า ม าในพื นที่
โครงการทางโครงการต้อ งก้า ชั บผู้ รับ เหมาให้
ด้าเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย
และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง
เช่ น เหล็ ก เส้ น ซึ่ ง การกระท้ า ดั ง กล่ า วจะ
ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนรวมทัง Tower crane
ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างไปยังต้าแหน่งต่างๆ
ภายในพืนที่ก่อสร้างโครงการ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบรอง (Minor impact)
1. โรคระบบทางเดินอาหาร
อาจมีสาเหตุมาจากขาดการสาธารณสุขที่ดี ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. จัดเตรียมน้าดื่ม (อย่างน้อยคนละ 2 ลิตร/วัน )
โดยเฉพาะในเรื่ อ งของน้ า ดื่ ม น้ า ใช้ และ - การดื่มน้า หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด
ที่สะอาดไว้อย่างพอเพียง
พฤติ ก รรมการบริ โ ภครวมทั งการไม่ มี ส้ ว มที่
ท้าให้มีแนวโน้มป่วยด้ านระบบทางเดินอาหาร 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้าดื่ม
ถูกสุขลักษณะและขาดสุขอนามัยพืนฐาน
มากขึน
3. จั ด ห้ อ งส้ วมที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
และก้าชับให้คนงานดูแลความสะอาดสม่้าเสมอ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล 4. จั ดให้ มี การอบรมชี แจงคนงานด้ านสุ ขลั กษณะ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
ในการรั บประทานอาหาร เช่ น การรับประทาน
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
อาหารที่ ปรุ งสุ กใหม่ ๆ ล้ างมื อก่ อนรั บประทาน
ผลกระทบทางสังคม
อาหาร เป็นต้น
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้ 5. เข้ มงวดต่ อคนงานด้ านสุ ขาภิ บ าลเพื่ อป้ องกั น
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
ปัญหาการแพร่กระจายของเชือโรคหรือโรคติดต่อ
6. ล้ า งมื อ ทุ ก ครั งก่ อ นรั บ ประทานอาหาร หรื อ
หลังจากเข้าห้องน้า
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคผิวหนัง
- การแพ้ ฝุ่ น ละอองหรื อ สารเคมี เช่ น ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. ติดตังผ้าใบ (Mesh Sheet) โดยรอบแต่ละอาคาร
ผงปูนซีเมนต์ หรือน้ายาต่างๆ ที่ใช้ใน - การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี เช่น ผงปูนซีเมนต์
เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองรวมทังฝุ่น ผงปูนซีเมนต์
การก่อสร้าง
หรื อ น้ ายาต่ างๆ ที่ ใช้ ในการก่ อ สร้ าง ท้ าให้ มี
ฟุ้งกระจายไปยังพืนที่ข้างเคียง
- ขาดการดูแลรักษาสุขอนามัยของผิวหนัง
แนวโน้มป่วยด้วยโรคผิวหนังเพิ่มขึน
2. ให้ ค นงานสวมเสื อผ้ าที่ มิ ด ชิ ด และสวมถุ งมื อ
ให้สะอาดอยู่เสมอ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ทุกครังที่จะต้องสัมผัสผงปูนซีเมนต์หรือสารเคมี
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการท้างาน
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่ 3. ดูแลความสะอาดภายในห้ องพั กคนงานอย่าง
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
สม่้าเสมอ
ผลกระทบทางสังคม
4. ล้ างท้ าความสะอาดรองเท้ าที่ ใส่ ท้ างานทุ กครั ง
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
และตากให้แห้งก่อนน้ามาใส่
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรค
สั ต ว์ ห รื อ แมลงที่ เป็ น พาหะน้ าโรคจะน้ า ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้าท่วมขัง ทังในบริเวณพืนที่
เชื อโรคจากแหล่ ง ที่ ติ ด เชื อจากสั ต ว์ ห รื อ - การเพิ่มขึนของประชากรอย่างคาดไม่ถึงและการ
ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิด
จากมนุ ษ ย์ แ ล้ วท้ าการแพร่ เชื อไม่ ว่ าจะผ่ า น
ขยับขยายของพืนที่เมืองอย่าง ไม่มีการควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งเชือโรคต่างๆ
ทางแหล่งแพร่เชือตัวกลางหรือว่าจะเป็นการ
ซึ่งหมายความว่าพวกเราก้าลังย้ายเข้าไปสู่เขต 2. จั ด ให้ มี ถั ง รองรั บ มู ล ฝอยที่ ส ามารถรองรั บ
แพร่เชือโดยตรงสู่ร่างการมนุษย์ การแพร่เชือ
ที่อยู่อาศัยของสัตว์รบกวนตามธรรมชาติ และ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอและดูแลความสะอาด
นัน เกิดขึนได้โดยตรงด้วยการกัด ต่อยหรือการ
สั ต ว์ ร บกวนเหล่ า นี ได้ พ บกั บ พื นที่ ท างเลื อ ก
ไม่ ให้ มี มู ล ฝอยล้ น ถั งเพื่ อ ป้ อ งกั น สั ต ว์ พ าหะ
ติดเชือที่เนือเยื่อ หรือโดยทางอ้อม โด ย ผ่ า น
ในการแพร่ พั น ธุ์ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบในสิ่ งก่ อ สร้า ง
น้าโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน
การแพร่ เชื อของเชื อโรคยุ งและเห็ บ นั นเป็ น
ที่ ส ร้ า งโดยมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น แนวทางให้ เ กิ ด 3. จัด ให้ มี เจ้ า หน้ าที่ รักษาความสะอาดห้ อ งส้ว ม
พาหะน้าโรคที่เด่นชัดที่สุด เนื่องจากว่าพวกมัน
โรคระบาดจากสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง
และห้องอาบน้าอยู่ประจ้า
มี รู ป แบบในการแพร่ เชื อที่ ได้ ผ ลที่ สุ ด คื อ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
4. ไม่ อ นุ ญ าตให้ ค นงานเลี ยงสั ต ว์ ภ ายในพื นที่
การแพร่เชือโดยการดูดเลือด
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
ก่อสร้าง
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่ 5. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขาภิบาล
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
6. ก้าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรค เช่น ยุง แมลงสาบ
ผลกระทบทางสังคม
แมลงวัน หนู ตลอดจนห้องน้าห้องส้วม
- แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพการใช้บริการ
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพาหะน้าโรค
โรคที่ ส ามารถถ่ า ยทอดติ ด ต่ อ ถึ ง กั น ได้ ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านันเพื่อ
ระหว่างบุ คคลโดยมี เชื อจุลิน ทรีย์ต่างๆ เป็ น - แนวโน้มการเพิ่มขึนของประชาชนอาจส่งผลต่อ
ป้องกันการเป็ นพาหะน้ าโรค เช่น โรคไข้ห วัด
สาเหตุ ข องโรค และถึ งแม้ ว่ าเชื อโรคจะเป็ น
ฝุ่นละอองแนวโน้มป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
โรควัณโรค เป็นต้น
ตั ว ก่ อ เหตุ แต่ พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม
หายใจ เช่น ไข้หวัด โรคภู มิแพ้ ตลอดจนจาก 2. ตรวจสอบสุ ข ภาพคนงานก่ อ นรั บ เข้ า ท้ า งาน
ของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยร่วมที่ส้าคัญที่จะท้าให้
ความเป็ น อยู่ ที่ ไม่ถู ก สุ ขลั ก ษณะอาจท้ าให้ ค น
และหลังเข้ารับท้างานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
เกิดโรคติดต่อนันๆ ขึน
เป็นโรคหรือคนเป็นพาหะได้
3. ล้างท้าความสะอาดรองเท้าท้างานทุกครังหลัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
เลิกใช้งานและตากให้แห้งก่อนน้าไปใส่
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล 4. มี ก ารอบรมชี แจงคนงานด้ านสุ ขภาพอนามั ย
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
บุคคล
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
5. จัดระบบสาธารณู ป โภค-สาธารณู ป การให้ แ ก่
ผลกระทบทางสังคม
คนงานอย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณ ะ เช่ น ห้ อ งพั ก
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
ห้ อ งน้ า น้ า ใช้ การระบายน้ า เสี ย จากส้ ว ม
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจ้านวนและคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกัน
7. ควรล้างมือ บ่ อยๆ ด้วยน้าและสบู่ โดยเฉพาะ
หลังจากไอและจาม
8. ใช้ผา้ ปิดปาก ปิดจมูกทุกครังที่ไอและจาม
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุจากการจราจร
ในการดัดแปลงอาคารการอาจก่อให้เกิ ด ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. จั ด ให้ มี ป้ า ยชื่ อ โครงการ และลู ก ศรแสดง
อุบัติเหตุ เช่น การจราจรของผู้ใช้บริการ แต่ก็ - แนวโน้ มการเพิ่ มขึนของการจราจรอาจส่ งผล
ทิ ศ ทางการเข้ า -ออกโครงการให้ ส ามารถ
เพียงเล็กน้อย
ท้าให้ได้รับบาดเจ็บ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอ
จากการจราจร ทั งภายในโครงการและภายนอก
เลียวรถเข้าสู่พืนที่โครงการได้อย่างปลอดภัย
โครงการ
2. จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
วัสดุก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออกโครงการ รวมถึง
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
รถของผู้ รั บ เหมาตามกฎหมายก้ า หนดและ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
ไม่ ใ ห้ เ กิ น 30 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง โดยเฉพาะ
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
อย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
ผลกระทบทางสังคม
3. ห้ ามมิ ให้ จอดรถบรรทุ กเพื่ อรอขนส่ งดิ น
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
รั บ ส่ งคนงาน หรื อ วางวั สดุ ก่ อสร้ างในบริ เวณ
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
ด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร
อย่างเด็ดขาด
4. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้บรรทุก
น้าหนักเกินมาตรฐานก้าหนดเพราะอาจท้าให้
ถนนช้ารุด
5. ในการบรรทุ กวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถ
ด้วยความระมั ดระวังเป็ นพิ เศษโดยเฉพาะระยะ
ที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออก พืนที่โครงการ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุจากการจราจร (ต่อ)
6. เลื อ กขนาดรถบรรทุ ก ที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
การก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามเหมาะสม พร้ อ มทั ง
มีการวางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น
เส้ น ทางที่ ใ ช้ ในการขนส่ ง เวลาที่ ข นส่ ง และ
ความถี่ ใ นการขนส่ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนการด้ า เนิ น งานและลดผลกระทบต่ อ
ปริมาณจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
7. ห้ ามมิ ใ ห้ มี การขนส่ ง ดิ น และวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ในชั่วโมงเร่งด่วน คือ ภายในเวลา 07.00-09.00 น.
และ 15.00-17.00 น. เวลากลางคื น วั น หยุ ด
เสาร์ -อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ และ
ให้ เป็ น ไปตามกฏหมายก้ า หนด และขนส่ ง
ในช่วงเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
ต้ ารวจท้ องที่ ให้ รถบรรทุ กสามารถสั ญ จร
บนถนนบริเวณโครงการ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง
กิ จ กรรมในการดั ด แปลงอาคารอาจ ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. ก่อนที่จะท้าการก่อสร้างโครงการจะต้องจัดให้มี
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การร่วงหล่นของวัสดุ - เนื่องจากอาคารของโครงการเป็นอาคารมีความ
เจ้ า หน้ า ที่ จากบริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาเข้ า ไปแจ้ ง
จากห้องพัก เป็นต้น
สูงหลายชันจึงอาจท้าให้เกิดอุบั ติเหตุจากการ
บ้ า นพั ก อาศั ย บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง พร้ อ มทั งให้
พลั ด ตกจากที่ สู ง และจากการใช้ เครื่ อ งจั ก ร
หมายเลขโทรศัพ ท์ ข องเจ้ าหน้ าที่ ควบคุ ม การ
อุปกรณ์ต่างๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น
ก่ อ สร้างเพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ โครงการได้
การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ การเสียชีวิตมีแนวโน้ม
โดยตรงซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบ ต้องหาแนว
ของอัตราการป่วย อัตราการตายที่เพิ่มขึน
ทางแก้ไขโดยทันที
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
2. เมื่ อย้ าย Chain Link ไปแล้ วต้ องท้ าแผงตาข่ าย
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
กันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กขึงด้ วยตาข่ายถี่
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
ทุกชัน
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
3. ทุก 2-3 ชันต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบ
ผลกระทบทางสังคม
เพื่ อใช้ ในการท้ าผนั งภายนอกคนงานที่ ท้ างาน
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
ก่อสร้าง
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
4. บริเวณทางเข้า-ออกต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภั ย ดู แ ลการเข้ า -ออกของเจ้ า หน้ า ที่
คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. ติด ป้ ายแนะน้ าการท้ างาน ป้ ายเตื อน เพื่ อ ให้
คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง (ต่อ)
6. จั ดเตรี ยมอุ ปกรณ์ ป้ องกั นอั นตรายส่ วนบุ คคล
ในระหว่ างการท้ างานให้ กั บคนงาน เช่ น หมวก
นิ รภั ย แว่ น ตานิ รภั ย หน้ ากากกั น ฝุ่ น ละออง
ที่อุดหู ถุงมือ เป็นต้น
7. จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ออก
ตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง
8. การก่ อ สร้ า งทุ ก ขั นตอนจะต้ อ งมี วิ ศ วกรที่
เกี่ ย วข้ อ งและประสบการณ์ สู งคอยควบคุ ม
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตาม
หลักวิศวกรและปลอดภัยต่อคนงานและชุมชน
ใกล้เคียง
9. ปฏิ บั ติ ตามในการก้ า หนดรายละเอี ยดให้
ครอบคลุ ม ตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึง การใช้
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ วนบุ ค คลและให้
ทางโครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมา
ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
10. ห้ามติดตังกองเครื่องมือ หรือขึนโครงสร้างใดๆ ใน
ที่สาธารณะ ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีพืนที่ส้าหรับ
การดังกล่าวภายในเขตที่ดินทีด่ ้าเนินการก่อสร้าง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายห่างจากบริเวณ
อาจก่อให้เกิดการอัคคีภัยซึ่งอาจมีสาเหตุมา - ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับอุบัติเหตุ จาก
ที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ
จากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจร
อัคคีภัยมีแนวโน้มของอัตราการป่วยเพิ่มขึน เช่น 2. ควบคุ ม ดู แ ลและสอดส่ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า และ
สูญเสียอวัยวะ สู ญเสียสมรรถภาพ ทุพพลภาพ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จ้าเป็น
หรืออาจถึงสูญเสียชีวิตได้
3. ห้ า มสู บ บุ ห รี่ ในบริ เวณวั ต ถุ ไ วไฟและขณ ะ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ปฏิบัติงานจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยก้ากับดูแล
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
และลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่ 4. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็น
บริเวณโดยรอบโครงการเพิม่ ขึน
ชัดเจนและสะดวกใช้
ผลกระทบทางสังคม
5. ติดป้ายค้าแนะน้าการใช้ที่ติดตังอุปกรณ์เพื่อให้
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
6. จัดให้ มีถั งดั บเพลิงเคมี ในสถานที่ คาดว่าจะเกิ ด
ไฟไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่มีสารไวไฟ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. สังคม
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
1. ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รการป้ องกั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
- การเพิ่มขึนของคนงานก่อสร้างต่อชุมชน - ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น กายภาพ
- การดัดแปลงอาคารอาจมีคนงานทังที่เป็น
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
แรงงานคนไทยและแรงงานต่ างด้ าว ซึ่ งการอยู่
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
อาศั ยของคนงานที่ ไม่ ถู กสุ ขลั กษณะหรื อการที่ ผลกระทบทางสังคม
2. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพืนที่ก่อสร้าง
คนงานเป็ นแรงงานต่ างด้ า วอาจเป็ น พาหะน้ า - แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้ 3. จั ด ให้ มี ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ บ ริ เวณหน้ า พื นที่
โรคติดต่อได้
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
บ้ า นพั ก คนงานโดยระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมา
- ผลกระทบต่ อ เครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ลดลง เช่ น เครือ ข่ ายสนั บ สนุ น การช่ว ยเหลื อ
ติดต่อ เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียงพืนที่บ้านพัก
ทางสังคมจากญาติพี่ น้อง เพื่ อน องค์ก ร หรือ
คนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับ
ชมรมทางสังคมของชุมชน การมีกิจกรรมทาง
ผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง
สังคมลดลง
4. จั ด อบรมให้ ค้ า แนะน้ า คนงาน ในการดู แ ล
สุ ข อนามั ย ของตนเอง เช่ น การรั บ ประทาน
อาหารที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ การดื่ ม น้ า ที่ ส ะอาด
การช้าระล้างร่างกายเป็นประจ้า เป็นต้น
5. ควบคุ ม คนงานให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่
ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. สังคม (ต่อ)
6. ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และดูแลความ
สะอาดภายในบริ เวณบ้ านพั กคนงานตลอดจน
ภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด
และก้าหนดให้ท้าความสะอาดทุกสัปดาห์
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่ อง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง หลังรับเข้าท้างาน
8. ให้ เข้มงวดกับคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่ อป้องกั น
ปัญหาการแพร่กระจายของเชือโรคหรือโรคติดต่อ
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สถานภาพด้านสาธารณสุข
ส้ าห รั บ พื นที่ โครงการตั งอยู่ ใกล้
ในช่ ว งการดั ด แปลงอาคารจะมี ค นงานทั งที่
1. ตรวจสอบชุด ปฐมพยาบาลเบืองต้ นให้ มีค วาม
โรงพยาบาลเมื องพั ทยา ห่างจากพืนที่โครงการ เป็ น แรงงานต่ า งด้ า วและแรงงานคนไทยเข้ า มา
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ระยะทาง 240 เมตร เป็ นโรงพยาบาล ขนาด ในพืนที่โครงการจะท้าให้แพทย์และสถานพยาบาล
สถานที่ตรวจสอบ
110 เตียง ประกอบด้วย ห้ องไอซียู ห้ องคลอด ต้องรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึนตามไปด้วย
- ส้านักงานชั่วคราว
ห้ องเอ็ กซเรย์ ห้ องปฎิ บั ติ การ ห้ องจ่ าย
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ห้องผ่าตัด ห้องกายภาพ คลินิก ผิ ว ห นั ง แ ล ะ
- จ้านวนรายการของชุดปฐมพยาบาลเบืองต้น
ความงาม คลินิกทันตกรรม และคลินิกเฉพาะ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ด้านต่างๆ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) อาชีวอนามัย
ผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ขภาพคนงานก่ อสร้ างปี ล ะ 1. ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลเบืองต้นให้มีความ
ในระยะก่ อ สร้ า งคาดว่ าจะเกิ ด จากสาเหตุ ใหญ่ ๆ
1 ครัง
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2 ประการ คือ อันตรายจากอุบัติเหตุ และอันตราย 2. จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบืองต้นไว้ที่ส้านักงาน
สถานที่ตรวจสอบ
จากสภาพการท้ างานที่ ไม่ เหมาะสม หากคนงาน
ชั่วคราว
- ส้านักงานชั่วคราว
ก่อ สร้ า งไม่ ร ะมั ด ระวั งในขณะปฏิ บั ติ งาน และไม่ 3. จั ด ให้ มี ก ารอบรมด้ า นสุ ข อนามั ย ให้ ค นงาน
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่ก้าหนดไว้อาจเกิด
ก่อสร้าง เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ
- จ้านวนรายการของชุดปฐมพยาบาลเบืองต้น
อุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตทังของคนงานก่อสร้าง 4. จัดให้มีการจดบันทึกเก็บสถิติข้อมูลการเจ็บป่วย
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้ที่พั กอาศัยอยู่โดยรอบ และผู้ คนที่ผ่ านไป-มาใน
ของคนงานก่อสร้างเป็นประจ้าทุก 1 เดือน
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
บริเวณใกล้เคียง
5. หั วหน้ า คนงานหรื อ ผู้ รั บ เหมาดู แ ลคนงานให้
ผู้รับผิดชอบ
ปฎิ บั ติ ต ามมาตรการด้ า นสุ ข อนามั ย อย่ า ง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เคร่งครัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
6. จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ส่ ว นบุ ค คล เช่ น หมวกนิ ร ภั ย แว่ น ตานิ ร ภั ย
- ไม่มี
รองเท้ า นิ ร ภั ย ถุ ง มื อ ที่ ค รอบหู และที่ อุ ด หู
เป็นต้น เพื่อสวมใส่ขณะปฎิบัติงาน
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) อาชีวอนามัย (ต่อ)
2. ตรวจสอบสถิติการอบรมด้านสุขอนามัยให้แก่
คนงานก่อสร้าง
สถานที่ตรวจสอบ
- พืนที่ก่อสร้าง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- สถิติการอบรมด้านสุขาภิบาล
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) อาชีวอนามัย (ต่อ)
3. ตรวจสอบการจดบันทึกและสถิติการเจ็บป่วย
สถานที่ตรวจสอบ
- พืนที่ก่อสร้าง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- สถิติการเจ็บป่วย
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย
(1) ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง
ในช่ วงการดั ดแปลงอาคารอาจเกิ ด อุ บั ติ เหตุ 1. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยควบคุม 1. ตรวจสอบป้ า ยชื่ อ โครงการ ป้ า ยแนะน้ า การ
การตกจากที่ สู งจากการก่ อสร้ า งของคนงาน
การก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
ท้างาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน
การท้างานที่ขาดการระมั ดระวัง เครื่องมือที่ใช้ช้ารุด 2. ติดตังป้ายแนะน้าการท้างาน ป้ายเตือน เพื่อให้
และมีสภาพดีอยู่เสมอ
เสียหาย ตลอดจนอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้
คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องติดตัง
สถานที่ตรวจสอบ
ป้ า ยชื่ อ โครงการและเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ
- พืนที่โครงการ
ในต้าแหน่งที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
3. น้ า รายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
- สภาพป้ายภายในโครงการ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของโครงการ มาติ ด ไว้
ความถี่ในการตรวจสอบ
บริ เ วณ พื นที่ ก่ อ สร้ า งโครงการในบริ เ วณ ที่
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
สามารถมองเห็นได้
ผู้รับผิดชอบ
4. จั ด ให้ มี ก ารรั ก ษาความสะอาดอาคารภายใน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
พื นที่ ก่ อ สร้ า งให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ลดปริ ม าณ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
5. โครงการต้ อ งจั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการ
- ไม่มี
ออกตรวจสอบความเรีย บร้อยของสถานที่พั ก
คนงานของผู้รับจ้างก่อสร้างอย่างสม่้าเสมอ ผู้รับ
จ้างแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะก่อสร้าง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง (ต่อ)
6. ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาจั ด วางผั งพื นที่ ก่ อ สร้ า ง 2. ตรวจสอบการอบรมคนงาน
พืนที่จัดเก็บวัสดุ และพืนที่สาธารณู ปโภคของ
สถานที่ตรวจสอบ
คนงานก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน
- พืนที่โครงการ
7. จั ด ให้ มี ก ารอบรมชี แจงมาตรการรัก ษาความ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานก่อสร้าง หรือจัดหา
- จ้านวนครังที่อบรม
คู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่ อสร้างพร้อม
ความถี่ในการตรวจสอบ
ชีแจงเรื่องรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึน
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
8. บริ เวณทางเข้ า -ออก ต้ อ งมี เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ผู้รับผิดชอบ
ความปลอดภั ยดู แลการเข้ า-ออก ของเจ้าหน้ าที่
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
คนงานก่อสร้างและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ชั่ วโมง เพื่ อ ความปลอดภั ย และเป็ น ระเบี ย บ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
เรียบร้อย
- ไม่มี
9. จัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้าง คอยควบคุมดูแล
คนงานก่อสร้างไม่ ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่
อยู่ข้างเคียง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง (ต่อ)
10.การด้าเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทังหมด 3. บั น ทึ ก สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ใ นพื นที่ ก่ อ สร้ า งโดยมี
ในส่วนที่จะต้องด้าเนินการ โดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
รายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความ
ให้เจ้าของโครงการ (ผู้รับจ้าง) ระบุเป็นเงื่อนไข
เสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิ บัติอย่าง
สถานที่ตรวจสอบ
เคร่งครัด หากไม่น้ามาปฏิบัติจะต้องให้ถือว่าผิด
- พืนที่โครงการ
เงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณา
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
11.ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจั ด ท้ า ประวั ติ ข องคนงาน
- สถิติอุบตั ิเหตุในพืนที่ก่อสร้าง
ก่อสร้างทุกคนและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตาม
ความถีใ่ นการตรวจสอบ
กฎหมายเท่านัน
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
12.จั ดให้ มี ปล่ องทิ งเศษวัสดุ ก่ อสร้ างจากที่ สู ง และ
ผู้รับผิดชอบ
ล้ าเลี ยงทิ งลงทุ กวั นในช่ วงเวลา 13.00-14.00 น.
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันพักผ่อน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ของชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
13.จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อ
- ไม่มี
ชีวิ ต ร่ างกาย และทรั พย์ สิ นของบุ คคลภายนอก
โดยแสดงส้ าเนาตารางกรมธรรม์ ประกั นภั ยไว้ ใน
บริเวณพืนที่ก่อสร้าง
14.จัดให้มีการท้ากรมธรรม์ประกันภัย เพื่ อชดเชย
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของ
โครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง (ต่อ)
15.จัดให้มีกฎระเบียบที่ใช้บังคับในบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้า
คนงานคอยดูแลความประพฤติ ของคนงานมิให้
สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นหรื อ รบกวนต่ อ ชุ ม ชน
บริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบในการ
เข้าพักอาศัยและท้างาน ดังนี
- ห้ า มทะเลาะวิ ว าททุ ก กรณี (หากมี ก าร
ทะเลาะวิวาทจะส่งกลับทังสองฝ่าย)
- ห้ ามมี สิ่ งเสพติ ดให้ โทษไว้ เพื่ อเสพ จ้ าหน่ าย
จ่ายแจก หรือครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่งด้าเนินคดี
ตามกฎหมาย)
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหลังเวลา 21.00 น.
เป็นต้นไป
- ห้ า มท้ าลาย เคลื่ อ นย้ ายดั ด แปลง ต่ อ เติ ม
ทรัพย์สินบริษัททุกกรณี
- ห้ ามลั กขโมยทุ กประเภท (ส่ งด้ าเนิ นคดี ตาม
กฎหมาย)
- ห้ ามน้ าบุ คคลภายนอกเข้ ามาพั กในบ้ านพั ก
โดยไม่ได้รับอนุญาต
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง (ต่อ)
- ห้ ามย้ ายห้ องโดยไม่ ได้ แจ้ งให้ หั วหน้ าคนงาน
ทราบ
- ให้ แ จ้ ง จ้ า นวนคนที่ จ ะเข้ า พั ก กั บ หั ว หน้ า
คนงานทีด่ ูแลบ้านพัก
- ต้องทิงมูลฝอยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้
- ห้ามเปิดไฟทิงไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์
- ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต
- ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านพักและ
บริเวณบ้านพัก
- ก่ อ นออกจากห้ อ งพั ก ทุ ก ครั ง ให้ ถ อดปลั๊ ก
ไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบ
- ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และน้าประปา
- ห้ า มมี อ าวุ ธ และสิ่ งผิ ด กฎหมายทุ ก ชนิ ด ไว้
ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี
1) ตักเตือน
2) ให้ออก
3) ส่งด้าเนินคดีตามกฎหมาย
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง (ต่อ)
16. การก่ อ สร้ า งทุ ก ขั นตอนจะต้ อ งมี วิ ศ วกรที่
เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแล
อย่ า งใกล้ ชิด เพื่ อ ให้ ก ารก่ อ สร้างเป็ น ไปตาม
หลั ก วิ ศ วกรรมและปลอดภั ย ต่ อ คนงานและ
ชุมชนใกล้เคียง
17. จั ด ห าและอบ รมการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย รองเท้านิรภั ย ถุงมือ ที่ครอบหู และที่
อุดหู เป็นต้น เพื่อสวมใส่ขณะปฎิบัติงาน
18. จัดอุปกรณ์ ป้ องกั นอั นตรายส่ วนบุ คคล ส้ าหรั บ
พนั ก งานท้ าความสะอาดและคนงาน เช่ น
รองเท้ ายาง ถุ งมื อ หน้ ากากปิ ดปากและจมู ก
เป็นต้น
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ
ในช่วงการดัดแปลงอาคารจะมีคนงานเข้ามา 1. ห้ า มติ ด ตั งและกองวางเครื่ อ งมื อ หรื อ ขึ น 1. ตรวจสอบให้ มีเจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภั ย
ท้างานในพืนที่โครงการ อาจสร้างความวิตกกังวล
โครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้รับเหมาจะต้อง
ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยและคอยอ้านวย
ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบ ในเรื่ อ ง
จัด ให้ มี พื นที่ ส้าหรับ การดังกล่าว ภายในเขต
ความสะดวกทางเข้า-ออกของโครงการ
คนงาน การดื่มสุราของมึนเมาหรือเสพยาเสพติ ด
ที่ดินที่ด้าเนินการก่อสร้าง
สถานที่ตรวจสอบ
การลั ก ขโมย ส่ งเสี ย งดั งรบกวน หรื อ การก่ อ เหตุ 2. จัด ให้ มี เจ้าหน้ าที่ จ ากบริษั ท ผู้รั บ เหมาเข้ าไป
- พืนที่ก่อสร้าง
เดือดร้อนร้าคาญต่อชุมชนโดยรอบได้
แจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
- ความเรี ย บร้ อ ยบริ เวณทางเข้ า -ออกของ
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้
โครงการ
โดยตรง
ความถี่ในการตรวจสอบ
3. บริ เวณทางเข้ า -ออก ต้ อ งมี เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
คนงานและยานพาหนะต่ า งๆ ตลอด 24
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ชั่ว โมง เพื่ อ ความปลอดภั ย และเป็ น ระเบี ย บ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
เรียบร้อย
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
4. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงาน
- ไม่มี
ก่ อ สร้ า งไม่ ใ ห้ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นต่ อ ผู้ ที่ อ ยู่
ข้างเคียง
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ
5. การด้าเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทังหมด 2. ตรวจสอบ ให้ คนงานก่ อ สร้ า งป ฏิ บั ติ ต าม
(ต่อ)
ในส่วนที่จะต้องด้าเนินการ โดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
กฎระเบียบในบ้านพักคนงานก่อสร้างที่ก้าหนด
ให้เจ้าของโครงการ (ผู้รับจ้าง) ระบุเป็นเงื่อนไข
ไว้อย่างเคร่งครัด
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติอย่าง
สถานที่ตรวจสอบ
เคร่งครั ด หากไม่ น้ ามาปฏิ บั ติ จะต้ องให้ ถื อว่ า
- บ้านพักคนงานก่อสร้าง
ผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาลงโทษ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
6. พูดคุยเยี่ยมเยือนชุมชนใกล้เคียงโครงการตลอด
- การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่ได้รับ
ความถี่ในการตรวจสอบ
เพื่อน้ามาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
- สั ปดาห์ ละ 1 ครั ง ตลอดระยะการดั ดแปลง
7. ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจั ด ท้ า ประวั ติ ข องคนงาน
อาคาร
ก่อสร้างทุกคนและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตาม
ผู้รับผิดชอบ
กฎหมายเท่ านั น พร้อมตรวจสุขภาพก่อนรับ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ท้างาน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
8. จั ด ให้ มี ป ล่ อ งทิ งเศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งจากที่ สู ง
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
และล้ าเลี ยงทิ งลงทุ กวั น ในช่ วงเวลา 13.00- ไม่มี
14.00 น. ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็น
วันพักผ่อนของชุมชน
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ
9. จั ด ให้ มี ก ารป ระกั น ภั ยความรั บ ผิ ด ชอบ 3. ตรวจสอบและจัดท้าประวัติคนงานก่อสร้าง
(ต่อ)
กฎหมาย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของ
สถานที่ตรวจสอบ
บุ ค คลภายนอก โดยแสดงส้ า เนาตาราง
- บ้านพักคนงานก่อสร้าง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพืนที่ก่อสร้าง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
10. จัดให้มีการท้ากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อชดเชย
- ประวัติคนงานก่อสร้าง
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของ
ความถี่ในการตรวจสอบ
โครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
11. การก่ อ สร้ า งทุ ก ขั นตอนจะต้ อ งมี วิ ศ วกรที่
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแล
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
อย่ า งใกล้ ชิด เพื่ อ ให้ ก ารก่ อ สร้างเป็ น ไปตาม
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
หลั ก วิ ศ วกรรมและปลอดภั ย ต่ อ คนงานและ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ชุมชนใกล้เคียง
- ไม่มี
4.6 สุนทรียภาพ
ในช่ ว งการดั ด แปลงอาคารอาจก่ อ ให้ เกิ ด 1. จัดท้ารัวเพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 1. ดู แลสภาพรั วให้ อยู่ ในสภาพที่ บ ดบั งทั ศนวิ สั ย
ทั ศนี ยภาพที่ ไม่ เหมาะสมต่ อผู้ พ บเห็ น และผู้ ที่ อ ยู่
ระหว่ างก่ อ สร้ างและต้ อ งดู แ ลรั วและผ้ า ใบ
ที่ไม่ดี
อาศัยใกล้เคียงบริเวณพืนที่โครงการได้ เนื่องจากการ
ให้ อยู่ ในสภาพที่ ดี ตลอดการดั ดแปลงอาคาร
สถานที่ตรวจสอบ
ดั ดแป ลงอาคารจ้ าเป็ นต้ องใช้ อุ ป กรณ์ และ
ดู แ ลบริ เวณหน้ า งานให้ มี ค วามสะอาดและ
- รัวโดยรอบโครงการ
สิ่ งอ้ านวยความสะดวกขณะก่ อ สร้ าง เช่ น ก้ าแพง
เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย ปราศจากมู ลฝอยและ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
กันเสียง นั่งร้าน ตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ฯลฯ
กองเศษมู ล ฝอย ดู แ ลการก่ อ สร้ างโครงการ
- ความสมบูรณ์ของรัว
ซึ่งมี ผลกระทบต่ อสุน ทรียภาพต่ อผู้ที่ พ บเห็ นและ
ให้ เป็ น ไปตามแบบภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมที่ ได้
ความถี่ในการตรวจสอบ
ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
ออกแบบไว้
- ทุกวัน ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร

5-68

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สุนทรียภาพ (ต่อ)
อีกทังโครงการก้าหนดให้การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ การ
ผู้รับผิดชอบ
จั ด เก็ บ กองวั ส ดุ รวมไปถึ งการจั ด สิ่ งอ้ านวยความ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
สะดวกแก่ ง านทั งหมด และกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
จะด้าเนินอยู่ภายในขอบเขตพืนที่โครงการเท่านัน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
นอกจากนีผลกระทบที่ระบุไว้ข้างต้นจะเกิดขึน
- ไม่มี
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามแผนงานที่วางไว้ประมาณ
6 เดื อน และเมื่ อการก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จผลกระทบ
ที่เกิดขึนดังที่ระบุข้างต้นก็จะหมดไป
4.7 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม แสงแดด และ
คลื่นวิทยุ-โทรทัศน์
1) การบดบังลม
พืนที่โครงการจะได้อิทธิพลจากลมที่พัด
เนื่องจากทางโครงการการดัดแปลงอาคารเดิม
มาจากทิ ศ ทางต่ า งๆ แตกต่ างกั น ไปซึ่ งช่ วงเดื อ น ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งทางโครงการไม่ได้มีการเพิ่มเติม
กุ มภาพั นธ์ ถึ งเดื อนกั นยายนกระแสลมจะพั ดผ่ าน ความสูงของอาคารแต่อย่างใด ประกอบกับทิศทาง
พืนที่ว่าง ในด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านมายังพืนที่ ลมที่ พั ด ผ่ า นมี ก ารหมุ น เวี ย นเปลี่ ย นไปในแต่ ล ะ
โครงการ และช่ วงเดื อ นตุ ล าคมถึ งเดื อ นมกราคม ฤดูกาล
กระแสลมจะพัดผ่านอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 1 สูง 7
ชัน ในด้ านทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อและผ่ านมายั ง
พืนที่โครงการ ซึ่งอาคารได้ตังอยู่ในแนวทิศทางลมที่
จะพัดไปยังพืนที่ดังกล่าว
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบดบังแสงแดด
การบดบังแสงแดดของอาคารในแต่ละพืนที่จะ
เกิดขึนเป็นช่วงระยะเวลาสันๆ ในแต่ละวันเท่ านัน
ตามเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มิได้บดบังพืนที่ใดพืนที่
หนึ่งตลอดวัน ดังนัน เงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็น
ช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของแสงที่ตกกระทบอาคาร
จะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตก
ทอดลงพืนที่ใกล้เคียง
3) การดู ด กลื น คลื่ น วิ ท ยุ และบดบั ง
โครงการเป็ น โรงแรม เป็ น อาคารคอนกรี ต
สัญญาณโทรทัศน์
เสริมเหล็ก ซึ่ งตั วอาคารโครงการอาจส่ งผลกระทบ
ต่ อผู้ พั ก อาศั ยโดยรอบจากการลดทอนความเข้ ม
สั ญญาณวิ ทยุ และโทรทั ศน์ ลงส่ งผลให้ ภาครับของ
เครื่องวิทยุและโทรทัศน์ ได้รับสัญญาณที่มีความเข้ม
ลดลง
เนื่องจากโครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิม
ที่ มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า โครงการไม่ ไ ด้ มี
การเพิ่ ม ความสู ง ของอาคารแต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั น
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดูดกลืนคลืน่ วิทยุ และ
บดบังสัญญาณโทรทัศน์
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 แ ห ล่ ง โบ ร า ณ ส ถ า น แ ล ะ แ ห ล่ ง
จากการตรวจสอบ แห ล่ ง โบ ราณ สถาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์
จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายทะเบียนกอง
โบราณคดี ก รมศิ ล ปากร ไม่ พ บว่ ามี แ หล่ งโบราณ
สถานที่ ขึ นทะเบี ย นอยู่ ภ ายในบริ เวณพื นที่ ศึ ก ษา
ในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพืนที่ตังโครงการ
โดยรอบโครงการ
4.9 การป ระเมิ นความเป็ นส่ วนตั วของ
ในช่ ว งการดั ด แปลงอาคารโครงการได้ มี
ผู้ใช้บริการ
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ โดยมี
กฎระเบียบควบคุมคนงานให้อยู่ด้วยความเรียบร้อย
ไม่รบกวนพืนที่ชุมชนรอบข้าง อีก ทังโครงการจัดมี
รัวรอบพืนที่ก่อสร้าง
หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดท้าผลการด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตังแต่ได้รับอนุ ญาตดัดแปลงอาคาร
โครงการทุก 6 เดือนให้กับส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติ
ตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
: ระยะเวลาที่จัดส่ง ส่ง 2 ครัง/ปี ครังที่ 1 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ครังที่ 2 ส่งภายในเดือนมกราคม โดยรวบรวมผล
การติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน
: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
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ตารางที่ 5.2-2

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
โครงการประกอบกิ จ การประเภทโรงแรม
ซึ่งกิ จกรรมดั งกล่ าวจะไม่ ส่งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลง
ลั กษณ ะภู มิ ประเทศแต่ อย่ างใด มี เพี ยงการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพืนที่เป็นอาคารเพื่อ
ให้บริการห้องพัก
1.2 ทรัพยากรดิน
เมื่ อเปิ ดด้ าเนิ น โครงการมีเพี ยงกิจกรรมเพื่ อ
การพั ก ผ่ อ นเป็ น หลั ก เท่ า นั นไม่ มี กิ จ กรรมเปิ ด
หน้าดิน การขุดดินหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดการ
ชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น แต่ อ ย่ า งใด พร้ อ มทั ง
โครงการได้ จั ด ให้ มี ก ารจั ด ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมโดย
ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพืนที่
โครงการบริเวณโดยรอบอาคารรวมไปถึงพืนที่ว่าง
ต่ า งๆ ซึ่ งจะช่ ว ยในการยื ด หน้ า ดิ น ไม่ ให้ เกิ ด การ
พังทลายของดินได้เป็นอย่างดี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
ส้าหรับ พื นที่ โครงการอยู่ ในจั งหวั ดชลบุ รี
เนื่องจากทางโครงการได้ด้าเนินการก่อสร้าง
บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี อาคารเฉพาะส่วนโครงสร้างเรียบร้อยแล้วคงเหลือ
คือสภาพของแผ่นดินไหว คือ คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่า งานสถาปั ต ยกรรมบางส่ ว น งานสาธารณู ป โภค
พืนสั่นถึงคนที่สัญจรไปมารู้สึกได้
งานตกแต่งภายในและภายนอก ไม่มีกิจกรรมใดๆ
ในการขุดเจาะเปิดหน้าดิน
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา
และคุณภาพอากาศ
1) ฝุ่นละออง
ฝุ่ น ละอองที่ เกิ ด จากโครงการจะเกิ ด จาก 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น 1. ตรวจสอบป้ายจ้ากัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี
การจราจรเข้า-ออก ซึ่งไม่มีนั ยส้าคัญ เนื่องจากถนน
ป้ายจ้ากัดความเร็ว
สถานที่ตรวจสอบ
ภายในโครงการเป็ นถนนคอนกรีตและบริเวณที่ ว่ าง 2. ท้ าความสะอาดภายในบริ เวณโครงการเป็ น
- ถนนโดยรอบพืนที่โครงการ
อื่ น ๆ ภายในโครงการจะมี ก ารปลู ก หญ้ าปกคลุ ม
ประจ้าเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ทังหมด ไม่มีส่วนใดเป็นพืนดินที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกใน
- สภาพป้ายจ้ากัดความเร็ว
อย่ างไรก็ ตาม โครงการต้ องก้ าหนดให้ มี มาตรการ
การจราจร
ความถี่ในการตรวจสอบ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึน
4. จั ด พื นที่ สี เขี ย วภายในโครงการ ตามเกณฑ์
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
กฎหมายก้ าหนด โดยปลู กพื ชคลุ ม พื นที่ ว่าง
ผู้รับผิดชอบ
ทังหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน โดยฉีด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ล้างถนนเป็นประจ้าสม่้าเสมอ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ
1) CO
6. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพืนที่สีเขียวภายใน 2. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความ
- ค่าประเมิน
= 0.003231 มก.ลบ.
โครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็น
สมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.4581 มก.ลบ.
แนวก้าบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ตรวจสอบ
- รวม CO จากยานพาหนะทังหมด
7. เครื่ อ งปรั บ อากาศ ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบฟอก
- บริเวณพืนทีส่ ีเขียว
= 0.461331 มก.ลบ.
อากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- ค่ามาตร ฐาน ต้องไม่เกิน 34.20 มก.ลบ.
8. ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ้า
- ความสมบูรณ์ของต้นไม้
2) HC
เพื่ อ เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การท้ างาน ข อ ง
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ค่าประเมิน
= 0.000608 มก.ลบ.
เครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.2016 มก.ลบ.
เชือโรคและเชือแบคทีเรียต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ
- รวม HC จากยานพาหนะทังหมด
9. ดูแลระบบอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเปิ ด
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
= 1.202208 มก.ลบ.
ประตู อ าคารบางจุ ด เพื่ อ ให้ อ ากาศถ่ ายเทได้
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- ไม่มีค่ามาตรฐาน
สะดวก
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
3) NOx
10. จัด ให้ มี พื นที่ สี เขี ย วบริเวณแนวเขตที่ ดิ น เพื่ อ
- ไม่มี
- ค่าประเมิน
= 0.000119 มก.ลบ.
เป็นแนวกันชนกับพืนที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับ
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.1238 มก.ลบ.
ม ลพิ ษ จากรถย น ต์ ได้ พ ร้ อ ม ทั งจั ดให้ มี
- รวม NOx จากยานพาหนะทังหมด
เจ้าหน้าที่ดูแลพืนที่สีเขียวของพืนที่โครงการให้
= 0.123919 มก.ลบ.
มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.32 มก.ลบ.

5-74

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)
4) SOx
11. จัดให้มีเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 3. ตรวจวั ดคุ ณ ภาพอากาศภายในพื นที่ โครงการ
- ค่าประเมิน
= 0.000007 มก.ลบ.
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมาตราการป้องกั นและ
(CO, HC, NOX, SOX, TSP แ ล ะ PM10) แ ล ะ
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0107 มก.ลบ.
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเก็ บ ไว้ ใ นพื นที่
รายงานผลให้ ส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
- รวม SOx จากยานพาหนะทังหมด
โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห รือผู้ที่รับผิดชอบ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ
= 0.010707 มก.ลบ.
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่
เมืองพัทยา
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.30 มก.ลบ.
ระบุไว้ได้โดยสะดวก
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ
5) TSP
- CO 24 ชม.
- ค่าประเมิน
= 0.000005 มก.ลบ.
- HC 24 ชม.
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0660 มก.ลบ.
- NOX 24 ชม.
- รวม TSP จากพืนที่ก่อสร้างทังหมด
- SOX 24 ชม.
= 0.066005 มก.ลบ.
- TSP 24 ชม.
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มก.ลบ.
- PM10 24 ชม.
6) PM10
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ค่าประเมิน
= 0.000003 มก.ลบ.
- 1 ปี/ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0420 มก.ลบ.
ผู้รับผิดชอบ
- รวม PM10 จากพืนที่ก่อสร้างทังหมด
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
= 0.042003 มก.ลบ.
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มก.ลบ.
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ประมาณ 20,000 บาท/ปี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)
การดูดซับ CO2 ของต้นไม้ที่โครงการได้ออกแบบ
ไว้ คิ ดเป็ น 86.57 mol/วัน ในขณะที่ โครงการมีการ
ปล่อยก๊ าซ CO2 ออกสู่ บรรยากาศ 0.0330 mol/วั น
จะเห็ นว่ าอั ตราการดู ดซั บ CO2 ของต้ นไม้ สามารถ
ดู ดซั บได้ มากกว่ าอั ตรา CO2 ที่ เกิ ดขึ นโดยโครงการ
ได้ออกแบบไว้ซึ่งสามารถดูดซับได้ทังหมด
1.5 เสียง
โครงการเป็ น ป ระเภ ทโรงแรม ต าม
โครงการประเภทโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ เป็ นที่ พั ก ไม่ มี กิ จ กรรมใด เป็ นแห ล่ ง ก้ า เนิ ด
พั ก อาศั ย แ ล ะพั กผ่ อ น ไม่ มี กิ จ ก รรม ใด เป็ น ของเสี ย งดั งจนก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา เมื่ อ เปิ ด ด้ า เนิ น
แหล่งก้าเนิดของเสียงดังจนก่อให้เกิดปัญหา
โครงการจะมีการสัญจรไป-มา ของยานพาหนะของ
ผู้มาใช้บ ริก าร ซึ่งเป็ นเสียงที่ได้ยิน ตามปกติ ทั่ วไป
อีกทัง พืนที่ ส่วนกลางที่ทางโครงการได้จัดไว้ เช่ น
พี นที่ สี เขีย ว จะช่ วยลดเสี ยงที่ เกิด จากการจราจร
ภายในโครงการได้
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน
โครงการเป็ น ป ระเภ ทโรงแรม ตาม
เนื่องจากโครงการประกอบกิจการเป็นโรงแรม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ ซึ่ งมิ ได้ มี ก ารประกอบกิ จ กรรมใดที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด
พั ก อ าศั ย แ ล ะ พั ก ผ่ อ น ไม่ มี กิ จ ก รรม ใด เป็ น ความสั่นสะเทือนรบกวน ต่อชุมชนและประชาชน
แหล่งก้าเนิดของเสียงดังจนก่อให้เกิดปัญหา
ผู้อยู่อาศัยโดยรอบการด้าเนินโครงการ
1.7 ทรัพยากรนา
ด้านทรัพยากรนา
โดยรอบพื นที่ โ ครงการไม่ พ บแหล่ งน้ าผิ วดิ น 1. จัดให้มีระบบบ้าบัดน้าเสียรวมเป็นระบบบ้าบัด 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช้านาญในการ
ธรรมชาติหรือแหล่งน้าจืด แม่น้า ล้าคลอง แต่อย่างใด
น้าเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึ ดเกาะ
ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ้าบัดน้าเสีย
ซึ่ งแหล่ งน้ าใช้ ข องโครงการ จะใช้ น้ าประปาจาก
เพื่ อบ้ าบั ดน้ า เสี ย เบื องต้ น จนได้ คุ ณ ภ าพ
สถานที่ตรวจสอบ
การประปาส่ วนภู มิ ภ าคสาขาพั ท ยา (ชั นพิ เศษ)
มาตรฐานน้ าทิ งตามประกาศเมื อ งพั ท ยาก่ อ น
- ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ซึ่ งมี ขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารน้ าประปา
ระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้าทิง
อย่ างเพี ยงพอต่ อความต้ องการใช้ น้ าของโครงการ 2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากออกจากบ่อ
- ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้าเสีย
ซึ่ งปริ มาณความต้ องการใช้ น้ ารวมทั งสิ นประมาณ
ทุกๆ 3-6 เดือน/ครัง หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม
ความถี่ในการตรวจสอบ
159 ลูกบาศก์เมตร/วัน
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช้านาญในการ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ดู แ ลรั ก ษาและควบคุ ม ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ให้
ผู้รับผิดชอบ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ประมาณ 20,000 บาท/ครัง
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรนา
ด้านคุณภาพนา
4. ติด ตังมิ เตอร์ไฟฟ้ าส้ าหรับ ระบบบ้ าบั ด น้าเสี ย
เมื่อเปิดด้าเนินการจะมีปริมาณน้าเสียประมาณ
ของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้ า
126 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา
อื่น ๆ เพื่ อให้ สามารถติ ด ตามตรวจสอบการใช้
2 มีปริมาณน้ าเสียประมาณ 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน
งานของระบบบ้าบัดน้าเสียได้ และให้เกิดความ
ซึ่ งโครงการจั ดให้ มี ระบบบ้ าบั ดน้ าเสี ย เป็ นระบบ
มั่ น ใจว่ า โครงการจะเดิ น ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย
บ้ า บั ด น้ า เสี ย แบบเติ ม อากาศชนิ ด ที่ มี ตั ว กลาง
ตลอดระยะด้าเนินการ
ยึดเกาะ (Aerobic filter+Conventional activated 5. จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู้ ค อยควบคุ ม ดู แ ล
sludge) ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 1 ถัง
ระบบบ้าบัดน้าเสียและถังดักไขมันของโครงการ
และอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 3 มีปริมาณน้ าเสีย
อย่างสม่้าเสมอ
ประมาณ 57 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มี
ระบบบ้ า บั ด น้ าเสี ย เป็ น ระบบบ้ าบั ด น้ า เสี ย แบบ
เติ ม อากาศชนิ ดที่ มี ตั วกลางยึ ด เกาะ (Aerobic
filter+Conventional activated sludge) ขนาด
60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 1 ถัง โดยจะบ้าบั ด
น้ าเสี ยจนได้ คุ ณ ภาพคุ ณ ภาพมาตรฐานน้ าทิ งตาม
ประกาศเมืองพัทยาก่อนระบายน้าลงสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะของเมืองพัทยาไปยัง โรงบ้าบัดน้าเสียเมือง
พัทยา
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
กิจกรรมของการพัฒนาโครงการเป็นโรงแรม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม จะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรชี ว ภาพบนบกที่ มี อ ยู่ ใ น
ปัจจุบัน จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่ควร
ค่ า แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ไม่ มี ท รั พ ยากรชี ว ภาพบนบก
ประเภทสัตว์หายาก หรือพืชพรรณทางธรรมชาติ
ที่ส้าคัญเนื่องจากอยู่ในเขตเมือง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในนา
ในระยะด้ าเนิ น การ โครงการจั ด ให้ มี ร ะบบ
บ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป โดยน้าทิงที่ผ่านการบ้าบัดจน
มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิงตาม
ประกาศเมื องพัทยาจะถูกระบายออกสู่ท่อระบาย
น้าสาธารณะเมืองพัทยา
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้นา
โครงการจะรับ บริก ารน้ าประปาจากการ
โครงการจะรับบริการน้าประปาจากการประปา 1. จัดให้มีถังเก็บน้าใต้ดินและถังเก็บน้าชันดาดฟ้า 1. ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าใช้ การปนเปื้ อ นของน้ า
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชันพิเศษ)
ส่ ว นภู มิ ภ าค สาขาพั ท ยา (ชั นพิ เ ศษ) ซึ่ ง มี ขี ด
เพื่อส้ารองน้าใช้ภายในโครงการ โดยถังน้าใต้ดิน
จากภายนอกถั งของถั งเก็ บ น้ า โดยการตรวจ
ความสามารถในการให้ บริการน้าประปาได้ อ ย่าง
จะใช้ วั ส ดุ แ บบกั น ซึ ม ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์
วิ เ คราะห์ ห าเชื อ E-Coli ห ากพบ ว่ า มี การ
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ น้ า ของโครงการ
มาตรฐานของการประปาส่วนภู มิภ าคก้าหนด
ปนเปื้อนต้องล้างท้าความสะอาดทันที
โดยโครงการมีความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค
เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน โดยถังเก็บน้า ส้ารอง
สถานที่ตรวจสอบ
และบริโภค โดยประมาณ 159 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ของโครงการ สามารถส้ารองน้าใช้ได้ตามเกณฑ์
- ถังเก็บน้าใต้ดินและชันดาดฟ้า
โดยมี ก ารส้ า รองน้ า ภายในโครงการรวม 560
ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
ดัชนีตรวจสอบการปนเปื้อน
ลู ก บาศก์ เ มตร จึ งสามารถส้ า รองน้ า ใช้ เพื่ อ การ 2. จัดให้มีฝาเก็บน้าถังน้าส้ารอง จ้านวน 2 ฝา/ถัง
- สี (Colour), Pt-Co unit
อุปโภค-บริโภคของโครงการ ได้อย่างเพียงพอ
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปท้า
- รส (Taste)
ความสะอาดถังเก็บน้าส้ารอง
- กลิ่น (Odour)
3. ตรวจสอบโครงสร้ า งถั งเก็ บ น้ า ชั นใต้ ดิ น และ
- ความขุ่น (Turbidity), NTU
ชันดาดฟ้าให้มี ความมั่น คงแข็งแรงไม่มีรอยรั่ว
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH range)
และรอยร้าว ที่จ ะท้าให้ มีก ารปนเปื้ อนของน้ า
- ปริมาณเหล็ก (Fe)
ภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้าได้
- ความกระด้างของน้าทังหมด (Total
hardness) as CaCO3
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (Total
coliform bacteria)
- อีโคไล (E.coli)
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้นา (ต่อ)
4. กรณี ที่ อ าคารโครงการ มี ก ารใช้ ส ารเคมี เช่ น
ความถี่ในการตรวจสอบ
ฉีดก้าจัดปลวก มด แมลงสาบ ต้องด้าเนินการ
- ปีละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ า
ผู้รับผิดชอบ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ส ารเคมี ร่วงหล่ น ลงไปในถั ง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เก็บน้าประปา โดยจ้ากัดบริเวณมิให้ด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
5. ถ้ามีการปนเปื้อนของน้าในถังเก็บน้าส้ารองของ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
โครงการ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาล้าง
- ประมาณ 20,000 บาท/ปี
ท้าความสะอาด โดยต้องแจ้งก้าหนดวัน เวลา 2. ตรวจดู รอยรั่ วซึ มของระบบท่ อส่ งน้ า และระบบ
และช่วงเวลาที่ล้างให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
จ่ ายน้ าประปา หากพบให้ รี บ ท้ าการแก้ ไขโดย
อย่างน้อย 3 วัน
ทันที
6. รณ รงค์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
สถานที่ตรวจสอบ
โครงการมีการใช้น้าอย่างประหยัด
- ระบบท่อจ่ายน้า
7. ออกแบบเลื อ กใช้สุ ขภั ณ ฑ์ ที่ ป ระหยั ดน้ าหรื อ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทังก๊อกประหยัดน้า
- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา
ฝักบัวประหยัดน้า ชักโครก ประหยัดน้า และ
(การรั่วซึมหรือแตก)
หัวฉีดประหยัดน้า เป็นต้น
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้นา (ต่อ)
8. ท้าการล้างถังเก็บน้าส้ารองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง ผู้รับผิดชอบ
โดยท้ าการล้ างที ล ะ 1 ถั ง ตามล้ าดั บ จนกว่ า
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
จะครบตามจ้ านวน ถั งเก็ บน้ าส้ ารอง จะไม่ ล้ าง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
พร้อมกันทังหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้าใช้
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
9. น้าที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้าส้ารองใช้รดพืนที่
- ไม่มี
สีเขียวภายในพืนที่โครงการ
3. ล้างท้าความสะอาดถังเก็บน้าส้ารองของโครงการ
10. จั ด ให้ มี ช่ างซ่ อ มบ้ ารุ งซึ่ งท้ าหน้ าที่ ต รวจสอบ
สถานที่ตรวจสอบ
รอยรั่ ว ของอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ อ ย่ า งสม่้ าเสมอเป็ น
- ถังเก็บน้าใต้ดินและชันหลังคา
ประจ้ า ทุ ก เดื อ น หากพบมี ก ารรั่ ว ซึ ม ให้ รี บ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ซ่อมแซมทันที
- ความสะอาดถังเก็บนา้ ส้ารอง
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ปีละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ประมาณ 8,000 บาท/ครัง
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการนาเสียและสิ่งปฏิกูล
น้าเสียที่เกิดจากโครงการมาจากห้องน้า-ห้องส้วม 1. ติดตังระบบบ้ าบัดน้ าเสียรวม เพื่อบ้าบัดน้าเสี ย 1. ตรวจสอบคุณภาพน้าทิง
ปั จ จุ บั น พื นที่ โครงการตั งอยู่ ในเขตพื นที่ และกิ จ กรรมการอื่ น ๆ ภายในโครงการปริ ม าณ
เบื องต้นจนได้คุ ณภาพมาตรฐานน้ าทิ งประกาศ
สถานที่ตรวจสอบ
เมื อ งพั ท ยา มี ร ะบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย รวมของเมื อ ง น้าเสียที่เกิดขึนคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้
เมื องพั ท ยาก่ อ นที่ ระบายเข้ าสู่ ท่ อ ระบายน้ า
- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้าทิง
พั ท ยาในพื นที่ จึ งสามารถให้ บ ริการบ้ าบั ด น้ าเสี ย ดังนัน เมื่อเปิดด้าเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้าเสีย
สาธารณะนอกโครงการ
ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้าทิง
ให้กับโครงการได้
จากโครงการประมาณ 126 ลู ก บาศก์ เมตร/วั น 2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วนเกรอะ
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
โดยอาคาร โกลเด้ น ซี พั ทยา 2 มี ป ริมาณน้าเสี ย
ทุกๆ 6 เดือน/ครัง หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม
- บีโอดี (BOD)
ประมาณ 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช้านาญในการ
- สารแขวนลอย (Suspended solids)
มีระบบบ้าบัดน้าเสีย เป็นระบบบ้าบัดน้าเสียแบบ
ดูแลรักษาและควบคุม ระบบบ้ าบั ดน้ าเสี ยให้
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
เติ ม อากาศชนิ ด ที่ มี ตั ว กลางยึ ด เกาะ (Aerobic
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สารที่ละลายได้ทังหมด
filter+Conventional activated sludge) ขนาด 4. ติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าส้าหรับระบบบ้าบัดน้าเสีย
(Total dissolved solids)
70 ลู กบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 1 ถั ง และอาคาร
ของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้า
- ตะกอนหนัก (Settleable solids)
โกลเด้ น ซี พั ท ยา 3 มี ป ริ ม าณน้ า เสี ย ประมาณ
อื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้
- น้ามันและไขมัน (Oil and grease)
57 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน ซึ่ งโครงการจั ด ให้ มี ระบบ
งานของระบบบ้าบัดน้าเสียได้ และให้เกิดความ
- ทีเคเอ็น (TKN)
บ้ าบั ดน้ าเสี ย เป็ นระบ บ บ้ าบั ดน้ าเสี ย แ บ บ
มั่ น ใจว่ า โครงการจะเดิ น ระบบบ้ า บั ด น้ าเสี ย
- แบคที เรี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั งหมด (Total
เติ ม อากาศชนิ ด ที่ มี ตั ว กลางยึ ด เกาะ (Aerobic
ตลอดระยะด้าเนินการ
coliform bacteria)
filter+Conventional activated sludge) ขนาด 5. จัดเจ้าหน้าที่ต รวจสอบและตักไขมันออกจาก
ความถี่ในการตรวจสอบ
60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 1 ถังโดยจะบ้าบั ด
ถังดักไขมันทุกวัน
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
น้าเสียจนได้คุณภาพมาตรฐานน้าทิงตามประกาศ 6. ตรวจสอบฝาบ่ อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและ
เมืองพัทยาก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
ซ่ อมแซมระบบให้ อยู่ ในสภาพปิ ดมิ ดชิ ด
เมืองพัทยาไปยังโรงบ้าบัดน้าเสียเมืองพัทยา
ตลอดเวลา
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการนาเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)
7. จั ด การอบรมเกี่ ย วกั บ ระบบบ้ า บั ด น้ าเสี ย ทั ง
ผู้รับผิดชอบ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยอบรมการเดิน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย การควบคุ ม ดู แ ลระบบ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บ้าบัดน้าเสีย เพื่อให้ ผู้ดูแลระบบบ้าบัดน้าเสีย
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
สามารถเดิ น ระบบและดู แ ลระบบได้ อ ย่ า ง
- ประมาณ 20,000 บาท/ครัง
ถูกต้องและน้าทิงได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้าทิง
ตามประกาศเมืองพัทยา
8. มี ก ารดู แ ลบ้ า รุ ง รั ก ษาระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย
โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้าเสีย
รายเดือนเพื่อตรวจสภาพการท้างานของอุปกรณ์
ในระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ว่ า สามารถท้ า งานได้
ตามปกติหรือมี สิ่งผิดปกติเกิดขึนหรือไม่ เพื่อให้
ผู้ ดู แ ลระบบจะได้ ส ามารถป้ อ งกั น อุ ป กรณ์
เสียหายหรือซ่อมบ้ารุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่ อให้ อุ ป กรณ์ ใช้ งานได้ ย าวนานและเพื่ อให้
ระบบท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการนาเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)
9. มีการตรวจวัดคุณภาพน้าทิง และการเก็บสถิติ
และข้อมูลในช่วงเปิดด้าเนินการ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร
และแบบการเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล การจั ด ท้ า
บั น ทึ ก รายละเอี ย ด และรายงานสรุ ป ผลการ
ท้างานของระบบบ้าบัดน้าเสีย พ.ศ. 2555
10. น้ า น้ า ภายหลั ง การบ้ าบั ด มาใช้ ป ระโยชน์
โดยน้ามารดน้าต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตัง
ก๊อกน้าตามจุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานต่อสายยาง
รดน้ า ต้ น ไม้ แ ละจั ด ท้ า ป้ าย “ใช้ น้ าทิ งรดน้ า
ต้นไม้ ” ให้เห็นชัดเจน เพื่อมิให้ผู้คนเข้าถึงหรือ
สัมผัสน้าทิงดังกล่าว
11. จั ด ให้ มี ร ะบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย จากห้ อ งพั ก รวม
มูลฝอย เพื่อลดปริมาณความสกปรกก่อนเข้าสู่
ระบบบ้ าบั ด น้าเสีย รวม เพื่ อ บ้าบั ดซ้ าอี กครัง
จนน้ า ทิ งมี ค่ าเป็ น ไปตามค่ า มาตรฐานน้ า ทิ ง
ตามประกาศเมื อ งพั ท ยา ก่ อ นระบายลงสู่
ท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายนาและการป้องกันนาท่วม
พื นที่ อ าคารของโครงการมี ก ารหน่ ว งน้ าใน 1. ล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้า โดยรอบอาคาร 1. ตรวจสอบการอุดตันและตืนเขิน ของท่อระบาย
เส้ นท่ อ Ø 0.80 เมตร ยาว 257 เมตร ปริ มาตรรวม
2 ครัง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน)
น้ารอบโครงการและบ่ อดัก มูลฝอย บริเวณจุ ด
129.12 ลู ก บาศก์ เมตร และจั ด ให้ มี บ่ อ หน่ วงน้ า 2. จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายน้า
ที่ เชื่ อ มท่ อ ของโครงการกั บ ท่ อ ระบายน้ า ของ
ปริ ม าตร 30.46 ลู กบาศก์ เมตร รวมปริ ม าตร
ลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะของเมืองพัทยา
ถนนสาธารณะช่วงก่อน และหลังฤดูฝน
หน่วงน้า 159.58 ลูกบาศก์เมตร และบริเวณพืนที่เช่า 3. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้าเป็น
สถานที่ตรวจสอบ
เป็ นที่ จอดรถยนต์ โครงมี การหน่ วงน้ าในเส้ นขนาด
ประจ้ า ทุ ก เดื อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ มี ก ารสะสม
- ท่อระบายน้ารอบโครงการ
Ø 0.40 เมตร ความยาว 131 เมตร ปริ ม าตรรวม
ของตะกอนดิ น ในบ่ อ พั ก ที่ เป็ น สาเหตุ ให้ เกิ ด
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
16.46 ลู ก บาศก์ เมตร และจั ด ให้ มี บ่ อหน่ ว งน้ า
การอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้า
- การอุดตันหรือตืนเขิน
ปริมาตร 39.56 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหน่วงน้า 4. ถ้าท่อระบายน้าอุดตัน ให้ฉีดล้างท้าความสะอาด
ความถี่ในการตรวจสอบ
56.02 ลู กบาศก์ เมตร ก่ อนระบายลงสู่ ท่ อระบายน้ า
และขุดลอกตะกอนออกทันที
- 6 เดือน/ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ของเมืองพัทยา (ซอยบัวขาว) ต่อไป ทังนี น้าทิงที่ผ่าน 5. หากพบว่ า ท่ อ ระบายน้ า แตกหรื อ หั กต้ อ ง
ผู้รับผิดชอบ
การบ้าบั ดแล้วและน้ าฝนที่ระบายออกจากโครงการ
ด้าเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
จะไหลด้ วยแรงโน้ มถ่ วงลงสู่ ท่ อระบายน้ าสาธารณะ 6. มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ของเมื อ งพั ท ยา ขนาด Ø 1 เมตร Slope 1:1,000
น้าท่วมหากมีแนวโน้มที่ท้าให้มีระดับน้าท่วมสูง
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพการระบายน้า ได้อย่างเพียงพอ
โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ
- ไม่มี
และประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกัน
ร่วมกันต่อไป
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน าและการป้ องกั นน าท่ วม
2. ตรวจสอบการแตกรั่วหรือช้ารุดของท่อระบาย
(ต่อ)
น้าของโครงการ หากพบว่าช้ารุดต้องรีบ แก้ไข
หรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว
สถานที่ตรวจสอบ
- ท่อระบายน้าของโครงการ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- การอุดตันหรือตืนเขิน
- การแตกรั่วหรือช้ารุด
ความถี่ในการตรวจสอบ
- 6 เดือน/ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ประมาณ 1,000 บาท/ครัง
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย
ปริ ม าณมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ นภายในโครงการ 1. โครงการได้จัดให้มีห้อ งพักมูลฝอยประจ้าชัน 1. ตรวจสอบถั งมู ล ฝอยและห้ อ งพั ก มู ล ฝอยให้ มี
การรวบรวมและการจั ด เก็ บ ขนมู ล ฝอย ประมาณ 1.22 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น โดยทาง
โดยจัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอย จ้านวน 1 แห่ง
สภาพดี อ ยู่ เสมอ ไม่ ให้ ผุ ก ร่ อ นหรื อ ช้ า รุด หาก
ในบริเวณพื นที่ โครงการอยู่ ในความดู แลของส้ า นั ก โครงการจัดให้มีพนักงานเข้ามาจัดเก็บขนมูลฝอย
ตังอยู่ภ ายนอกอาคาร แบ่ งออกเป็ น 4 ส่ว น
ช้ารุดต้องรีบด้าเนินการแก้ไขทันที
สิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด ภายในห้ อ งพั ก ในแต่ ล ะวั น และน้ า ไปพั ก ไว้ ยั ง
ประกอบด้ ว ย ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยย่ อ ยสลายได้
สถานที่ตรวจสอบ
โดยได้ท้ าสั ญญาว่าจ้าง บริษั ท ร่วมค้ า พั ทยาเมื อง ห้ อ งพั ก รวมมู ล ฝอยของโครงการ ขนาด 18.69
ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป
- บริเวณที่ตังถังมูลฝอย และห้องพักรวมมูลฝอย
สะอาด ด้าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ในพืนที่จัดเก็บ ลู ก บาศก์ เ มตร เพื่ อ รอรถจั ด เก็ บ มู ล ฝอยของ
และห้องพักมูลฝอยอันตรายอย่างชัดเจน
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
มู ลฝอยเขตเมื อ งพั ท ยา อ้ าเภอบางละมุ ง จั งหวั ด เมื อ งพั ท ยามาเก็ บ ขนและน้ า ไปก้ า จั ด ต่ อ ไป 2. จั ดให้ มี พ นั ก งานเข้ ามารวบรวมมู ล ฝอยและ
- สภาพทั่วไป (การช้ารุด)
ชลบุ รี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 ของพื นที่ รั บ ผิ ด ชอบ จากความเหมาะสมของห้ อ งพั ก มู ล ฝอยของ
เก็บขนใส่ ถุงด้าโดยรถเก็บขนมูลฝอยของเมือง
ความถี่ในการตรวจสอบ
เมืองพัทยา
โครงการ และความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอย
พั ท ยาจะเข้ า มาด้ า เนิ น การเก็ บ ขนมู ล ฝอย
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
ของเมืองพัทยาซึ่งสามารถจัดเก็บมูลฝอยที่เกิดขึน
จากห้ องพั ก รวมมู ลฝอยของโครงการไป
ผู้รับผิดชอบ
ในปัจจุบัน และอนาคตที่จะเพิ่มขึนได้ทังหมด
ก้าจัดเป็นประจ้า ส้าหรับมูลฝอยอันตรายใส่ถุง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
สี ส้ ม แล้ ว รั ด ปากถุ งให้ แ น่ น น้ าไปไว้ ภ ายใน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ห้ องพั กรวมมู ลฝอยของโครงการ เพื่ อรอการ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
เก็ บขนจากเมื องพั ท ยาหรื อ บริ ษั ทเอกชนมา
- ไม่มี
รับไปก้าจัดต่อไป
3. โครงการจัดให้มีพนักงานล้างท้าความสะอาด
ทุกครังที่ ท้ าการเก็บขนในส่วนของน้ าเสียที่ เกิ ด
จากการล้างท้าความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย
4. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมู ลฝอยทั งก่ อน
และหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่ อไม่ให้มี น้าชะ
มูลฝอยทังก่อนและหลังบรรจุมูลฝอยรั่วไหล
ออกมาภายนอก
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)
5. ให้ พนั กงานติ ดฉลากบอกประเภทของมู ลฝอย 2. ตรวจสอบปริ ม าณ มู ล ฝอยตกค้ า งภายใน
นันๆ ก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละ
โครงการ บริ เ วณห้ อ งพั ก รวมมู ล ฝอยและ
ประเภทต่อไป
ภาชนะรองรับ มู ล ฝอยภายในโครงการ หาก
6. จัดให้มีการท้าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
พบว่ามีมูลฝอยตกค้างให้รีบด้าเนินการทันที
อย่างสม่้าเสมอเป็ นประจ้าทุกวันเพื่อป้องกัน
สถานที่ตรวจสอบ
การเพาะตัวของเชือโรค
- บริ เวณห้ อ งพั ก รวมมู ล ฝอย และภาชนะ
7. การเก็ บมู ลฝอยในถุ งต้ องไม่ ให้ มี ปริ มาณหรื อ
รองรับมูลฝอย
น้าหนั กมากเกินไป ซึ่ งบรรจุประมาณสามในสี่
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ของถุง
- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย ปริมาณ
8. ให้ พ นั ก งานเก็ บ ขนและคั ด แยกมู ล ฝอยจาก
มูลฝอยตกค้าง
ถังมูลฝอยในแต่ละชันทุกวันและท้าความสะอาด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ที่ พั ก มู ล ฝอยรวมทุ ก ครั งที่ ท้ า การเก็ บ ขน
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
พร้อมทังตรวจตราเฝ้าระวังในห้องพักมูลฝอย
ผู้รับผิดชอบ
ทุกวันเมื่อพบว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลงวัน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
แมลงสาบ และหนู ให้ท้าลายแหล่งที่อยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
แหล่งเพาะพันธุ์ทันที เช่น พืนที่ที่อับชืน พืนที่
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ที่มีการสะสมของวัสดุเหลือใช้ จ้าพวกเศษผ้า
- ไม่มี
เศษกระดาษ ขวดหรือ ภาชนะที่ มี น้ าขั งเป็ น
ประจ้าทุกเดือน
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)
9. ติดตามประสานงาน เมืองพัทยาให้เข้ามาเก็บ 3. ตรวจสอบให้ มี พ นั ก งานท้ า ความสะอาดของ
ขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่้าเสมอไม่ให้มี
ห้องพักรวมมูลฝอยเป็นประจ้า
การตกค้าง
สถานที่ตรวจสอบ
10. ประสานกับร้านซือของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้
- บริเวณที่ตงถั
ั งมูลฝอยและห้องพักรวมมูลฝอย
มารับซือมูลฝอยที่สามารถน้ากลับมาใช้ได้อีก
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
11. ส่ งเสริมและเผยแพร่ /ประชาสั มพั นธ์ ผ่ านทาง
- ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย
แผ่ น พั บ ใบปลิ ว ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารในโครงการ
ความถี่ในการตรวจสอบ
รู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณ
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
มู ล ฝ อ ย เช่ น ห ลั ก 4 Rs นั่ น คื อ Repair
ผู้รับผิดชอบ
(ซ่ อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ ซ้ า )
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
Recycle (แปรรูปน้ากลับมาใช้ใหม่)
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
12. โครงการต้ องใช้ผลิตภัณ ฑ์ ที่มีอ ายุการใช้งาน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณ - ประมาณ 500 บาท/เดือน
มูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน
13. จั ด ท้ า ป้ า ยติ ด ไว้บ ริเวณหน้ าห้ อ งพั ก มู ล ฝอย
ทุกชันด้วยข้อความ “เปิดแล้วกรุณาปิดประตู
ให้มิดชิด”
14. ตรวจสอบไม่ ให้ มี มู ลฝอยตกค้ างในโครงการ
หากมีมูลฝอยตกค้าง ทางโครงการต้องแจ้งให้
เมืองพัทยาเข้ามาเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัดต่อไป
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)
15. ประสานงานกั บ รถเก็ บ ขนมู ล ฝอยโครงการ
ให้ เปิ ด ไฟกระพริ บ ฉุ ก เฉิ น ให้ ชั ด เจนสว่ า ง
รอบด้านตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ
16. โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยอ้านวยความ
สะดวกในด้ า นการจราจรในขณะที่ มี ก าร
จัดเก็บมูลฝอยในพืนที่โครงการเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อถนนด้านหน้าโครงการ
17. ก้ า หนดเส้ น ทางเดิ น รถเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย
ภ าย ใน พื น ที่ โค รงก าร แ ล ะติ ด ตั งป้ าย
สัญลักษณ์ จราจรให้ชัดเจน
18. ทางโครงการควรแจ้ ง ผู้ พั ก อาศั ย ภายใน
โครงการ และชุ ม ชนโดยรอบ ถึ ง ข้ อ มู ล
ตารางเวลาการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย
ที่จะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยในโครงการ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า
โครงการมี ความต้ องการปริมาณการใช้ไฟฟ้ า 1. ตรวจสอบการท้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าและ 1. ตรวจสอบดู แ ลอุ ป กรณ์ เครื่ อ งไฟฟ้ า ส้ า รอง
ประมาณ 1,260 KVA ซึ่งอาคาร โกลเด้น ซี พัทยา 2
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอตามคู่มือของ
และสายไฟฟ้ าให้ อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอตาม
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA และ โกลเด้น ซี
ผู้ผลิต
คู่มือของผู้ผลิต
พัทยา 3 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA ชนิด Oil 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้มี
สถานที่ตรวจสอบ
immersed Hermetical Seal (Onan) ต่ อเข้ ามายั ง
ความรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ ห ม้ อ แปลงไฟฟ้ า ของ
- โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและ
แผงเมนสวิ ต ช์ (Main distribution board : MDB)
โครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับ
ส่วนบริการในจุดต่างๆ
ของอาคาร ซึ่ งติ ด ตั งอยู่ ภ ายในห้ อ งเครื่ อ งไฟฟ้ า
บริ ษั ท ตั วแทนจ้ าหน่ ายหม้ อ แปลงไฟฟ้ าของ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
โครงการรับบริการจ่ายก้าลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
โครงการเพื่ออยู่ประจ้าในการดูแลบ้ารุงรักษา
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ
ภูมิภาคเมื องพั ทยา จากสายเมนไฟฟ้ าแรงสู งที่ของ
ระบบตลอดระยะด้าเนินการ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ไฟฟ้ าไปสู่ ตู้ จ่ายไฟหลั กและจ่ ายไฟไปยังส่ วนต่ างๆ 3. ติดตังอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ของโครงการ
ทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ
ตามมาตรฐาน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน ได้แก่
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
หลอดคอมแพคฟลู อ อเรสเซ็ น ต์ หรื อ หลอด
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ตะเกียบ หลอดผอมจอมประหยัด หรือหลอด
- ไม่มี
LED ที่ มีอ ายุก ารใช้ งานยาวนานบริเวณที่ พั ก
อาศั ย และหลอดไฟที่ มี ก้ า ลั ง ส่ อ งสว่ า งสู ง
แต่ ใช้ วั ต ต์ ต่้ า ส้ า หรั บ ในพื นที่ ส่ วนกลางหรื อ
พืนที่ที่จ้าเป็นต้องเปิดไฟไว้ตลอดทังวัน
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)
โครงการจั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น อั น ตรายจาก 5. จัดให้มีสวิทซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถ 2. ก้าหนดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้า
ฟ้าผ่ า ทั งจากฟ้ าผ่าตัวอาคารโดยตรง และระบบ
เปิ ด -ปิ ด ได้ เฉพาะจุ ด เพื่ อ เป็ น การประหยั ด
ระวั ง โดยในกรณี มี สิ่ งผิ ด ปกติ กั บ หม้ อ แปลง
การต่อลงดิน (Grounding system) ระบบป้องกัน
พลังงาน
ไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมือง
อันตรายจากฟ้าผ่า จะติดตังไว้บนหลังคาชันดาดฟ้า 6. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้
พัทยา เพื่อเข้ามาแก้ไขในทันที
ของอาคาร ประกอบด้ ว ย เสาล่ อ ฟ้ า สายล่ อ ฟ้ า
แสงสว่ า งจากหลอดไฟกระจายได้ อ ย่ า งเต็ ม
สถานที่ตรวจสอบ
สายตัวน้า สายน้าลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยง
ประสิทธิภาพ
- ต้าแหน่งติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า
กั น เป็ น ระบบ โดยให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน เพื่ อ 7. จัดท้าโปสเตอร์รณรงค์ประหยัด พลังงานไฟฟ้า
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า ของกรมพั ฒ นาและ
แล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ
- สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า
ส่งเสริมพลังงาน อีกทังโครงการได้ออกแบบอาคาร 8. จัดท้าคู่มือการประหยัดพลังงานทังภาษาไทย
ความถี่ในการตรวจสอบ
โครงการเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานตามกฎกระทรวง
และภาษาอังกฤษแจกแก่ผู้ใช้บริการในโครงการ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ก้ า หนด หรื อ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อ
จากกองทุ นเพื่ อ ส่งเสริม การอนุรัก ษ์ พ ลังงาน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
พลังงาน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)
ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า
1. ตรวจสอบการท้ า งานของหม้ อ แปลงไฟฟ้ า
และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือ
ของผู้ผลิต
2. ท้ารัวหรือแผงกันเขตความปลอดภัยของหม้อ
แปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวป้อ งกันอันตรายต่อ
ผู้ใช้บ ริการและอาคารข้างเคี ยงในกรณี ที่เกิด
การรั่วไหลหรือไฟฟ้าลัดวงจร
3. จัดให้ มี เจ้าหน้ าที่ โครงการเข้าการอบรมให้ มี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของ
โครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรม
กับบริษัทตัวแทนจ้าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของ
โครงการ เพื่ ออยู่ ประจ้ าในการดู แลและ
บ้ารุงรักษาระบบ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)
- การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของผู้ พั ฒ นา
โครงการ/เจ้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี
1. ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุดในบริเวณ
พื นที่ ว่ างซึ่ งไม่ ใช่ ถนนและทางวิ่ ง เพื่ อลดภาระ
การท้างานของเครื่องปรับอากาศ
2. ใช้ฉนวนบุ เพดาน ซึ่งสามารถลดก้าลังการใช้
ระบบปรับอากาศลงได้ 1 ตัน ความเย็นต่อพืนที่
100 ตารางเมตร
3. แยกสวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทน
การใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจ้านวนมาก
4. ติ ด ตั งเครื่ อ งปรั บ ระดั บ แสงสว่ า ง (Dimmer)
บริ เวณห้ อ งที่ ใ ช้ ส้ า หรั บ งานเอนกประสงค์
ซึ่งบางครังต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครัง
ต้องการน้อย
5. ค้านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสีย
ต่้า ท้าได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้โตขึนเนื่องจาก
สายมีความต้านทานต่้ากว่า จึงท้าให้สามารถ ลด
ความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่า
ไฟฟ้าลงได้
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)
6. ใช้ ห ลอดไฟชนิ ด ประหยั ด พลั งงานแบบขดที่
เรี ย กว่ า Compact Fluorescent Light Bulb ;
CFL เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิม
หรือ หลอด LED และมี อายุการใช้งานนานกว่า
หลายปีมาก ให้แสงสว่างสูงและมีสีนุ่มนวลมีอายุ
การใช้ งานยาวนาน และความร้ อนที่ ตั ว หลอด
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอดมีไส้ (Incandescent)
7. ในการติ ด ตั งระบบไฟฟ้ าให้ เลือ กใช้ บั ลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/
หลอด ประหยั ด พลั งงานได้ ร้ อ ยละ 30 เมื่ อ
เทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา
8. ตังเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่าง
น้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจ้าเป็นในการ
ใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ า ของการขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์
เปิด-ปิดประตู
9. ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึน-ลงแทน
การใช้ลิฟต์ส้าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)
10. แสดงหมายเลขชันที่ชัดเจน สามารถมองเห็น
ได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชันและลด
การใช้ลิฟต์ที่ไม่จ้าเป็น
11. ติดตังอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้า
12. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตั งอุ ณ หภู มิ
เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25
องศาเซลเซียส
13. ประสานกับช่างซ่อม/ล้า งเครื่องปรับอากาศ
เพื่อการล้างท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
3.6 การจราจร
ปริ ม าณจราจรในช่ วงเปิ ดด้ าเนิ นการคาดว่ า 1. จั ด พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย คอยจั ด 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่ างทางจราจร
จ้านวนรถยนต์ ที่ เข้ า-ออกโครงการโดยเปรี ยบเที ยบ
ระเบี ยบการจราจรและดู แลให้ ค วามสะดวก
บริ เวณ ที่ จอดรถยนต์ ถนน และบริ เวณ
จากจ้ านวนที่ จอดรถยนต์ 56 คั น ที่ จอดรถผู้ พิ การ
โดยจั ด ให้ ร ถของผู้ ที่ ม าก่ อ นจอดด้ า นในก่ อ น
ทางเข้าออกโครงการ
2 คัน รวม 58 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 32 คัน
และจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ
สถานที่ตรวจสอบ
ทั งนี จะคิ ด ในกรณี เ ลวร้ า ยที่ สุ ด คื อ รถทั งหมด 2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ้านวย
- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้าเข้ า -ออก ภายในเวลา 1 ชั่ ว โมง เท่ า กั บ 90 คั น
ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อ
ออกโครงการ
จะเห็นว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึนมีจ้านวนน้อย ท้า
ไม่ ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ สัญ จรไปมาบนถนน
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ให้สภาพจราจรยังคงอยูใ่ นระดับสภาพดังเดิม คือ
สาธารณะ
- ระบบส่องสว่างทางจราจร
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยูท่ ี่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)
1. ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 (ถนนด้านหน้า 3. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ใช้บริการภายในโครงการ
ความถี่ในการตรวจสอบ
โครงการ) เมื่อเปิดด้าเนินการ มีค่า V/C Ratio
ห้ ามจอดรถยนต์ ข วางปากทางเข้ า -ออกของ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
เท่ากับ 0.09 (จากเดิม 0.05) อยู่ในเกณฑ์ “A”
โครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวาง
ผู้รับผิดชอบ
เมื่ อมี ก ารเปรียบเที ยบค่ าสภาพการจราจรใน
การจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ปัจจุบันจะอยู่ในระดับ “A” ดังเดิม
4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
2. ถนนเฉลิ มพระเกี ยรติ เมื่ อเปิ ดด้ าเนิ นการ มี ค่ า
ความต้องการตามกฎหมายก้าหนดตามที่เสนอ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
V/C Ratio เท่ ากั บ 0.26 (จากเดิ ม 0.24) อยู่ ใน
ในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้
- ไม่มี
เกณฑ์ “A” เมื่ อ มี ก ารเปรี ย บเที ย บค่ าสภาพ
ประโยชน์
การจราจรในปัจจุบัน จะอยู่ในระดับ “A” ดังเดิม 5. จัดให้มีการติดตังป้ายสัญ ญาณจราจรบริเวณ
3. ซอยบัวขาว เมื่อเปิดด้าเนินการ มีค่า V/C Ratio
ทางเดิ น รถในโครงการที่ ส ามารถมองเห็ น ได้
เท่ากับ 0.41 (จากเดิม 0.27) อยู่ในเกณฑ์ “A”
ชัดเจนในระยะที่สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่าง
เมื่ อมี การเปรี ยบเที ยบค่ าสภาพการจราจรใน
ปลอดภัย เช่น ลูกศรทางการจราจรบนพืนทาง
ปัจจุบัน จะอยู่ในระดับ “A” ดังเดิม
ป้ายทางเลียวเป็นต้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินรถ
6. มีสัญญาณไฟจราจร และทิศทางการเดินรถที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)
มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบน
2. ตรวจสอบสั ญ ญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ ดี
ถนนที่เกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ
1. จัดให้มีการแนะน้าเส้นทางการเดินทางส้าหรับ
สถานที่ตรวจสอบ
ผู้ใช้บริการภายในโครงการและประชาสัมพันธ์
- สัญญาณจราจร
เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเขต
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
พืนที่ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้ มาใช้บริการ
- สัญญาณจราจรภายในพืนที่โครงการ
ในโครงการ
ความถี่ในการตรวจสอบ
2. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการภายในโครงการใช้บริการ
- เดื อ นละ 1 ครั ง ตลอดระยะด้ า เนิ น การ
รถโดยสารสาธารณะ เพื่ อ ลดการใช้ รถยนต์
ผู้รับผิดชอบ
และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
3. จั ด ให้ มี ร ถบ ริ ก ารของโรงแรมเพื่ อ รั บ ส่ ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
นักท่องเที่ยวระหว่างโรงแรมกับสถานีขนส่งใน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
เขตเมื อ งพั ท ยาหรื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
- ไม่มี
เพื่ อเป็ นการอ้ า นวยความสะดวกให้ กั บ
นักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องน้ารถส่วนตัวมาด้วย
4. ภายในอาคารบริเวณชันล่างควรมีเคาน์เตอร์
เซอร์วิสที่รวมการให้บ ริการรถสาธารณะเพื่ อ
อ้านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)
ก ลุ่ ม ลู ก ค้ าข อ งโค รงก ารส่ วน ห นึ่ งเป็ น มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจร
3. ตรวจสอบจ้ า นวนที่ จ อดรถให้ เป็ น ไปตามที่
ชาวต่างชาติ ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว แต่ส่วนใหญ่จะใช้ 1. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ผ่ า นการ
ออกแบบไว้
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง Taxi รถของโรงแรม หรือเช่า
อบรมด้านการจราจรคอยอ้านวยความสะดวก
สถานที่ตรวจสอบ
รถจักรยานยนต์ไว้ ใช้เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าใช้
และระบบการจราจรบริเวณทางเข้า–ออกที่จอดรถ
- ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้
รถยนต์ส่วนบุคคล จึงประเมินได้ว่าจ้านวนที่จอดรถ
ของพืนที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ของโครงการที่จัดเตรียมไว้มีค วามเพียงพอส้าหรับ
ในช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
- จ้านวนที่จอดรถ
ความต้องการของผู้เข้าพักโครงการทังในช่วงเวลา
ต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ปกติ และฤดู ท่ อ งเที่ ย ว ทั งนี เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ตั ง 2. บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่ งกีด
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ของโครงการซึ่งอยู่ติดถนนที่สามารถเข้าถึงบริ การ
ขวางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่
ผู้รับผิดชอบ
สาธารณะได้ สะดวก จากเหตุผลดังกล่าวจึงท้าให้
เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
กลุ่ ม ลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ ไม่ จ้ า เป็ น ต้ อ งใช้ ร ถยนต์ ส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บุ ค คลเป็ น ยานพาหนะในการเดิ น ทาง เนื่ อ งจาก 3. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
เดินทางได้สะดวกโดยใช้บริการสาธารณะ
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของการจอดรถยนต์
- ไม่มี
ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ
4. ระบบการจราจรภายในโครงการเป็ น ระบบ
หมุนเวียนไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์
โดยผู้มาใช้บริการสามารถน้ารถยนต์เข้าจอดรถ
ตามจ้านวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)
5. มี ก ารควบคุ ม จ้ า นวนรถยนต์ โ ดยการติ ด บั ต ร 4. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
อนุ ญ าตของโครงการเพื่ อ งป้ อ งกั น รถที่ มิ ใช่ ร ถ
สถานที่ตรวจสอบ
ของผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารในโครงการเข้ า มาจอดใน
- พืนที่โครงการ
โครงการ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
6. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการภายในโครงการห้าม
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จอดรถยนต์ขวางปากทางเข้า-ออกของโครงการ
ความถีใ่ นการตรวจสอบ
และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจร
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบ
7. มี สั ญ ญาณไฟจราจร และทิ ศ ทางการเดิน รถที่
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการลด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
อุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)
มาตรการป้องกันด้านอุบัติเหตุจากการจราจรต่อ
ผู้ใช้ถนนรายอื่น
1. จัดระบบแสงสว่างให้เพี ยงพอบริเวณทางเข้า ออกโครงการเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการเข้ า ออกของรถยนต์
2. ติด ตั งกระจกโค้ งในต้ าแหน่ งที่ ผู้ ขั บ ขี่ ส ามารถ
มองเห็นการเข้าออกที่จอดรถได้อย่างชัดเจน
3. จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั งป้ ายสั ญ ญาณจราจรบริ เวณ
ทางเดิ น รถในโครงการที่ ส ามารถมองเห็ น ได้
ชั ด เจนในระยะที่ ส ามารถเข้ า สู่ โครงการได้
อย่ างปลอดภั ย เช่ น ลู กศรทางการจราจรบน
พืนทาง ป้ายทางเลียวเป็นต้น เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการเดินรถ
4. สั ญ ญาณไฟจราจร และทิ ศ ทางการเดิ น รถที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การสื่อสาร
เนื่องจากในบริเวณพืนที่โครงการมีการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่ น สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
ทางสาย ไปรษณี ย์ โทรศั พ ท์ ศู น ย์ โทรคมนาคม
สื่อ สารมวลชนในพื นที่ ระบบเสี ยงตามสาย และ
หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพืนที่
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการศึ ก ษาสภาพการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ในปั จ จุ บั น บริ เวณโดยรอบพื นที่ โครงการ พบว่ า ในปั จ จุ บั น บริ เวณโดยรอบพื นที่ โครงการพบว่ า
บริ เวณรั ศ มี โดยรอบ 1,100 เมตร โดยรอบพื นที่ บริเวณพืนที่ศึกษาในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขต
โครงการส่ ว นใหญ่ เป็ น อาคารพั ก อาศั ย อาคาร พื นที่ ตั งโครงการ ของพื นที่ โครงการส่ วนใหญ่ เป็ น
โรงแรม อาคารพาณิชย์ และพืนที่ดินบุคคลอื่น
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ประกอบด้วย อาคาร
พาณิชย์ โรงแรม บ้านพักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม
และพืนที่ดินบุคคลอื่น หากโครงการได้พัฒนาเป็น
โรงแรมแล้วจะท้ าให้ลั กษณะการด้าเนิ นโครงการ
มีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ ดินโดยรอบ
และสอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยในชุมชน
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศ
โครงการจั ด ให้ ระบบระบายอากาศ 2 แบบ
มีรายละเอียดดังนี
1. ระบบระบายอากาศวิธีธรรมชาติ
ระบายอากาศภายในอาคารสู่ภายนอกผ่าน
ทางระเบี ยง ประตูและหน้ าต่ างของห้ องพั กทุ กห้ อง
และติ ดตั งพั ดลมดู ดอากาศ (Exhaust fan) ระบาย
อากาศภายในห้ อ งพั กต่ างๆ ออกสู่ ภ ายนอก เช่ น
ห้ องน้ า ห้ องเครื่ อง เป็ นต้ น เพื่ อช่ วยในการระบาย
อากาศ โดยใช้เกณฑ์อัตราการระบายอากาศตามพืนที่
ใช้สอย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืนที่ของห้องนัน
2. ระบบระบายอากาศวิธีกล
ติ ด ตั งระบบปรั บ อากาศภายในห้ อ งพั ก
ทุกห้ องโดยเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
(Spilt type air conditioning) โดยเครื่องปรับอากาศ
ชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ชุดคอยล์ เย็น (Fan coil unit)
และคอยล์ ร้ อ น (Condensing unit) ซึ่ งคอยล์ เย็ น
จะท้าการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องและควบคุม
ความชืนภายในห้องให้คงที่
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศ (ต่อ)
หรื อ สามารถปรั บ ระดั บ ความชื นของห้ อ งด้ ว ย
การปรั บ Mode การท้ า งานของเครื่ อ งได้ ที่ ชุ ด
ควบคุ ม ระยะไกลอั ต โนมั ติ (Remote control)
เมื่ อ คอยล์ เย็ น แลกเปลี่ ย นความร้ อ นแล้ ว จะน้ า
ความร้ อ นเหล่ า นั นไปถ่ ายเทที่ ค อนเดนซิ่ ง ซึ่ งอยู่
ภายนอกอาคาร ในส่ วนของการติด ตังระบบปรับ
อากาศจะท้าการรองเครื่องปรับอากาศด้วยขาเหล็ก
มี ลู ก ยางกั น กระเทื อ นรองรั บ ชิ นส่ ว นที่ เป็ น เหล็ ก
ทาสีกัน สนิมและสีภ ายนอกอีกชันหนึ่ง การติ ดตั ง
เครื่องเป่าลมเย็นจะมี Vibration isolation รองรับ
เพื่ อ ป้ อ งกั น การสั่ น สะเทื อ น โดยในการติ ด ตั ง
เครื่องปรับอากาศโครงการจะค้านึงถึงเรื่องเสียงเป็น
ส้าคัญ เนื่องจากเมื่อติดตังเครื่องปรับอากาศจะต้อง
ไม่เกิดเสียงดังไปรบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การป้องกันอัคคีภัย
เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ 1. จั ดให้ มี ระบบแจ้ งเหตุ เพลิ งไหม้ ตามกฎกระทรวง 1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้
ผู้ใช้บริการในโครงการ และเมื่อ พิจารณาจากที่ตั ง
ฉบั บที่ 39 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
อยูใ่ นสภาพดีอยู่เสมอ
ของโครงการ พบว่า ในกรณีเ กิด เหตุเ พลิง ไหม้
พระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 ตาม
สถานที่ตรวจสอบ
สามารถขอความช่วยเหลือ ได้จ ากสถานีดับเพลิง
กฎกระทรวง ฉบั บที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
- ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชันของอาคาร
ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดมีความ
ความในพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
พร้อมทังในด้านของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บ รรเทา
และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
- ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย
สาธารณภัยที่มีศักยภาพ
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ความถี่ในการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบระบบป้ อ งกัน อัค คี ภั ย ในห้ อ งเครื่ อ ง
- ปีละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ไฟฟ้ าให้ ใช้การได้อยู่ เสมอ ตามค้าแนะน้าของ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ ผ ลิ ต หากพบว่ า มี ก ารช้ า รุ ด หรื อ ใช้ ก ารไม่ ไ ด้
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ให้รีบแก้ไขทันที
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
สาธารณภัยของเมืองพัทยาเพื่อก้าหนดจุดรวมพล
- ประมาณ 3,000 บาท/ปี
ที่ เหมาะสม และเพื่ อซั กซ้ อมอพยพหนี ไฟของ
โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง ต่อไป
4. จัด ให้ มี แ ผนผั งต้ าแหน่ งอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง เป็ น
แผ่ น ป้ ายแสดงต้ าแหน่ งอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง เช่ น
FHC ถังเคมีดับเพลิง ต้าแหน่งบันไดหนีไฟ และ
จุดที่ตังของห้องพักและเส้นทางหนี ไฟ ติดตังไว้
ในห้องพักทุกห้อง
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)
2. ตรวจสอบและประเมินการซ้อมอพยพหนีไฟ
สถานที่ตรวจสอบ
- พืนที่โครงการ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- การซ้อมอพยพหนีไฟ
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ปีละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ระยะด้าเนินการมีลักษณะเป็นโรงแรม ก่อให้เกิด 1. พิจารณารับคนในพื นที่ เข้ามาท้ างานในโครงการ 2. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากโครงการคอยรั บ เรื่ อ ง
ผลดีต่ อสภาพเศรษฐกิจและสั งคมโดยรวมกล่าว คื อ ก่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก อาทิ เจ้ า หน้ า ที่ คนสวน
ร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียงพืนที่โครงการและ
การด้ าเนิ น งานของโครงการเป็ น ประเภทโรงแรม แม่บ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับ
เข้ า พบผู้ พั ก อาศั ย ข้ า งเคี ย ง เพื่ อ สอบถามถึ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน ชุมชนในท้องถิ่น
ผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ พร้อมติดตัง
ในต้ าแหน่ งต่ างๆ ได้ แก่ พนั กงานในส่ วนส้ านั กงาน 2. จัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการร่วมกันประหยัด
กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับ
พนักงานท้าความสะอาด คนสวนและพนักงานรักษา พลังงาน โดยติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพืนที่
เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึน หากมีปัญหาเกิดขึน
ความปลอดภั ย ช่ างเทคนิ ค และพนั ก งานบั ญ ชี - โครงการหรือแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
การเงิน ซึ่ งคนในชุ มชนสามารถสมั ครเป็ นพนั กงาน ผู้ใช้บริการทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สถานที่ตรวจสอบ
ดั งกล่ าวได้ ซึ่ งจะช่ ว ยลดปั ญ หาการว่ างงานของ 3. ส้านักงานก้าหนดกฎระเบียบห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการ
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
ท้องถิ่น นอกจากนียังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับ เสียงดัง ทะเลาะวิวาท และห้ามทิ งหรือปาสิ่งของ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
คนในชุ ม ชนใกล้ เคี ย งรวมถึ งผู้ ที่ พั ก อาศั ย ภายใน ออกจากระเบียงหรือออกนอกหน้าต่าง เพื่อป้องกัน
- จ้านวนเรื่องร้องเรียน
โครงการ ซึ่ งเสมื อนเป็ นการสร้ างอาชี พและรายได้
อันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ให้กับประชาชนอันเป็นการช่วย ลดปัญหาคนว่างงาน ตามให้ มี ก ารลงโทษตั ก เตื อ น และเสี ย ค่ าปรั บ
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
ในปัจจุบันได้
ตามล้าดับ
ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการจะด้ าเนิ น การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมต่ างๆ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ในพื นที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
เมืองพัทยา
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)
5. จั ด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ ค วาม คิ ด เห็ น ติ ด ตั งไว้ ที่
ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่อง
ร้อ งเรี ย นหรื อ การเสี ย หายที่ เกิ ด จากโครงการ
ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที และท้าการ
แก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้
ให้ ใช้ ค ณะกรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญ หา
ความเดือ ดร้อนจากการด้าเนิน โครงการเข้ามา
ช่วยไกล่เกลี่ย
4.2 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ประชาชนในพืนที่เมืองพัทยา ส่วนใหญ่นับถือ
ประชาชนในพืนที่เมืองพัทยาส่วนใหญ่ ศาสนาพุ ท ธ และไม่ มี ปั ญ หาด้ า นการแบ่ ง แยก
นับถือศาสนาพุทธ และไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยก ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ศาสนา
4.3 การศึกษา
ระยะด้าเนินการโครงการจะมีผู้เข้าพักอาศั ย
ภายในพืนที่เมืองพัทยา มีสถานศึกษา ซึ่งเป็นพนักงาน อาจจะมี บุตรหลานบางส่วน และ
ทังภาครัฐบาล และเอกชนจ้านวนมาก
เลื อกศึ กษาในสถานศึกษาอื่น ในเขตและนอกเขต
พืนที่เนื่องจากความสะดวกด้านการเดินทาง จึงคาด
ว่ าสถานศึ ก ษาในพื นที่ ศึ ก ษาในพื นที่ เมื อ งพั ท ยา
จะสามารถรองรับการบริการด้านการศึกษาอย่าง
เพียงพอ
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โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การสาธารณสุข
1) สถานภาพด้านสุขภาพ
การประเมิ นผลกระทบทางสุ ขภาพใน
กิจกรรมในระยะด้าเนินการมีลักษณะเป็น
รายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โรงแรม ซึ่งรองรับผู้ใช้บริการจากภายนอกพืนที่ เมื่อ
ของประเทศไทย ของส้ านั ก วิ เคราะห์ ผ ลกระทบ เปิ ดด้ าเนิ นการโครงการจะท้ าให้ เกิ ด ปั ญ หา
สิ่ งแ วด ล้ อ ม ส้ านั ก งาน น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น สิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง เสียง น้าเสีย ขยะมูลฝอย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยผลกระทบ และไอเสี ยจากรถยนต์ รวมทั งเชื อแบคที เรีย ไวรั ส
หลั ก และผลกระทบรองทางสุ ขภาพในระยะ และเชื อราในเครื่ องปรั บอากาศที่ ไม่ มี การท้ าความ
ด้ า เนิ น การของโครงการ ซึ่ งตามที่ โครงการได้ สะอาด ภายในอาคารไม่ มี ระบบระบายอากาศที่ ดี
ก้ าหนดให้ มี มาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบ ซึ่ ง สาเหตุ เหล่ า นี เป็ น เหตุ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารภายใน
ที่ อ าจเกิ ด ขึ นจากโครงการในช่ ว งเปิ ด ด้ าเนิ น การ โครงการเกิ ดโรคระบบหายใจ เป็ นต้ น ถ้ าไม่ มี การ
มาตรการดั งกล่ าวสามารถช่ วยป้ อ งกั น และแก้ ไข จั ด การที่ ดี อ าจจะส่ งผลกระทบต่ อ สุ ขภาพของ
ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบ ผู้ใช้บริการ ถ้าเกิดในปริมาณที่มากอาจส่งผลกระทบ
ได้ อี กทางหนึ่ ง เช่ น มาตรการในการจัดการน้ าเสี ย ไปยั งประชาชนที่ อยู่ รอบโครงการ อี กทั งส่ งผลให้
มาตรการด้ านการจั ด การมู ล ฝอย มาตรการด้ าน พืนที่โครงการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลง
การจราจร เป็นต้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการ พาหะน้ าโรค เช่ น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่ งเป็ น
ต่างๆที่ก้าหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี
พาหะของเชือโรคที่ติดต่อมาสู่คนได้
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โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major impact)
1. โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอยและน้าเสีย
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูล ฝอยทังก่อน 1. ตรวจสอบถั งมู ล ฝอยและห้ อ งพั ก มู ล ฝอยให้ มี
ปริ ม าณขยะที่ เ พิ่ ม ขึ นจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร - ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็ นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เชือโรค
และหลั งการบรรจุ มู ลฝอย เพื่ อไม่ ให้ มี น้ าชะ
สภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือช้ารุด ทุ กวัน
ภายในโครงการและการปล่อยน้าเสียที่ไม่ผ่านการ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่ มขึน จากการติดต่อและ
มูลฝอยก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มี
หากช้ารุดต้องรีบด้าเนินการแก้ไขทันที
บ้ าบั ด น้ า เสี ย /ไม่ ได้ คุ ณ ภาพมาตรฐานน้ า ทิ งลงสู่ โรคติดต่อ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการภายในโครงการ
น้าชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก
สถานที่ตรวจสอบ
ท่ อ ระบาย ก่ อ ให้ เกิ ด กลิ่ น เหม็ น จากมู ล ฝอยและ และประชาชนโดยรอบ
2. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอย
- บริเวณที่ตังถังมูลฝอย ห้องพักรวมมูลฝอย
น้าเสียที่เกิดขึนภายในโครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ชันนันๆก่อ นรวมไปไว้ในห้ องพั กมู ลฝอยรวม
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
แต่ละประเภทต่อไป
- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย
ความเดือดร้อนร้าคาญของประชาชนที่อยู่บริเวณ 3. จั ด ให้ มี ท่ อ รวบรวมน้ า จากการล้ า งห้ อ งพั ก
- สภาพทั่วไป (การช้ารุด)
โดยรอบโครงการเพิ่มขึน
มูลฝอยรวม รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้าเสีย
- ปริมาณมูลฝอยติดค้าง
ผลกระทบทางสังคม
ของโครงการ
- ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย
- แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพการใช้บริการ 4. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ ให้ มีปริมาณหรือ
- การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
น้าหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่
ความถี่ในการตรวจสอบ
ของถุง
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอยและน้าเสีย (ต่อ)
2. ตรวจสอบให้ มี พ นั ก งานท้ า ความสะอาดของ
ห้องพักรวมมูลฝอย
สถานที่ตรวจสอบ
- ห้องพักรวมมูลฝอย
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
- ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย
- การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน
ความถี่ในการตรวจสอบ
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคระบบทางเดินอาหาร
ขาดการสาธารณสุขที่ดีโดยเฉพาะในเรื่อง ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. ดู แลความสะอาดของภาชนะที่ ใส่ อาหารหรื อ 1. ตรวจสอบสภาพป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้
ของน้าดื่มน้าใช้ และพฤติกรรมการบริโภค
- โรคระบบทางเดิ น อาหาร ส่ ง ผลกระทบต่ อ
น้าดื่ม
ด้านสุขาภิ บาลอาหารภายในโครงการให้อยู่ใน
สุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึน ร่างกาย 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้รับประทาน
สภาพดีอยู่เสมอ
อ่อ นแอโดยเฉพาะผู้ใช้บ ริก ารภายในโครงการ
อาหารที่ สะอาด ปรุ งสุ กใหม่ ๆ และล้ างมื อก่ อน
สถานที่ตรวจสอบ
ประชาชนโดยรอบโดยเฉพาะกลุ่ ม เสี่ ย ง เด็ ก
รั บ ประทานอาหาร ด้ วยการเขี ยนป้ ายค้ าขวั ญ
- พืนที่โครงการ
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุแนวโน้มเกิดการเจ็บป่วย
เป็นต้น
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
จากระบบทางเดิน อาหาร การเจ็บ ครรภ์ ก่อ น
- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ
ก้ า หนดคลอดของสตรี มี ค รรภ์ ที่ อ าจเพิ่ ม ขึ น
ความถี่ในการตรวจสอบ
เล็กน้อย
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ผู้รับผิดชอบ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบทางสังคม
- ไม่มี
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โรคผิวหนัง
สาเหตุ เ กิ ด จาการแพ้ ฝุ่ น ละอองหรื อ ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. ฉีดล้างท้าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน 1. ตรวจสอบสภาพป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นโรค
สารเคมี การสวมเสื อผ้ า ที่ ไ ม่ ส ะอาด มี ก าร - แนวโน้มการเพิ่มขึนของพฤติกรรมการด้ารงชีวิต
โครงการอย่างสม่้าเสมอ
ผิวหนังภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
อับชืนเป็นเวลานาน
ประจ้าวัน อาจก่อให้เกิดเชือรา เป็นสิว เป็นต้น
2. จัดระบบท่ อระบายน้ ารองรับน้ าหลากภายใน
สถานที่ตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
โครงการ เพื่ อ มิ ให้ น้ า ท่ ว มขั ง ภายในพื นที่
- พืนที่โครงการ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
โครงการ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผลกระทบทางสังคม
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
ผู้รับผิดชอบ
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะน้าโรค
สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน้าโรคจะน้าเอา ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. จั ด ให้ มี ถั ง รองรั บ มู ล ฝอยที่ ส ามารถรองรั บ 1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง
เชือโรคจากแหล่งที่ติดเชือจากสัตว์หรือจากมนุษย์ - การเพิ่ มขึ นของประชากรอย่ างคาดไม่ถึงและ
มูล ฝอยได้ อย่ างเพี ย งพอ มี ฝาปิ ดมิ ด ชิด และ
สถานที่ตรวจสอบ
แล้วท้าการแพร่เชือไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชือ
การขยั บ ขยายของพื นที่ เ มื อ งอย่ า งไม่ มี ก าร
ดู แ ลความสะอาดไม่ ให้ มี มู ล ฝอยล้ น ถั ง เพื่ อ
- ทีต่ ังถังรองรับมูลฝอย และห้องพักรวมมูลฝอย
ตั ว กลางหรื อ ว่ า จะเป็ น การแพร่ เ ชื อโดยตรงสู่
ควบคุ มซึ่ งหมายความว่ าพวกเราก้ าลั งย้ า ยเข้ า
ป้ อ งกั น สั ต ว์พ าหะน้ า โรค เช่ น แมลงวั น หนู
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ร่างกายมนุษ ย์ การแพร่เชือนันเกิด ขึนได้โดยตรง
ไปสู่เขตที่อยู่อาศัยของสัตว์รบกวนตามธรรมชาติ
หรือแมลงสาบรบกวน
- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย
ด้วยการกัด ต่อย หรือการติดเชือที่เนือเยื่อหรือโดย
และสัตว์รบกวนเหล่านีได้พบกับพืนที่ทางเลือก 2. ท้ า ความสะอาดท่ อ น้ า ทิ งไม่ ให้ มี เศษอาหาร
- สภาพทั่วไป (การช้ารุด)
ทางอ้อมโดยผ่านทางการแพร่เชือของเชือโรค ยุ ง
ในการแพร่พันธุ์ที่สมบูรณ์แบบในสิ่งก่อสร้างที่
ค้างหรืออุดตัน
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง
และเห็ บ นั นเป็ นพาหะน้ า โรคที่ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด
สร้างโดยมนุษย์ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของ 3. จัดให้ มีพ นั กงานคอยดู แลรั ก ษาความสะอาด
- ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย
เนื่องจากว่าพวกมันมีรูปแบบในการแพร่เชือที่ได้ผล
สัตว์พาหะน้า โรคเหล่านี มากขึนและส่งผลต่อ
บริ เวณทางเดิ น ภายในอาคารและห้ อ งพั ก
- ส้ารวจความชุกชุมของสัตว์พาหะน้าโรค
ที่ สุด คื อ การแพร่เชื อโดยการดู ด เลือ ด นอกจากนี
คนในที่สุด
มูลฝอยอย่างสม่้าเสมอ
ความถี่ในการตรวจสอบ
อาจมีหนู และแมลงสาบร่วมด้วยก็ได้
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
4. ห้ามน้าสัตว์เลียงทุกชนิดเข้ามาภายในโครงการ
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล 5. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้าทิงภายใน
ผู้รับผิดชอบ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
และภายนอกอาคาร
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
6. รณรงค์ ให้ มี ก ารท้ าลายแหล่ งเพาะพั น ธุ์สั ต ว์
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ผลกระทบทางสังคม
พาหะน้าโรค เช่น การก้าจัดลูกน้ายุงลาย
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
- ไม่มี
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านสุขภาพรอง (Minor impact)
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง
กิ จ กรรมของโครงการอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. ฉีดล้างท้าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน 1. ตรวจสอบ สภ าพป้ ายห้ ามติ ด เครื่ อ งยนต์
มลภาวะจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ เคมีและ - ฝุ่ น ละออง ส่ งผลกระทบต่ อ สุ ขภาพ แนวโน้ ม
โครงการอย่างสม่้าเสมอ
ป้ายจ้ากัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี
ชีวภาพ เช่น การระบายอากาศ การระบาย
อัตราการป่วยด้ วยโรคระบบทางเดิ นหายใจ เช่ น 2. ติด ตั งป้ ายห้ ามติ ดเครื่อ งยนต์ ทิ งไว้ บริเวณที่
สถานที่ตรวจสอบ
น้าเสีย หากไม่มีการควบคุมที่ดี
ไข้ หวั ด โรคภู มิ แพ้ หลอดลมอั ก เสบ โรคปอด
จอดรถภายในโครงการ ให้เห็ นได้อย่างชัดเจน
- จุดติดตังป้ายจ้ากัดความเร็ว
อักเสบเพิ่มขึนน้อยมาก
และทั่วถึง
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
3. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ
- สภาพป้ายจ้ากัดความเร็ว
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
ภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก
ความถี่ในการตรวจสอบ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่ 4. ตรวจสอบช่ อ งระบายระบายอากาศภายใน
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
อาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ
ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบทางสังคม
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคระบบประสาทหูเสื่อมจากเสียง
เสี ย งจากการจราจรของรถยนต์ และ ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. จ้ากัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากพืนที่ 1. ตรวจสอบสภาพป้ ายจ้ ากั ดความเร็ว ให้ อ ยู่ใน
รถจั ก รยานยนต์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เสี ย งจาก - เสี ย งดั ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพแนวโน้ ม การ
โครงการให้ มี ค วามเร็วไม่ เกิ น 30 กิ โ ลเมตร/
สภาพดี
การตกแต่ งห้ อ ง เสียงจากการทะเลาะวิวาท
เจ็ บ ป่ ว ย การเสื่ อ มของประ สาทหู เ พิ่ ม ขึ น
ชั่วโมง
สถานที่ตรวจสอบ
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเสี ย งเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์
โดยเฉพาะผู้ พั ก อาศั ย ประชาชนโดยรอบ 2. ท้ า ป้ า ยประกาศให้ ดั บ เครื่ อ งยนต์ ทั น ที เมื่ อ
- ถนนโดยรอบพืนที่โครงการ
สิ่งอ้านวยความสะดวกและเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
จอดรถ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
แนวโน้ ม เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยจากระบบประสาท 3. ก้าหนดให้มีป้ายจ้ากัดความเร็วบนถนนภายใน
- สภาพป้ายจ้ากัดความเร็ว
หู เสื่อ ม การเจ็บ ครรภ์ ก่ อนก้ าหนดคลอดของ
โครงการ เพื่ อชะลอความเร็วของรถ และลด
ความถีใ่ นการตรวจสอบ
สตรีมีครรภ์ ที่อาจเพิ่ ม ขึนแต่น้อยมากเพราะมี
เสียงจากการแล่นรถ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
กฎระเบียบของโครงการ
4. ติดตังป้ายห้ามเร่งเครื่ องยนต์ไว้บริเวณที่จอด
ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
รถและทางวิ่ งภายในโครงการให้ เห็ น อย่ า ง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
ชัดเจน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่ 5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
เช่ น ปั๊ ม น้ า เครื่ อ งปรั บ อากาศ เป็ น ต้ น ให้ มี
- ไม่มี
ผลกระทบทางสังคม
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
การท้างานที่ขาดประสิทธิภาพ
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะน้าโรค
ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
โรคที่ ส ามารถถ่ า ยทอดติ ด ต่ อ ถึ ง กั น ได้ - หากมีระบบการจัดการด้านการเก็บขนมูลฝอย 1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ 1. ตรวจสอบรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการภายในโครงการ
ระหว่างบุคคล โดยมีเชือจุลิ นทรีย์และไวรัส ต่างๆ
รวมทังการดูแลความสะอาดของ ถังรองรับมูล
ภายในอาคารให้ ถ่ายเทได้ สะดวกลดปริม าณ
ควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัย
เป็ น สาเหตุ ข องโรค และถึ งแม้ ว่ า เชื อโรคจะเป็ น
ฝอยและห้องพักรวมมูลฝอยอยู่เสมอจะท้าให้
การสะสมของเชือโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจาก
เพื่อป้องกันปัจจัยที่ท้าให้เกิดโรค
ตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมของมนุษ ย์
แหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรคน้อยลง
การไอหรือจามของผู้ป่วย
สถานที่ตรวจสอบ
ก็เป็ น ปั จ จั ย ร่วมที่ ส้ าคั ญ ที่ จ ะท้ าให้ เกิ ด โรคติ ด ต่ อ
สั ต ว์ ที่ เป็ น พาหะน้ า โรคจะลดลงเช่ น ลู ก น้ า 2. ท้าความสะอาดภายในอาคารอยู่สม่้าเสมอ
- พืนที่โครงการ
นันๆ ขึน
ยุงลาย หนู และแมลงสาบ เป็นต้น
3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่โดยเฉพาะหลังจาก
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ไอ จาม เช็ดน้ามูก ไม่ใช้มือขยีตา จมูกหรือปาก
- ความสะอาดและสุขอนามัย
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล 4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครังเมื่อไอหรือจาม
- สถิติการประชาสัมพันธ์
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่ 5. รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก
ความถี่ในการตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
ใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วย
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ผลกระทบทางสังคม
การเขียนป้ายค้าขวัญ เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. อุบัติเหตุจากการจราจร
กิ จ กรรมระยะด้ าเนิ น การอาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. มีมาตรการห้ ามระบุเจ้าของช่อ งจอดรถ โดย 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งทางจราจร
อุ บั ติ เหตุ เช่ น การจราจรของผู้ ใช้ บ ริ ก าร - แนวโน้มการเพิ่มขึนของการจราจร อาจส่งผลท้า
ผู้ใช้บริการสามารถจอดรถได้ตามจ้านวนที่มีอยู่
บ ริ เ วณ ที่ จอด รถยนต์ ถนน และบ ริ เ วณ
แต่ก็เพียงเล็กน้อย
ให้ ได้ รับบาดเจ็ บและทุ พพลภาพจากอุ บั ติ เหตุ
และติดป้ายห้ามจอดรถนอกโครงการ พร้อมจัด
ทางเข้าออกโครงการ
จากการจราจร ทังภายในโครงการและภายนอก
ให้ มีพนั กงานรักษาความปลอดภั ยคอยส้ ารวจ
สถานที่ตรวจสอบ
โครงการ
และคอยอ้านวยความสะดวกอยู่สม่้าเสมอ
- บริ เวณที่ จ อดรถ ถนน และทางเข้ า -ออก
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
2. จั ด พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย คอยจั ด
โครงการ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
ระเบี ยบการจราจรและดู แลให้ ค วามสะดวก
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
โดยจัด ให้ รถของผู้ ใช้ บ ริการที่ ม าก่อ นให้ จอด
- ระบบส่องสว่าง ทางจราจร
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
ด้านในก่อนและจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผลกระทบทางสังคม
3. จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความ
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
ต้อ งการตามกฎหมายก้ าหนดตามที่ เสนอใน
ผู้รับผิดชอบ
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
รายงานตลอดไปห้ า มเปลี่ ย นแปลงการใช้
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ประโยชน์
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. อุบัติเหตุจากการจราจร (ต่อ)
4. จั ด ให้ มี การท้ าบั ญ ชี รายชื่ อ ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี 2. ตรวจสอบสั ญ ญาณจราจรให้ อ ยู่ ในสภาพที่ ดี
รถยนต์ เพื่อให้ทราบจ้านวนรถที่มีอยู่ในโครงการ
อยู่เสมอ
และจัดท้าป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ
สถานที่ตรวจสอบ
5. จั ด ท้ า ป้ า ยแสดงแผนที่ ก ารเดิ น รถบริ เ วณ
- จุดติดตังสัญญาณจราจรภายในโครงการ
โครงการ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารใน
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
โครงการ สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก และมี
- สัญญาณจราจร
ความเข้ า ใจในการเลื อ กใช้ เส้ น ทางการเดิ น รถ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยหลี ก เลี่ ย งเส้ น ทางติ ด ขั ด และ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ท้าให้ ลดปริมาณจราจรที่จะไปเพิ่ มขึ นบนถนน
ผู้รับผิดชอบ
สาธารณะ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
6. จัดระบบการจราจรภายในโครงการเป็นระบบ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
หมุนเวียนไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
โดยผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า จอดรถยนต์ ต าม
- ไม่มี
จ้านวนที่มีอยู่
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุจากการเปิดด้าเนินการ
กิ จ กรรมระยะด้ า เนิ น การอาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. จัด พนั ก งานรัก ษาความปลอดภั ย คอยอ้ านวย 1. ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามป้ องกันและแก้ไข
อุ บั ติ เ หตุ เช่ น การร่ ว งหล่ น ของวั ส ดุ จาก - ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพการบาดเจ็ บ อุ บั ติ เหตุ
ความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มร่วมกั บ ด้านการจราจร
ห้องพัก เป็นต้น
การเสี ยชี วิ ต แนวโน้ มของอั ตราการป่ วย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความ
และการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด
อัตราการตายที่เพิ่มขึนจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน
ปลอดภัยในการเดินรถ
สถานที่ตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
2. จัดท้าเครื่องหมายจราจรบนพืนทางช่องจราจร
- พืนทีโ่ ครงการ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
การเดินรถ รวมทังป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ท้าให้
- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ งแ วด ล้ อ ม ร่ ว ม กั บ ด้ า น
ผลกระทบทางสังคม
3. จั ด ท้ า ป้ า ยก้ า จั ด ความเร็ ว เพื่ อ ควบคุ ม การใช้
การจราจรและการป้องกันอัคคีภัย
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
ความเร็วที่ไม่เหมาะสม
ความถี่ในการตรวจสอบ
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
4. จั ด ให้ มี พ นั ก งานคอยดู แ ลความสะอาดและ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายใน ผู้รับผิดชอบ
โครงการและบั นไดแต่ ละแห่ ง ไม่ ให้ พื นทางเดิ น
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เปียกน้า หรือมีการวางสิ่งกีดขวาง อันจะก่อให้เกิด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
อุบัติเหตุได้
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุจากการเปิดด้าเนินการ (ต่อ)
5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน 2. ตรวจสอบและบั น ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
อัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่า
ภายในโครงการ
มีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบด้าเนินการ
สถานที่ตรวจสอบ
แก้ไขทันที
- พืนที่โครงการ
6. ติ ด ป้ า ยแนะน้ า การใช้ อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะตั ว ไว้
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตังอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที
ความถี่ในการตรวจสอบ
7. จั ด ท้ า ผั ง เส้ น ทางการอพยพหนี ไ ฟไปยั ง จุ ด
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
รวมพลเบืองต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดิน
ผู้รับผิดชอบ
และโถงลิฟต์ทุกชันของอาคาร
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย
ระยะด้าเนินการอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยซึ่ง ผลกระทบด้านสุขภาพกาย
1. จั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น ภั ย และเตื อ นภั ย ของ 1. ตรวจสอบให้ มีก ารซ้ อมอพยพหนี ไฟ โดยเชิ ญ
อาจมี ส าเหตุ ม าจากการสู บ บุ ห รี่ แ ละไฟฟ้ า - ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
โครงการให้ เป็ นไปตามตามกฎกระทรวง
หน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร
ลั ด วงจรการฝ่ า ฝื น ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องผู้ พั ก
จากอั คคีภั ย เช่น การบาดเจ็บ จากการอพยพ
ฉบั บที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
สถานที่ตรวจสอบ
อาศัย
หนี ไ ฟมี แ นวโน้ ม ของอั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยและ
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522
- พืนที่โครงการ
อัตราการตายที่เพิ่มขึน แต่โอกาสมีน้อยมาก
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออก
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
- การซ้อมอพยพหนีไฟ
- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล
พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวง ฉบั บที่ 55
ความถี่ในการตรวจสอบ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญของประชาชนที่ อ ยู่
พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ
- ปีละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
บริเวณโดยรอบโครงการเพิ่มขึน
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบทางสังคม
2. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคน กรณีเพลิงไหม้
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
- แนวโน้ ม มี ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพการใช้
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง โดยติดต่อประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึนเล็กน้อย
กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
ภั ย ของเมื อ งพั ท ยามาจั ด อบรมและซั ก ซ้ อ ม
- ประมาณ 5,000 บาท ต่อครังต่อปี
แผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ
3. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็น
ชัดเจนและสะดวกใช้
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (ต่อ)
4. ติดป้ายค้าแนะน้ าการใช้อุป กรณ์ แต่ล ะตั วไว้ 2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้
บริเวณที่ติดตังอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิด
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเป็นประจ้า
เหตุสามารถใช้ได้ทันที
สถานที่ตรวจสอบ
5. ควบคุ ม ดู แ ลและสอดส่ อ งการใช้ ไฟฟ้ า และ
- พืนที่โครงการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จ้าเป็น
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
6. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดว่าจะเกิด
- อุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย
ไฟไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่มีสารไวไฟ
ความถี่ในการตรวจสอบ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี

5-124

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สถานภาพด้านสาธารณสุข
ส้าหรับหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข
ในระยะด้ า เนิ น การมี ลั ก ษณะเป็ น โรงแรม
ของรัฐที่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาล ซึ่ ง สถานพยาบาลที่ ต้ อ งรองรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจาก
เมื อ งพั ท ยา อยู่ ห่ างจากพื นที่ โครงการ ประมาณ ภายนอกพืนที่เพิ่มขึน คือ โรงพยาบาลเมืองพัทยา
240 เมตร
ทังนี จากสภาพปัจจุบันพืนที่เมืองพัทยาเป็นชุมชน
เมือง หากมีการเจ็บป่วยจึงมีทางเลือกในการรักษา
เพิ่มมากขึน เช่น โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาล
เอกชน คลินิก และซือยารับประทานเอง จึงท้าให้
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีไม่มากนัก ซึ่งสถานบริการ
ด้านสาธารณสุขเหล่านีมีศักยภาพที่จะให้บริการกับ
ผู้มาใช้บริการภายในโครงการอย่างเพียงพอ

.
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) อาชีวอนามัย
เนื่ อ งจากการด้ าเนิน การโครงการมี ลัก ษณะ 1. จัดให้ มีการจัดการระบบสุขาภิ บาลสิ่ งแวดล้อม 1. ตรวจสอบระบบสุ ขาภิ บ าลสิ่ งแวดล้ อ มต่างๆ
เป็นโรงแรม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีว ต่างๆ ได้แก่ ระบบบ้าบัดน้าเสีย ระบบระบายน้า
ได้ แ ก่ ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ระบบระบายน้ า
อนามั ย และความปลอดภั ย จะเกิ ด กั บ แม่ บ้ านที่ มี
และการป้ องกั นน้ าท่ วม ระบบประปา การจั ด
และป้องกันน้าท่วม ระบบประปา การจัดการ
หน้ าที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด การมู ล ฝอย และพนั ก งาน
การมูลฝอยเป็นประจ้าสม่้าเสมอ พร้อมทังจัดให้
มูลฝอย
ที่ ดู แ ลระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งจากการ
มีพนั กงานรักษาความปลอดภั ย เพื่ อคอยตรวจ
สถานที่ตรวจสอบ
ท้ า งานมากที่ สุ ด จากการสั ม ผั ส ทางผิ ว หนั งและ
ตราและรักษาความปลอดภั ยพั กอาศั ยในพื นที่
- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การหายใจ หากไม่ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ภั ย อั น ตราย
โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตาม
วงจรปิดที่ติดตังไว้จุดส้าคัญๆ ของอาคาร
- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล
วิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้องหรือการสัมผัสน้าเสีย 2. ไม่อนุญาตให้น้าสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีกสัตว์เลือยคลาน
ความถี่ในการตรวจสอบ
เข้ามาเลียงภายในห้องพักและภายในบริเวณอาคาร
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ท้ า ความสะอาดห้ อ งพั ก มู ล ฝอยโดยใช้ ถุ งมื อ 2. มีพนักงานท้าความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย
1) อาชีวอนามัย (ต่อ)
และผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครัง วันละ 1 ครัง
โดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปากจมูกทุกครัง
เพื่ อ ความสะอาด ลดกลิ่ น และป้ อ งกั น การ
สถานที่ตรวจสอบ
สะสมของเชือโรค น้าเสียที่เกิดจากการชะล้าง
- ห้องพักรวมมูลฝอย
ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมจะไหลเข้ า สู่ ร ะบบ้ า บั ด
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
น้าเสียของห้องพักมูลฝอย
- ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย
4. ท้ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ ภายใน
ความถี่ในการตรวจสอบ
โครงการทุ ก 6 เดื อน เพื่ อ ก้ าจั ด ฝุ่ น ละอองที่
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ
ผู้รับผิดชอบ
5. ท้ าความสะอาดถั งเก็ บ น้ าส้ า รองจะท้ าอย่ า ง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
สม่้าเสมอเป็นประจ้าทุกปี ปีละ 1 ครัง หรือมี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
การซ่อมท่อประปาครังใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย
บุคคลภายในโครงการ
1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอย 1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความ
โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานี
ตรวจตราดู แ ล ความปลอดภั ย บริ เวณรอบๆ
เรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง
ต้ารวจท่องเที่ยว 4 กองก้ากับการ 2 กองบังคับการ
พื นที่ โครงการ ซึ่ งการเข้ าเวรปฏิ บั ติ งานของ
สถานที่ตรวจสอบ
ต้ ารวจท่ องเที่ ยวพั ท ยา ซึ่ งมี ค วามพร้ อ มด้ านการ
พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าเวรตลอด
- พืนที่โครงการ
ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ต่ างๆ นอกจากนี ยั งจั ดให้ มี การ
24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้า
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ติ ดตั งกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) บริ เวณที่ จอดรถยนต์
06.00–18.00 น. และผลัดเย็น 18.00–06.00 น.
- ระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
บริเวณทางเข้า – ออก และบริเวณส่วนต่างๆ ภายใน
ประจ้าอยู่บริเวณทางเข้า–ออกของโครงการ
ประจ้าโครงการ
โครงการทุกชันของโครงการ และติดตังระบบคีย์การ์ด 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจาก
ความถี่ในการตรวจสอบ
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายให้กับบุ คคล
ระเบี ยงหรื อหน้ าต่ างให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
ภายในโครงการ จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัย
ก้าหนด
ผู้รับผิดชอบ
ต่อผู้ใช้บริการและพนักงานได้อย่างเพียงพอ
3. ติดตังกล้องวงจรปิ ด บริเวณลานจอดรถบริเวณ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ทางเข้า–ออก และบริเวณส่วนต่างๆ ภายในอาคาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
4. จัดให้มีระบบคีย์การ์ดภายในอาคารโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย (ต่อ)
บุคคลภายนอกโครงการ
1. ส้านักงานโครงการก้าหนดกฎระเบียบห้ามทิง 2. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพ
โครงการต้ องจั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ เฝ้ าคอย
หรือปาสิ่งของออกจากระเบียงหรือออกนอก
ที่ดีอยู่เสมอเป็นประจ้า
ระมั ดระวั งป้ องกั นอย่ างเข้ มงวด และจ้ าเป็ นต้ องมี
หน้ าต่ าง เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ บุ ค คลและ
สถานที่ตรวจสอบ
เจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภั ยคอยสอดส่ องความ
ทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีมาตรการ
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
สงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และหาวิธี
ตักเตือน และเสียค่าปรับตามล้าดับ
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ป้องกั นเหตุร้ายที่ อาจจะเกิ ดขึนได้ ทันท่ วงที อีกทั ง 2. ให้ โครงการยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
- สภาพการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
โครงการจั ด ให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
ป้องกันด้านอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ความถี่ในการตรวจสอบ
บุ คคลภายนอกโครงการอั น เกิ ด จากอั ค คี ภั ย
การเกิ ด อั ค คี ภั ย ที่ อ าจส่ งผลกระทบต่ อ ผู้ พั ก
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ
การจราจร ความประมาท และอุ บั ติ เ หตุ จ าก
อาศัยข้างเคียง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ใช้บริ การ นอกจากนี โครงการจัดให้ มี ระบบรักษา 3. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ใช้บริการภายในโครงการ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
ค วาม ป ล อ ด ภั ย ใน โค ร งก ารอ ย่ า งเข้ ม งวด
ลดความเร็วของยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ประกอบด้ วยเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภั ยตลอด
เมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
24 ชั่ วโมง มี ระบบ Key card สามารถตรวจสอบ 4. จั ด ให้ มี เจ้ าหน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอย
- ไม่มี
ผู้ เข้ ามาเยี่ ยมเยื อนภายในโครงการได้ ต ลอดเวลา
ควบคุมและอ้านวยความสะดวกด้านการจราจร
จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อพนักงานและ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ อช่วยป้ องกั น
ผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ
และลดอุบัติเหตุ
5. จัดให้มีระบบคีย์การ์ดภายในอาคารโครงการ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สุนทรียภาพ
โครงการเป็ น โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย 1. โครงการจั ดให้ มี พื นที่ สี เขี ยว 430 ตารางเมตร 1. ตรวจสอบการเจริ ญ เติ บ โตของต้ น ไม้ ในแปลง
โรงแรม พบว่า พื นที่ โดยรอบโครงการอยู่ในบริเวณ
โดยต้ าแหน่ งที่ ปลู กจะอยู่ บริ เวณเปิ ดโล่ งเพื่ อ
สวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้
ที่ มี อาคารพาณิ ชย์ โรงแรม บ้ านพั กอาศั ย อาคาร
ช่วยลดการสะท้ อนแสง และเพิ่ มความนุ่ มนวล
เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้ท้าการบ้ารุงดูแลและปลูก
อยู่ อาศั ยรวม และพื นที่ ดิ น บุ คคลอื่ น การด้ าเนิ น
สบายสายตา และท้ าให้ อาคารโครงการไม่ แข็ ง
ซ่อมแซมเพิม่ เติมทันที
โครงการจึงมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับสภาพ
กระด้ างเกิ ดภู มิ ทั ศน์ ที่ ดี ทั งจากการมองภายใน
สถานที่ตรวจสอบ
โดยรอบพื นที่ โครงการ นอกจากนี โครงการยั งมี
โครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ
- ต้นไม้บริเวณพืนที่สีเขียวของโครงการ
การจั ดภู มิ สถาปั ตย์ โดยการปลู กต้ นไม้ภายในพื นที่ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ให้มี
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
โครงการ บริ เวณรอบอาคารและพื นที่ ว่ างต่ า งๆ
สภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ
- ความสมบู ร ณ์ ข องต้ น ไม้ ใ นบริ เ วณพื นที่
อย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้ใช้บริการ
สีเขียว
และความสวยงาม การจั ดภู มิ สถาปั ตยกรรม พื นที่
มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น
ความถี่ในการตรวจสอบ
สีเขียวของโครงการท้าให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็น 4. ท้าการตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ
- เดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
ในพืนที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา
เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พืนที่บริเวณ
ผู้รับผิดชอบ
ข้างเคียงอาคาร
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
5. ดูแลรักษาพืนที่สีเขี ยวในโครงการให้สวยงาม
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
6. เลื อกใช้ สี อาคารที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมและ
- ไม่มี
ใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา
7. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตังไว้ที่ส้านักงาน
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน
ต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
8. ให้มีการปรับปรุงบ้ารุงดินบริเวณที่มีพืนคอนกรีต
ทับเพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม แสงแดด และ
การประเมินผลกระทบในด้านการบดบังทิศทาง
คลื่นวิทยุ-โทรทัศน์
ลมนัน จะพิจารณาจากทิศทางที่ลมพัดผ่านจากสถิติ
1) การบดบังทิศทางลม
ภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวัดอากาศ
การประเมินผลกระทบในด้านการบดบัง สถานีพัทยา นอกจากนีบริเวณโดยรอบเป็นอาคาร
ทิศทางลมนัน จะพิจารณาจากทิศทางที่ลมพัด ผ่าน พาณิชย์ โรงแรม บ้านพักอาศัย ประกอบกับทิศทาง
จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2530-2559) ลมที่ พั ด ผ่ า นมี ก ารหมุ น เวี ย นเปลี่ ย นไปในแต่ ล ะ
ของสถานีตรวจวัดอากาศสถานีพัทยา
ฤดูกาล อีกทังโครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิม
ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งทางโครงการไม่ได้มีการเพิ่มเติม
ความสูงของอาคารแต่อย่างใด
2) การบดบังแสงแดด
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของอาคาร
ในแต่ละพืนที่จะเกิดขึนเป็นช่วงระยะเวลาสันๆ ใน
แต่ละวันเท่านันตามเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มิได้
บดบั งพื นที่ ใดพื นที่ ห นึ่ งตลอดวั น ดั ง นั น เงาตก
กระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของ
แสงที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้
เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพืนที่ใกล้เคียง
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การดูดกลืนคลืน่ วิทยุ และบดบัง
เนื่องจากโครงการเป็นการดัดแปลงอาคารเดิมที่
สัญญาณโทรทัศน์
มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้มีการเพิ่ม
ความสู งของอาคารแต่อย่างใด ดั งนัน ไม่ ก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่ อ การดู ด กลื น คลื่ น วิ ท ยุ และบดบั ง
สัญญาณโทรทัศน์
4.8 แหล่งโบราณสถานและ
จากการตรวจสอบแหล่ งโบราณสถาน จาก
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่า
ทะเบี ย นแหล่ ง โบราณสถานแห่ ง ประเทศไทย
แก่การอนุรักษ์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายทะเบียนกอง
โบราณคดี กรมศิลปากร ไม่พ บว่ามีแหล่งโบราณ
สถานที่ ขึ นทะเบี ย นอยู่ ภ ายในพื นที่ บ ริ เวณพื นที่
ศึกษาในระยะ 1,100 เมตร จากขอบเขตพื นที่ตั ง
โครงการโดยรอบโครงการ
4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัว
ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการ
ที่อาจเกิดจากการมองเห็น การประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ภายในอาคาร/บ้ านพักอาศัย ข้างเคียง โดย
ผลกระทบจะมากหรื อ น้ อ ยขึ นอยู่ กั บ ระยะห่ า ง
ความสูงของอาคาร/บ้านพักข้างเคียง โดยจากการ
ประเมิน แต่เนื่องจากอาคารโครงการมีความสูงไม่
มากพอสมควรที่ท้าให้การมองเห็นอาคารข้างเคียง
ไม่ชัดเจน
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การชดเชยสู่สังคม
จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัว 1. โครงการมี ก ารชดเชยต่ อสั งคม เช่ น มอบทุ น 1. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่น
(Community-social respond)
ของอาคารที่ พั กอาศั ยเพิ่ ม ขึน ซึ่งส่ งผลดี ท างด้ าน
การศึ ก ษาและอุ ป กรณ์ การเรี ย น สนั บ สนุ น
สถานที่ตรวจสอบ
สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ด้านต่างๆ ของทางเมืองพัทยา เช่น ด้านสาธารณสุข
- พืนที่โครงการ
กิ จ กรรมการด้ า เนิ น การย่ อ มส่ ง ผลกระทบทั ง
ด้ านศาสนา ด้ านภู มิ ทั ศน์ ด้ านความปลอดภั ย
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและชุ ม ชน
ด้านจราจร และด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
- บันทึกจ้านวนครัง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ
โดยรอบ โครงการมี ค วามตระหนั ก และค้ า นึ งถึ ง
และอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วม
ความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็น
ความถีใ่ นการตรวจสอบ
การคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบใน
- 6 เดือน/ครัง ตลอดระยะด้าเนินการ
บริเวณพืนที่โดยรอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
- ไม่มี
หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดท้าผลการด้าเนินการตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตังแต่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคาร
โครงการทุก 6 เดือนให้กับส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติ
ตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
: ระยะเวลาที่จัดส่ง ส่ง 2 ครัง/ปี ครังที่ 1 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ครังที่ 2 ส่งภายในเดือนมกราคม โดยรวบรวมผล
การติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน
: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
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ตารางที่ 5.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิอากาศ
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
- ติดป้ายประกาศพร้อมเบอร์
- ทุกวัน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ
ผู้ร้องเรียน
ผลกระทบ
โทรศัพท์เพื่อรับเรื่องร้องเรียน
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
อากาศ
ไว้บริเวณป้อมยาม
- บริเวณโดยรอบพืนที่โครงการ

- การฉีกขาดของผ้าใบ

- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จ้านวน 1 สถานี คือ
บริเวณพืนที่โครงการ
แสดงดังรูปที่ 1

- ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ในเวลา 1 ชั่วโมง

- ตรวจสอบการฉีกขาดของผ้าใบ - สัปดาห์ละ 1 ครัง
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ใช้ Gas bag ในการเก็บ
- ตรวจวัด TSP และ PM10 ท้าการ - บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี
ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง โดยให้
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
Non-dispersive infrared
ครอบคลุมทังวันท้าการและ
detection
วันหยุด ส่วน CO, HC, NOX
และ SOX ท้าการตรวจวัด 1 วัน
- ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน - ใช้ Sampling bag ในการเก็บ
ทุกเดือนตลอดระยะการ
ตัวอย่างและวิเคราะห์
(HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง
ดัดแปลงอาคาร และรายงานผล
โดยวิธี THC Analyzer
ต่อ ส้านักงานนโยบายและแผน
- ใช้ NO2 Analyzer ในการเก็บ
- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี
ไนโตรเจน (NOx)
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และเมือง
Chemiluminescence
ในเวลา 1 ชั่วโมง
พัทยา เดือนละ 1 ครัง
method
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ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิอากาศ
- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของ
- ใช้ Fluorescences ในการ
อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ
ซัลเฟอร์ (SOX) ในเวลา 24
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ โดย
อากาศ (ต่อ)
ชั่วโมง
วิธี SO2 Analyzer
- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มี
- ใช้ High volume PM10
ขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน Air sampler ในการเก็บ
(PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี
Gravimetric
- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือ - ใช้ High volume PM10
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100
Air sampler ในการเก็บ
ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี
Gravimetric

5-135

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง
1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
- ติดตังกล่องรับความคิดเห็น
- ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ผู้ร้องเรียน
ผลกระทบ
บริเวณป้อมยาม
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
- ก้าหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ จ้านวน 1 สถานี คือ
บริเวณพืนที่โครงการ

- ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

- ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24)
- ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน
กลางคืน (Ldn)
- ระดับเสียงที่ร้อยละ 90 ของ
เวลาที่ตรวจวัด (L90)
- เสียงรบกวน

- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด
ระดับเสียง (Sound level
meter)
- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด
ระดับเสียง (Sound level
meter)
- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด
ระดับเสียง (Sound level
meter)
- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด
ระดับเสียง (Sound level
meter)
- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด
ระดับเสียง (Sound level
meter)
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- ตรวจวัดเสียงเดือนละ 1 ครัง
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
และท้าการตรวจวัด 3 วัน
ต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทัง
วันท้าการและวันหยุดและ
รายงานผลการตรวจวัดต่อ
ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และ เมือง
พัทยา เดือนละ 1 ครัง

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
2) เสียงต่อคนงานก่อสร้าง - อุปกรณ์ป้องกันเสียง
- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ - ตรวจสอบ สภาพการใช้งาน - ทุกวัน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ป้องกันเสียง
ของอุปกรณ์ป้องกันเสียง
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
3. การจัดการนาเสียและ
- ประสิทธิภาพการท้างาน
- เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ระบบบ้าบัดน้าเสีย
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการ
สิ่งปฏิกลู
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บ้าบัดน้าเสีย
- บ่อพักน้าทิง

- 3 เดือน/ครัง
- บ่อพักน้าทิงชั่วคราวสุดท้าย
- ตรวจสอบคุณภาพน้าทิงจาก
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้า ระบบบ้าบัดน้าเสีย จ้านวน
สาธารณะ
1 จุด บริเวณบ่อพักน้าทิง
ชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออก
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและ
ด่างของน้า (pH meter)
- บีโอดี (BOD)
- ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น
(Azide modification)
- สารแขวนลอย (Suspended - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษ
solids)
กรองใยแก้ว (Glass fibre
filter disc)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)
- สารที่ละลายได้ทังหมด
- ใช้วิธกี ารระเหยแห้ง
(Total dissolved solids)
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- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการนาเสียและ
- ตะกอนหนัก
- ใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์
สิ่งปฏิกลู (ต่อ)
(Settleable solids
(Imhoff cone)
- น้ามันและไขมัน
- ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวท้าละลาย
(Oil and grease)
แล้วแยกหาน้าหนักของน้ามัน
และไขมัน
- ทีเคเอ็น (TKN)
- วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl)
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
- ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมน
ทังหมด (Total coliform
เตชั่น เทคนิค (Multiple tube
bacteria)
fermentation technique)
4. การระบายนาและการป้องกัน - รางระบายนา้
- เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- สภาพการใช้งานของราง
- ตรวจสอบ คุณภาพของราง
นาท่วม
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ระบายน้า
ระบายน้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ และปริมาณดินตะกอนที่
สะสม หากมีปญ
ั หาต้องแก้ไข
ในทันที
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ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการมูลฝอย
- เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- จุดตังถังมูลฝอยในพืนที่
- สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่
- ตรวจสอบ สภาพของถัง
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้
ช้ารุด พร้อมใช้งานเสมอและ
มูลฝอยต้อง ไม่ช้ารุด พร้อมใช้
ต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย งานเสมอและต้องเพียงพอต่อ
ปริมาณมูลฝอย

6. การจราจร

- ที่พักมูลฝอย

- ความสะอาดของทีพ่ ัก
มูลฝอยในพืนที่ก่อสร้าง

- พืนที่ก่อสร้าง

- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร
แสดงทิศทางการเดินรถ
ป้ายแสดงทางเข้า-ออก
การปฏิบัติงานของ รปภ.
การจ้ากัดความเร็วและการ
จอดรับเพื่อรอการขนส่งดิน
และวัสดุ

- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน
หมายเลขติดต่อ ส้าหรับ
ร้องเรียนปัญหาและป้าย
ประชาสัมพันธ์

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ตรวจสอบท้าความสะอาดของ - ทุกวัน
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ที่พักมูลฝอย เพื่อลดการ
แพร่กระจายของเชือโรค
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ตรวจสอบ ความชัดเจนของ
- ทุกวัน
สัญญาณจราจร ลูกศรแสดง
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดง
ทางเข้า-ออก การปฏิบัติงาน
ของ รปภ. การจ้ากัดความเร็ว
และการจอดรอ เพื่อการขนส่ง
ดินและวัสดุ
- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน
หมายเลขติดต่อ ส้าหรับ
ร้องเรียนปัญหาและป้าย
ประชาสัมพันธ์
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- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายอากาศ
- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ - จ้านวนเรื่องร้องเรียน
- ทุกวัน
หมายเลขติดต่อ ส้าหรับ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ผู้ร้องเรียน
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
ร้องเรียนปัญหาและป้าย
ประชาสัมพันธ์
8. การป้องกันอัคคีภัย
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- จุ ด ติ ด ตั งถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ใ น - การติดตังถังดับเพลิงเคมี ใน
- ตรวจสอบ การติดตังถังดับเพลิง - เดือนละ 1 ครัง
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
พืนที่ก่อสร้าง
พืนที่ก่อสร้างและตรวจสอบให้
เคมีในพืนที่ก่อสร้างและ
มีสภาพดีอยู่เสมอ
ตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
- พืนทีโ่ ครงการ

9. สภาพเศรษฐกิจและสังคม

- การจัดอบรมและให้ความรู้
- ตรวจสอบการจัดอบรมและให้
เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกัน
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง
อัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์
ถูกวิธี
ดับเพลิงอย่างถูกวิธี
- พั ก อาศั ย บ ริ เ วณ ข้ า งเคี ยง - จ้านวนเรื่องร้องเรียน
- ติดตังกล่องรับความคิดเห็นที่
หรือผู้ร้องเรียน
บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึน หากมี
ปัญหาเกิดขึนต้องหาแนว
ทางแก้ไขในทันที
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- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- 6 เดือน/ครัง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร

- ทุกวัน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
-

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
10. การสาธารณสุข
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- พืนที่โครงการ
- จ้านวนรายการของชุดปฐม
- ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลให้ - เดือนละ 1 ครัง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
พยาบาลเบืองต้น
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
- พืนทีโ่ ครงการ

- สถิติการอบรมด้านสุขาภิบาล

- ตรวจสอบสถิติการอบรมด้าน
สุขอนามัยให้แก่คนงาน
ก่อสร้าง

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- เดือนละ 1 ครัง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร

- พืนที่โครงการ

- สถิติการเจ็บป่วย

- ตรวจสอบการจดบันทึกและ
สถิติการเจ็บป่วย

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร

- พืนที่โครงการ

- สภาพป้ายภายในโครงการ

- ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ
ป้ายแนะน้าการท้างาน และ
ป้ายเตือน ให้มีความถูกต้อง
ชัดเจนและมีสภาพดีอยูเ่ สมอ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- เดือนละ 1 ครัง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร

- พืนที่โครงการ

- สถิติอุบัติเหตุในพืนที่ก่อสร้าง

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพืนที่
- ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของ
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
สาเหตุ ลักษณะการเกิดความ
เสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น
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ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
10. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- ส้านักงานชั่วคราว
- จ้านวนรายการของชุดปฐม
- ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลให้ - ทุกวัน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
พยาบาลเบืองต้น
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- พืนที่ก่อสร้าง

- การอบรมด้านสุขาภิบาลแก่
คนงาน

- ตรวจสอบสถิติการอบรมด้าน
สุขาภิบาลแก่คนงาน

- 6 เดือน/ ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- การเจ็บป่วย

- ตรวจสอบสถิติการเจ็บป่วย

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร

- การจัดอบรม

- ตรวจสอบการอบรมชีแจง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ทุกวัน
คนงานเกี่ยวกับมาตรการรักษา ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ความปลอดภัยแก่หัวหน้างาน
และคนงานให้เข้าใจตรงกันถึง
สาเหตุและมาตรการป้องกัน
และแก้ไข
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ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
1) อาชีวอนามัย (ต่อ)
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ - ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บุคคล
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ
และที่อุดหู เป็นต้น
2) ความปลอดภัย
- ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ
- เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- พืนที่โครงการ
- สภาพป้ายชื่อโครงการ ป้าย
ป้ายแนะน้าการท้างาน และ
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
แนะน้าการท้างาน และป้าย
ป้ายเตือน ให้มีความถูกต้อง
เตือน
ชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ
- จ้านวนครังที่อบรม

- ตรวจสอบการอบรมคนงาน

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- เดือนละ 1 ครัง
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- สถิติอุบัติเหตุในพืนที่ก่อสร้าง

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพืนที่
ก่อสร้าง

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ทุกวัน
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า- - ตรวจสอบเจ้าหน้าทีร่ ักษา
ออก ของโครงการ
ความปลอดภัยออกตรวจดูแล
ความเรียบร้อย
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- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ทุกวัน
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ทตี่ ้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
2) ความปลอดภัย
- บ้านพักคนงานก่อสร้าง
- การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
- ตรวจสอบให้คนงานก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บ้านพักคนงานก่อสร้าง
- ประวัติคนงานก่อสร้าง

- ตรวจสอบและจัดท้าประวัติ - เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
คนงานก่อสร้าง
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
11. สุนทรียภาพ
- รัวโดยรอบโครงการ
- ความสมบูรณ์ของรัว
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรัว - ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ให้อยู่ในสภาพดีที่สามารถบด
ตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร
บังทัศนอุจาด
หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดท้าผลการด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตังแต่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโครงการ
ทุก 6 เดือนให้กับส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
: ระยะเวลาที่จัดส่ง ส่ง 2 ครัง/ปี ครังที่ 1 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ครังที่ 2 ส่งภายในเดือนมกราคม โดยรวบรวมผลการติดตาม
ตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน
: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
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ตารางที่ 5.3-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ
- เดือนละ 1 ครัง
- ถนนโดยรอบพืนทีโ่ ครงการ
- สภาพป้ายจ้ากัดความเร็ว
- ตรวจสอบ สภาพการใช้งาน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ตลอดระยะด้าเนินการ
ป้ายจ้ากัดความเร็ว
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโต - เดือนละ 1 ครัง
และมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่ ตลอดระยะด้าเนินการ
เสมอ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ปีละ 1 ครัง
- ใช้ Gas bag ในการเก็บ
ตลอดระยะด้าเนินการ
ตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี
Non-dispersive infrared
detection
- ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน - ใช้ Sampling bag ในการเก็บ
ตัวอย่างและวิเคราะห์
(HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง
โดยวิธี THC Analyzer
- ใช้ NO2 Analyzer ในการเก็บ
- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของ
ตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี
ไนโตรเจน (NOx)
Chemiluminescence
ในเวลา 1 ชั่วโมง
method
- ใช้ Fluorescences ในการ
- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของ
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ โดย
ซัลเฟอร์ (SOX) ในเวลา 24
วิธี SO2 Analyzer
ชั่วโมง

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- บริเวณพืนทีส่ ีเขียว

- ความสมบูรณ์ของต้นไม้

- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จ้านวน 1 สถานี คือ บริเวณ
พืนที่โครงการ

- ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ในเวลา 1 ชั่วโมง

5-145

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองทีม่ ีขนาด - ใช้ High volume PM10
เล็กมากกว่า 10 ไมครอน
Air sampler ในการเก็บ
(PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี
Gravimetric
- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือ - ใช้ High volume PM10
ฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 100 Air sampler ในการเก็บ
ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี
Gravimetric
2. ทรัพยากรนาและคุณภาพนา - ระบบบ้าบัดน้าเสีย
- ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้าเสีย - ให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ - เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ช้านาญในการดูแลรักษาและ ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ควบคุมระบบบ้าบัดน้าเสีย
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ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
3. การใช้นา
- สังเกตด้วยตา
- ถังเก็บน้าใต้ดินและชันหลังคา - สี (Colour), Pt-Co unit
- ปีละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
- รส (Taste)
- ชิมรส
การปนเปื้อนของมลพิษจาก
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- กลิ่น (Odour)
- ดมกลิ่น
ภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อ
- ความขุ่น (Turbidity), NTU - ใช้ Secchi Disc
สุขภาพของผู้ใช้บริการ
- ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) - ใช้เครื่องวัด pH meter
- ปริมาณเหล็กทังหมด
- ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตเมทรี
- ความกระด้างของน้า
- ใช้น้ายาตรวจสอบความกระด้าง
(Water hardness Indicator)
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ทังหมด - ชุดทดสอบ ว. 111
(Total coliform bacteria)
- อีโคไล (E.coli)
- ตรวจสอบโดยใช้วิธีเอ็มพีเอ็น
(Most probable number)
- ระบบท่อจ่ายน้า

- ความสามารถด้านวิศวกรรม
ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)

- ตรวจสอบความสามารถด้าน
วิศวกรรมประปา (การรั่วซึม
หรือแตก)

- ทุกวัน
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ถังเก็บน้าใต้ดินและชันหลังคา

- ความสะอาดถังเก็บน้าส้ารอง

- จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ - ปีละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
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ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยูท่ ี่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการนาเสียและ
- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้าทิง - ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและ - เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
สิ่งปฏิกูล
ก่อนและหลังออกจากระบบ
ด่างของน้า (pH meter)
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บ้าบัดน้าเสีย
- บีโอดี (BOD)
- ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น
(Azide modification)
- สารแขวนลอย
- ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษ
(Suspended solids)
กรองใยแก้ว (Glass fibre
filter disc)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)
- สารที่ละลายได้ทังหมด
- ใช้วิธีการระเหยแห้ง
(Total dissolved solids)
- ตะกอนหนัก
- ใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์
(Settleable solids)
(Imhoff cone)
- น้ามันและไขมัน
- ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวท้าละลาย
(Oil and grease)
แล้วแยกหาน้าหนั กของน้ ามั น
และไขมัน
- ทีเคเอ็น (TKN)
- ใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl)
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
- ใช้วิธีมั ลติ เพิ ล ทิ วบ์ เฟอร์เมน
ทังหมด (Total coliform
เตชั่น เทคนิค (Multiple
bacteria)
Tube fermentation
technique)
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ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายนาและ
- ท่อระบายน้าของโครงการ
- การอุดตันหรือตืนเขิน
- ตรวจสอบการอุดตันและตืนเขิน - ทุก 6 เดือน/ครัง ช่วงก่อนและ - บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
การป้องกันนาท่วม
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- การแตกรั่วหรือช้ารุด หากพบว่า - ตรวจสอบการแตกรั่วหรือการ หลังฤดูฝน
ตลอดระยะด้าเนินการ
มี การแตกรั่วหรือช้ ารุดต้ องรี บ ช้ารุด
แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว
6. การจัดการมูลฝอย
- บริ เ วณที่ ตั งถั ง มู ล ฝอย และ - สภาพทั่วไป (การช้ารุด)
- ทุกวัน
- ตรวจสอบถังมูลฝอยและ
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ห้องพักรวมมูลฝอย
ตลอดระยะด้าเนินการ
ห้องพักมูลฝอย
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- ทุกวัน
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ทุกวัน
- ความสะอาดของห้ องพั กรวม - ตรวจสอบให้มีพนักงานท้า
ตลอดระยะด้าเนินการ
ความสะอาด
มูลฝอย
- โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายใน
- สภาพทั่ วไปของอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า - ตรวจสอบตรวจสอบสภาพทั่วไป - เดือนละ 1 ครัง
โครงการและส่วนบริการในจุด
และสายไฟ
ของอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าและสายไฟ ตลอดระยะด้าเนินการ
ต่างๆ
ให้ อยู่ ในสภาพดี อยู่ เสมอ หาก
ช้ารุดให้ด้าเนินการแก้ไขทันที

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ต้าแหน่งติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า - สภาพการใช้งานของหม้อแปลง - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อ - เดือนละ 1 ครัง
ไฟฟ้า
แปลงไฟฟ้ า ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี ตลอดระยะด้าเนินการ
อยู่เสมอ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- การรองรับมูลฝอย และปริมาณ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย
มูลฝอยตกค้าง
ตกค้างภายในโครงการ

7. พลังงานและไฟฟ้า
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ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธกี ารตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
8. การจราจร
- บริ เ วณ ที่ จ อดรถยนต์ ถนน - ระบบส่ อ งสว่ า งทางจราจร - ตรวจสอบจ้านวนไฟส่องสว่าง - เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ทางเข้า-ออกโครงการ
บริเวณที่จอดรถยนต์ถนนและ
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
บริเวณทางเข้า-ออก

9. การป้องกันอัคคีภัย

10. สภาพเศรษฐกิจและสังคม

- สั ญ ญาณจราจรภายในพื นที่ - สั ญ ญาณจราจรภายในพื นที่ - ตรวจสอบสั ญ ญาณจราจรให้ - เดือนละ 1 ครัง
โครงการ
โครงการ
อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ทีจ่ อดรถยนต์

- จ้ า นวนที่ จ อดรถยนต์ และที่ - ตรวจสอบนับจ้านวนที่จอดรถ
จอดรถจักรยานยนต์

- เดือนละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- พืนที่โครงการ

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุใน - เดือนละ 1 ครัง
พืนที่โครงการ
ตลอดระยะด้าเนินการ
- ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชัน - ความพร้อมของระบบป้องกัน - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกัน - ปีละ 1 ครัง
ของอาคาร
อัคคีภัย
และเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดระยะด้าเนินการ
อยู่เสมอ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- พืนที่โครงการ

- การซ้อมอพยพหนีไฟ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
-

- พั ก อาศั ย บ ริ เ วณ ข้ างเคี ยง - จ้านวนเรื่องร้องเรียน
หรือผู้ร้องเรียน

- ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อม
อพยพหนีไฟ
- ติดตังกล่องรับความคิดเห็นที่
บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึน
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- ปีละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ
- ทุกวัน ตลอดระยะด้าเนินการ

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
11. การสาธารณสุข
ผลกระทบหลัก
1) มูลฝอยและน้าเสีย
- บริเวณที่ตังมูลฝอยและห้องพัก - ความสามารถในการรองรับ
- ตรวจสอบถังมูลฝอยและ
- ทุกวัน
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
รวมมูลฝอย
มูลฝอย สภาพทั่วไป (การช้ารุด) ห้องพักมูลฝอยให้มสี ภาพดีอยู่
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
และปริมาณมูลฝอยตกค้าง
เสมอ และตรวจสอบปริมาณ
มูลฝอยตกค้าง

2) โรคระบบทางเดินอาหาร

- ห้องพักรวมมูลฝอย
- พืนที่โครงการ

- ตรวจสอบให้มีพนักงานท้า
- ความสะอาดของห้องพักรวม
ความสะอาดของห้องพักรวม
มูลฝอย
- การลงบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง าน มูลฝอย
ของพนักงาน

- พืนที่โครงการ

- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์

- ตรวจสอบสภาพป้าย
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
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- ทุกวัน
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- เดือนละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
11. การสาธารณสุข (ต่อ)
3) โรคผิวหนัง
- พืนทีโ่ ครงการ
- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์
- ตรวจสอบสภาพป้าย
- เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ประชาสัมพันธ์ด้านโรคผิวหนัง
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
4) โรคที่ เ กิ ด จากสั ต ว์ เ ป็ น - บริเวณที่ตังถังมูลฝอย ห้องพั ก - การรองรับมูลฝอย
พาหะน้าโรค
รวมมูลฝอย
- ความสะอาดของห้องพักรวม
มูลฝอย
- สภาพทั่วไป (การช้ารุด)
- และปริมาณมูลฝอยตกค้าง

- ตรวจสอบจ้านวนถัง
- ตรวจสอบความสะอาด
- ตรวจสอบการช้ารุด
- ตรวจสอบการตกค้าง

5-152

- เดือนละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
11. การสาธารณสุข (ต่อ)
ผลกระทบรอง
1) โรคระบบทางเดินหายใจ - จุดติดตังป้ายจ้ากัดความเร็ว
- สภาพป้ายจ้ากัดความเร็ว
- ตรวจสอบสภาพป้ายจ้ากัด
- เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
จากฝุ่นละออง
ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
2) โรคประสาทหูเสื่อมจาก
เสียง

- ถนนโดยรอบพืนที่โครงการ

- สภาพป้ายจ้ากัดความเร็ว

- ตรวจสอบสภาพป้ายจ้ากัด
ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี
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- เดือนละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
11. การสาธารณสุข (ต่อ)
3) โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะ - พืนทีโ่ ครงการ
- ความสะอาดและสุขอนามัย
- ตรวจสอบความสะอาดและ - เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
น้าโรค
- สถิติการประชาสัมพันธ์
สุขอนามัยสม่้าเสมอพร้อมสถิติ ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
การประชาสัมพันธ์
4) อุบัติเหตุจากการจราจร

- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน
และทางเข้า-ออกโครงการ

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

- จุดติดตังสัญญาณจราจรภายใน - สัญญาณจราจร
โครงการ

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่อง
- เดือนละ 1 ครัง
สว่างทางจราจรให้อยู่ในสภาพ
ตลอดระยะด้าเนินการ
ดีอยู่เสมอ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้
อยู่ในสภาพดีอยูเ่ สมอ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
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- เดือนละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
11. การสาธารณสุข (ต่อ)
5) อุบัติเหตุจากการเปิด
- พืนที่โครงการ
- การปฏิบัตติ ามมาตรการ
- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม - เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
ด้าเนินการ
ติดตามตรวจสอบร่วมกับด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
การจราจรและการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
อัคคีภัย
ด้านการจราจรและการป้องกัน
อัคคีภัยอย่างเคร่งครัด

6) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย

- สถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ

- ตรวจสอบและบันทึกอุบัตเิ หตุ
ภายในโครงการ

- ปีละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- พืนที่โครงการ

- การซ้อมอพยพหนีไฟ

- ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อม
อพยพหนีไฟ

- ปีละ 1 ครัง
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- พืนที่โครงการ

- อุปกรณ์ป้องกันและ
เตือนภัย

- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกัน - เดือนละ 1 ครัง
และเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดระยะด้าเนินการ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
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ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธกี ารตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
12. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
1) อาชีวอนามัย
- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- สภาพการใช้งานของระบบ
- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มี - เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สภาพดีอยูเ่ สมอ
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

2) ความปลอดภัย

- ห้องพักรวมมูลฝอย

- ความสะอาดของห้องพักรวม
มูลฝอย

- ตรวจสอบความสะอาดของ
ห้องพักรวมมูลฝอย ให้มีความ
สะอาดอยูเ่ สมอ

- ทุกวัน
ตลอดระยะด้าเนินการ

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- พืนทีโ่ ครงการ

- ระบบรักษาความปลอดภัยของ - ตรวจสอบ ให้มเี จ้าหน้าทีร่ ักษา - ทุกวัน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยคอยดูแลความ
ตลอดระยะด้าเนินการ
เรียบร้อยภายในโครงการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

- สภาพการใช้งานของกล้อง
วงจรปิด (CCTV)

- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282

- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของกล้องวงจรปิด (CCTV)
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- ทุกวัน
ตลอดระยะด้าเนินการ

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ตังอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะด้าเนินการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร์
วิธีการตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
13. สุนทรียภาพ
- ต้นไม้บริเวณพืนที่สีเขียวของ
- ความสมบูรณ์ของต้นไม้ใน
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
- เดือนละ 1 ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
โครงการ
บริเวณพืนที่สีเขียว
ต้นไม้ในบริเวณพืนที่สีเขียวให้มี ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
สภาพดีอยู่เสมอ
14. การชดเชยสู่สังคม
- พืนทีโ่ ครงการ
- บันทึกจ้านวนครัง พร้อม
- การเข้าร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่น - 6 เดือน/ครัง
- บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด,
รายงานเป็นรูปภาพและอธิบาย
ตลอดระยะด้าเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าร่วม
หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดท้าผลการด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตังแต่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโครงการ
ทุก 6 เดือนให้กับส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวั ดชลบุรี และเมืองพัทยา อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
: ระยะเวลาที่จัดส่ง ส่ง 2 ครัง/ปี ครังที่ 1 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ครังที่ 2 ส่งภายในเดือนมกราคม โดยรวบรวมผลการติดตาม
ตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน
: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จ้ากัด เบอร์โทรศัพท์ 0-3841-6282
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ตารางที่ 5.3-3 สรุปค่าใช้จ่ายรวมที่โครงการต้องจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ

เดือน

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

คุณภาพ
อากาศ

เสียง

30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00

5,000.00

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00

20,000.00

20,000.00

48,000.00

5,000.00
15,000.00
291,000.00

40,000.00

ตรวจสอบ ทาความสะอาด
การแตก
ของห้องพัก
รั่วหรือ
รวมมูลฝอย
ชารุดของ
ท่อระบาย

ตรวจสอบ
อุปกรณ์
ป้องกัน
อัคคีภัย

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
20,000.00

180,000.00
รวม

ระยะก่อสร้าง (6 เดือน)
คุณภาพนา
คุณภาพนา
ใช้
ระบบบาบัด
นาเสีย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดาเนินการ
คุณภาพนาทิง
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ดูแลรักษา
คุณภาพ
ล้างทาความ คุณภาพนาทิง
จากระบบ
อุปกรณ์
อากาศ
และควบคุม
นาใช้
สะอาดถังเก็บ
จากระบบ
บาบัดนาเสีย ป้องกันอัคคีภัย
ระบบบาบัด
นาสารอง
บาบัดนาเสีย
นาเสีย

3,000.00

20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
240,000.00
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20,000.00

20,000.00

8,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
8,000.00
240,000.00
539,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
6,000.00

3,000.00

รวม

66,000.00
41,000.00
41,000.00
61,000.00
41,000.00
41,000.00
92,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
41,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00

3,000.00
830,000.00

รูปที่ 5.3-1 จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ
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ภาคผนวก ก เอกสารของโครงการ
ภาคผนวก ก-1 สาเนาโฉนดที่ดิน
ภาคผนวก ก-2 สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)
ภาคผนวก ก-3 สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
ภาคผนวก ก-4 สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ภาคผนวก ก-5 สาเนาหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
ภาคผนวก ก-6 คาสั่งจากเมืองพัทยา ตามบันทึกข้อความรายงานตรวจสอบการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ภาคผนวก ก-7 สาเนาสัญญาเช่าที่ดินและเอกสารการได้รับสิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์
ภาคผนวก ก-8 สาเนาโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนภาระจายอมของโครงการ
ภาคผนวก ข หนังสือราชการ
ภาคผนวก ค แบบแปลนโครงการ
ภาคผนวก ค-1 แบบแปลนที่แนบท้ายใบอนุญาต แบบ อ.1
ภาคผนวก ค-2 แบบแปลนที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงการ
ภาคผนวก ค-3 แบบสถาปัตยกรรมและแบบระบบสาธารณูปโภคโครงการ
ภาคผนวก ง รายการคานวณประกอบรายงานและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ภาคผนวก จ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาคผนวก จ-1 แบบสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ภาคผนวก จ-2 กลุ่มตัวอย่างพื้นที่หลักและกลุ่มตัวอย่างพื้นที่รอง
ภาคผนวก จ-3 ผลการสารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก จ-4 ผลการสารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ภาคผนวก ฉ ผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง
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ภาคผนวก ซ คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

ภาคผนวก ก
เอกสารของโครงการ

ภาคผนวก ก-1
สาเนาโฉนดที่ดิน
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ภาคผนวก ก-2
สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)

ภาคผนวก ก-3
สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบ อ.6)

ภาคผนวก ก-4
สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ภาคผนวก ก-5
สาเนาหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
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ภาคผนวก ก-6
คาสั่งจากเมืองพัทยา ตามบันทึกข้อความรายงานตรวจสอบการกระทาผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ภาคผนวก ก-7
สาเนาสัญญาเช่าที่ดินและเอกสารการได้รับสิทธิในการใช้ที่ดิน
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์

ภาคผนวก ก-8
สาเนาโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนภาระจายอมของโครงการ

ภาคผนวก ข
หนังสือราชการ

ภาคผนวก ค
แบบแปลนโครงการ

ภาคผนวก ค-1
แบบแปลนที่แนบท้ายใบอนุญาต แบบ อ.1

ภาคผนวก ค-2
แบบแปลนที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงการ

ภาคผนวก ค-3
แบบสถาปัตยกรรมและแบบระบบสาธารณูปโภคโครงการ

ภาคผนวก ง
รายการคานวณประกอบรายงานและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ชื่อโครงการ
ที่ตงั ้ โครงการ
ชื่อเจ้ าของโครงการ

:
:
:

โกลเด้ น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
บริษัท สยาม ฮาร์ เบอร์ จากัด

รายการคานวณปริมาณความต้ องการการใช้ นา้
อาคาร โกลเด้ น ซี พัทยา 2
(1)
ห้ องพัก
จำนวนห้ องพัก
=
102
อัตรำกำรใช้ น ้ำไม่น้อยกว่ำ
=
750
(สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม, 2560)
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
76.50
(2)
พนักงาน
จำนวนพนักงำน
=
10
อัตรำกำรใช้ น ้ำ
=
75
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
0.75
(3)
ห้ องอาหาร
พื ้นที่ตงโต๊
ั ้ ะอำหำร
=
190
คิดจำนวนผู้ใช้ บริ กำร
=
0.50
ควำมถี่ในกำรใช้ บริ กำร
=
2
จำนวนผู้ใช้ บริ กำร
=
190
อัตรำกำรใช้ น ้ำ
=
50
(สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม, 2560)
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
9.50
(4)
รดนา้ ต้ นไม้
พื ้นที่สีเขียว
=
221.75
อัตรำกำรใช้ น ้ำ
=
1.70
(ดร.เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปำ, 2536)
รดน ้ำต้ นไม้
=
2
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
0.75
รวมปริมาณความต้ องการใช้ นา้ อาคาร โกลเด้ น ซี พัทยา 2
=
87.50

ห้ อง
ลิตร/ห้ อง/วัน
ลูกบำศก์เมตร/วัน
คน
ลิตร/คน/วัน
ลูกบำศก์เมตร/วัน
ตำรำงเมตร
คน/ตำรำงเมตร
รอบ/วัน
คน
ลิตร/คน/วัน
ลูกบำศก์เมตร/วัน
ตำรำงเมตร
ลิตร/ตำรำงเมตร
ครัง้ /วัน
ลูกบำศก์เมตร/วัน
ลูกบำศก์เมตร/วัน

***รายการคานวณโดยที่ปรึกษาประกอบการจัดทารายงาน***

อาคาร โกลเด้ น ซี พัทยา 3
(1)
ห้ องพัก
จำนวนห้ องพัก
=
91
ห้ อง
อัตรำกำรใช้ น ้ำไม่น้อยกว่ำ
=
750
ลิตร/ห้ อง/วัน
(สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม, 2560)
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
68.25
ลูกบำศก์เมตร/วัน
(2)
พนักงาน
จำนวนพนักงำนโครงกำร
=
10
คน
อัตรำกำรใช้ น ้ำ
=
75
ลิตร/คน/วัน
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
0.75
ลูกบำศก์เมตร/วัน
(3)
ห้ องประชุม
พื ้นที่ตงที
ั ้ ่นงั่
=
113
ตำรำงเมตร
คิดจำนวนผู้ใช้ บริ กำร
=
0.50
คน/ตำรำงเมตร
ควำมถี่ในกำรใช้ บริ กำร
=
2
รอบ/วัน
จำนวนผู้ใช้ บริ กำร
=
113
คน
อัตรำกำรใช้ น ้ำ
=
10
ลิตร/ที่นงั่ /วัน
(สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม, 2560)
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
1.13
ลูกบำศก์เมตร/วัน
(4)
ห้ องพักรวมมูลฝอย
พื ้นที่ห้องพักรวมมูลฝอย
=
19.50
ตำรำงเมตร
อัตรำกำรใช้ น ้ำ
=
30
ลิตร/ตำรำงเมตร
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
0.59
ลูกบำศก์เมตร/วัน
(5)
รดนา้ ต้ นไม้
พื ้นที่สีเขียว
=
208.25
ตำรำงเมตร
อัตรำกำรใช้ น ้ำ
=
1.70
ลิตร/ตำรำงเมตร
(ดร.เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปำ, 2536)
รดน ้ำต้ นไม้
=
2
ครัง้ /วัน
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำ
=
0.71
ลูกบำศก์เมตร/วัน
รวมปริมาณความต้ องการใช้ นา้ อาคาร โกลเด้ น ซี พัทยา 3
=
71.43
ลูกบาศก์ เมตร/วัน
ดังนัน้ รวมปริมาณความต้ องการใช้ นา้ ของโครงการทัง้ หมด
=
87.50 + 71.43
=
158.93 (≈ 159)ลูกบาศก์ เมตร/วัน

***รายการคานวณโดยที่ปรึกษาประกอบการจัดทารายงาน***

ชื่อโครงการ
ที่ตงั ้ โครงการ
ชื่อเจ้ าของโครงการ

:
:
:

โกลเด้ น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
บริษัท สยาม ฮาร์ เบอร์ จากัด

รายการคานวณปริมาณนา้ เสีย
ปริ ม าณนา้ เสีย คานวณจากปริ ม าณนา้ ใช้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของปริ มาณนา้ ใช้ (สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2560) แสดงดังนี ้
แหล่ งกาเนิด

จานวนห้ อง/
ปริมาณนา้ เสียที่เกิดขึน้
ปริมาณการใช้ นา้
พนักงาน/ขนาด
คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาณนา้ ใช้ (1)
(ลบ.ม./วัน)
พืน้ ที่
(ลบ.ม./วัน)

อาคาร โกลเด้ น ซี พัทยา 2
1.ห้ องพัก
102 ห้ อง
2.พนักงาน
10 คน
3.ห้ องอาหาร
190 คน
รวมปริมาณนา้ เสีย
อาคาร โกลเด้ น ซี พัทยา 3
1.ห้ องพัก
91 ห้ อง
2.พนักงาน
10 คน
3.ห้ องประชุม
113 ที่นงั่
4.ห้ องพักรวมมูลฝอย
19.50 ตร.ม.
รวมปริมาณนา้ เสีย
รวมปริมาณนา้ เสียที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด

76.50
0.75
9.50

61.20
0.60
7.60
69.40

68.25
0.75
1.13
0.59

54.60
0.60
0.90
0.47
56.58
125.98 (≈ 126)

หมายเหตุ : (1) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม, 2560
(2)
น ้าเสียไม่คดิ รวมน ้ารดน ้าต้ นไม้

***รายการคานวณโดยที่ปรึกษาประกอบการจัดทารายงาน***

ชื่อโครงการ
ที่ตงั ้ โครงการ
ชื่อเจ้ าของโครงการ

:
:
:

โกลเด้ น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
บริษัท สยาม ฮาร์ เบอร์ จากัด

รายการคานวณปริมาณมูลฝอย
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ ้นภายในโครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ ้น แสดงดังตารางที่ 1
และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ปริมาณมูลฝอยของโครงการ
กิจกรรม
1. ห้ องพัก 193 ห้ อง
2. พนักงาน

จานวน

อัตราการเกิดมูลฝอย (1)
(ลิตร/หน่ วย/วัน)
3
3

หน่ วย

386
คน
20
คน
รวมปริมาณมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอย
(ลูกบาศก์ เมตร/วัน)
1.16
0.06
1.22

หมายเหตุ : (1) อัตราการเกิดมูลฝอยไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2560

ตารางที่ 2 ปริมาณมูลฝอยแยกประเภท
ประเภทของมูลฝอย
ย่ อยสลายได้
นากลับมาใช้ ใหม่
ทั่วไป (3)
อันตราย (4)
รวม
(ลูกบาศก์ เมตร)
(ลูกบาศก์ เมตร)
(ลูกบาศก์ เมตร) (ลูกบาศก์ เมตร) (ลูกบาศก์ เมตร)
1.22
มูลฝอย 1 วัน
0.7808
0.3660
0.0366
0.0366
3.66
มูลฝอย 3 วัน
2.3424
1.0980
0.1098
0.1098
ที่มา : สานักงานจัดการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2553 จาแนกประเภทมูลฝอยออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
(1)
มูลฝอยย่อยสลายได้
ปริ มาณร้ อยละ 64 ของปริ มาณมูลฝอยทังหมด
้
(2)
มูลฝอยนากลับมาใช้ ใหม่
ปริ มาณร้ อยละ 30 ของปริ มาณมูลฝอยทังหมด
้
(3)
มูลฝอยทัว่ ไป
ปริ มาณร้ อยละ 3 ของปริ มาณมูลฝอยทังหมด
้
(4)
มูลฝอยอันตราย
ปริ มาณร้ อยละ 3 ของปริ มาณมูลฝอยทังหมด
้
ปริมาณมูลฝอย
(ลูกบาศก์ เมตร)

(1)

(2)

***รายการคานวณโดยที่ปรึกษาประกอบการจัดทารายงาน***

รายงานการคํานวณ OTTV และ RTTV
ชื่ อโครงการ
ชื่ อบริเวณ
ชนิดบริเวณ
ที่ต้งั โครงการ
ขนาดพืน้ ที่ปรับอากาศ
ความสู งบริเวณ(FL. To FL.)

โกลเด้นซี พัทยา 2 (Golden Sea Pattaya2) อาคาร3
พัทยาสาย 3 , ซอย เฉลิมพระเกียรติ 33, ต. หนองปรื อ, อ.บางละมุง, จ. ชลบุรี
อาคารหรื อบ้านพักอาศัย
จังหวัดชลบุรี
3790 ตารางเมตร
22 เมตร

ค่ า OTTV ของอาคาร
ค่ า RTTV ของอาคาร

ทิศ N
ทิศ NNE
ทิศ NE
ทิศ ENE
ทิศ E
ทิศ ESE
ทิศ SE
ทิศ SSE
ทิศ S
ทิศ SSW
ทิศ SW
ทิศ WSW
ทิศ W
ทิศ WNW
ทิศ NW
ทิศ NNW
หลังคา

28.45 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
10.00 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร

รายละเอียดค่ า OTTV และ RTTV
ผนังทึบ
ผนังโปร่ งแสง
15
55.96

รวม
35.62

15

56.76

18.79

15

56.41

29.85

15

53.76

27.16

10

10

วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
วัตต์ ต่อ ตารางเมตร

ชื่ อโครงการ
ชื่ อบริเวณ

โกลเด้นซี พัทยา 2 (Golden Sea Pattaya2) อาคาร3
พัทยาสาย 3 , ซอย เฉลิมพระเกียรติ 33, ต. หนองปรื อ, อ.บางละมุง, จ. ชลบุรี

รายละเอียดการคํานวณค่ า OTTV และ RTTV
ทิศ N

ทิศ E

ทิศ S

รหัสรายการ
ชนิดผนัง
พื้นที่
รายการที่ - 1 ผนังโปร่ งแสง
689.40
รายการที่ - 2 ผนังทึบ
110.60
รวม
พื้นที่ผนังทึบ
Q ของผนังทึบ
ค่า OTTV ของผนังทึบ
พื้นที่ของผนังโปร่ งแสง
Q ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังด้านนี้

U

รหัสรายการ
ชนิดผนัง
พื้นที่
รายการที่ - 3 ผนังโปร่ งแสง
75.00
รายการที่ - 4 ผนังทึบ
385.00
รวม
พื้นที่ผนังทึบ
Q ของผนังทึบ
ค่า OTTV ของผนังทึบ
พื้นที่ของผนังโปร่ งแสง
Q ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังด้านนี้

U

รหัสรายการ
ชนิดผนัง
พื้นที่
รายการที่ - 5 ผนังโปร่ งแสง
545.00
รายการที่ - 6 ผนังทึบ
255.00
รวม
พื้นที่ผนังทึบ
Q ของผนังทึบ
ค่า OTTV ของผนังทึบ
พื้นที่ของผนังโปร่ งแสง
Q ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังด้านนี้

U

TD
5.76
1.50

SF
186.90

SC
0.057

SF
186.90

SC
Q
0.057 25,113.60
3,825.00

8.00
10.00
385.00 ตารางเมตร
5,775.00 วัตต์
15 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
75.00 ตารางเมตร
3,456.00 วัตต์
56.76 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
18.79 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
TD

5.76
1.50

SC

8.00
10.00
110.60 ตารางเมตร
1,659.00 วัตต์
15 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
689.40 ตารางเมตร
31,767.55 วัตต์
55.96 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
35.62 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
TD

5.76
1.50

SF
138.70

8.00
10.00
255.00 ตารางเมตร
3,825.00 วัตต์
15 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
545.00 ตารางเมตร
25,113.60 วัตต์
56.41 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
29.85 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร

Q
0.07 31,767.55
1,659.00

Q
3,456.00
5,775.00

ทิศ W

ทิศ หลังคา

รหัสรายการ
ชนิดผนัง
พื้นที่
รายการที่ - 7 ผนังโปร่ งแสง
104.4
รายการที่ - 8 ผนังทึบ
388.6
รวม
พื้นที่ผนังทึบ
Q ของผนังทึบ
ค่า OTTV ของผนังทึบ
พื้นที่ของผนังโปร่ งแสง
Q ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังด้านนี้

U

รหัสรายการ
ชนิดผนัง
พื้นที่
รายการที่ - 9 หลังคาทึบ
832
รวม
พื้นที่ผนังทึบ
Q ของผนังทึบ
ค่า OTTV ของผนังทึบ
พื้นที่ของผนังโปร่ งแสง
Q ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังโปร่ งแสง
ค่า OTTV ของผนังด้านนี้

U

TD
5.76
1.50

SC
0.057

Q
4,810.75
5,829.00

SF

SC

Q
8,320.00

8.00
10.00
388.60 ตารางเมตร
5,829.00 วัตต์
15 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
104.40 ตารางเมตร
4,810.75 วัตต์
53.76 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
27.16 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
TD

0.5

SF
180.60

20
832.00 ตารางเมตร
8,320.00 วัตต์
0 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
พื้นที่
ตารางเมตร
Q
วัตต์
10 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
10 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร

ภาคผนวก จ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาคผนวก จ-1
แบบสารวจความคิดเห็นของประชาชน

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ครั้งที่ 1
โครงการ “ศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
สาหรับโครงการ Golden Sea Pattaya”
ตั้งอยู่ทตี่ าบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริษั ท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด สานั กงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 316/153 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุ ง
จังหวัด ชลบุ รี มี ความประสงค์ ที่ จะเปลี่ ยนประเภทการใช้ อาคาร เพื่ อให้ มี ความเหมาะสมกั บสภาวะการตลาดที่ เปลี่ ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว โดยเปลี่ ย นการใช้ อ าคารจากอาคารอยู่ อ าศั ย รวมมาเป็ น อาคารประเภทโรงแรม โดยใช้ ชื่ อ โครงการว่ า
โครงการ Golden Sea Pattaya ตั้งอยู่ที่ ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุ ง จังหวัดชลบุ รี ประกอบด้วย อาคาร 7 ชั้น จานวน 2
อาคาร มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร มีพื้นที่แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร มีที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียวในโครงการ พร้อมทั้ง
สาธารณูปโภคอื่นๆ เหมาะสมแก่การพักอาศัย และมีเส้นทางเข้าออกที่สะดวก
ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สาหรับโครงการ Golden
Sea Pattaya เพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ดาเนินการต่อไป ก่อนดาเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในลาดับต่อไป โดยทางโครงการฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดาเนินการศึกษาและ
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว
ผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) ................................................................................. โทรศัพท์........................................
อยู่บ้านเลขที.่ .............. หมู่ท.ี่ .............. ตาบล........................... อาเภอ................................. จังหวัด....................................
ข้อมูลสถานที่ (ข้อมูลทั่วไป).................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้สัมภาษณ์ ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง).....................................................................................................................
สัมภาษณ์เมื่อ วันที่................ เดือน........................................ พ.ศ. ........................
ประเภทของกลุ่มบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์
( ) ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ระยะห่างจากโครงการประมาณ...................เมตร
( ) ผู้ทางานในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ระยะห่างจากโครงการประมาณ...................เมตร
( ) ผู้ที่ประกอบกิจการในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ระยะห่างจากโครงการประมาณ................เมตร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
(1)
เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
(2)
อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 20-29 ปี
( ) 30-39 ปี
( ) 40-49 ปี
( ) 50-59 ปี
( ) 60 ปีขึ้นไป
(3)
ศาสนา
( ) พุทธ
( ) อิสลาม
( ) คริสต์
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
(4)
ภูมิลาเนา
( ) เกิดที่นี่
( ) ย้ายมาจากที่อื่น (ระบุ) อาเภอ.............................. จังหวัด..............................
สาเหตุการย้าย..............................
(5)
ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ไม่ได้เรียนหนังสือ
( ) ระดับประถมศึกษา ( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
(1) อาชีพหลัก
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
( ) รับจ้างทั่วไป
( ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ( ) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) ประมง/เกษตรกรรม
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
(2)
อาชีพเสริม
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม
( ) ประกอบอาชีพเสริม
(3)
รายได้ต่อเดือนประมาณ
( ) ไม่มีรายได้
( ) น้อยกว่า 15,000 บาท
( ) 15,001-20,000 บาท
( ) 20,001 บาท-35,000 บาท
( ) 35,001-40,000 บาท
( ) 40,001-45,000 บาท
( ) 45,001-50,000 บาท
( ) 50,000 บาท ขึ้นไป
(4)
รายจ่ายในครัวเรือนต่อเดือนประมาณ
( ) ไม่มีเงินเดือน
( ) น้อยกว่า 10,000 บาท
( ) 10,001-20,000 บาท
( ) 20,001 บาท-30,000 บาท
( ) 30,001-40,000 บาท
( ) 40,001-50,000 บาท
( ) 50,001 บาท ขึ้นไป
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1)
น้าใช้ในครัวเรือน มาจาก
( ) น้าประปา
( ) ซื้อน้าเป็นขวด/แกลลอน/ถัง
( ) บ่อน้าบาดาล
( ) น้าฝน
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
(2)
การปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนนามาใช้
( ) ไม่ได้ทา
( ) ทา โดยการ
( ) ต้ม
( ) กรองด้วยเครื่องกรองน้า ( ) ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน
(3)
น้าดื่มในครัวเรือน มาจาก
( ) น้าประปา
( ) ซื้อน้าเป็นขวด/แกลลอน/ถัง
( ) บ่อน้าบาดาล
( ) น้าฝน
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
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(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

การปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนนามาดื่ม
( ) ไม่ได้ทา
( ) ทา โดยการ
( ) ต้ม
( ) กรองด้วยเครื่องกรองน้า ( ) ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน
น้าทิ้งที่เกิดจากการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัว กาจัดโดย
( ) ระบายลงท่อระบายน้าสาธารณะโดยตรง
( ) ระบายลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง
( ) มีการบาบัดขั้นต้นก่อน แล้วจึงระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
( ) มีการบาบัดขั้นต้นก่อน แล้วจึงปล่อยให้ซึมลงดิน
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
การกาจัดมูลฝอยภายในครัวเรือน
( ) เผา
( ) ทิ้งในถังมูลฝอยสาธารณะ
( ) ฝังกลบ
( ) ทาปุ๋ยหมัก
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
สถานรักษาพยาบาลเมื่อท่านหรือบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) โรงพยาบาลของรัฐ ..................................... ( ) โรงพยาบาลเอกชน .............................. ( ) คลินิก
( ) ศูนย์บริการสาธารณสุข .............................. ( ) ซื้อยามารักษาเอง
( ) อื่นๆ
การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมาของท่านหรือบุคคลในครัวเรือน
( ) ไม่มี
( ) มี ป่วยเป็น (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
( ) 1. โรคระบบหายใจ เช่น โรคอหิวาตกโรค โรควัณโรค โรคบิด โรคไข้รากสาด โรคพิษสุนัขบ้า โรคอีสุกอีใส
( ) 2. โรคเนื้องอก (รวมมะเร็ง) เช่น เนื้องอกร้ายของอวัยวะย่อยอาหาร เนือ้ งอกร้ายของอวัยวะ
สืบพันธุ์ชาย-หญิง เนื้องอกร้ายของอวัยวะกระดูก
( ) 3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน เช่น โรคเนื้องอก โรคโลหิตจาง
โรคทาลัสซีเมีย
( ) 4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอริซึม เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคคอพอก
( ) 5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม เช่น ภาวะปัญญาอ่อน โรคจิต ภาวะซึมเศร้า โรคประสาท
( ) 6. โรคระบบประสาท เช่น โรคลมชัก โรคไมเกรน โรคพาร์คินสัน โรคอัลไซเมอร์
( ) 7. โรคตา (รวมส่วนประกอบของตา) เช่น โรคต้อหิน โรคเส้นประสาทตาอักเสบ
( ) 8. โรคหูและปุ่มกกหู เช่น ปวดหู สูญเสียการได้ยิน
( ) 9. โรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น โรคความดันสูง โรคริดสีดวงทวาร โรคหัวใจล้มเหลว
( ) 10. โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
( ) 11. โรคระบบย่อยอาหาร (รวมโรคในช่องปาก) เช่น โรคไส้ติงอักเสบ โรคกระเพาะ โรคลาไส้อักเสบ ฟันผุ
( ) 12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง เช่น โรคลมพิษ โรคสะเก็ดเงิน โรคหนังแข็งเฉพาะที่
( ) 13. โรคระบบกล้ามเนื้อ (รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม) เช่น โรคข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคเกาต์
( ) 14. โรคระบบสืบพันธุร์ ่วมปัสสาวะ เช่น โรคไตวาย โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
( ) 15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะคลอด เช่น ตั้งครรภ์นอกมดลูก คลอดก่อนกาหนด
ติดเชื้อหลังคลอด
( ) 16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วัน หลังคลอด) เช่น การเสียเลือดของทารกในครรภ์
การขาดสารอาหารในทารก ติดเชื้อไวรัสแต่กาเนิด
( ) 17. รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ เช่น ตาห่าง ศีรษะใหญ่
ผิดปกติ ปากแหว่งและเพดานโหว่
( ) 18. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจาแนก
โรคได้ เช่น โรคกรน โรคดีซ่าน โรคท้องมาน
( ) 19. การเป็นพิษและผลที่ตามมา เช่น การเคลื่อนของข้อไหล่ กะโหลกศีรษะร้าว อกยุบ กระดูกหัก
-3-

(
(
(

) 20. อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
) 21. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ป่วยหรือตาย เช่น อุบัติเหตุ ตั้งใจทาร้ายตนเอง ถูกทาร้าย
) อื่นๆ....................................

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาในพื้นทีช่ มุ ชนปัจจุบัน
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

สูง

ระดับความรุนแรง
ปานกลาง
ต่า

ไม่มี

ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ปัญหาน้าเน่าเสีย
ปัญหาการระบายน้า/น้าท่วม
ปัญหาด้านมูลฝอย
ปัญหาความสกปรก
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
อุบัติเหตุจากการจราจร
เสียงดังรบกวน
ฝุ่นละออง
ความสั่นสะเทือน
ความแออัดของที่อยู่อาศัย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
สุขภาพเสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อม
ทัศนียภาพเปลี่ยนไป

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
5.1
ท่านทราบหรือเคยรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ ในบริเวณนี้หรือไม่
( ) ทราบ/รับรู้ จาก..................................... ( ) ไม่ทราบ
5.2
ท่านต้องการให้เจ้าของโครงการดาเนินการอะไรบ้าง เมื่อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
( ) ไม่ต้องการ
( ) รับคนในชุมชนเข้าไปทางาน
( ) ควบคุมสภาพแวดล้อม
( ) อื่นๆ ระบุ ……………………
5.3
ท่านคิดว่าการดาเนินโครงการจะส่งผลกระทบทางบวกต่อท่านและชุมชนของท่านหรือไม่
( ) ไม่ส่งผลกระทบ
( ) ส่งผลกระทบ (ตอบข้อ 5.4 )
( ) ไม่มีความคิดเห็น
5.4
ท่านคิดว่าการดาเนินโครงการจะมีผลกระทบทางบวกต่อท่านและชุมชนของท่านที่คาดว่าจะเกิดขึน้ หรือไม่ (ตอบ
มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ทาให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการหาที่พักเพิ่มมากขึ้น
( ) ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น
( ) ทาให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าและบริการของผู้มาใช้บริการในโครงการ
( ) ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม
( ) ทาให้ธุรกิจการค้าในละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
( ) อื่นๆ ระบุ ............................................................................
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ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอาคารทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จ

(1) ท่านคิดว่าอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
ระดับ

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(2)
(3)

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่มี

ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม
ทาให้เกิดเสียงดัง
ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน
เกิดปัญหาต่อระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า
ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ทาให้เกิดอัคคีภัย
ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง
ความคิดเห็นหรือทัศนคติในภาพรวมของท่านที่มีต่อโครงการ
( ) ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ
( ) ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก
( ) ผลกระทบด้านบวกและด้านลบพอๆ กัน
( ) ไม่มีความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่มีต่อโครงการ
1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ครั้งที่ 2
โครงการ “ศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
สาหรับโครงการ Golden Sea Pattaya”
ตั้งอยู่ทตี่ าบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริษั ท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด สานั กงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 316/153 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุ ง
จังหวัด ชลบุ รี มี ความประสงค์ ที่ จะเปลี่ ยนประเภทการใช้ อาคาร เพื่ อให้ มี ความเหมาะสมกั บสภาวะการตลาดที่ เปลี่ ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว โดยเปลี่ ย นการใช้ อ าคารจากอาคารอยู่ อ าศั ย รวมมาเป็ น อาคารประเภทโรงแรม โดยใช้ ชื่ อ โครงการว่ า
โครงการ Golden Sea Pattaya ตั้งอยู่ที่ ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุ ง จังหวัดชลบุ รี ประกอบด้วย อาคาร 7 ชั้น จานวน 2
อาคาร มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร มีพื้นที่แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร มีที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียวในโครงการ พร้อมทั้ง
สาธารณูปโภคอื่นๆ เหมาะสมแก่การพักอาศัย และมีเส้นทางเข้าออกที่สะดวก
ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สาหรับโครงการ Golden
Sea Pattaya เพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ดาเนินการต่อไป ก่อนดาเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในลาดับต่อไป โดยทางโครงการฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดาเนินการศึกษาและ
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว
ผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) ................................................................................. โทรศัพท์........................................
อยู่บ้านเลขที.่ .............. หมู่ท.ี่ .............. ตาบล........................... อาเภอ................................. จังหวัด....................................
ข้อมูลสถานที่ (ข้อมูลทั่วไป).................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้สัมภาษณ์ ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง).....................................................................................................................
สัมภาษณ์เมื่อ วันที่................ เดือน........................................ พ.ศ. ........................
ประเภทของกลุ่มบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์
( ) ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ระยะห่างจากโครงการประมาณ...................เมตร
( ) ผู้ทางานในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ระยะห่างจากโครงการประมาณ...................เมตร
( ) ผู้ที่ประกอบกิจการในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ระยะห่างจากโครงการประมาณ................เมตร

1

ส่วนที่ 6 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ตารางที่ 1 ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจาตลอดช่วงเวลา
และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหา
แนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2. จากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างให้ มีความเร็วไม่เกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
3. ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดการหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิด ทั้งด้านบนและ
ด้านข้างทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง และร่วงหล่นของวัสดุ
4. จัดให้มีการใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้
ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่า และควัน
5. ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างช่วงเวลา 08.00 น. 11.00 น. และ 14.00 น. ทุกวัน
และฉีดพรมน้าทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทาความสะอาดพื้นผิวเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง
6. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้านนอกมีความสูงเท่ากัน
กับอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่
เกิดจากการก่อสร้าง หรือตกแต่งในพื้นที่ชั้นสูงๆ ของอาคารที่อาจจะตกหรือปลิวไปสู่
พื้นที่โครงการ และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดการก่อสร้าง
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(ต่อ)

7. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถ
เข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้าง
จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ
8. ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด
9. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ของโครงการอ านวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางแยกกรณี
มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
10. ไม่ทาการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน
11. ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้าหนักเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
12. จัดให้มีปล่องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูง และลาเลียงทิ้งลงทุกวันในช่วงเวลา
15.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันพักผ่อนของชุมชน
13. จั ด ให้ มี ก ารขนย้ า ยวั ส ดุ อ อกจากพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งทุ ก วั น เพื่ อ ป้ อ งกั น การสะสม
โดยรถบรรทุกที่ใช้ทาการขนส่งต้องมีการปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันเศษ
วัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายขณะรถวิ่ง
14. การกระทาใดๆที่ทาให้เกิดมลภาวะต้องจัดทาในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในห้องที่มี
หลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน
15. จั ด ให้ มี ห้ องเก็บ เสี ยงและฝุ่ น ในการตั ดการเจียรกระเบื้ อ งปู พื้ น และวัส ดุต่ างๆ
พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงและฝุ่นสาหรับคนงาน

3

ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

2. เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น 1. รั้วโดยรอบตัวอาคาร ด้วยท่อเหล็กและ ปิดขึงช่องว่างด้วยผ้าใบทึบและมีที่ยึดติด
จากการก่อสร้างอาคาร
บนโครงอาคารในแต่ละชั้น เพื่อความแข็งแรง
2. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ชั่วคราว ความสูง 3.00 เมตร รอบโครงการ เพื่อลดระดับ
เสียงรบกวนและบดบังทัศนียภาพ
3. หันทิศทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่อ่อนไหวที่
อยู่ใกล้เคียง
4. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากบริเวณชุมชน
อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
5. ไม่ทากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
6. ลดจานวนเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน
7. กรณีใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องหาวัสดุ เช่น
กระสอบหรืออื่นๆ มารองรับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรม
8. เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด
9. ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างโครงการ
10. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้อง
ตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด
11. ตรวจวัดการทรุดตัวและเอียงตัวของอาคารข้างเคียงโครงการ โดยติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัด ตลอดระยะเวลาขณะก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

2. เสียงและความสั่นสะเทือน 12. ก าหนดภาระบรรทุ ก ของรถบรรทุ ก วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ างไม่ ให้ บ รรทุ ก น้ าหนั ก
จากการก่อสร้างอาคาร (ต่อ) เกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
13. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคาแนะนาของผู้ผลิตเครื่องจักร
14. จ ากั ด ความเร็ ว ของรถที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง ให้ มี ค วามเร็ ว ไม่ เกิ น 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
15. กาหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานราก และกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน
ใช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เท่านัน้
16. ก่อสร้างประเภทที่จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจะต้องทางานเฉพาะเวลากลางวัน
เท่านั้น และให้หยุดทางานวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวน
ต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ
17. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็ นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่อ งร้องเรียนหากพบว่า
มีเรื่องร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาทันที
18. จัดให้มีนโยบายในการรับผิดชอบ และชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใด
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในทันที
19. จัดทาประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหาย
จากอาคารข้างเคียงเสียหายจากการก่อสร้างด้วย
20. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ในรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่าง
เคร่งครัด
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

3. ความปลอดภั ย และการ 1. จัดให้มีรั้วความสูง 3.00 เมตร ล้อมรอบโครงการ และติดตั้งป้ายเขตก่อสร้างห้าม
ป้องกันอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง บุคคลทีไม่เกีย่ วข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
อาคาร
2. ติ ด ตั้ ง ป้ า ยชื่ อ โครงการและเบอร์โ ทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ในต าแหน่ งที่ บุ ค คลภายนอก
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
3. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณเข้า - ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออานวย
ความสะดวกด้ านการจราจรและความปลอดภั ย และป้ อ งกั น ไม่ ให้ ค นงานออกสู่
ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
4. จัดเตรีย มอุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุให้ แก่คนงาน เช่น หมวกนิ รภัยแว่นตานิรภัย
หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ เป็นต้น เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
5. นารายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มา
ติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
6. เมื่อทาโครงสร้างอาคารต้องทา Chain Link ยื่น จากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วง
หล่นและย้ายตามไปหรือจัดให้มีทุก 2 ชั้น
7. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
8. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแก่
หัวหน้ าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัย ในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่อง
รักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ดียิ่งขึ้น
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

3. ความปลอดภั ย และการ 9. จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชี วิ ต คนงานและทรั พ ย์ สิ น ของ
ป้องกันอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง บุคคลภายนอก โดยแสดงสาเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
อาคาร (ต่อ)
10. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โครงการก่อนได้รับอนุญาต
11. เก็ บ วั ส ดุ ที่ ติ ด ประกายไฟได้ ง่า ยห่ างจากบริเวณที่ มี ก ารเชื่ อ มหรือ บริเวณที่ มี
ประกายไฟ
12. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟ และขณะปฏิบัติงานจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอย
กากับดูแล และลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
13. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้
14. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดาเนินการแก้ไขทันที
15. ติดป้ายแนะนาการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่
ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที
16. จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
17. จัดให้ มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี เพลิ งไหม้ โดยติดต่อประสานกับ
สถานีดับเพลิงแสนสุข ให้มาจัดการอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ
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ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4. การจราจรในช่วง
ก่อสร้างอาคาร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้
1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า -ออกโครงการ ให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู้พื้นที่โครงการได้อย่าง
ปลอดภัย
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า
หรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีด
ขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ
3. จ ากั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ที่ ใช้ ในการขนส่ งวั ส ดุ ก่ อ สร้า ง รถยนต์ เข้ า -ออก
โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เข้าสู่เขตชุมชน
4. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างใน
บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด
5. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้าหนักเกิน เพราะอาจทาให้
ถนนชารุด
6. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
7. จัดให้มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนคือภายในช่วงเวลา
9.00-15.00 น.และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
มีผู้ใช้ถนนมากที่สุด เพื่อลดการติดขัดของจราจร
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะดาเนินการ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. การจราจร
ในระยะดาเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้
1. มาตรการห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถ โดยผู้พักอาศัยสามารถจอดรถได้ตามจานวน
ที่ มี อ ยู่ แ ละติ ด ป้ ายห้ า มจอดรถนอกโครงการ พร้อ มจั ด ให้ มี พ นั ก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัยคอยสารวจ และคอยอานวยความสะดวกอยู่สม่าเสมอ
2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความ
สะดวก โดยจัดให้รถของผู้ที่มาก่อนจอดด้านในก่อนและจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ
3. จั ด ให้ มี พ นั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย คอยอ านวยความสะดวก บริ เวณทาง
เข้า-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ
4. ทางโครงการได้ ติ ด ต่ อ และประสานรถรั บ จ้ า ง รถตู้ และรถแท็ ก ซี่ เพื่ อ คอย
ให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
5. ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ผู้ พั ก อาศั ย ภายในโครงการห้ า มจอดรถยนต์ ข วางปากทาง
เข้า-ออกของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีด ขวางการจราจรของผู้สัญจร
ไปมาบนถนนดังกล่าว
6. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกาหนด
ตามที่เสนอในรายงานตลอดไป
7. จัดให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ให้กับรถของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้รถของผู้อยู่อาศัยภายใน
โครงการเข้า-ออกได้สะดวก โดยไม่ต้องแลกบัตร
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะดาเนินการ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

2. การป้ อ งกั น ด้ า นคุ ณ ภาพ 1. ควบคุ มความเร็ว ของรถภายในโครงการ เช่น ป้ ายจากัด ความเร็ว สั น นู น ลด
อากาศในระยะดาเนินการ
ความเร็ว
2. ทาความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง
3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมายกาหนด โดยปลูกพืชคลุม
พื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
4.หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจาสม่าเสมอ
5.จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้ นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิด
ต่างๆ เพือ่ เป็นแนวกาบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
6.เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง
7.ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ
8.เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 และไม่มีสาร CFCs เป็น
ส่วนประกอบ
9.ดูแลระบบปรับอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
10.ห้ามวางป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างอื่ นใด บังหรือกีดขวางบริเวณช่องเปิด โล่งชั้นลาน
จอดรถยนต์
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะดาเนินการ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

3.การป้ อ งกั น ด้ านสุ น ทรี ย ภาพ 1. โครงการจัดให้มีพื้นทีสีเขียว
แ ล ะ ทั ศ นี ย ภ า พ ใ น ร ะ ย ะ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดี และสวยงามตาม
ดาเนินการ
แบบอยู่เสมอ
3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิด ทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อ
ผู้พบเห็น
4. ทาการตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่
พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร
5. ดูแลรั กษาพื้ น ที่สี เขียวของต้ นไม้ ในโครงการให้ สวยงาม และมีค วามสมบูรณ์
อยู่เสมอ
6. ออกแบบอาคารโดยเลื อ กใช้ สี อ าคารที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและใช้ สี อ่ อ น
เพื่อให้เกิดความสบายตา
7. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังแสงแดด
หรือทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับ เจ้าของโครงการ
ในการแก้ ไ ขผลกระทบดั ง กล่ า วได้ ทั้ ง นี้ ใ ห้ แ จ้ ง เจ้ า ของโครงการได้ ตั้ ง แต่ เริ่ ม
การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็น
เวลา 1 ปี
8. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่า
มีเรื่องร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

แบบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1
โครงการ “ศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
สาหรับโครงการ Golden Sea Pattaya”
ตั้งอยู่ทตี่ าบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จากัด สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 316/153 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง
จั งหวั ด ชลบุ รี มี ความประสงค์ ที่จะเปลี่ ยนประเภทการใช้ อาคาร เพื่ อให้มี ความเหมาะสมกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว โดยเปลี่ ย นการใช้ อ าคารจากอาคารอยู่ อ าศั ย รวมมาเป็ น อาคารประเภทโรงแรม โดยใช้ ชื่ อ โครงการว่ า
โครงการ Golden Sea Pattaya ตั้งอยู่ที่ ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อาคาร 7 ชั้น จานวน 2
อาคาร มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร มีพื้นที่แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร มีที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียวในโครงการ พร้อมทั้ง
สาธารณูปโภคอื่นๆ เหมาะสมแก่การพักอาศัย และมีเส้นทางเข้าออกที่สะดวก
ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สาหรับโครงการ Golden
Sea Pattaya เพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการต่อไป ก่อนดาเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในลาดับต่อไป โดยทางโครงการฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดาเนินการศึกษาและ
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว
ผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) ................................................................................. โทรศัพท์........................................
อยู่บ้านเลขที.่ .............. หมู่ท.ี่ .............. ตาบล........................... อาเภอ................................. จังหวัด....................................
ข้อมูลสถานที่ (ข้อมูลทั่วไป).................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้สัมภาษณ์ ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง).....................................................................................................................
สัมภาษณ์เมื่อ วันที่................ เดือน........................................ พ.ศ. ........................
ประเภทของกลุ่มบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์
( ) กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก
( ) 1.1 ติดพื้นที่โครงการ
( ) 1.2 กลุ่ม ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
( ) กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง
( ) 2.1 กลุ่มที่อยู่ระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
( ) 2.2 กลุ่มที่อยู่ระยะมากกว่า 500-1,200 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
( ) กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล
( ) กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ
( ) กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 20-29 ปี
( ) 30-39 ปี
( ) 40-49 ปี
( ) 50-59 ปี
( ) 60 ปีขึ้นไป
ศาสนา
( ) พุทธ
( ) อิสลาม
( ) คริสต์
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
ภูมิลาเนา
( ) เกิดที่นี่
( ) ย้ายมาจากที่อื่น (ระบุ) อาเภอ.............................. จังหวัด..............................
สาเหตุการย้าย..............................
ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ไม่ได้เรียนหนังสือ
( ) ระดับประถมศึกษา ( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
(1)

(2)
(3)

(4)

อาชีพหลัก
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
( ) รับจ้างทั่วไป
( ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ( ) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) ประมง/เกษตรกรรม
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
อาชีพเสริม
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม
( ) ประกอบอาชีพเสริม
รายได้ต่อเดือนประมาณ
( ) ไม่มีรายได้
( ) น้อยกว่า 15,000 บาท
( ) 15,001-20,000 บาท
( ) 20,001 บาท-35,000 บาท
( ) 35,001-40,000 บาท
( ) 40,001-45,000 บาท
( ) 45,001-50,000 บาท
( ) 50,000 บาท ขึ้นไป
รายจ่ายในครัวเรือนต่อเดือนประมาณ
( ) ไม่มีเงินเดือน
( ) น้อยกว่า 10,000 บาท
( ) 10,001-20,000 บาท
( ) 20,001 บาท-30,000 บาท
( ) 30,001-40,000 บาท
( ) 40,001-50,000 บาท
( ) 50,001 บาท ขึ้นไป

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1)
(2)

(3)

น้าใช้ในครัวเรือน มาจาก
( ) น้าประปา
(
( ) น้าฝน
(
การปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนนามาใช้
( ) ไม่ได้ทา
( ) ทา โดยการ
(
( ) กรองด้วยเครื่องกรองน้า (
น้าดื่มในครัวเรือน มาจาก
( ) น้าประปา
(
( ) น้าฝน
(

) ซื้อน้าเป็นขวด/แกลลอน/ถัง
) อื่นๆ ระบุ..............................

(

) บ่อน้าบาดาล

(

) บ่อน้าบาดาล

) ต้ม
) ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน
) ซื้อน้าเป็นขวด/แกลลอน/ถัง
) อื่นๆ ระบุ..............................
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(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

การปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนนามาดื่ม
( ) ไม่ได้ทา
( ) ทา โดยการ
( ) ต้ม
( ) กรองด้วยเครื่องกรองน้า ( ) ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน
น้าทิ้งที่เกิดจากการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัว กาจัดโดย
( ) ระบายลงท่อระบายน้าสาธารณะโดยตรง
( ) ระบายลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง
( ) มีการบาบัดขั้นต้นก่อน แล้วจึงระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
( ) มีการบาบัดขั้นต้นก่อน แล้วจึงปล่อยให้ซึมลงดิน
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
การกาจัดมูลฝอยภายในครัวเรือน
( ) เผา
( ) ทิ้งในถังมูลฝอยสาธารณะ
( ) ฝังกลบ
( ) ทาปุ๋ยหมัก
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
สถานรักษาพยาบาลเมื่อท่านหรือบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) โรงพยาบาลของรัฐ ..................................... ( ) โรงพยาบาลเอกชน .............................. ( ) คลินิก
( ) ศูนย์บริการสาธารณสุข .............................. ( ) ซื้อยามารักษาเอง
( ) อื่นๆ
การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมาของท่านหรือบุคคลในครัวเรือน
( ) ไม่มี
( ) มี ป่วยเป็น (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
( ) 1. โรคระบบหายใจ เช่น โรคอหิวาตกโรค โรควัณโรค โรคบิด โรคไข้รากสาด โรคพิษสุนัขบ้า โรคอีสุกอีใส
( ) 2. โรคเนื้องอก (รวมมะเร็ง) เช่น เนื้องอกร้ายของอวัยวะย่อยอาหาร เนือ้ งอกร้ายของอวัยวะ
สืบพันธุ์ชาย-หญิง เนื้องอกร้ายของอวัยวะกระดูก
( ) 3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน เช่น โรคเนื้องอก โรคโลหิตจาง
โรคทาลัสซีเมีย
( ) 4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอริซึม เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคคอพอก
( ) 5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม เช่น ภาวะปัญญาอ่อน โรคจิต ภาวะซึมเศร้า โรคประสาท
( ) 6. โรคระบบประสาท เช่น โรคลมชัก โรคไมเกรน โรคพาร์คินสัน โรคอัลไซเมอร์
( ) 7. โรคตา (รวมส่วนประกอบของตา) เช่น โรคต้อหิน โรคเส้นประสาทตาอักเสบ
( ) 8. โรคหูและปุ่มกกหู เช่น ปวดหู สูญเสียการได้ยิน
( ) 9. โรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น โรคความดันสูง โรคริดสีดวงทวาร โรคหัวใจล้มเหลว
( ) 10. โรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
( ) 11. โรคระบบย่อยอาหาร (รวมโรคในช่องปาก) เช่น โรคไส้ติงอักเสบ โรคกระเพาะ โรคลาไส้อักเสบ ฟันผุ
( ) 12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง เช่น โรคลมพิษ โรคสะเก็ดเงิน โรคหนังแข็งเฉพาะที่
( ) 13. โรคระบบกล้ามเนื้อ (รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม) เช่น โรคข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคเกาต์
( ) 14. โรคระบบสืบพันธุร์ ่วมปัสสาวะ เช่น โรคไตวาย โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
( ) 15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะคลอด เช่น ตั้งครรภ์นอกมดลูก คลอดก่อนกาหนด
ติดเชื้อหลังคลอด
( ) 16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วัน หลังคลอด) เช่น การเสียเลือดของทารกในครรภ์
การขาดสารอาหารในทารก ติดเชื้อไวรัสแต่กาเนิด
( ) 17. รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ เช่น ตาห่าง ศีรษะใหญ่
ผิดปกติ ปากแหว่งและเพดานโหว่
( ) 18. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจาแนก
โรคได้ เช่น โรคกรน โรคดีซ่าน โรคท้องมาน
( ) 19. การเป็นพิษและผลที่ตามมา เช่น การเคลื่อนของข้อไหล่ กะโหลกศีรษะร้าว อกยุบ กระดูกหัก
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(
(
(

) 20. อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
) 21. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ป่วยหรือตาย เช่น อุบัติเหตุ ตั้งใจทาร้ายตนเอง ถูกทาร้าย
) อื่นๆ....................................

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาในพื้นทีช่ มุ ชนปัจจุบัน
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

สูง

ระดับความรุนแรง
ปานกลาง
ต่า

ไม่มี

ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ปัญหาน้าเน่าเสีย
ปัญหาการระบายน้า/น้าท่วม
ปัญหาด้านมูลฝอย
ปัญหาความสกปรก
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
อุบัติเหตุจากการจราจร
เสียงดังรบกวน
ฝุ่นละออง
ความสั่นสะเทือน
ความแออัดของที่อยู่อาศัย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
สุขภาพเสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อม
ทัศนียภาพเปลี่ยนไป

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
5.1
ท่านทราบหรือเคยรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ ในบริเวณนี้หรือไม่
( ) ทราบ/รับรู้ จาก..................................... ( ) ไม่ทราบ
5.2
ท่านต้องการให้เจ้าของโครงการดาเนินการอะไรบ้าง เมื่อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
( ) ไม่ต้องการ
( ) รับคนในชุมชนเข้าไปทางาน
( ) ควบคุมสภาพแวดล้อม
( ) อื่นๆ ระบุ ……………………
5.3
ท่านคิดว่าการดาเนินโครงการจะส่งผลกระทบทางบวกต่อท่านและชุมชนของท่านหรือไม่
( ) ไม่ส่งผลกระทบ
( ) ส่งผลกระทบ (ตอบข้อ 5.4 )
( ) ไม่มีความคิดเห็น
5.4 ท่านคิดว่าการดาเนินโครงการจะมีผลกระทบทางบวกต่อท่านและชุมชนของท่านที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ (ตอบ
มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ทาให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการหาที่พักเพิ่มมากขึ้น
( ) ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น
( ) ทาให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าและบริการของผู้มาใช้บริการในโครงการ
( ) ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม
( ) ทาให้ธุรกิจการค้าในละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
( ) อื่นๆ ระบุ ............................................................................
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ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

(1) ท่านคิดว่าอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
ระดับ

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(2)
(3)

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่มี

ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม
ทาให้เกิดเสียงดัง
ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน
เกิดปัญหาต่อระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า
ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ทาให้เกิดอัคคีภัย
ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง
ความคิดเห็นหรือทัศนคติในภาพรวมของท่านที่มีต่อโครงการ
( ) ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ
( ) ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก
( ) ผลกระทบด้านบวกและด้านลบพอๆ กัน
( ) ไม่มีความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่มีต่อโครงการ
1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้
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แบบสัมภาษณ ครั้งที่ 2
โครงการ “ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
สําหรับโครงการ Golden Sea Pattaya”
ตั้งอยูที่ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริษั ท สยาม ฮารเบอร จํากัด สํานั กงานใหญตั้งอยูเลขที่ 316/153 หมูที่ 10 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุ ง
จังหวัด ชลบุ รี มี ความประสงคที่ จะเปลี่ ยนประเภทการใช/ อาคาร เพื่ อให/ มี ความเหมาะสมกั บสภาวะการตลาดที่ เปลี่ ยนแปลง
อยางรวดเร็ ว โดยเปลี่ ย นการใช/ อ าคารจากอาคารอยู อาศั ย รวมมาเป5 น อาคารประเภทโรงแรม โดยใช/ ชื่ อ โครงการวา
โครงการ Golden Sea Pattaya ตั้งอยูที่ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุ รี ประกอบด/วย อาคาร 7 ชั้น จํานวน 2
อาคาร มีความสูงไมเกิน 23 เมตร มีพื้นที่แตละอาคารไมเกิน 10,000 ตารางเมตร มีที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียวในโครงการ พร/อมทั้ง
สาธารณูปโภคอื่นๆ เหมาะสมแกการพักอาศัย และมีเส/นทางเข/าออกที่สะดวก
ปIจจุบัน โครงการอยูระหวางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล/อม (EIA) สําหรับโครงการ Golden
Sea Pattaya เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล/อมจังหวัดชลบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ดําเนินการตอไป กอนดําเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใช/อาคารในลําดับตอไป โดยทางโครงการฯ ได/มอบหมายให/มหาวิทยาลัยบูรพา เป5นผู/ดําเนินการศึกษาและ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล/อม (EIA) ดังกลาว
ผู'ให'สัมภาษณ
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) ................................................................................. โทรศัพท........................................
อยูบ/านเลขที.่ .............. หมูที.่ .............. ตําบล........................... อําเภอ................................. จังหวัด....................................
ข'อมูลสถานที่ (ข/อมูลทั่วไป).................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู'สัมภาษณ ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง).....................................................................................................................
สัมภาษณเมื่อ วันที่................ เดือน........................................ พ.ศ. ........................

1

สวนที่ 6 มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบ
ตารางที่ 1 ให/แสดงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะกอสร/าง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'

1. ฝุVนละอองจากการกอสร/าง 1. จัดให/มีเจ/าหน/าที่จากโครงการเข/าพบผู/พักอาศัยข/างเคียงเป5นประจําตลอดชวงเวลา
และการขนสงวัสดุกอสร/าง กอสร/างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการกอสร/างโครงการ หากมีปIญหาเกิดขึ้นต/องหา
แนวทางแก/ไขอยางเรงดวน
2. จํากัดความเร็วยานพาหนะที่ ใช/ขนสงดิน และวัสดุกอสร/างให/ มีความเร็วไมเกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
3. ในการบรรทุกวัสดุกอสร/างให/จัดการหาวัสดุปWดคลุมท/ายรถให/มิดชิด ทั้งด/านบนและ
ด/านข/างทั้ง 3 ด/าน เพื่อปXองกันการปลิวฟุXง และรวงหลนของวัสดุ
4. จัดให/มีการใช/เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช/
ในการกอสร/างให/อยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
5. ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสร/างชวงเวลา 08.00 น. 11.00 น. และ 14.00 น. ทุกวัน
และฉีดพรมน้ําทุกครั้งกอนกวาดพื้น และทําความสะอาดพื้นผิวเพื่อลดการฟุXงกระจาย
ของฝุVนละออง
6. ใช/ผ/าใบหรือวัสดุที่คล/ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังด/านนอกมีความสูงเทากัน
กับอาคารขณะกอสร/างตลอดแนวอาคาร เพื่อปXองกันฝุVนละอองหรือเศษวัสดุกอสร/างที่
เกิดจากการกอสร/าง หรือตกแตงในพื้นที่ชั้นสูงๆ ของอาคารที่อาจจะตกหรือปลิวไปสู
พื้นที่โครงการ และจะต/องรักษาให/อยูในสภาพดีอยูตลอดการกอสร/าง

2

ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ตอ) ให/แสดงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะกอสร/าง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'

1. ฝุVนละอองจากการกอสร/าง
และการขนสงวัสดุกอสร/าง
(ตอ)

7. บริเวณปากทางเข/า-ออกพื้นที่โครงการ ต/องปWดทึบตลอดเวลา เปWดเฉพาะเมื่อมีรถ
เข/า-ออก และต/องรักษาพื้นผิวให/สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุVน ตกค/าง
จนการกอสร/างแล/วเสร็จ
8. ไมขนสงวัสดุอุปกรณกอสร/างในชั่วโมงเรงดวนเพื่อปXองกันปIญหาการจราจรติดขัด
9. จั ด เจ/ า หน/ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ของโครงการอํ า นวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาการกอสร/าง และเพิ่มเจ/าหน/าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางแยกกรณี
มีการขนสงวัสดุกอสร/าง
10. ไมทําการขนสงวัสดุกอสร/างในชวงเวลากลางคืน
11. ยานพาหนะที่ใช/ต/องไมบรรทุกน้ําหนักเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
12. จัดให/มีปลองยางทิ้งเศษวัสดุกอสร/างจากที่สูง และลําเลียงทิ้งลงทุกวันในชวงเวลา
15.00-16.00 น. ยกเว/นวันเสาร-อาทิตย เนื่องจากเป5นวันพักผอนของชุมชน
13. จั ด ให/ มี ก ารขนย/ า ยวั ส ดุ อ อกจากพื้ น ที่ ก อสร/ า งทุ ก วั น เพื่ อ ปX อ งกั น การสะสม
โดยรถบรรทุกที่ใช/ทําการขนสงต/องมีการปWดคลุมด/วยผ/าใบให/มิดชิดเพื่อปXองกันเศษ
วัสดุตกหลนบนถนนภายนอก หรือเกิดฝุVนฟุXงกระจายขณะรถวิ่ง
14. การกระทําใดๆที่ทําให/เกิดมลภาวะต/องจัดทําในพื้นที่ที่คลุมผ/าใบหรือในห/องที่มี
หลังคา และผนังปWดด/านข/างอีก 3 ด/าน
15. จั ด ให/ มี ห/ องเก็ บ เสี ย งและฝุV น ในการตั ดการเจี ย รกระเบื้ อ งปู พื้ น และวั ส ดุ ต างๆ
พร/อมทั้งจัดอุปกรณกันเสียงและฝุVนสําหรับคนงาน

3

ความคิดเห็น

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ตอ) ให/แสดงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะกอสร/าง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'

2. เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น 1. รั้วโดยรอบตัวอาคาร ด/วยทอเหล็กและ ปWดขึงชองวางด/วยผ/าใบทึบและมีที่ยึดติด
จากการกอสร/างอาคาร
บนโครงอาคารในแตละชั้น เพื่อความแข็งแรง
2. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ชั่วคราว ความสูง 3.00 เมตร รอบโครงการ เพื่อลดระดับ
เสียงรบกวนและบดบังทัศนียภาพ
3. หันทิศทางของอุปกรณ เครื่องจักรที่อาจกอให/เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่ออนไหวที่
อยูใกล/เคียง
4. จัดเครื่องมือกอสร/าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ตางๆ ไว/ให/หางจากบริเวณชุมชน
อาคารที่พักอาศัยที่อยูติดกับพื้นที่โครงการให/มากที่สุดเทาที่จะทําได/
5. ไมทํากิจกรรมตางๆ ที่กอให/เกิดเสียงดังพร/อมกันในเวลาเดียวกัน
6. ลดจํานวนเครื่องจักรกลที่ใช/งานในบริเวณที่อยูใกล/เคียงกัน
7. กรณีใช/อุปกรณ เครื่องจักรที่ต/องมีการตอกที่กอให/เกิดเสียงดังต/องหาวัสดุ เชน
กระสอบหรืออื่นๆ มารองรับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรม
8. เลือกใช/อุปกรณและวิธีการกอสร/างที่กอให/เกิดเสียงรบกวนน/อยที่สุด
9. ใช/เสาเข็มเจาะในการกอสร/างโครงการ
10. จัดให/มีวิศวกรดูแลการกอสร/างอยางใกล/ชิด และควบคุมการกอสร/างให/ถูกต/อง
ตามหลักวิศวกรรมและสงผลกระทบตอข/างเคียงน/อยที่สุด
11. ตรวจวัดการทรุดตัวและเอียงตัวของอาคารข/างเคียงโครงการ โดยติดตั้งอุปกรณ
ตรวจวัด ตลอดระยะเวลาขณะกอสร/าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน

4

ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ตอ) ให/แสดงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะกอสร/าง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'

2. เสียงและความสั่นสะเทือน 12. กํ าหนดภาระบรรทุ ก ของรถบรรทุ ก วั ส ดุ อุ ป กรณกอสร/ างไมให/ บ รรทุ ก น้ํ า หนั ก
จากการกอสร/างอาคาร (ตอ) เกินกวาเกณฑที่กําหนด
13. ติดตั้งอุปกรณเพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคําแนะนําของผู/ผลิตเครื่องจักร
14. จํ า กั ด ความเร็ ว ของรถที่ ข นสงวั ส ดุ อุ ป กรณกอสร/ า ง ให/ มี ค วามเร็ ว ไมเกิ น 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
15. กําหนดชวงเวลาการกอสร/างฐานราก และกิจกรรมที่อาจกอให/เกิดความสั่นสะเทือน
ใชวงเวลา 09.00-16.00 น. เทานั้น
16. กอสร/างประเภทที่จะกอให/เกิดแรงสั่นสะเทือนจะต/องทํางานเฉพาะเวลากลางวัน
เทานั้น และให/หยุดทํางานวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เพื่อไมให/รบกวน
ตอประชาชนที่อยูใกล/เคียงโดยรอบ
17. จัดให/มีกลองรับความคิดเห็ นติ ดตั้งไว/ที่ปX อมยามเพื่ อรับ เรื่องร/องเรียนหากพบวา
มีเรื่องร/องเรียนต/องดําเนินการแก/ไขปIญหาทันที
18. จัดให/มีนโยบายในการรับผิดชอบ และชดใช/ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใด
ได/รับผลกระทบจากการกอสร/างโครงการ โดยเข/าไปแก/ไขและให/ความชวยเหลือในทันที
19. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการกอสร/างอาคาร โดยจะต/องครอบคลุมถึงคาเสียหาย
จากอาคารข/างเคียงเสียหายจากการกอสร/างด/วย
20. จัดจ/างผู/รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให/มีผู/ควบคุมงานกอสร/างให/ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว/ในรายการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่ได/รับความเห็นชอบอยาง
เครงครัด
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ความคิดเห็น

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ตอ) ให/แสดงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะกอสร/าง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'

3. ความปลอดภั ย และการ 1. จัดให/มีรั้วความสูง 3.00 เมตร ล/อมรอบโครงการ และติดตั้งปXายเขตกอสร/างห/าม
ปXองกันอัคคีภัยในชวงกอสร/าง บุคคลทีไมเกี่ยวข/องเข/าไปภายในบริเวณพื้นที่กอสร/าง
อาคาร
2. ติ ด ตั้ ง ปX า ยชื่ อ โครงการและเบอรโทรศั พ ทติ ด ตอในตํ า แหนงที่ บุ ค คลภายนอก
สามารถเห็นได/อยางชัดเจน
3. จัดเจ/าหน/าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณเข/า - ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออํานวย
ความสะดวกด/ านการจราจรและความปลอดภั ย และปX อ งกั น ไมให/ ค นงานออกสู
ภายนอกพื้นที่กอสร/าง
4. จัดเตรีย มอุป กรณปX องกัน อุ บั ติเหตุ ให/ แกคนงาน เชน หมวกนิ รภั ย แวนตานิ รภั ย
หน/ากากกันฝุVน ถุงมือ เป5นต/น เพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงาน
5. นํารายละเอียดมาตรการปXองกันและแก/ไขผลกระทบสิ่งแวดล/อมของโครงการ มา
ติดไว/บริเวณพื้นที่กอสร/างโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได/ชัดเจน
6. เมื่อทําโครงสร/างอาคารต/องทํา Chain Link ยื่น จากอาคาร เพื่อกัน เศษวัสดุรวง
หลนและย/ายตามไปหรือจัดให/มีทุก 2 ชั้น
7. จัดให/มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องต/นไว/ภายในพื้นที่กอสร/าง
8. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยและการใช/อุปกรณปXองกันอัคคีภัยแก
หัวหน/ าคนงานหรือจัดหาคูมือรักษาความปลอดภัยในการกอสร/างพร/อมชี้แจงเรื่อง
รักษาความปลอดภัยและปXองกันอัคคีภัยให/ดียิ่งขึ้น
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ตอ) ให/แสดงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะกอสร/าง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'

3. ความปลอดภั ย และการ 9. จั ด ให/ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบตอชี วิ ต คนงานและทรั พ ยสิ น ของ
ปXองกันอัคคีภัยในชวงกอสร/าง บุคคลภายนอก โดยแสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยไว/ในบริเวณพื้นที่กอสร/าง
อาคาร (ตอ)
10. ไมอนุญาตให/บุคคลภายนอกเข/าพื้นที่โครงการกอนได/รับอนุญาต
11. เก็ บ วั ส ดุ ที่ ติ ด ประกายไฟได/ งายหางจากบริ เวณที่ มี ก ารเชื่ อ มหรื อ บริ เวณที่ มี
ประกายไฟ
12. ห/ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟ และขณะปฏิบัติงานจัดให/มีหัวหน/าคนงานคอย
กํากับดูแล และลงโทษกรณีที่มีการฝVาฝiน
13. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยูในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช/
14. จัดให/มีการตรวจสอบระบบปXองกันและเตือนอัคคีภัยให/สามารถใช/
งานได/อยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใช/การไมได/ให/รีบดําเนินการแก/ไขทันที
15. ติดปXายแนะนําการใช/อุปกรณแตละตัวไว/บริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อให/ผู/ที่อยู
ใกล/ที่เกิดเหตุสามารถใช/ได/ทันที
16. จัดเก็บอุปกรณไฟฟXาและอุปกรณกอสร/างตางๆให/เป5นระเบียบเรียบร/อย
17. จัดให/ มีการอบรมและซ/อมการอพยพคนกรณี เพลิ งไหม/ โดยติ ดตอประสานกั บ
สถานีดับเพลิงแสนสุข ให/มาจัดการอบรมและซักซ/อมแผนอพยพหนีไฟให/กับโครงการ
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ความคิดเห็น

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 (ตอ) ให/แสดงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะกอสร/าง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4. การจราจรในชวง
กอสร/างอาคาร

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'
1. จัดให/มีปXายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข/า-ออกโครงการ ให/สามารถ
มองเห็นได/อยางชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข/าสู/พื้นที่โครงการได/อยาง
ปลอดภัย
2. จัดให/มีเจ/าหน/าที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกให/กับรถที่จะเข/า
หรือออกจากโครงการให/สามารถเข/า-ออกโครงการได/โดยสะดวกและปลอดภัย ไมกีด
ขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ
3. จํ า กั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ที่ ใช/ ในการขนสงวั ส ดุ ก อสร/ า ง รถยนตเข/ า-ออก
โครงการ รวมถึงรถของผู/รับเหมาไมให/เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เข/าสูเขตชุมชน
4. ห/ามมิให/จอดรถบรรทุกเพื่ อรอขนสงดิน หรือรับสงคนงาน หรือวางวัสดุกอสร/างใน
บริเวณด/านหน/าโครงการ เพื่อปXองกันการกีดขวางการจราจรอยางเด็ดขาด
5. ควบคุมรถที่ใช/ขนสงวัสดุอุปกรณกอสร/างไมให/บรรทุกน้ําหนักเกินเพราะอาจทําให/
ถนนชํารุด
6. ในการบรรทุ กวัสดุที่ใช/ในการกอสร/างต/ องขับ รถด/วยความระมัดระวังเป5 นพิ เศษ
โดยเฉพาะระยะที่ผานชุมชนและจุดเข/า-ออกพื้นที่โครงการ
7. จัดให/มีการขนสงดินและวัสดุกอสร/างให/อยูในชวงนอกเวลาเรงดวนคือภายในชวงเวลา
9.00-15.00 น.และหลีกเลี่ยงการใช/เส/นทางดังกลาวในชวงเวลาเรงดวน ซึ่งเป5นชวงเวลาที่
มีผู/ใช/ถนนมากที่สุด เพื่อลดการติดขัดของจราจร
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะดําเนินการ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1. การจราจร
ในระยะดําเนินการ

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'
1. มาตรการห/ามระบุเจ/าของชองจอดรถ โดยผู/พักอาศัยสามารถจอดรถได/ตามจํานวน
ที่ มี อ ยู และติ ด ปX ายห/ า มจอดรถนอกโครงการ พร/ อ มจั ด ให/ มี พ นั ก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัยคอยสํารวจ และคอยอํานวยความสะดวกอยูสม่ําเสมอ
2. จัดให/มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให/ความ
สะดวก โดยจัดให/รถของผู/ที่มากอนจอดด/านในกอนและจอดให/ตรงกับชองจอดรถ
3. จั ด ให/ มี พ นั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย คอยอํ า นวยความสะดวก บริ เวณทาง
เข/า-ออกโครงการ เพื่อไมให/เกิดผลกระทบตอผู/สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ
4. ทางโครงการได/ ติ ด ตอและประสานรถรั บ จ/ า ง รถตู/ และรถแท็ ก ซี่ เพื่ อ คอย
ให/บริการแกผู/พักอาศัยภายในโครงการ
5. ประชาสั ม พั น ธให/ ผู/ พั ก อาศั ย ภายในโครงการห/ า มจอดรถยนตขวางปากทาง
เข/า-ออกของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป5นการกีดขวางการจราจรของผู/สัญจร
ไปมาบนถนนดังกลาว
6. จัดให/มีที่จอดรถยนตของโครงการเพียงพอตอความต/องการตามกฎหมายกําหนด
ตามที่เสนอในรายงานตลอดไป
7. จัดให/มีการแจกสติ๊กเกอรให/กับรถของผู/อยูอาศัย เพื่อให/รถของผู/อยูอาศัยภายใน
โครงการเข/า-ออกได/สะดวก โดยไมต/องแลกบัตร
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 2 (ตอ) ความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะดําเนินการ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'

2. การปX อ งกั น ด/ า นคุ ณ ภาพ 1. ควบคุ มความเร็ ว ของรถภายในโครงการ เชน ปX ายจํ ากั ด ความเร็ ว สั น นู น ลด
อากาศในระยะดําเนินการ
ความเร็ว
2. ทําความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป5นประจําเพื่อปXองกันการฟุXงกระจายของ
ฝุVนละออง
3. จัดให/มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑกฎหมายกําหนด โดยปลูกพืชคลุม
พื้นที่วางทั้งหมด เพื่อไมให/เกิดฝุVนละออง
4.หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน โดยฉีดล/างถนนเป5นประจําสม่ําเสมอ
5.จัดให/มีการปลูกไม/ยืนต/นและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต/นไม/ชนิด
ตางๆ เพื่อเป5นแนวกําบังความร/อนจากเครื่องปรับอากาศ
6.เครื่องปรับอากาศ ต/องจัดให/มีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง
7.ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป5นประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ และปXองกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียตางๆ
8.เลือกใช/เครื่องปรับอากาศที่ มีฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 และไมมีสาร CFCs เป5 น
สวนประกอบ
9.ดูแลระบบปรับอากาศภายในอาคารอยูเสมอ เปWดประตูอาคารบางจุดเพื่อให/อากาศ
ถายเทได/สะดวก
10.ห/ามวางปXายหรือสิ่งปลูกสร/างอื่นใด บังหรือกีดขวางบริเวณชองเปWดโลงชั้นลาน
จอดรถยนต
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

ข'อเสนอแนะ

ตารางที่ 2 (ตอ) ความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล/อมที่โครงการได/จัดเตรียมไว/ในระยะดําเนินการ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มาตรการป-องกันและแก'ไขผลกระทบที่โครงการได'จัดเตรียมไว'

3.การปX อ งกั น ด/ านสุ น ทรี ย ภาพ 1. โครงการจัดให/มีพื้นทีสีเขียว
แ ล ะ ทั ศ นี ย ภ า พ ใ น ร ะ ย ะ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปIตยกรรมที่ออกแบบไว/ให/มีสภาพดีและสวยงามตาม
ดําเนินการ
แบบอยูเสมอ
3. ควบคุมดูแลการใช/ประโยชนอาคารของผู/พักอาศัยมิให/เกิดทัศนียภาพที่ไมดีตอ
ผู/พบเห็น
4. ทําการตัดตกแตงกิ่งไม/ภายในโครงการอยูเสมอ เพื่อปXองกันมิให/ใบไม/รวงหลนไปสู
พื้นที่บริเวณข/างเคียงอาคาร
5. ดู แลรั กษาพื้ น ที่ สี เขี ย วของต/ นไม/ ในโครงการให/ สวยงาม และมี ค วามสมบู ร ณ
อยูเสมอ
6. ออกแบบอาคารโดยเลื อ กใช/ สี อ าคารที่ เป5 น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล/ อ มและใช/ สี อ อน
เพื่อให/เกิดความสบายตา
7. เจ/าของโครงการต/องแจ/งตออาคารบ/านพักอาศัยใกล/เคียง หากถูกบดบังแสงแดด
หรือทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให/สามารถแจ/งหรือหารือกับเจ/าของโครงการ
ในการแก/ ไ ขผลกระทบดั ง กลาวได/ ทั้ ง นี้ ใ ห/ แ จ/ ง เจ/ า ของโครงการได/ ตั้ ง แตเริ่ ม
การกอสร/างอาคารจนแล/วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล/วเป5น
เวลา 1 ปn
8. จัดให/มีกลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว/ที่ปXอมยามเพื่อรับเรื่องร/องเรียน หากพบวา
มีเรื่องร/องเรียนต/องดําเนินการแก/ไขปIญหาโดยเรงดวน
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

ข'อเสนอแนะ

ภาคผนวก จ-2
กลุ่มตัวอย่างพื้นที่หลักและกลุ่มตัวอย่างพื้นที่รอง

ตำรำงที่ 1 บ้านเลขทีกลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นทีโครงการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อ-สกุล

สถำนภำพ

ประเภทอำคำร

บ้ำนเลขที่

ตำรำงที่ 1 บ้านเลขทีกลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นทีโครงการ
ลำดับ
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ชื่อ-สกุล

สถำนภำพ

ประเภทอำคำร

บ้ำนเลขที่

ตำรำงที่ 1 บ้านเลขทีกลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นทีโครงการ
ลำดับ
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ชื่อ-สกุล

สถำนภำพ

ประเภทอำคำร

บ้ำนเลขที่

ตารางที่ 2 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ-สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่
ี

ตารางที่ 2 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื่อ-สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่
ี

ตารางที่ 2 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

ชื่อ-สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่
ี

ตารางที่ 2 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

ชื่อ-สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่
ี

ตารางที่ 2 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

ชื่อ-สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่

ตารางที่ 2 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

ชื่อ-สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่

ตารางที่ 2 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

ชื่อ-สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่

ตารางที่ 3 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชือ่ -สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ี

ตารางที่ 3 บ้านเลขที่กลุ่มตัวอย่างในระยะ 501-1,100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ลาดับ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชือ่ -สกุล

สถานภาพ

ประเภทอาคาร

บ้านเลขที่
ี

ภาคผนวก จ-3
ผลการสารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1

1. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป
รำยกำร

n=121

n=302

n=76

ระยะ 100 เมตร

ระยะมำกกว่ำ 101-500 เมตร

ระยะมำกกว่ำ 501-1,100 เมตร

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

57
64
121

47.11
52.89
100.00

143
159
302

47.35
52.65
100.00

35
41
76

46.05
53.95
100.00

2. อำยุ
- ต่ากว่า 20 ปี
- 20-29 ปี
- 30-39 ปี
- 40-49 ปี
- 50-59 ปี
- 60 ปีขึ้นไป
รวม

0
9
23
59
22
8
121

0.00
7.44
19.01
48.76
18.18
6.61
100.00

4
26
68
106
71
27
302

1.32
8.61
22.52
35.10
23.51
8.94
100.00

0
11
22
32
9
2
76

0.00
14.47
28.95
42.11
11.84
2.63
100.00

3. ศำสนำ
- พุทธ
- อิสลาม
- คริสต์
- อืน ๆ
รวม

121
0
0
0
121

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

249
41
12
0
302

82.45
13.58
3.97
0.00
100.00

64
5
0
0
76

84.21
6.58
0.00
0.00
100.00

99
22
121

81.82
18.18
100.00

166
136
302

54.97
45.03
100.00

56
20
76

73.68
26.32
100.00

0
16
4
21
23
51
6
0
121

0.00
13.22
3.31
17.36
19.01
42.15
4.95
0.00
100.00

0
14
53
57
46
103
29
0
302

0.00
4.64
17.55
18.87
15.23
34.11
9.60
0.00
100.00

0
6
7
10
18
29
6
0
76

0.00
7.89
9.21
13.16
23.68
38.16
7.89
0.00
100.00

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม

- เกิดทีนี
- ย้ายมาจากทีอืน
รวม
5. ระดับกำรศึกษำสูงสุด
- ไม่ได้เรียนหนังสือ
-- ระดั
ระดับบประถมศึ
มัธยมศึกกษาษา
ตอนต้
- ระดันบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.
- อนุปริญญา/ปวส.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
รายการ
อาชีพหลัก
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
- รับจ้างทั่วไป
- พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- อื่นๆ
รวม
4. อาชีพเสริม
-ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม
-ประกอบอาชีพเสริม
รวม

n=121
ระยะ 100 เมตร
จานวน
ร้อยละ

n=302
ระยะมากกว่า 101-500
เมตร
จานวน
ร้อยละ

n=76
ระยะมากกว่า 501-1,100
จานวน
ร้อยละ

0
36
30
27
28
0
121

0.00
29.76
24.79
22.31
23.14
0.00
100.00

0
147
98
36
21
0
302

0.00
48.68
32.45
11.92
6.95
0.00
100.00

0
32
28
10
6
0

53
68
121

43.80
56.20
100.00

157
145
302

51.99
48.01
100.00

41
35

0
24
58
26
13
0
0
121

0.00
19.83
47.94
21.49
10.74
0.00
0.00
100.00

0
16
123
89
51
23
0
302

0.00
5.30
40.74
29.47
16.89
7.62
0.00
100.00

0
3
37
26
8
2
0

0
24
47
36
14
0
0
121

0.00
19.83
38.85
29.75
11.57
0.00
0.00
100.00

2
45
109
85
36
25
0
302

0.66
14.90
36.09
28.15
11.92
8.28
0.00
100.00

0
11
26
23
10
6
0

76

76

0.00
42.11
36.84
13.16
7.89
0.00
100.00
53.95
46.05
100.00

5. รายได้จากการทางานต่อเดือนประมาณ

ไม่มีเงินเดือน
- น้อยกว่า 10,000 บาท
- 10,001-20,000 บาท
- 20,001-35,000 บาท
- 35,001-45,000 บาท
- 45,001-50,000 บาท
- 50,001 บาทขึ้นไป
รวม
6. รายจ่ายในครัวเรือนต่อเดือน
ไม่มีรายจ่าย
- น้อยกว่า 10,000 บาท
- 10,001-20,000 บาท
- 20,001-30,000 บาท
- 30,001-40,000 บาท
- 40,001-50,000 บาท
- 50,001 บาทขึ้นไป
รวม

76

76

0.00
3.95
48.68
34.21
10.53
2.63
0.00
100.00
0.00
14.47
34.22
30.26
13.16
7.89
0.00
100.00

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
n=121
รายการ

อาชีพหลัก
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
- รับจ้างทั่วไป
- พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- อื่นๆ
รวม
4. อาชีพเสริม
-ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม
-ประกอบอาชีพเสริม
รวม

n=302

ระยะ 100 เมตร

n=76

ระยะมากกว่า 101-500 เมตร ระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

0
36
30
27
28
0
121

0.00
29.76
24.79
22.31
23.14
0.00
100.00

0
147
98
36
21
0
302

0.00
48.68
32.45
11.92
6.95
0.00
100.00

0
32
28
10
6
0

0.00
42.11
36.84
13.16
7.89
0.00
100.00

53
68
121

43.80
56.20
100.00

157
145
302

51.99
48.01
100.00

41
35

0
24
58
26
13
0
0
121

0.00
19.83
47.94
21.49
10.74
0.00
0.00
100.00

0
16
123
89
51
23
0
302

0.00
5.30
40.74
29.47
16.89
7.62
0.00
100.00

0
3
37
26
8
2
0

0
24
47
36
14
0
0
121

0.00
19.83
38.85
29.75
11.57
0.00
0.00
100.00

2
45
109
85
36
25
0
302

0.66
14.90
36.09
28.15
11.92
8.28
0.00
100.00

0
11
26
23
10
6
0

76

76

53.95
46.05
100.00

5. รายได้จากการทางานต่อเดือนประมาณ

ไม่มีเงินเดือน
- น้อยกว่า 10,000 บาท
- 10,001-20,000 บาท
- 20,001-35,000 บาท
- 35,001-45,000 บาท
- 45,001-50,000 บาท
- 50,001 บาทขึ้นไป
รวม
6. รายจ่ายในครัวเรือนต่อเดือน
ไม่มีรายจ่าย
- น้อยกว่า 10,000 บาท
- 10,001-20,000 บาท
- 20,001-30,000 บาท
- 30,001-40,000 บาท
- 40,001-50,000 บาท
- 50,001 บาทขึ้นไป
รวม

76

76

0.00
3.95
48.68
34.21
10.53
2.63
0.00
100.00
0.00
14.47
34.22
30.26
13.16
7.89
0.00
100.00

3. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
n=76
n=121
n=302
ระยะ 100 เมตร ระยะมากกว่า 101-500 เมตร ระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
รายการ
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1. นาใช้ในครัวเรือน มาจาก
- น้ำประปำ
- ซือน้ำ (เป็นแกลอน/ถัง)
- บ่อน้ำบำดำล
- น้ำฝน
- อื่นๆ

119
0
2
0
0
121

98.35
0.00
1.65
0.00
0.00
100.00

รวม
2. การปรับปรุงคุณภาพนาก่อนนามาใช้
119
98.35
- ไม่ได้ท้ำ
0
0.00
- ท้ำโดยกำร
0
0.00
ต้ม
2
1.65
กรองด้วยเครื่องกรองน้ำ
0
0.00
ทิงไว้ให้ตกตะกอน
121
100.00
รวม
3 นาดื่มในครัวเรือน มาจาก
0
0.00
- น้ำประปำ
121
100.00
- ซือน้ำเป็นขวด/แกลอน/ถัง
0
0.00
- บ่อน้ำบำดำล
0
0.00
- น้ำฝน
0
0.00
- อื่นๆ
121
100.00
รวม
4 การปรับปรุงคุณภาพนาก่อนนามาดื่ม
107
88.43
- ไม่ได้ท้ำ
0
0.00
- ท้ำโดยกำร
14
11.57
ต้ม
0
0.00
กรองด้วยเครื่องกรองน้ำ
0
0.00
ทิงไว้ให้ตกตะกอน
121
100.00
รวม
5 นาทิงที่เกิดจาการชาระล้างร่างกาย/ส้วม/ครัว กาจัดโดย
114
94.22
- ระบำยลงท่อสำธำรณะโดยตรง
5
4.13
- ระบำยลงพืนดินโดยตรง
2
1.65
- บ้ำบัดแล้วระบำยลงท่อสำธำรณะ
- บ้ำบัดแล้วปล่อยซึมลงดิน
0
0.00

302
0
0
0
0
302

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

76
0
0
0
0
76

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

261
0
0
41
0
302

86.42
0.00
0.00
13.58
0.00
100.00

76
0
0
0
0
76

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0
302
0
0
0
302

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0
76
0
0
0
76

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

258
0
0
44
0
302

85.43
0.00
0.00
14.57
0.00
100.00

76
0
0
0
0
76

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

158
123
21
0

52.32
40.73
6.95
0.00

58
10
8
0

76.32
13.16
10.53
0.00

3. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
n=76
n=121
n=302
ระยะ 100 เมตร ระยะมากกว่า 101-500 เมตร ระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
รายการ
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
- อื่นๆ

0
121

0.00
100.00

0
302

รวม
6 การกาจัดขยะภายในครัวเรือน
0
0.00
0
- เผำ
121
100.00
302
- ทิงในถังขยะสำธำรณะ
0
0.00
0
- ฝังกลบ
0
0.00
0
- ท้ำปุ๋ยหมัก
0
0.00
0
อื่นๆ
100.00
รวม
121
302
7 สถานรักษาพยาบาลเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
85
70.25
131
- โรงพยำบำลของรัฐ
16
13.22
125
- โรงพยำบำลเอกชน
20
16.53
46
- คลินิก
0
0.00
0
- ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
0
0.00
0
- ซือยำมำรักษำเอง
0
0.00
0
- อื่นๆ
100.00
รวม
121
302
8 การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมาของบุคคลในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
73
60.33
169
- ไม่มี
48
39.67
133
- มี (ระบุกลุ่มโรคทัง 21 กลุ่ม)
1) โรคติดเชือและปรสิต
2) โรคเนืองอก
3) โรคเลือดและอวัยวะสร้ำงเลือด
4) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
5) ภำวะแปรปรวนทำงจิต
6) โรคระบบประสำท
7) โรคตำ รวมส่วนประกอบของตำ
8) โรคหูและปุ่มกกหู
9) โรคระบบไหลเวียนเลือด
10) โรคระบบทำงเดินหำยใจ
11) โรคระบบย่อยอำหำร
12) โรคผิวหนังและเนือเยือใต้ผิวหนัง

0
2
0
0
0
1
0
0
10
30
0
3

0.00
1.65
0.00
0.00
0.00
0.83
0.00
0.00
8.26
24.79
0.00
2.48

0
0
0
0
0
0
0
0
24
74
35
0

0.00
100.00

0
76

0.00
100.00

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0
76
0
0
0
76

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

43.38
41.39
15.23
0.00
0.00
0.00
100.00

46
22
8
0
0
0
76

60.53
28.95
10.53
0.00
0.00
0.00
100.00

55.96
44.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.95
24.50
11.59
0.00

52
24

68.42
31.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.89
23.68
3.95
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
6
18
3
0

3. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
n=76
n=121
n=302
ระยะ 100 เมตร ระยะมากกว่า 101-500 เมตร ระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
รายการ
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
13) โรคระบบกล้ำมเนือรวมโครงร่ำง
14) โรคระบบสือพันธุ์ร่วมปัสสำวะ
15) ภำวะแทรกในกำรตังครรภ์
16) ภำวะผิดปกติของทำรกในระยะ
ปริก้ำเนิด
17) รูปร่ำงผิดปกติแต่ก้ำเนิด
18) อำกำรผิดปกติที่พบได้จำกกำร
ตรวจทำงคลินิก

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19) กำรเป็นพิษและผลที่ตำมมำ
20) อุบัติเหตุจำกกำรขนส่ง
21) สำเหตุจำกภำยนอกอื่นๆ
รวม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2
0
121

1.65
0.00
100.00

0
0
302

0.00
0.00
100.00

0
0
76

0.00
0.00
100.00

0
0

4. ข้อมูลสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
n=121
รายการ

n=302

ระยะ 100 เมตร
จานวน
ร้อยละ

1.ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
- สูง
62
- ปานกลาง
38
- ต่า
21
- ไม่มี
0
รวม
121
2.ปัญหานาเน่าเสีย
- สูง
20
- ปานกลาง
41
- ต่า
51
- ไม่มี
9
รวม
121
3.ปัญหาการระบายนา/นาท่วม
- สูง
16
- ปานกลาง
21
- ต่า
34
- ไม่มี
50
รวม
121
4.ปัญหาด้านมูลฝอย
- สูง
26
- ปานกลาง
51
- ต่า
33
- ไม่มี
11
รวม
121
5.ปัญหาความสกปรก
- สูง
23
- ปานกลาง
25
- ต่า
33
- ไม่มี
40
รวม
121
6.การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- สูง
23
- ปานกลาง
48
- ต่า
30
- ไม่มี
20
รวม
121
7.อุบัติเหตุจากการจราจร
- สูง
17
- ปานกลาง
24
- ต่า
27
- ไม่มี
53
รวม
121
8.เสียงดังรบกวน
- สูง
26

ระยะมากกว่า 101-500 เมตร
จานวน
ร้อยละ

n=76
ระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
จานวน
ร้อยละ

51.24
31.40
17.36
0.00
100.00

113
89
66
34
302

37.42
29.47
21.85
11.26
100.00

32
15
17
12
76

42.10
19.74
22.37
15.79
100.00

16.53
33.88
42.15
7.44
100.00

62
81
96
63
302

20.53
26.82
31.79
20.86
100.00

16
28
19
13
76

21.05
36.84
25.00
17.11
100.00

13.22
17.36
28.10
41.32
100.00

63
75
105
59
302

20.86
24.83
34.77
19.54
100.00

13
21
26
16
76

17.11
27.63
34.21
21.05
100.00

21.49
42.15
27.27
9.09
100.00

63
106
63
70
302

20.86
35.10
20.86
23.18
100.00

24
30
12
10
76

31.58
39.47
15.79
13.16
100.00

19.01
20.66
27.27
33.06
100.00

27
69
102
104
302

8.94
22.85
33.77
34.44
100.00

13
16
29
18
76

17.11
21.05
38.16
23.68
100.00

19.01
39.67
24.79
16.53
100.00

63
89
91
59
302

20.86
29.47
30.13
19.54
100.00

12
32
18
14
76

15.79
42.11
23.68
18.42
100.00

14.05
19.83
22.31
43.81
100.00

46
85
106
65
302

15.23
28.15
35.10
21.52
100.00

14
18
17
27
76

18.42
23.68
22.37
35.53
100.00

21.49

49

16.23

9

11.84

4. ข้อมูลสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
n=121
รายการ

- ปานกลาง
- ต่า
- ไม่มี
รวม
9.ปัญหาฝุ่นละออง
- สูง
- ปานกลาง
- ต่า
- ไม่มี
รวม
10.ความสั่นสะเทือน
- สูง
- ปานกลาง
- ต่า
- ไม่มี
รวม
11.ความแอดอัดของที่อยู่อาศัย
- สูง
- ปานกลาง
- ต่า
- ไม่มี
รวม
12.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สูง
- ปานกลาง
- ต่า
- ไม่มี
รวม
13.สุขภาพเสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อม
- สูง
- ปานกลาง
- ต่า
- ไม่มี
รวม
14.ทัศนียภาพเปลี่ยนไป
- สูง
- ปานกลาง
- ต่า
- ไม่มี
รวม

n=302

ระยะ 100 เมตร
จานวน
ร้อยละ

ระยะมากกว่า 101-500 เมตร
จานวน
ร้อยละ

n=76
ระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร
จานวน
ร้อยละ

23
51
21
121

19.01
42.14
17.36
100.00

71
96
86
302

23.51
31.78
28.48
100.00

12
23
32
76

15.79
30.26
42.11
100.00

11
23
40
47
121

9.09
19.01
33.06
38.84
100.00

45
86
102
69
302

14.90
28.48
33.77
22.85
100.00

10
15
38
13
76

13.16
19.73
50.00
17.11
100.00

0
0
18
103
121

0.00
0.00
14.88
85.12
100.00

47
56
97
102
302

15.56
18.54
32.12
33.77
100.00

14
13
26
23
76

18.42
17.11
34.21
30.26
100.00

26
45
33
17
121

21.49
37.19
27.27
14.05
100.00

47
74
96
85
302

15.56
24.50
31.79
28.15
100.00

13
16
35
12
76

17.11
21.05
46.05
15.79
100.00

23
30
18
50
121

19.01
24.79
14.88
41.32
100.00

51
74
92
85
302

16.89
24.50
30.46
28.15
100.00

14
13
22
27
76

18.42
17.11
28.95
35.52
100.00

12
25
47
37
121

9.92
20.66
38.84
30.58
100.00

43
78
93
88
302

14.24
25.83
30.79
29.14
100.00

10
13
32
21
76

13.16
17.11
42.11
27.63
100.00

26
36
43
16
121

21.49
29.75
35.54
13.22
100.00

39
65
92
106
302

12.91
21.52
30.46
35.11
100.00

13
11
18
34
76

17.11
14.47
23.68
44.74
100.00

5. ข้อมูลด้านการรับรู้และความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงการ
n=302

n=121
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

ระยะ 100 เมตร

n=76

ระยะมากกว่า 101-500 เมตร ระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

121

100.00

302

100.00

76

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

121

100.00

302

100.00

76

100.00

56

18.54

16

21.05

5.1 ท่านทราบหรือเคยรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯในบริเวณนี้หรือไม่
- ทราบ/รับรู้
- ไม่ทราบ
รวม

5.2 ท่านต้องการให้เจ้าของโครงการดาเนินการอะไรบ้าง เมื่อมีโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
0
0.00
- ไม่ต้องการ
0

0.00

88

29.14

19

25.00

121

100.00

105

34.77

28

36.84

0

0.00

53

17.55

13

17.11

121

100.00

302

100.00

76

100.00

- ไม่ส่งผลกระทบ

78

64.46

155

51.32

34

44.73

ส่งผลกระทบ

8

6.61

45

14.90

20

26.32

ไม่มีความคิดเห็น

35

28.93

102

33.78

22

28.95

100.00
121
5.4 ท่านคิดว่าการดาเนินโครงการจะมีผลกระทบทางบวกต่อท่านและชุมชนของท่านที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

302

100.00

76

100.00

- รับคนในชุมชนเข้าไปทางาน
- ควบคุมสภาพแวดล้อม
- อื่นๆ
รวม
ท่านคิดว่าการดาเนินโครงการจะส่งผลกระทบทางบวกต่อท่านและชุมชนของท่านหรือไม่

รวม

ทาให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการหาที่พักเพิ่มมากขึ้น

25

20.66

107

35.43

26

34.21

ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น

56

46.28

99

32.78

16

21.05

ทาให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าและบริการของผู้มาใช้บริการในโครงการ
ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม

23

19.01

52

17.22

14

18.42

9.09

4.30

9
11

11.84

4.96

31
13

10.26

ทาให้ธุรกิจการค้าในระแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย

11
6

รวม

121

100.00

302

100.00

76

100.00

111

91.74

302

100.00

76

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ไม่มีความคิดเห็น

10

8.26

0

0.00

0

0.00

121

100.00

302

100.00

76

100.00

14.47

5.6 ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
เห็นด้วย

6. ควำมคิดเห็นและข้อห่วงกังวลสำหรับอำคำรที่ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว(ในระยะก่อสร้ำงทีมีกำรดัดแปลง อำคำร)

n=302

n=121
ระยะ 100 เมตร
จำนวน
ร้อยละ
1.ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป
- สูง
17
14.05
- ปานกลาง
18
14.88
- ต่า
52
42.97
- ไม่มี
34
28.10
รวม
121
100.00
2.ทำให้เกิดเสียงดัง
- สูง
19
15.70
- ปานกลาง
23
19.01
- ต่า
45
37.19
- ไม่มี
34
28.10
รวม
121
100.00
3.ทำให้เกิดฝุน่ ละอองฟุ้งกระจำย
- สูง
23
19.01
- ปานกลาง
26
21.49
- ต่า
43
35.53
- ไม่มี
29
23.97
รวม
121
100.00
4.ทำให้เกิดกำรสั่นสะเทือน
- สูง
18
14.88
- ปานกลาง
21
17.36
- ต่า
32
26.45
- ไม่มี
50
41.32
รวม
121
100.00
5.เกิดปัญหำต่อระบบสำธำรณูปโภค
- สูง
73
60.33
- ปานกลาง
36
29.75
- ต่า
12
9.92
- ไม่มี
0
0.00
รวม
121
100.00
6.ทำให้เกิดปัญหำกำรระบำยนำ
- สูง
20
16.53
- ปานกลาง
18
14.88
- ต่า
47
38.84
- ไม่มี
36
29.75
รวม
121
100.00
7.ทำให้เกิดปริมำณมูลฝอย/ควำมสกปรก
- สูง
42
34.71
- ปานกลาง
56
46.28
- ต่า
23
19.01
รำยกำร

ระยะมำกกว่ำ 101-500 เมตร
จำนวน
ร้อยละ

n=76
ระยะมำกกว่ำ 501-1,100 เมตร
จำนวน
ร้อยละ

59
51
87
105
302

19.54
16.89
28.81
34.77
100.00

16
19
14
27
76

21.05
25.00
18.42
35.53
100.00

36
57
98
111
302

11.92
18.87
32.45
36.76
100.00

11
19
20
26
76

14.47
25.00
26.32
34.21
100.00

51
61
84
106
302

16.89
20.20
27.81
35.10
100.00

11
15
29
21
76

14.47
19.74
38.16
27.63
100.00

16
89
94
103
302

5.30
29.47
31.13
34.10
100.00

6
11
26
33
76

7.89
14.47
34.21
43.43
100.00

125
99
47
31
302

41.40
32.78
15.56
10.26
100.00

45
12
9
10
76

59.21
15.79
11.84
13.16
100.00

69
87
106
40
302

22.85
28.81
35.09
13.25
100.00

14
17
32
13
76

18.42
22.37
42.11
17.11
100.00

87
123
61

28.81
40.73
20.20

28
23
12

36.84
30.26
15.79

6. ควำมคิดเห็นและข้อห่วงกังวลสำหรับอำคำรที่ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว(ในระยะก่อสร้ำงทีมีกำรดัดแปลง อำคำร)

n=302

n=121
ระยะ 100 เมตร
จำนวน
ร้อยละ
- ไม่มี
0
0.00
รวม
121
100.00
8.ทำให้เกิดกำรจรำจรคับคัง่ /ติดขัด
- สูง
24
19.83
- ปานกลาง
77
63.64
- ต่า
20
16.53
- ไม่มี
0
0.00
รวม
121
100.00
รำยกำร

9.ทำให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร
- สูง
37
30.58
- ปานกลาง
31
25.62
- ต่า
26
21.49
- ไม่มี
27
22.31
รวม
121
100.00
10.ทำให้เกิดอัคคีภัย
- สูง
18
14.88
- ปานกลาง
23
19.01
- ต่า
45
37.19
- ไม่มี
35
28.93
รวม
121
100.00
11.ทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สูง
23
19.01
- ปานกลาง
12
9.92
- ต่า
51
42.14
- ไม่มี
35
28.93
รวม
121
100.00
12.ทำให้สุขภำพอนำมัยแย่ลง
- สูง
11
9.09
- ปานกลาง
23
19.01
- ต่า
36
29.75
- ไม่มี
51
42.15
รวม
121
100.00

ระยะมำกกว่ำ 101-500 เมตร
จำนวน
ร้อยละ
31
10.26
302
100.00

n=76
ระยะมำกกว่ำ 501-1,100 เมตร
จำนวน
ร้อยละ
13
17.11
76
100.00

110
89
61
42
302

36.42
29.47
20.20
13.91
100.00

19
31
11
15
76

25.00
40.79
14.47
19.74
100.00

41
85
101
75
302

13.58
28.15
33.44
24.83
100.00

9
22
34
11
76

11.84
28.95
44.74
14.47
100.00

36
73
91
102
302

11.92
24.17
30.13
33.78
100.00

11
19
17
29
76

14.47
25.00
22.37
38.16
100.00

40
66
112
84
302

13.25
21.85
37.09
27.81
100.00

10
11
35
20
76

13.16
14.47
46.05
26.32
100.00

36
61
94
111
302

11.92
20.20
31.13
36.75
100.00

13
18
32
13
76

17.11
23.68
42.11
17.11
100.00

6. ควำมคิดเห็นและข้อห่วงกังวลสำหรับอำคำรที่กอ่ สร้ำงเสร็จแล้ว (ในระยะดำเนินกำร)

n=302

n=121
ระยะ 100 เมตร
รำยกำร
จำนวน
ร้อยละ
1.ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป
- สูง
21
17.36
- ปานกลาง
28
23.14
- ต่า
42
34.71
- ไม่มี
30
24.79
รวม
121
100.00
2.ทำให้เกิดเสียงดัง
- สูง
18
14.88
- ปานกลาง
26
21.49
- ต่า
31
25.62
- ไม่มี
46
38.01
รวม
121
100.00
3.ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจำย
- สูง
12
9.92
- ปานกลาง
31
25.62
- ต่า
45
37.19
- ไม่มี
33
27.27
รวม
121
100.00
4.ทำให้เกิดกำรสั่นสะเทือน
- สูง
18
14.88
- ปานกลาง
15
12.40
- ต่า
25
20.66
- ไม่มี
63
52.06
รวม
121
100.00
5.เกิดปัญหำต่อระบบสำธำรณูปโภค
- สูง
56
46.28
- ปานกลาง
34
28.10
- ต่า
31
25.62
- ไม่มี
0
0.00
รวม
121
100.00
6.ทำให้เกิดปัญหำกำรระบำยนำ
- สูง
21
17.36
- ปานกลาง
45
37.19
- ต่า
33
27.27
- ไม่มี
22
18.18
รวม
121
100.00
7.ทำให้เกิดปริมำณมูลฝอย/ควำมสกปรก
- สูง
31
25.62
- ปานกลาง
42
34.71
- ต่า
27
22.31
- ไม่มี
21
17.36
รวม
121
100.00
8.ทำให้เกิดกำรจรำจรคับคั่ง/ติดขัด
- สูง
47
38.85
- ปานกลาง
38
31.40
- ต่า
24
19.83

ระยะมำกกว่ำ 101-500 เมตร
จำนวน
ร้อยละ

n=76
ระยะมำกกว่ำ 501-1,100 เมตร
จำนวน
ร้อยละ

59
49
88
106
302

19.54
16.23
29.14
35.09
100.00

15
19
18
24
76

19.74
25.00
23.68
31.58
100.00

42
69
89
102
302

13.91
22.85
29.47
33.77
100.00

11
19
18
28
76

14.47
25.00
23.68
36.84
100.00

54
71
84
93
302

17.88
23.51
27.81
30.80
100.00

11
13
21
31
76

14.47
17.11
27.63
40.79
100.00

16
69
91
126
302

5.30
22.85
30.13
41.72
100.00

6
10
26
34
76

7.89
13.16
34.21
44.74
100.00

104
96
63
39
302

34.44
31.79
20.86
12.91
100.00

33
17
15
11
76

43.42
22.37
19.74
14.47
100.00

69
94
96
43
302

22.85
31.13
31.79
14.24
100.00

14
17
30
15
76

18.42
22.37
39.47
19.74
100.00

87
94
88
33
302

28.81
31.13
29.14
10.93
100.00

10
14
36
16
76

13.16
18.42
47.37
21.05
100.00

97
101
62

32.12
33.44
20.53

22
31
10

28.95
40.78
13.16

6. ควำมคิดเห็นและข้อห่วงกังวลสำหรับอำคำรที่กอ่ สร้ำงเสร็จแล้ว (ในระยะดำเนินกำร)

n=302

n=121
รำยกำร
- ไม่มี
รวม

ระยะ 100 เมตร
จำนวน
ร้อยละ
12
9.92
121
100.00

9.ทำให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร
- สูง
19
15.70
- ปานกลาง
45
37.19
- ต่า
36
29.75
- ไม่มี
21
17.36
รวม
121
100.00
10.ทำให้เกิดอัคคีภัย
- สูง
10
8.26
- ปานกลาง
12
9.92
- ต่า
45
37.19
- ไม่มี
54
44.63
รวม
121
100.00
11.ทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สูง
16
13.22
- ปานกลาง
33
27.27
- ต่า
47
38.85
- ไม่มี
25
20.66
รวม
121
100.00
12.ทำให้สุขภำพอนำมัยแย่ลง
- สูง
29
23.97
- ปานกลาง
27
22.31
- ต่า
51
42.15
- ไม่มี
14
11.57
รวม
121
100.00

ระยะมำกกว่ำ 101-500 เมตร
จำนวน
ร้อยละ
42
13.91
302
100.00

n=76
ระยะมำกกว่ำ 501-1,100 เมตร
จำนวน
ร้อยละ
13
17.11
76
100.00

45
87
102
68
302

14.90
28.81
33.77
22.52
100.00

12
26
24
14
76

15.79
34.21
31.58
18.42
100.00

36
57
98
111
302

11.92
18.87
32.45
36.75
100.00

11
19
26
20
76

14.47
25.00
34.21
26.32
100.00

41
66
96
99
302

13.58
21.85
31.79
32.78
100.00

10
11
36
19
76

13.16
14.47
47.37
25.00
100.00

39
65
89
109
302

12.91
21.52
29.47
36.10
100.00

13
12
31
20
76

17.11
15.79
40.78
26.32
100.00

ตารางที่ 1 สรุปความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ (ครั้งที่ 1)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

1. อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 7 ชั้น
(โกลเด้น ซี อาคาร 1)

ข้อมูล
พื้นฐานทั่วไป
เพศ :
อายุ :

ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

อาชีพ :

มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด

อาชีพ :

มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด

ระยะก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออก
โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์
เข้า-ออก โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ

อาชีพ :

มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด

ระยะก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออก
โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์
เข้า-ออก โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ

ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
สถานภาพ :

2.
อาคารอยู่อาศัยรวม UTID COURT (อุทิศคอร์ต)
สูง 5 ชั้น บ้านเลขที่

เพศ :
อายุ :

สถานภาพ :

3.
อาคารอยู่อาศัยรวม ลัคกี้ คอร์ท
(LUCKY COURT) สูง 5 ชั้น

เพศ :
อายุ :

ข้อห่วงกังวล
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออก
โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์
เข้า-ออก โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ

สถานภาพ :

1

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ติดโครงการ (ครั้งที่ 1)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
4.
กาญ (Kan) นวดแผนไทย
อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น

ข้อมูล
พื้นฐานทั่วไป
เพศ :
อายุ :

ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด

อาชีพ :

สถานภาพ :

2

ข้อห่วงกังวล
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออก
โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์
เข้า-ออก โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ

ตารางที่ 3 สรุปความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหว (ครั้งที่ 1)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. โรงพยาบาลเมืองพัทยา
ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
ต า แ ห น่ ง :

ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทาง ≈ 240 เมตร
2. วัดชัยมงคล
ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เพศ :
อายุ :

อาชีพ :

มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
- ปัญหาทัศนียภาพ

เพศ :
อายุ :

อาชีพ : -

มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
- ปัญหาทัศนียภาพ

อาชีพ :

มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง

ตาแหน่ง :
ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก
ระยะทาง ≈ 630 เมตร
3. โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)
ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
ตาแหน่ง :

เพศ :
อายุ :

ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันตก
ระยะทาง ≈ 780 เมตร

3

ข้อห่วงกังวล
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์
เข้า-ออก โครงการ
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะก่อสร้าง
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์
เข้า-ออก โครงการ
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะก่อสร้าง
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดอัคคีภัย
- ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหว (ครั้งที่ 1)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
4. โรงเรียนอักษรพัทยา
ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
ตาแหน่ง :
ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะทาง ≈ 810 เมตร
1. มัสยิดตออะติลละห์
ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
ตาแหน่ง :

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

เพศ :
อายุ :

อาชีพ :

เพศ :
อายุ :

อาชีพ : -

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ระดับต่า
- ทาให้ทัศนีภาพเปลี่ยนไป
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง

มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ทาให้ทัศนีภาพเปลี่ยนไป
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง

ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะทาง ≈ 880 เมตร

4

ข้อห่วงกังวล
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งติดขัดจากรถยนต์
เข้า-ออก โครงการ
- ปัญหาปริมาณมูลฝอยจากโครงการ
ระยะก่อสร้าง
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ
- ทาให้เกิดอัคคีภัย
- ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตารางที่ 4 สรุปความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ (ครั้งที่ 1)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา
ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
ตาแหน่ง :

ข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไป
เพศ :
อายุ :

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
อาชีพ :

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
2. ปัญหาทัศนียภาพ

ห่างจากพื้นที่โครงการ
ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง ≈ 1,075 เมตร

ข้อห่วงกังวล
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง

ตารางที่ 5 สรุปความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล (ครั้งที่ 1)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้นาชุมชนวัดชัยมงคล
ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
ตาแหน่ง :

ข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไป
เพศ :
อายุ :

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
อาชีพ :

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ระดับสูง
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
2. ปัญหาทัศนียภาพ
3. ปัญหาการระบายน้า

5

ข้อห่วงกังวล
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- ทาให้เกิดเสียงดัง
ระยะดาเนินการ
- ทาให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร
- ทาให้เกิดเสียงดัง

ตารางที่ 6 สรุปข้อห่วงกังวลต่อโครงการ ระยะก่อสร้าง
กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
(n=121 ตัวอย่าง)
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
2) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
2) ทาให้เกิดปัญหาด้านมูลฝอย/ความสกปรก
ระดับต่า
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 42.97
2) ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 37.19
3) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 35.53
4) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 38.84
5) ทาให้เกิดอัคคีภัย ร้อยละ 37.19
6) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้เกิดปัญหาความสั่นสะเทือน
2) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (n=302 ตัวอย่าง)
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
ระดับต่า
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า
2) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
3) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป
2) ทาให้เกิดเสียงดัง
3) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
4) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน
5) ทาให้เกิดอัคคีภัย
6) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง
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กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (n=76 ตัวอย่าง)
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
2) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ระดับต่า
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป
2) ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
3) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า
4) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
5) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้เกิดเสียงดังรบกวน
2) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน
3) ทาให้เกิดอัคคีภัย

ตารางที่ 7 สรุปข้อห่วงกังวลต่อโครงการ ระยะดาเนินการ
กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (n=121
ตัวอย่าง)
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า
2) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
3) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ระดับต่า
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป
2) ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
3) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้เกิดเสียงดังรบกวน
2) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน
3) ทาให้เกิดอัคคีภัย

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (n=302 ตัวอย่าง)
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ระดับต่า
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า
2) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป
2) ทาให้เกิดเสียงดัง
3) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
4) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน
5) ทาให้เกิดอัคคีภัย
6) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง
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กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (n=76 ตัวอย่าง)
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
ระดับต่า
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า
2) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก
3) ทาให้เกิดอัคคีภัย
4) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป
2) ทาให้เกิดเสียงดัง
3) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
4) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน

ตารางที่ 8 สรุปข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชากรตัวอย่างต่อโครงการในระยะดาเนินการของประชากรตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
n= 121 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างในระยะ
100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 121 ตัวอย่าง

จากการสารวจความคิดเห็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ พบว่า
- เพศหญิง ร้อยละ 52.89
- อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 48.76
- นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00
- ภูมิลาเนาส่วนใหญ่เกิดที่นี้ ร้อยละ 81.82
- ระดับการศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 42.15
- ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 29.76
- รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ 47.94

ข้อมูลการรับรู้ ข่าวสาร
และ ทัศนคติต่อโครงการ
การสอบถามความคิด เห็ น ของกลุ่ มตั วอย่างที่ มีต่ อ สภาพปั ญ หา
จากการสารวจความคิดเห็นของ
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันในระดับต้นๆ ซึ่งพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่
ระดับสูง
- ทราบทั้ ง หมดว่าจะมีการก่อสร้าง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
โครงการ
ร้อยละ 51.24
ข้อเสนอแนะ
ระดับปานกลาง
- ต้องการให้เจ้าของโครงการควบคุม
1) ทาให้เกิดปัญหาด้านมูลฝอย ร้อยละ 42.15
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 100.00
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 39.67
3) ทาให้เกิดความแออัดของที่อยู่อาศัย ร้อยละ 37.19
ระดับต่า
1) ทาให้เกิดปัญหาน้าเน่าเสีย ร้อยละ 42.15
2) ทาให้เกิดเสียงดังรบกวน ร้อยละ 42.14
3) ทาให้เกิด ปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อม ร้อยละ
38.84
4) ทาให้เกิดทัศนียภาพเปลี่ยนไป ร้อยละ 35.54
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า/น้าท่วม ร้อยละ 41.32
2) ทาให้เกิดปัญหาความสกปรก ร้อยละ 33.06
3) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 43.81
4) ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 33.84
5) ทาให้เกิดปัญหาความสั่นสะเทือน ร้อยละ 85.12
6) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 41.32
สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน
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ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลใน
ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ สาหรับอาคารที่ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล
ระยะก่อสร้าง
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 60.33
2) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 30.58
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ
46.28
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 63.6
ระดับต่า
1) ให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 42.97
2) ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 37.19
3) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 35.53
4) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 38.84
5) ทาให้เกิดอัคคีภัย ร้อยละ 37.19
6) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ 42.14
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 41.32
2) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 42.15

ตารางที่ 8 (ต่อ) สรุปข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชากรตัวอย่างต่อโครงการในระยะดาเนินการของประชากรตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
n= 121 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100
เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน 121
ตัวอย่าง (ต่อ)
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ข้อมูลการรับรู้ ข่าวสาร
และ ทัศนคติต่อโครงการ

ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 46.28
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 38.85
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 37.19
2) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 34.71
3) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 37.19
ระดับต่า
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 34.71
2) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 37.19
3) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ 57.90
4) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 42.15
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 38.01
2) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 52.06
3) ทาให้เกิดอัคคีภัย ร้อยละ 44.63

ตารางที่ 9 สรุปข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชากรตัวอย่างต่อโครงการในระยะดาเนินการของประชากรตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
n= 302 ตัวอย่าง
ข้อมูลการรับรู้ ข่าวสาร
และ ทัศนคติต่อโครงการ
กลุ่มตัวอย่างในระยะ
จากการสารวจความคิดเห็นข้อมูลพื้นฐาน
การสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัญหา
จากการสารวจความ
มากกว่า 101-500 เมตร ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ พบว่า
สิ่ ง แวดล้ อ มปั จ จุ บั น ในระดั บ ต้ น ๆ ซึ่ ง พบว่ า ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จากขอบเขตพื้นที่
- เพศหญิง ร้อยละ 52.65
ปัจจุบัน
พบว่าส่วนใหญ่
โครงการ จานวน 302
- อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 35.10
ระดับสูง
- ทราบทั้ ง หมดว่ า จะมี ก าร
ตัวอย่าง
- นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 82.45
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ก่อสร้าง โครงการ
- ภูมิลาเนาส่วนใหญ่เกิดที่นี้ ร้อยละ 54.97
ร้อยละ 37.42
ข้อเสนอแนะ
- ระดับการศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับ
ระดับปานกลาง
- ต้องการให้เจ้าของโครงการ
ปริญญาตรี ร้อยละ 34.11
1) ทาให้เกิดปัญหาด้านมูลฝอย ร้อยละ 35.10
ควบคุมสภาพแวดล้อม
- ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 48.68 ระดับต่า
ร้อยละ 100.00
- รายได้ต่อเดือน ประมาณระหว่าง
1) ทาให้เกิดปัญหาน้าเน่าเสีย ร้อยละ 31.79
10,001-20,000 บ า ท ต่ อ เ ดื อ น ร้ อ ย ล ะ 2) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า/น้าท่วม ร้อยละ 34.77
40.74
3) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 30.13
4) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 35.10
5) ทาให้เกิดเสียงดังรบกวน ร้อยละ 31.78
6) ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 33.77
7) ทาให้เกิดความแออัดของที่อยู่อาศัย ร้อยละ 31.79
8) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 30.46
9) ทาให้เกิดสุขภาพเสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อม ร้อยละ 30.79
กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน
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ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้างและ
ระยะดาเนินการ สาหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล
ระยะก่อสร้าง
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ร้อยละ 41.40
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 36.42
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 40.73
ระดับต่า
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 35.09
2) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 33.44
3) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 37.09
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 34.77
2) ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 36.76
3) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 35.10
4) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 34.10
5) ทาให้เกิดอัคคีภัยร้อยละ 33.78
6) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 36.75

ตารางที่ 9 (ต่อ) สรุปข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชากรตัวอย่างต่อโครงการในระยะดาเนินการของประชากรตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
n= 302 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน

กลุ่มตัวอย่างในระยะ
มากกว่า 101-500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
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ข้อมูลการรับรู้ ข่าวสาร
และ ทัศนคติต่อโครงการ

ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลในระยะ
ดาเนินการ สาหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล
ระยะดาเนินการ
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ร้อยละ 34.44
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 31.13
2) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 33.44
ระดับต่า
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 31.79
2) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 33.77
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 35.09
2) ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 33.77
3) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 30.80
4) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 41.72
5) ทาให้เกิดอัคคีภัย ร้อยละ 36.75
6) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 36.10

ตารางที่ 9 สรุปข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชากรตัวอย่างต่อโครงการในระยะดาเนินการของประชากรตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
n=76 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในระยะ
มากกว่า 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 76 ตัวอย่าง

สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบใน
ปัจจุบัน
จากการสารวจความคิดเห็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การสอบถามความคิด เห็น ของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่ อสภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ พบว่า
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มปั จ จุ บั น ในระดั บ ต้ น ๆ ซึ่ ง พบว่ า ปั ญ หา
- เพศหญิง ร้อยละ 53.95
สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
- อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 42.11
ระดับสูง
- นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 84.21
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
- ภูมิลาเนาส่วนใหญ่เกิดที่นี่ ร้อยละ 73.68
ระดับปานกลาง
- ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
1) ทาให้ปัญหาน้าเน่าเสีย ร้อยละ 36.84
ร้อยละ 38.16
2) ทาให้เกิดปัญหาด้านมูลฝอย ร้อยละ 39.47
- ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 42.11
3) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 42.11
- รายได้ต่อครัวเรือน ประมาณระหว่าง
ระดับต่า
10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.68
1) ปัญหาการระบายน้า/น้าท่วม ร้อยละ 34.21
2) ทาให้เกิดปัญหาความสกปรก ร้อยละ 38.16
3) ทาให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 50.00
4) ทาให้เกิดความสั่นสะเทือน ร้อยละ 34.21
5) ทาให้เกิดความแออัดของที่อยู่อาศัย ร้อยละ 46.05
6) ทาให้เกิดสุขภาพเสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อม ร้อยละ
42.11
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
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ข้อมูลการรับรู้ ข่าวสาร
และทัศนคติต่อโครงการ
จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า
- ทราบทั้ ง หมดว่ าจะมี ก ารก่ อ สร้ า ง
โครงการ
ข้อเสนอแนะ
- ต้องการให้เจ้าของโครงการควบคุม
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 100.00

ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการ
จากการสอบถามความคิด เห็น และข้อห่วงกัง วลในระยะ
ก่อสร้างและระยะดาเนินการ สาหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จ
แล้ว และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล
ระยะก่อสร้าง
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)
ร้อยละ 59.21
2) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 36.84
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 40.79
ระดับต่า
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 35.53
2) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 38.16
3) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 42.11
4) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 44.74
5) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ 46.05
6) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อย 42.11
ระดับไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 34.21
2) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 43.43
3) ทาให้เกิดอัคคีภัย ร้อยละ 38.16

ตารางที่ 9 (ต่อ) สรุปข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชากรตัวอย่างต่อโครงการในระยะดาเนินการของประชากรตัวอย่าง (ครั้งที่ 1) ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
n=76 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ข้อมูลการรับรู้ ข่าวสาร
และทัศนคติต่อโครงการ

สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน

กลุ่มตัวอย่างในระยะ
มากกว่า 501-1,100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 76 ตัวอย่าง

-
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ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลในระยะ
ดาเนินการ โครงการ สาหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล ดังนี้
ระยะดาเนินการ
ระดับสูง
1) ทาให้เกิดปัญหาต่อระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า/ประปา) ร้อยละ 43.42
ระดับปานกลาง
1) ทาให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ร้อยละ 40.78
2) ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 34.21
ระดับต่า
1) ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้า ร้อยละ 39.47
2) ทาให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ร้อยละ 47.37
3) ทาให้เกิดอัคคีภัย ร้อยละ 34.21
4) ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ 47.37
5) ทาให้สุขภาพอนามัยแย่ลง ร้อยละ 40.78
ระดับที่ไม่มีผลกระทบ
1) ทาให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป ร้อยละ 31.58
2) ทาให้เกิดเสียงดัง ร้อยละ 36.84
3) ทาให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 40.79
4) ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ร้อยละ 44.74

ภาคผนวก จ-4
ผลการสารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ตารางที่ 10 ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ใน ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จ ากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัย ข้างเคีย งเป็น
ประจาตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน
2. จากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างให้มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ในการบรรทุก วัสดุก่ อสร้างให้จัดการหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้
มิดชิด ทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง
และร่วงหล่นของวัสดุ
3. จัดให้มีการใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลด
การเกิดเขม่า และควัน
4. ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่ อสร้างช่ว งเวลา 08.00 น. 11.00 น.
และ 14.00 น. ทุกวันและฉีดพรมน้าทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และ
ทาความสะอาดพื้นผิวเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
5. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้านนอก
มีความสูงเท่ากันกับอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร เพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากการก่อสร้าง
หรือตกแต่งในพื้นที่ชั้นสูงๆ ของอาคารที่อาจจะตกหรือปลิวไปสู่
พื้นที่โครงการ และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดการ
ก่อสร้าง

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121
ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
117
4
(96.69)
(3.31)

1

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
291
11
(96.36)
(3.64)

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
70
6
(92.11)
(7.89)

ตารางที่ 10 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121
ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

6. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องปิดทึบตลอดเวลา
เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า -ออก และต้ องรัก ษาพื้น ผิวให้สะอาด
ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ
7. ไม่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ป้ อ งกั น
ปัญหาการจราจรติดขัด
8. จัดเจ้าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัย ของโครงการอานวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยบริเวณทางแยกกรณี มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
9. ไม่ทาการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน
10. ยานพาหนะที่ ใ ช้ ต้ อ งไม่ บ รรทุ ก น้ าหนั ก เกิ น มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
11. จัดให้มีปล่องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูง และลาเลียงทิ้งลง
ทุก วันในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ยกเว้น วันเสาร์ -อาทิตย์
เนื่องจากเป็นวันพักผ่อนของชุมชน
12. จัดให้มีการขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกวัน เพื่อป้องกัน
การสะสมโดยรถบรรทุกที่ใช้ทาการขนส่งต้องมีการปิดคลุมด้วย
ผ้าใบให้ มิดชิ ดเพื่ อป้ องกั นเศษวัส ดุตกหล่ นบนถนนภายนอก
หรือเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายขณะรถวิ่ง
13. การกระทาใดๆที่ ทาให้เกิ ดมลภาวะต้ องจั ดทาในพื้ นที่ที่ คลุ ม
ผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน
14. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น
และวั ส ดุ ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง จั ด อุ ป กรณ์ กั น เสี ย งและฝุ่ น ส าหรั บ
คนงาน

2

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า101-500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ตารางที่ 10 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

2. เสียงและความสั่นสะเทือนจาก
การก่อสร้างอาคาร

1. รั้วโดยรอบตัวอาคาร ด้วยท่อเหล็กและ ปิดขึงช่องว่างด้วยผ้าใบ
ทึบและมีที่ยึดติดบนโครงอาคารในแต่ละชั้น เพื่อความแข็งแรง
2. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ชั่วคราว ความสูง 3.00 เมตร รอบ
โครงการ เพื่อลดระดับเสียงรบกวนและบดบังทัศนียภาพ
3. หันทิศทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังออก
จากพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง
4. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่าง
จากบริเวณชุมชน อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
5. ไม่ทากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลา
เดียวกัน
6. ลดจานวนเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน
7. กรณีใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
ต้องหาวัสดุ เช่น กระสอบหรืออื่นๆ มารองรับเพื่อลดเสียงจาก
กิจกรรม
8. เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อย
ที่สุด
9. ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างโครงการ
10. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการ
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียง
น้อยที่สุด
11. ตรวจวัดการทรุดตัวและเอียงตัวของอาคารข้างเคียงโครงการ
โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด ตลอดระยะเวลาขณะก่อสร้าง และ
รายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121
ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
113
5
(93.38)
(6.62)

3

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า101-500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
290
12
(96.03)
(3.97)

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
68
8
(89.48)
(10.52)

ตารางที่ 10 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2. เสียงและความสั่นสะเทือนจาก
การก่อสร้างอาคาร (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121
ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

1. กาหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้
บรรทุกน้าหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคาแนะนาของผู้ผลิต
เครื่องจักร
3. จ ากั ด ความเร็ ว ของรถที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง ให้ มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
4. ก าหนดช่ ว งเวลาการก่ อ สร้ า งฐานราก และกิ จ กรรมที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนใช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น
5. ก่อสร้างประเภทที่จ ะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจะต้องทางาน
เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น และให้หยุดทางานวันเสาร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวน ต่อประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงโดยรอบ
6. จัดให้มีก ล่ องรับความคิดเห็นติ ดตั้งไว้ที่ป้ อมยามเพื่ อรับเรื่อ ง
ร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา
ทันที
7. จัดให้มีน โยบายในการรับ ผิดชอบ และชดใช้ความเสีย หายที่
เกิ ด ขึ้ น หากมี บุ ค คลใดได้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ โดยเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในทันที
8. จั ด ท าประกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการก่ อ สร้ า งอาคาร โดยจะต้ อ ง
ครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงเสีย หายจากการ
ก่อสร้างด้วย
9. จัด จ้ า งผู้รั บ เหมาที่ มี คุ ณ ภาพ ตลอดจนจั ดให้ มี ผู้ ค วบคุ ม งาน
ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด

4

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า101-500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ตารางที่ 10 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

3. ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น 1. จัดให้มีรั้วความสูง 3.00 เมตร ล้อมรอบโครงการ และติดตั้ง
อัคคีภัยในช่วงก่อสร้างอาคาร
ป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลทีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง
2. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในตาแหน่งที่
บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
3. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณเข้า - ออก ตลอด 24
ชั่ ว โมง เพื่ อ อ านวยความสะดวกด้ า นการจราจรและความ
ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้คนงานออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
4. จัด เตรี ยมอุ ปกรณ์ ป้ องกั นอุ บัติ เ หตุ ใ ห้แ ก่คนงาน เช่น หมวก
นิรภัยแว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ เป็นต้น เพื่อสวมใส่
ขณะปฏิบัติงาน
5. น ารายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
6. เมื่อทาโครงสร้างอาคารต้องทา Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อ
กันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปหรือจัดให้มีทุก 2 ชัน้
7. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
8. จั ด อบรมชี้ แ จงมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย และการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษา
ความปลอดภั ย ในการก่ อ สร้ า งพร้ อ มชี้ แ จงเรื่ อ งรั ก ษาความ
ปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121
ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
121
0
(100.00)
(0.00)

5

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
302
0
(100.00)
(0.00)

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
76
0
(100.00)
(0.00)

ตารางที่ 10 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121
ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3. ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น 9. จัด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิด ชอบต่ อชี วิ ต คนงานและ
อัคคีภัยในช่วงก่อสร้างอาคาร (ต่อ)
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสาเนาตารางกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
10. ไม่ อ นุ ญ าตให้ บุ คคลภายนอกเข้ า พื้ น ที่ โ ครงการก่ อ นได้ รั บ
อนุญาต
11. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อม
หรือบริเวณที่มีประกายไฟ
12. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟ และขณะปฏิบัติงานจัดให้มี
หัวหน้าคนงานคอยกากับดูแล และลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
13. มีถั ง ดับ เพลิง เคมี ช นิ ดมื อ ถือ อยู่ ในบริเ วณที่เ ห็ นชั ด เจนและ
สะดวกใช้
14. จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบระบบป้ อ งกั น และเตื อ นอั ค คี ภั ย ให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ให้รีบดาเนินการแก้ไขทันที
15. ติดป้ายแนะนาการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที
16. จั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
17. จั ด ให้ มี ก ารอบรมและซ้ อ มการอพยพคนกรณี เ พลิ ง ไหม้
โดยติด ต่ อ ประสานกั บ สถานี ดับ เพลิง แสนสุ ข ให้ ม าจัด การ
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ

6

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า101-500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ตารางที่ 10 (ต่อ) ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

4. การจราจรในช่วงก่อสร้างอาคาร

1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า -ออก
โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถ
ชะลอเลี้ยวรถเข้าสู้พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวยความสะดวก
ให้กั บรถที่จ ะเข้า หรือ ออกจากโครงการให้ สามารถเข้า -ออก
โครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบน
ถนนสาธารณะ
3. จากั ด ความเร็ว ของรถบรรทุ ก ที่ ใช้ ใ นการขนส่ง วั ส ดุ ก่อ สร้ า ง
รถยนต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่ให้เกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
4. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน หรือรับส่งคนงาน หรือ
วางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีด
ขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด
5. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ใ ห้บรรทุกน้าหนัก
เกินเพราะอาจทาให้ถนนชารุด
6. ในการบรรทุ ก วั ส ดุ ที่ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า งต้ อ งขั บ รถด้ ว ยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า ออกพื้นที่โครงการ
7. จัดให้มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
คือภายในช่วงเวลา 9.00-15.00 น.และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ถนนมากที่สุด
เพื่อลดการติดขัดของจราจร

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 121
ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
121
0
(100.00)
(0.00)

7

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
302
0
(100.00)
(0.00)

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
76
0
(100.00)
(0.00)

ตารางที่ 11 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ใน ระยะดาเนินการ กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (ครั้งที่ 2)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. การจราจร

2. การป้องกันด้าน
คุณภาพอากาศระยะ
ดาเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอานวยความสะดวก
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สญ
ั จร
ไปมาบนถนนสาธารณะ
2. ทางโครงการได้ติดต่อและประสานรถรับจ้าง รถตู้ และรถแท็กซี่
เพื่อคอยให้บริการแก่ผพู้ ักอาศัยภายในโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผพู้ ักอาศัยภายในโครงการห้ามจอดรถยนต์ขวาง
ปากทางเข้า-ออก ของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีด
ขวางการจราจรของผู้สญ
ั จรไปมาบนถนนดังกล่าว
4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตาม
กฎหมายกาหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป
5. จัดให้มีการแจกสติก๊ เกอร์ให้กับรถของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้รถของผู้
อยู่อาศัยภายในโครงการ เข้า-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องแลกบัตร
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจากัดความเร็ว
2. ทาความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจาเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมายกาหนด
โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน
121 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
121
0
(100.00)
(0.00)

112
(92.57)

9
(7.43)

8

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
302
0
(100.00)
(0.00)

250
(82.79)

52
(17.21)

กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
76
0
(100.00)
(0.00)

65
(85.52)

11
(14.47)

ตารางที่ 11 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ใน ระยะดาเนินการ กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ (ครั้งที่ 2)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2. การป้องกันด้าน
คุณภาพอากาศระยะ
ดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100
เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน
121 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

4. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจา
สม่าเสมอ
5. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สเี ขียวภายในโครงการ โดยการ
ปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแนวกาบังความร้อนจาก
เครื่องปรับอากาศ
6. เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับ
อากาศทุกเครื่อง
7. ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อ
โรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ
8. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มฉี ลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 และไม่มี
สาร CFCs เป็นส่วนประกอบ
9. ดูแลระบบปรับอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบาง
จุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

9

ความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการจานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ตารางที่ 11 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ใน ระยะดาเนินการ กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และกลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า 501-1,100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ (ครั้งที่ 2)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3. การป้องกันด้าน
สุนทรียภาพ และ
ทัศนียภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. โครงการจัดให้มีพื้นทีสีเขียว
2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดี
และสวยงามตามแบบอยู่เสมอ
3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิด
ทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น
4. ทาการตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้
ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร
5. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในโครงการให้ สวยงาม และมี
ความสมบูรณ์อยู่เสมอ
6. ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และใช้สีเอิร์ธโทนเพื่อให้เกิดความสบายตา
7. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารอยู่อาศัยใกล้เคียงหากถูกบด
บังทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ
กับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ให้แจ้ง
เจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ
จนถึงภายหลังระยะดาเนินการเป็นเวลา 1 ปี
8. จัดทาป้ายแสดงข้อมูลและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน เช่น
ชื่อผู้ติดต่อ สถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน
121 ตัวอย่าง
เพียงพอไม่
เพียงพอ
111
10
(8.26)
(91.74)

10

ความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
101-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน 302 ตัวอย่าง
เพียงพอ
289
(95.69)

ไม่เพียงพอ
13
(4.31)

ความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างในระยะมากกว่า
501-1,100 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ จานวน 76 ตัวอย่าง
เพียงพอ
62
(81.58)

ไม่เพียงพอ
14
(18.42)

ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง

Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT
Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Sampling Source
Sampling Point
GPS. Coordinate
Sampling Date
Sampling Time
Sampling By

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Parameter
Total Suspended
Particulate (TSP)
24 Hours Average
Particulate Size Less
Than 10 Micron (PM10)
24 Hours Average
Remark :

1/

โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Ambient Air Quality
บริเวณพื้นที่โครงการ
Report No.
October 11-14, 2017
Received Date
11:00 AM
Analytical Date
Report Date
Result
October
12-13, 2017

October
13-14, 2017

Standard1/

Hi-Volume,
Gravimetric Method

0.050

0.066

0.036

0.330

PM10 Size Selective,
Hi-Volume, Gravimetric
Method

0.034

0.042

0.025

0.120

Method of Analysis

mg/m3
mg/m

SCR 146/2560
Oct 3, 2017
Oct 6, 2017
Oct 7, 2017

October
11-12, 2017

Unit

3

:
:
:
:

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
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Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT
Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Sampling Source
Sampling Point
GPS. Coordinate
Sampling Date
Sampling Time
Sampling By

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Ambient Air Quality
บริเวณพื้นที่โครงการ
Report No.
October 12, 2017
Received Date
07:30 – 10:30 AM
Analytical Date
Evergreen Consulting Company Limited Report Date

Parameter
Total Hydrocarbon
Methane Hydrocarbon
Non-Methane Hydrocarbon

นักวิทยาศาสตร์

Unit
ppm
ppm
ppm

Method of Analysis
Flame Ionization Detection Method
Flame Ionization Detection Method
Flame Ionization Detection Method

:
:
:
:

SCR 146/2560
Oct 3, 2017
Oct 6, 2017
Oct 7, 2017
Result
2.26
1.92
0.34

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
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Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT
Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Sampling Source
Sampling Point
GPS. Coordinate
Sampling Date
Sampling By

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Interval Time
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
24 Hours Average
1 Hour Maximum
Remark :

1/

โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Ambient Air Quality
บริเวณพื้นที่โครงการ
Report No.
October 11-12, 2017
Report Date
Evergreen Consulting Company Limited
NO2 in Ambient Air
(ppm)
0.0645
0.0544
0.0541
0.0524
0.0477
0.0442
0.0532
0.0658
0.0475
0.0538
0.0380
0.0367
0.0379
0.0379
0.0408
0.0369
0.0379
0.0374
0.0338
0.0310
0.0258
0.0290
0.0307
0.0310
0.0426
0.0658

: SCR 146/2560
: Oct 7, 2017

Standard 1/
(ppm)

≤0.17

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
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Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT
Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Sampling Source
Sampling Point
GPS. Coordinate
Sampling Date
Sampling By

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Ambient Air Quality
บริเวณพื้นที่โครงการ
Report No.
October 11-12, 2017
Report Date
Evergreen Consulting Company Limited

Interval Time
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
24 Hours Average
1 Hour Maximum
Remark :

1/
2/

SO2 in Ambient Air
(ppm)
0.0005
0.0007
0.0011
0.0012
0.0014
0.0019
0.0022
0.0028
0.0028
0.0028
0.0030
0.0031
0.0032
0.0031
0.0030
0.0032
0.0034
0.0035
0.0035
0.0041
0.0037
0.0034
0.0034
0.0035
0.0027
0.0041

: SCR 146/2560
: Oct 7, 2017

Standard
(ppm)

0.121/
0.302/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

นักวิทยาศาสตร์

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
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Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT
Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Sampling Source
Sampling Point
GPS. Coordinate
Sampling Date
Sampling By

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Interval Time
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
24 Hours Average
1 Hour Maximum
Remark :

1/

โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Ambient Air Quality
บริเวณพื้นที่โครงการ
Report No.
October 11-12, 2017
Report Date
Evergreen Consulting Company Limited
CO in Ambient Air
(ppm)
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.1
0.3
0.3
0.4
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.4

: SCR 146/2560
: Oct 7, 2017
Standard 1/
(ppm)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
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Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT
Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Sampling Source
Sampling Point
GPS. Coordinate
Sampling Date
Sampling By
Interval Time
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
24 Hours
Measurement
Standard1/
Ldn
Remark :

1.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
Leq
54.4
55.1
53.5
56.9
54.7
54.2
58.6
54.6
52.3
53.0
53.5
55.1
58.9
55.7
52.7
50.0
47.2
52.6
51.2
55.6
56.2
54.5
53.4
55.0
54.8
70
60.7

โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Ambient Noise
บริเวณพื้นที่โครงการ
Report No.
: SCR 146/2560
October 11-12, 2017
Report Date : Oct 7, 2017
Evergreen Consulting Company Limited
Noise Level, dB(A)
Lmax
L10
73.4
55.9
74.5
56.6
69.4
56.3
75.7
58.1
71.5
57.0
69.3
56.1
78.4
59.1
74.2
56.6
71.5
54.3
71.8
56.0
72.8
55.5
71.1
58.6
72.0
64.6
66.3
60.9
67.3
57.9
67.1
54.5
64.5
48.4
64.8
55.1
71.8
53.1
71.9
57.7
74.7
57.9
70.8
56.7
65.6
55.5
66.6
56.5
78.4
57.6
115
-

L50
51.5
51.5
50.8
51.3
51.4
52.5
53.1
50.2
48.9
48.7
49.9
50.6
47.4
45.5
44.9
44.7
44.6
51.7
48.8
51.9
52.9
51.9
52.1
54.1
50.8
-

L90
48.7
49.3
48.1
47.8
48.7
49.7
50.2
47.3
46.5
45.6
47.3
47.4
45.5
43.9
43.5
43.4
43.4
45.3
46.8
49.1
49.4
48.4
49.5
52.0
47.9
-

Annoyance Noise (dB(A))
Day
Night
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
0.1
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
1.8
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
3.5
5.1
8.9
5.7
2.7
0.0
ไม่มีการรบกวน
2.6
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
10
10
-

1/

ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.
2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. กลางวัน Leq = 57.8 dB(A), L90 = 49.8 dB(A) (ตรวจวัดเวลา 12:58-01:03 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวน
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกาเนิด)
4. กลางคืน Leq = 60.9 dB(A), L90 = 46.0 dB(A) (ตรวจวัดเวลา 00:16-00:21 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวน
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกาเนิด)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
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Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT
Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Sampling Source
Sampling Point
GPS. Coordinate
Sampling Date
Sampling By
Interval Time
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
24 Hours
Measurement
Standard1/
Ldn
Remark :

1.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
Leq
54.7
55.5
54.6
53.8
54.3
56.8
57.6
55.3
53.3
55.7
56.5
55.1
56.4
50.7
50.6
49.8
52.7
53.5
55.2
59.7
59.2
57.9
64.3
59.0
56.8
70
61.3

โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Ambient Noise
บริเวณพื้นที่โครงการ
UTM (WGS84) 47P 0704245 E, 1429704 N
Report No.
: SCR 146/2560
October 12-13, 2017
Report Date : Oct 7, 2017
Evergreen Consulting Company Limited
Noise Level, dB(A)
Lmax
L10
72.4
56.4
72.0
57.4
73.0
56.7
72.9
55.8
69.5
57.3
70.0
59.2
73.0
59.6
70.6
57.6
70.4
55.5
71.1
58.1
72.4
59.2
71.3
57.8
72.7
59.3
64.8
51.9
65.9
51.1
68.7
50.4
68.2
54.6
68.5
55.9
69.7
57.6
77.4
62.4
78.0
61.2
72.9
60.4
79.5
67.2
72.5
61.8
79.5
59.3
115
-

L50
52.2
53.4
50.2
49.4
50.7
54.3
55.2
53.2
49.5
53.1
53.7
52.1
51.4
48.8
48.1
48.1
51.1
50.3
53.1
56.4
53.9
53.1
62.6
56.9
54.1
-

L90
50.6
50.7
46.8
46.6
47.3
52.9
53.4
50.6
46.7
50.4
50.8
49.6
48.8
47.8
47.5
47.3
49.3
48.3
50.3
53.5
49.7
48.5
59.4
54.3
51.4
-

Annoyance Noise (dB(A))
Day
Night
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
3.3
1.9
3.2
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
0.3
ไม่มีการรบกวน
1.9
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
9.5
ไม่มีการรบกวน
10
10
-

1/

ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.
2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. กลางวัน Leq = 58.0 dB(A), L90 = 53.3 dB(A) (ตรวจวัดเวลา 12:40-12:45 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวน
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกาเนิด)
4. กลางคืน Leq = 57.1 dB(A), L90 = 49.2 dB(A) (ตรวจวัดเวลา 00:34-00:39 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวน
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกาเนิด)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
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Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT
Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Sampling Source
Sampling Point
GPS. Coordinate
Sampling Date
Sampling By
Interval Time
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
24 Hours
Measurement
Standard1/
Ldn
Remark :

1.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
Leq
52.9
55.5
54.5
56.8
57.0
55.7
54.5
54.2
52.3
57.6
53.9
53.5
53.1
61.7
62.4
61.6
57.7
49.6
53.0
59.4
55.3
53.0
55.1
53.9
56.9
70
64.5

โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 33 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Ambient Noise
บริเวณพื้นที่โครงการ
Report No.
: SCR 146/2560
October 13-14, 2017
Report Date : Oct 7, 2017
Evergreen Consulting Company Limited
Noise Level, dB(A)
Lmax
L10
68.5
55.5
75.7
58.0
71.9
56.9
78.8
57.7
73.7
58.4
74.5
58.6
73.8
57.3
70.6
56.6
74.3
54.9
72.2
61.8
67.9
56.5
69.3
56.5
70.6
56.7
72.5
67.4
72.8
66.5
72.6
65.5
69.9
61.6
66.2
51.3
71.6
54.8
75.7
61.9
71.1
58.0
65.9
55.7
70.5
56.6
71.4
55.3
78.8
60.4
115
-

L50
50.0
51.4
50.2
53.1
53.4
51.2
49.7
50.3
48.6
52.1
50.9
50.8
48.5
47.5
60.2
59.1
54.9
48.5
49.8
56.9
52.2
50.8
49.8
47.8
53.2
-

L90
47.8
47.7
46.6
47.7
47.3
48.1
46.4
47.4
45.7
49.2
48.2
48.5
46.9
46.0
58.0
55.1
53.6
46.3
47.4
53.7
47.8
47.9
46.6
45.3
50.2
-

Annoyance Noise (dB(A))
Day
Night
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
3.7
3.9
1.1
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
5.5
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
7.8
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
ไม่มีการรบกวน
10
10
-

1/

ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29
(พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. กลางวัน Leq = 54.1 dB(A), L90 = 50.1 dB(A) (ตรวจวัดเวลา 12:02-12:07 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวน
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกาเนิด)
4. กลางคืน Leq = 63.4 dB(A), L90 = 60.8 dB(A) (ตรวจวัดเวลา 02:28-02:33 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวน
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกาเนิด)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
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ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งของโครงการ

ภาคผนวก ซ
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คูม อื

เกณฑมาตรฐานสถานประกอบการทีพ่ ักสีเขียว
ผูจ ัดทํา

: ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-5635
โทรสาร 02-298-5634, 02-298-5637

บรรณาธิการ

: นางมาลี หุตะเจริญ นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
นางสาวจรรยพร กลิ่นบุบผา และนางสาวธันยากร จอดเกาะ

ผูศ กึ ษา

: บริษัท เทสโก้ จํากัด
21/11 – 14 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-258-1320-9
โทรสาร 02-258-1313, 02-261-4511

พิมพเมื่อ

: เมษายน 2555

จํานวนพิมพ

: จํานวน 2,000 เล่ม

สงวนสิทธิ์ในประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
โดย กรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ.2555

สารบัญ

คูม อื เกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว
เรื่อง
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾

¾

¾
¾

หนา
บทนํา
ขั้นตอนดําเนินการ
หลักเกณฑ
สิทธิประโยชน
ปจจัยพิจารณา
การกําหนดคาคะแนน
การประเมินรับรองเกณฑมาตรฐาน
การตรวจประเมิน
o แนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการที่พักสีเขียว
o ขั้นตอนการตรวจประเมิน
ระดับเกณฑมาตรฐาน
คําอธิบายประกอบการประเมิน
ปจจัยพิจารณาหลัก (Core Factors)
o หมวดที่ 1 การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก
o หมวดที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
o หมวดที่ 3 การจัดการดานสังคมและการมีสวนรวมของทองถิ่น
ปจจัยพิจารณาเฉพาะพื้นที่ (Area Base Specific Factors)
o พื้นที่แหลงทองเที่ยวธรรมชาติประเภทชายหาด ทะเล และเกาะ
o พื้นที่แหลงทองเที่ยวธรรมชาติประเภทภูเขาและปาไม
o พื้นที่แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒนธรรม
การประเมินตนเอง
สรุปคะแนน

1
2
3
4
4
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บทนํา
การพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการท่องเที่ยว ทําให้เกิดการเปลี่ย นแปลง
การใช้ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ป่าไม้เป็นที่พัก และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนบางครัง้ เกินขีดความสามารถ
ที่จะรองรับได้ของธรรมชาติ ทําให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น ปัญหาขยะ
ปัญหาน้ําเสีย ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลสะท้อนกลับไปสู่
การท่องเที่ยวโดยตรง ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวก็จะลดลง
ตามไปด้วย และสิ่งที่สําคัญคือภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ย วของประเทศที่เป็นไป
ทางด้านลบ
การจัดทําคู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานสีเขียวสําหรับสถานประกอบการทีพ่ กั
เป็นการจัดทํา มาตรฐานที่มี ความเหมาะสมต่อสภาพพื้ นที่ และการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อม ซึ่งส่ง ผลต่ อการดูแ ลรักษาและใช้ ประโยชน์
อย่างยั่ งยืน เพื่อคงคุณค่า ความเป็นธรรมชาติ และส่งเสริม สิ่ง แวดล้ อมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ อันเป็นส่วนสําคัญในการนําไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มื อ แบบประเมิ น เกณฑ์ม าตรฐานสถานประกอบการที่ พัก สี เขี ย วเล่ ม นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ย วข้อง
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในท้องถิ่น ในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของตนเอง

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

1

ขัน้ ตอนดําเนินการ
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หลักเกณฑ
สถานประกอบการที่พักสีเขียว หมายถึง สถานที่ประกอบกิจการให้บริการด้าน
ที่พักแรม ซึ่งหมายรวมถึง โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล บ้านเช่า และเกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น
โดยเน้นสถานประกอบการที่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีการสืบสานอนุรั กษ์ศิลปวัฒนธรรม การใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น อันเป็นการเสริมสร้างการดําเนินธุรกิจการท่องเที่ย วอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ตามแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
หลักเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการที่พัก
ที่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสีเขียว
1. ที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการ
หรือมีสิทธิครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารดังกล่าว เช่น สิท ธิ
ในการเช่า การยินยอมให้ใช้ประโยชน์และอาคาร เพื่อประกอบการ เป็นต้น
2. มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม ที่ยังคงมีอายุ
ใบอนุญาต หรืออยู่ระหว่างได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนแล้ว
3. กรณีที่มีลักษณะและประเภทโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ต้องมีการจัดทํารายงานดังกล่าวแล้ว
4. ตั้งอยู่หรือประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกําหนด
เป็นพื้นที่ดําเนินโครงการ
หมายเหตุ : กรณี ที่ ระหว่ างการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการตรวจประเมิ นหากพบว่ าสถานบริ การที่ พักใด มี การ
ดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกํ าหนด เช่ น กฎหมายควบคุ มอาคาร หรื อกฎหมายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ทางโครงการ
สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการมอบรางวัล และการรับรองไว้ก่อน จนกว่าสถานประกอบการได้ ดํ าเนิ นการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขให้
เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกํ าหนด จึ งสามารถขอรั บ รางวั ลตามระดั บ คะแนนที่ ไ ด้
ตรวจประเมินไว้
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว
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สิทธิประโยชน
สิทธิประโยชน์สําหรับสถานประกอบการที่พกั ทีเ่ ข้าร่วมประเมิน
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานสีเขียวจะได้รับ ได้แก่
• โล่แสดงระดับมาตรฐานสีเขียว (โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อ ม)
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• ประกาศนียบัตรรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล สถานประกอบการที่ พั ก ที่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานสีเขียวทางเว็บไซต์ ( www.thaigreenhotel.com )
• จัดทําแผนที่สีเขียว (Green Map) สําหรับพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์
แก่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

โล่และประกาศนีย บั ตรจะมี อายุการรั บรองเป็นเวลา 2 ปี

ปจจัยพิจารณา
ปัจจัยในการพิจ ารณาตามเกณฑ์ม าตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว (Green
Accommodation ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก (Core Factors) ที่ใช้ในการประเมินและพิจารณา
สถานประกอบการที่พักในทุกพื้นที่ ทุกขนาด และทุกประเภทที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานที่มีความสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการโดยทั่วไป หรือมีหลักเกณฑ์กํา หนดตาม
กฎหมายเป็นสําคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด และปัจ จัยพิจ ารณาเฉพาะพื้นที่ (Area Base
Specific Factors) ซึ่งเป็นเกณฑ์พิจารณาอันเนื่องมาจากความแตกต่า งของสถานที่ตั้ง ซึ่ง มี
ผลต่อสภาพแวดล้อม สภาพธรรมชาติ และคุณ ค่า ของแหล่ง ท่องเที่ยว ที่ค วรมีค วามต้องการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างกัน
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ปจจัยพิจารณา

การกําหนดคาคะแนน
ได้มีการกําหนดค่าคะแนนโดยคิดถ่วงน้ําหนักความสําคัญ ของปัจจัย โดยพิจารณาถึง ผลหรือ
อิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการเป็นสําคัญ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
• ปัจจัยที่มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน คือ ปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเป็นปัจจัยที่เป็นข้อกําหนดโดยกฎหมาย หรือเป็นปัจจัยที่มีผ ลหรือ
อิทธิพลต่อเนื่องถึงการจัดการที่ดีของปัจจัยอื่นๆ หรือเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเป็นประเด็นสําคัญที่มีผลดี-ผลเสีย
อย่างยิ่ง
• ปัจจัยที่มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน คือ ปัจจัยที่มีผลโดยทั่วไปต่อการสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดี
• ปัจจัยที่มีคะแนนเต็ม 0.5 คะแนน คือ ปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสริมหรือปัจจัยสนับสนุนต่อปัจจัย
อื่นๆ ที่เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว
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การประเมิน
รับรองเกณฑฯ

ก

ารประเมินเพื่อรับรองเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

1. ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ ดํ า เนิ น การ จะมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาและ
ดําเนินงาน โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการนํา ไป
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
(1) คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว พื้นที่.....
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยจะประกอบด้วย
• ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
• ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยว
• ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ผู้นําชุมชนในท้องถิ่น
• ผู้แ ทนจากกรมส่ง เสริมคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อม การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
• โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ
ทําหน้าที่
1. จัดการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงเกณฑ์นี้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น
2. จัดการประชุมเพื่ อพิจารณาและให้ ความเห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานสถาน
ประกอบการที่พัก สีเขีย ว ที่ไ ด้พัฒนาและปรับปรุง ให้มีความสมบูร ณ์แ ละ
เหมาะสมกับพื้นที่จ ากกิจกรรมการมี ส่วนร่วม เพื่อนําไปใช้ดําเนินการใน
ท้องถิ่น
3. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการ
ที่พักสีเขียว
4. รับรองผลการตรวจประเมินและผลการจัดระดับสถานประกอบการที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสีเขียว
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การประเมิน
รับรองเกณฑฯ
(2) คณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการที่พักสีเขียว
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการ
ที่พักสีเขียว และแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ฯ ในพื้นที่. ....... อย่างน้อย 3 ท่าน
จะประกอบด้วย
• ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
• ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้นําชุมชนในท้องถิ่น
• ผู้แทนองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
• โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลยขานุการทําหน้าที่ตรวจประเมินสถานประกอบการที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการ
ตามเกณฑ์ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
สถานประกอบการที่พักสีเขียวแล้ว

2. ในการตรวจประเมิน คณะกรรมการตรวจประเมิ นแต่ละท่านจะให้คะแนนในหัวข้ อ
ต่างๆ ตามแบบฟอร์มการให้คะแนนที่กําหนด และเมื่อตรวจประเมินสถานประกอบการแต่ละราย
แล้วเสร็จ จะส่งมอบแบบฟอร์มที่ให้คะแนนแล้ว เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการนําไปรวบรวมคะแนน
3. การประเมินคะแนน ฝ่ายเลขานุการจะทําการรวมคะแนนที่ประเมินโดยคณะกรรมการฯ
แต่ละท่านในแต่ละประเด็นมารวมเป็นคะแนนรวมของแต่ละท่าน แล้วจึงนําคะแนนทุกท่า นมา
รวมกันหาค่าเฉลี่ยเป็นค่าคะแนนสุทธิเฉลี่ยของสถานประกอบการ เพื่อนํา มาเทียบตามเกณฑ์
ว่าผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองในระดับใด
4. สถานประกอบการจะต้องมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละหมวดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ของคะแนนในแต่ละหมวดนั้น
5. ในการประมวลผลคะแนน จะใช้การพิ จ ารณาในแต่ ละสถานประกอบการ โดย
ประมวลผลคะแนนของปัจจัยพิจารณาหลักรวม 90 คะแนน และปัจ จัยพิจ ารณาเฉพาะพื้น ที่
รวม 10 คะแนน เป็นคะแนนเต็มพื้นฐาน 100 คะแนน ที่ใช้กับสถานประกอบการทุกแห่ง
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว
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การตรวจประเมิน
แนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการที่พักสีเขียว

การดําเนินการตรวจประเมินมีแนวทางหลัก คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญในการดําเนินงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ โดยการให้ความเห็นตามอิส ระของ
คณะกรรมการในแบบสํารวจ และให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยจะจัดส่ง คู่มือให้แ ก่
ผู้ประกอบการในเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้มีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

•

การสังเกต เพื่อพิจารณาและประเมินสภาพพื้นที่โดยรอบในประเด็นทางด้านกายภาพ

การจัดการพื้นที่ ความสวยงาม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ความเป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น

•

การสัมภาษณ์ เพื่ อพิจารณาและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัด เช่น การจัดตั้ ง
ขนาดของสถานประกอบการ แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสัง คม จํานวนพนัก งาน
นโยบายในการบริหารจัดการ เป็นต้น

•

การตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาในประเด็นที่โ ดยส่วนใหญ่ส ามารถมีเอกสาร
ประกอบได้ เช่น ด้านความถูก ต้อ งในการจัดตั้ง ของสถานประกอบการ มาตรฐานของ
สถานประกอบการ การดําเนินงานในการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ เป็นต้น

ลําดับแนวทางในการดําเนินงานเพื่อตรวจประเมิน สรุปได้ดังนี้
1. ก่อนการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการแต่ละแห่ง ผู้ประสานงานสถานประกอบการ
แต่ละกลุ่มจะทําการประสานงานเบื้องต้นเพื่อแจ้ง กําหนดเวลา ผู้ที่จะต้อ งไปพบและการ
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของสถานประกอบการ พร้อมการแจ้งลําดับการตรวจประเมิน
2. เมื่อเดินทางถึงสถานประกอบการ ผู้ประสานงานของคณะทํางาน ดําเนินการ
(1) ประสานผู้ติดต่อของสถานประกอบการ
(2) แจกเอกสารการให้คะแนนแก่คณะกรรมการ
3. เลขานุการกลุ่ม ดําเนินการ
(1) แนะนําโครงการโดยสรุปแก่ผู้บริหารหรือผู้แทนของสถานประกอบการ
(2) แนะนําคณะกรรมการและคณะทํางาน
(3) แนะนําสรุปการดําเนินการตรวจประเมินที่จะประกอบด้วย การขอพูดคุย ขอดูสําเนา
เอกสารต่างๆ ที่มีการขอให้นําชมพื้นที่โดยรอบ การขอให้นําชมพื้นที่ห้องพัก ครัว ระบบ
ความปลอดภัย ระบบจัดการน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

การตรวจประเมิน
4. คณะกรรมการสังเกตสภาพพื้นที่ในประเด็นต่างๆ ทางด้านกายภาพ เพื่อประกอบการประเมิน
ประเด็ นความเหมาะสมและความอ่ อ นไหวด้ านสิ่ง แวดล้ อมของสถานที่ ตั้ ง โดยใช้ วิ จารณญาณและ
ประสบการณ์ของคณะกรรมการแต่ละท่าน นับจากการลงจากรถ ดังเช่น
o ความเหมาะสมของที่ตั้งและความเสี่ยงต่อการสร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
o สภาพทางกายภาพและสถาปัตยกรรมของอาคาร ทั้งในด้าน ความแข็งแรง มั่นคง สวยงาม
ความมีเอกลักษณ์ ความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
o ความเพียงพอ ความปลอดภัย และการจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่จอดรถ
o การจัดการพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ของสถานประกอบการ
5. คณะกรรมการและเลขานุการกลุ่มสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ โดย
o เลขานุการกลุ่มเป็นผู้บันทึกสาระสําคัญของการพูดคุย
o ผู้ประสานงานกลุ่มบันทึกภาพ (1) ป้ายสถานประกอบการ (2) ภาพด้านหน้าโดยรวม
และอาคาร (3) สถานที่จอดรถ (4) บรรยากาศการพูดคุย และ (5) บริเวณต้อนรับ
o คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดสถานประกอบการเพื่อประกอบแบบสํารวจ ดังนี้
(1) การจดทะเบียนของสถานประกอบการ ระยะ จัดตั้ง กรรมสิทธิ์ที่ดิน การจดนิติบุคคล
การจด พ.ร.บ.โรงแรม หรือการเสียค่าธรรมเนียม และอื่นๆ
(2) ขนาดของสถานประกอบการ เช่น พื้นที่ จํานวนห้อง จํานวนคนงาน ส่วนประกอบของ
การบริการ เช่น การมีสระว่ายน้ํา ห้องซักรีด ร้านอาหาร และอื่นๆ
(3) นโยบายและแนวคิดในการบริหาร เกี่ยวกับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม ความใส่ใ จในการ
บริการที่พัก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การรับผิดชอบต่อสังคม และการอนุรัก ษ์ความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(4) การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานโรงแรม ใบไม้เขียว โรงแรมปลอดบุหรี่
clean food good taste มาตรฐานสปาไทย หรือรางวัลของ ททท. หรือจากที่อื่นๆ
(5) การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
(6) กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(7) สภาพปัญหาในการดําเนินการ ข้อเสนอแนะในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว
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การตรวจประเมิน
6. คณะกรรมการและเลขานุการขอให้ผู้แทนสถานประกอบการนําชมพื้นที่ โดยมีเลขานุการกลุ่ม
และผู้ประสานงานกลุ่มบันทึกภาพบริเวณที่ชม เพื่อประกอบการประเมิน ดังนี้
o การจัดการสภาพแวดล้อมและตกแต่งบริเวณส่วนกลางทางเดิน ทั้ง ในด้านความสวยงาม
การดูแลสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ความปลอดภัย
การเอื้อต่อนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม (คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก และคนพิการ)
o การจัดการห้องพักที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก การส่ง เสริมการประหยัด
พลังงาน และการเชิญชวนดูแลสิ่งแวดล้อมของแขกผู้เข้าพัก
o การจัดแบ่งโซนสูบบุหรี่บริเวณชั้นพัก ร้านอาหาร หรือที่สาธารณะ ที่มีป้ายชัดเจน
o การจัดการห้องครัวที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และการจัดการของเสีย เช่น มีที่พักขยะ หรือ
บ่อดักไขมัน
o ระบบการจัดการขยะและน้ําเสียของสถานประกอบการ
o พื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ สวนหย่อม สระว่ายน้ํา และอื่นๆ
o การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
o การแต่งกายที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์
7. เลขานุการกลุ่มกล่าวขอบคุณผู้นําชมและแจ้งการดําเนินงานของโครงการในขั้นต่อไป
o คณะกรรมการจะนําข้อมูลไปประเมิน
o จะนําไปรวมคะแนนสรุปผล และแจ้งผลในเบื้องต้น
o ผลจะนําไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ของกรมฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนหน่วยงานให้เลือกใช้บริการ
o เรียนเชิญรับโล่และเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. คณะกรรมการให้คะแนน และส่งคืนเอกสารการประเมินแก่ผู้ประสานงานกลุ่ม
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ขัน้ ตอน
การตรวจประเมิน
ในการตรวจประเมินมาตรฐานสําหรับสถานประกอบการที่พักสีเขียว
มีขั้นตอนการตรวจประเมิน ดังนี้
1) ตรวจสอบข้อมูลใบสมัคตามข้อกําหนดเบื้องต้น
2) นัดหมายเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมิน
3) คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ
4) นําผลรวมคะแนนของกรรมการแต่ละท่านคิดค่าเฉลี่ย
5) ประเมินและจัดระดับมาตรฐานตามเกณฑ์
6) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอรับรองผลการพิจารณา
7) แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานประกอบการที่ร่วมประเมินทุกแห่ง
8) จัดพิธีมอบรางวัลสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสีเขียว เปนผูทรงคุณวุฒิ
จากหนวยงานในพื้นที่ ทีมละ 3 ทาน
โดยมีผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนฝายเลขาฯ

ระดับเกณฑมาตรฐาน
การจัดลําดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานที่พักเขียว ดังนี้

• ระดับ GOLD CLASS ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปของคะแนนรวมทั้งหมด
• ระดับ SILVER CLASS ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 70-79 ของคะแนนรวมทั้งหมด
• ระดับ BRONZE CLASS ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 60-69 ของคะแนนรวมทั้งหมด

คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว
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คําอธิบายประกอบการประเมิน
คําอธิบายประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการทีพ่ กั สีเขียว
ตามหลักเกณฑ์นี้ สถานที่พัก หมายถึ ง สถานประกอบการที่ จ ดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม และ
กําหนดนิยามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
“โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่ อให้ บ ริ การที่ พักชั่ ว คราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนทั้งนี้ ไม่รวมถึง
(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริ การที่ พักชั่ วคราว ซึ่ งดํ าเนิ นการโดยส่ วนราชการรั ฐวิ สาหกิ จ องค์ การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึน้ ไปเท่านัน้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรงร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุค คล
อาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่ว่าง” หมายความถึง พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุ ม ซึ่ งพื้ นที่ ดั งกล่ าวอาจจะจั ดให้ เป็ นบ่ อน้ํ า
สระว่ายน้ํา บ่อบําบัดน้ําเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมู ลฝอย หรื อที่ จ อดรถที่ อยู่ ภ ายนอกอาคาร และให้ ห มายความ
รวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้างปกคลุ ม
เหนือระดับนั้น
"พื้นที่อาคาร" หมายความว่า พื้นที่สําหรับนําไปคํานวณหาอัตราส่ ว นพื้ นที่ อาคารต่ อพื้ นที่ ดิ น ซึ่ งไม่ รวมถึ ง
พื้นดาดฟ้า บันไดนอกหลังคา พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆ เท่าที่จําเป็น
"ถนนสาธารณะ" หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทัง้ นี้ ไม่วา่
จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“ที่จอดรถยนต์” สถานที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะสําหรับอาคาร โดยกําหนดสําหรับห้องพักไม่เกิน
30 ห้อง ต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน สําหรับห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 12 คัน
สําหรับห้องพักเกินกว่า 100 ห้อง ต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 12 คั น สํ าหรั บ 100 ห้ องแรก และอี ก 1 คั นต่ อ
ห้องพักทุก 15 ห้อง ในส่วนที่เกินกว่า 100 ห้อง
"น้ําเสีย" หมายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกาก และไม่มีกาก
"ระบบบําบัดน้ําเสีย" หมายความว่า กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ําทิ้ง รวมทัง้ การทํา
ให้น้ําทิ้งพ้นไปจากอาคาร
มูลฝอย

"ที่พักมูลฝอย" หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สําหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนย้ายไปยังที่พักรวม
"ที่พักรวมมูลฝอย" หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขนไปกําจัด
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ปจจัยพิจารณาหลัก
ปจจัยพิจารณาหลัก (Core Factors) สําหรับสถานประกอบการที่พกั สีเขียว
หมวดที่ 1 : การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
1. การออกแบบและก่อสร้างอาคาร
1.1 เป็นอาคารที่มีการออกแบบก่อสร้างที่มั่นคง แข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และ
มีวิศวกรลงนามรับรองกํากับการออกแบบ
1.2 แสดงออกถึ งการใช้หลักการออกแบบที่รองรับผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม รวมทั้งเด็ก คนชรา และ
คนพิการ
2. การเดินทางเข้าถึงสถานประกอบการที่สะดวกและปลอดภัย
2.1 ทางเข้าออกได้รับการปรับปรุงดูแลให้มีความปลอดภัย เช่น มีไฟส่องสว่างไม่รกทึบ ไม่มีสภาพเปลี่ยว
2.2 สภาพของเส้นทางการเข้าออกโครงการอยู่ในสภาพดีที่สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล
3. การจัดการสภาพแวดล้อมพื้นฐานของสถานประกอบการ
3.1 มีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อของสถานประกอบการที่ เห็นได้ชัดเจน
3.2 สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปของพื้นที่มีการจัด ตกแต่ง และดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้ อย ไม่รก
ไม่มีจุดอับ และมีความปลอดภัย สําหรับผู้เข้าใช้บริการ
3.3 สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปของพื้นที่มีการจัด ตกแต่ง และดูแลให้สวยงาม สะอาด น่าเข้าพัก
4. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการใช้พนื้ ที่และอาคาร
4.1 ไม่มีเขตที่ดินหรือการปลูกสร้างรุกล้ํ าที่ดินสาธารณะ
4.2 ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ก่อสร้างต่อเติมผิดแบบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. การจัดให้มีที่จอดรถที่เพียงพอและปลอดภัย
5.1 จัดให้มีที่จอดรถได้มากกว่าร้อยละ 15 ของจํานวนห้องพั กทั้งหมด
5.2 จัดให้มีที่จอดรถได้มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนห้องพั กทั้งหมด
5.3 มีการจัดสภาพแวดล้อมของบริเวณที่จอดรถให้มีแสงสว่าง หรื อไฟส่องสว่างที่เพียงพอ
ต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และทรั พย์สินได้ตลอดเวลา
6. การจัดภูมิทัศน์ของพื้นที่
6.1 จัดให้มีพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่ไม่มีอาคารปกคลุมมากกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ
6.2 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่ อนั นทนาการของผู้เข้าพัก เช่น พื้ นที่สวนหย่อม สนามหญ้า หรือ
บริเวณที่มีการปลูกต้นไม้ปกคลุม รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้ นที่โครงการ
6.3 จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของพื้ นที่
โครงการ
6.4 มีการใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่ นเป็นองค์ประกอบหลักในการตกแต่งพื้นที่
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
3.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
4.0
2.0
2.0
3.0
1.0
1.0
1.0
3.5
1.0
1.0
1.0
0.5
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หมวดที่ 1 : การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก
ข้อ
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
การจัดให้มีการบริการที่หลากหลายและระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีโทรศัพท์ภายในประเทศบริการ
มีโทรศัพท์ตดิ ต่อต่างประเทศบริการ
มีบริการเชื่ อมต่ออินเตอร์เน็ต
มีสระว่ายน้ําที่สะอาดและปลอดภัย
มีบริการห้องประชุมหรือบริการจัดการประชุม
มีบริการร้านอาหาร
มีห้องออกกําลังกายหรือกิจกรรมออกกําลังกาย หรือบริการส่งเสริมสุขภาพ

รวมคะแนน หมวดที่ 1

คะแนน
3.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

22.0

ข้อพิจารณาการจัดให้มีที่จอดรถที่เพียงพอ ประยุกต์ใช้แนวทางตามกฎกระทรวงในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ซึ่งกําหนดให้
• สําหรับห้องพักไม่เกิน 30 ห้อง ต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน
• สําหรับห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ต้องจัดให้มที ี่จอดรถไม่น้อยกว่า 12 คัน
• สําหรับห้องพักเกินกว่า 100 ห้อง ต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 12 คัน สําหรับ 100 ห้องแรก และ
อีก 1 คันต่อห้องพักทุก 15 ห้อง ในส่วนที่เกินกว่า 100 ห้อง
โดยหากสถานประกอบการใดจัดให้มีพื้นที่ว่างมากกว่ าเกณฑ์ ที่ กําหนด และตกแต่ งสภาพแวดล้ อมที่ ดี
คะแนนจะเพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของกรรมการแต่ละท่าน

ข้อพิจารณาการจัดให้ มี พื้นที่ ว่ าง หรื อพื้ นที่ ที่ ไ ม่ มี อาคาร
ปกค ลุ ม ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวท างตามกฎ กระท รว งใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งกําหนดให้สถานประกอบการ
ประเภทโรงแรม ต้องจัดให้มี พื้นที่ ว่ างไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ
30 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยหากสถานประกอบการใดจั ด ให้
มี พื้ น ที่ ว่ า งม ากกว่ า เกณฑ์ ที่ กํ า ห นด และต กแต่ ง
สภาพแวดล้อมที่ ดี คะแนนจะเพิ่ ม ขึ้ นอยู่ กับ วิ นิจ ฉั ยของ
กรรมการแต่ละท่าน
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ปจจัยพิจารณาหลัก
ปจจัยพิจารณาหลัก (Core Factors) สําหรับสถานประกอบการที่พกั สีเขียว
หมวดที่ 2 : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพ ยากร
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
1. การประหยัดพลังงาน
1.1 มีนโยบาย ในการดําเนินงานเพื่ อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
1.1.1 มีการกําหนดนโยบาย เป้าหมายในการลดการใช้และอนุรักษ์พลั งงานที่เป็นลายลักษณ์ อักษร
และติดประกาศเผยแพร่ชัดเจน
1.1.2 มีการกํ าหนดแนวทางและข้ อปฏิบัติในการลดการใช้พลังงานสําหรับบุคลากรในสถานประกอบการ
เป็นลายลักษณ์อักษรและติดประกาศเผยแพร่ ชัดเจน
1.1.3 มีการติดประกาศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานของ
ผู้ใช้บริ การในการร่วมลดการใช้ พลั งงาน
1.2 มีมาตรการอนุรักษ์พลั งงานที่ดี
1.2.1 มีการออกแบบสถานที่และอาคารที่ให้ความสําคัญกับแนวคิดและรูปแบบที่สามารถประหยัด
การใช้พลั งงาน
1.2.2 มีการเลื อกใช้ เทคโนโลยี หรื ออุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ประหยัดพลั งงานภายในสถานประกอบการ
1.2.3 จัดบริการรถ-รับส่งสําหรับผู้ เข้าพักเพื่ อลดการใช้พลังงานในการเดินทาง
1.2.4 มีมาตรการช่วยลดการใช้หรือสูญเสีย พลังงานในบริ เวณต่างๆ ของที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับสภาพของสถานประกอบการ
1.2.5 มีการจัดเก็บข้อมูล การจัดทําสถิติ การใช้พลังงาน หรือค่าใช้จ่ายด้านพลั งงาน ที่เป็นระบบ
ที่จะเป็นประโยชน์ในการติดตามการใช้หรือการลดการใช้พลั งงาน
1.3 มีการพัฒนาหรื อใช้แหล่งพลังงานทางเลือกเพื่ อเสริมและลดการใช้พลั งงาน

คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
11.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ข้อพิจารณาในการประเมินมาตรการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งสถานประกอบการสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น
มาตรการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
• มีการออกแบบอาคารที่สามารถประหยัดพลั งงานโดยใช้แสงธรรมชาติช่วยแทนการใช้
หลอดไฟส่องสว่าง
• มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าแยกตามส่วนต่างๆ เพื่อติดตามการใช้ไฟฟ้า
• มีการเลื อกใช้อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ประหยัดพลังงาน
• มีการลงทุ นในการติดตั้งเครื่องมื อ อุปกรณ์ หรื อใช้ เทคโนโลยี เสริ มการประหยัดพลั งงาน
• มีการติดตั้งประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็นออกนอกอาคาร
• มีการใช้ร่มเงาของพรรณพืชในการลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร
• มีการติดตั้ง Photo Switches เพื่อควบคุมการใช้พลังงานนอกอาคาร
• มีการติดตั้งเครื่องตั้งเวลา เพื่อควบคุมการใช้พลังงานแสงสว่างในอาคาร
• มีการติดตั้งอุปกรณ์หรี่ไฟตามการเคลื่อนไหว เพื่อควบคุมการใช้พลังงานแสงสว่างในอาคาร
• มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสะท้อนของแสงสว่างในอาคาร
• มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟ สําหรับห้องพักในกรณีที่ไม่มีคนอยู่
• มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าสําหรับห้องพัก กรณี มี การเปิ ดประตู ที่ มี การถ่ ายเท
ความร้อนและความเย็นกับภายนอก
• มีการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมและลดการใช้พลังงาน
มาตรการด้านการจัดการและการส่งเสริม
• มีการจัดบริการรถ-รับส่งสําหรับผู้เข้าพัก
• มีการส่ งเสริมให้ลูกค้าผู้ใช้บริ การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลั งงานในสถานประกอบการ
• มีการเลื อกใช้อาหารและวัตถุดิบที่เป็นของสดตามฤดูกาล เพื่อลดการใช้พลั งงานในการ
เก็บรักษา ขนส่ง บรรจุ และผลิตอาหาร
• มีการมอบหมายระบุพนั กงานในการดูแลควบคุมการใช้พลังงานในแต่ละบริ เวณ
• มีการล้างทําความสะอาดตู้เย็นและแอร์อย่างสม่ําเสมอ เพื่ อลดการใช้ไฟฟ้า
• มีการประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถอยู่เสมอ เพื่ อลดการสูญเสียน้ํามันเชื้ อเพลิง
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ปจจัยพิจารณาหลัก
หมวดที่ 2 : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพ ยากร
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
2. การจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ
2.1 มีการกําหนดนโยบายเป้าหมายและแนวทางเพื่ อการลดการใช้น้ํา
2.1.1 มีการกํ าหนดเป้ าหมายในการลดการใช้ น้ําที่ เป็ นนโยบายในการดําเนิ นงานเป็ นลายลั กษณ์อักษร
และติดประกาศเผยแพร่ชัดเจน
2.1.2 มีการกําหนดแนวทางและข้อปฏิบัติ ในการลดการใช้น้ําสําหรับบุคลากรในสถานประกอบการ
เป็นลายลักษณ์อักษรและติดประกาศเผยแพร่ ชัดเจน
2.1.3 มีการติดประกาศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ําของ
ผู้ใช้บริการ
2.2 การสํารองน้ํา
2.2.1 มีถังเก็บน้ําใช้สํารองในพื้ นที่โครงการนอกเหนือจากการรับ น้ําจากน้ําท่ อน้ําประปาโดยตรง
2.2.2 ไม่มีการติดตั้งปั๊มน้ําที่จะสูบน้ําโดยตรงจากท่อประปา ซึ่งอาจส่งผลกระทบในการใช้น้ําของ
พื้นที่ใกล้เคียง
2.3 มาตรการประหยัดน้ํา
2.3.1 จัดให้มีที่รองรับและเก็บน้ําฝนเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ ลดการใช้ น้ําประปาและน้ําบาดาล
2.3.2 มีการออกแบบอาคาร พื้นทีส่ วน การจัดภูมิทศั น์ และพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ที่ช่วยประหยัดการใช้น้ํา
2.3.3 มีการเลื อกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําในสถานประกอบการ
2.3.4 มีมาตรการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดน้ําใช้หรือลดการสูญเสียน้ําในพื้นที่
โครงการที่มีความเหมาะสม เช่น มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําอย่างสม่ําเสมอ มีการติดตั้ง
มาตรวัดปริมาณการใช้น้ําแยกตามส่วนต่างๆ เพื่อติดตามการใช้น้ํา
2.3.5 มีการนําน้ําที่ผ่านการใช้แล้ว หรือน้ําที่ผ่านการบําบัดและฟื้นฟูคุณภาพแล้วมาใช้ประโยชน์
ที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อลดการใช้น้ําใหม่
2.3.6 มีการจัดเก็บข้อมูล การจัดทําสถิติ การใช้น้ํา หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นระบบ ที่จะเป็นประโยชน์
ในการติดตามการใช้หรือการลดการใช้น้ํา

คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
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ปจจัยพิจารณาหลัก
หมวดที่ 2 : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพ ยากร
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
3. การจัดการระบายน้ํา
3.1 มีการหน่วงน้ําในพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่ บ่อ ถัง หรือลักษณะใดใด เพื่อหน่วงน้ําจากน้ําฝน
ในพื้นที่โครงการเพื่ อเก็บกั กน้ําฝนไว้ในพื้นที่ ชะลอการไหลออกสู่ภายนอก
3.2 มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ําที่ดี
3.2.1 มีทางระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ําฝนและน้ําทิ้งอย่างเพีย งพอ และสามารถ
ตรวจสอบทําความสะอาดได้สะดวก
3.2.2 มีรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําสม่ําเสมอ
3.2.3 มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ท่อ
4. การบําบัดน้ําเสีย
4.1 มีระบบบําบัดน้ําเสียหรื อ วิธีการจัดการน้ําเสียที่ เหมาะสมต่อขนาดและกิจกรรมของ
สถานประกอบการ ที่สามารถบําบัดน้ําเสียได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4.2 มีรายงานการตรวจสอบ บูรณะ ซ่ อมแซม ระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถใช้ งานได้ดี และ
มีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ
4.3 กรณีระบบบําบัดน้ําเสียขั้นต้นหรือระบบขนาดเล็ ก ที่ไม่มีการกําหนดการตรวจสอบการทํางาน
ให้มีการตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียอยู่เสมอส่วนกรณี ระบบขนาดใหญ่
ที่มีการกําหนดรายการให้มีการตรวจสอบการทํางานของระบบให้มีรายงานการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทิ้งที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียตามที่กําหนดไว้
4.4 มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยู่ในสภาพดีสําหรับกรณี ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นต้นหรื อระบบ
ขนาดเล็ก หรือมีผลการตรวจสอบค่าคุณภาพน้ําทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดในกรณีของ
คุณลักษณะของระบบกําหนดมาตรฐานให้ติดตามตรวจสอบไว้
4.5 มีการกําจัดเศษอาหารและไขมันทั้งในห้องครัวและห้องอาหาร
4.6 ขณะบําบัด ไม่มี กลิ่น เสียง ฟอง กาก หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือสร้างความ
เดือดร้อน
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คะแนน
3.0
1.0
1.0
0.5
0.5
5.0
1.0
1.0
1.0

1.0
0.5
0.5

ปจจัยพิจารณาหลัก
ข้อพิจารณาในการประเมินมาตรการหรือกิจ กรรมในการประหยัดน้ํา
ซึ่งสถานประกอบการสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา
การเวียนน้ําที่ผ่านการบําบัดและฟื้นฟูคุณภาพแล้วมาใช้ประโยชน์
การเวียนน้ําใช้ซ้ําจากน้ําใช้มาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับสุขลักษณะ
การจัดให้มีที่รองรับและเก็บน้ําฝน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ ลดการ
ใช้น้ําประปาและน้ําบาดาล
มีการรองน้ําในภาชนะในการล้างแทนการเปิดจากหัวก๊อกโดยตรง
มีการติดตัง้ มาตรวัดปริมาณการใช้น้ําแยกตามส่วนต่างๆ เพือ่ ติดตาม
การใช้น้ํา
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการใช้น้ําในการให้บริการให้ประหยัด
มากขึ้น
มีการเชิญชวนผู้ใช้บริการให้ใช้ซ้ําผ้าขนหนูหรือผ้าปูเตียงให้นานขึ้น
มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เกิดจิตสํานึกการประหยัดน้ําในห้องพัก
ในพื้นที่สวน มีการเลือกปลูกพืชที่ต้องการน้ําน้อย มีก ารใช้น้ําที่เหลือ
จากกิจกรรมอื่นมารดน้ําต้นไม้
มีการจัดอบรม การกําหนดระเบียบการปฏิบัติ และการส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ําของพนักงานให้ประหยัดน้ํา
มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา เพื่อลดการสูญเสียน้ํา
อย่างสม่ําเสมอ
มีการมอบหมายระบุพนักงานในการดูแลควบคุมการใช้น้ํา ในแต่ละ
บริเวณ
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ปจจัยพิจารณาหลัก
หมวดที่ 2 : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพ ยากร
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
5. การจัดการขยะมูลฝอย
5.1 ให้ความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี
(มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือ มาตรการดําเนินการ หรือกิจกรรมรณรงค์ในสถาน
ประกอบการในการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและถูกสุขาภิบาลในสถานประกอบการ)
5.2 มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มีการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ในโครงการ
5.2.2 มีการเลื อกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ํา หรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้เพื่อลดปริมาณขยะ
5.2.3 มีการกําจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการ
5.2.4 มีการจัดการที่ดีทําให้ไม่มีขยะตกค้างภายในพื้นที่สถานประกอบการ พื้ นที่มีความสะอาด
5.2.5 ที่พักรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลั กษณะ

คะแนน
6.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ข้อพิจารณาการจัดให้มีที่พักมูลฝอย ซึ่งจะช่วยในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประยุกต์ใช้แนวทาง ตามกฎกระทรวงในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
กําหนดให้ลกั ษณะของที่พักมูลฝอยที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

• มีที่พักขยะที่ถูกสุขลักษณะรองรับ
ได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน
• ที่พักมูลฝอยควรอยู่ห่างจากสถานที่
ประกอบอาหารหรือสถานที่เก็บ
อาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร
• ที่พักมูลฝอยควรมีการบําบัดน้ําเสีย
จากที่พักขยะที่ดีหรืออย่างถูก
สุขาภิบาล
• ที่พักมูลฝอยควรมีมีระบบป้องกัน
กลิ่นและน้ําฝนที่มีประสิทธิภาพ
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คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

ปจจัยพิจารณาหลัก
หมวดที่ 2 : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพ ยากร
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
6. การจัดการอากาศและเสียง
6.1 การจัดการคุณภาพอากาศ
6.1.1 มีการออกแบบก่อสร้างและกําหนดมาตรการจัดการพื้ นที่เพื่ อป้องกันฝุ่ นละออง
จากภายนอกเข้าสู่สถานประกอบการ
6.1.2 มีการออกแบบก่อสร้างและและกําหนดมาตรการจัดการพื้ นที่เพื่ อป้องกั นฝุ่นละออง
จากสถานประกอบการออกสู่ภายนอก
6.2 การจัดการเสีย งรบกวน
6.2.1 มีการออกแบบก่อสร้างและและกําหนดมาตรการจัดการพื้ นที่เพื่ อป้องกั นเสีย งรบกวน
จากภายนอกเข้าสู่สถานประกอบการ
6.2.2 มีการออกแบบก่อสร้างและและกําหนดมาตรการจัดการพื้ นที่เพื่ อป้องกั นเสีย งรบกวน
จากสถานประกอบการออกสู่ภายนอก
7. การจัดการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ
7.1 การจัดการสาธารณสุข
(มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ดูแลรักษาสภาพทางสาธารณสุขที่ดีในสถานประกอบการ
เพื่อป้องกันการเกิดโรค)
7.2 การส่งเสริมลดการสูบบุหรี่
7.2.1 การจัดห้องพักปลอดบุหรี่ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของห้องพักทั้ งหมด
7.2.2 การจัดห้องพักปลอดบุหรี่ครบ 100%
7.2.3 มีการกําหนดพื้นที่และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายการรณรงค์ ลดการสูบบุหรี่
ทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน
7.3 การส่งเสริมสุขภาพ
7.3.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่ อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
7.3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่ อส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้บริ การ
7.3.3 มีการจัดสวัสดิการการรั กษาพยาบาล และการจัดการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน
อย่างสม่ําเสมอ
7.4 การแก้ปัญหายาเสพติด
(มีนโยบาย ระเบียบ หรือประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในด้านการร่วมป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ)
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
4.0
1.0
1.0

1.0
1.0
6.0
1.0

1.0
1.0
0.5

0.5
0.5
0.5
1.0
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ปจจัยพิจารณาหลัก
หมวดที่ 2 : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพ ยากร
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
8. การจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย
8.1 ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิ งไหม้เพื่อให้หนีไฟ สามารถส่งเสียงทั่วถึง ในบริ เวณ
สถานประกอบการ
(ในกรณีที่ เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีหลายชั้น ควรมี การติดตั้งในส่วนที่พักครบทุ กชั้ น)
8.2 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (ถังฉีดดับเพลิง) ติดตั้งถังฉีดดับเพลิง ในส่วนที่พัก
อย่างน้ อยชั้นละ 1 เครื่อง หรือติดตั้งห่างกันทุกระยะไม่เกิ น 45 เมตร
8.3 การตรวจสอบเครื่ องดับเพลิ งแบบมือถื อ
(มีหลักฐานแสดงข้อมูลการตรวจสอบ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน)
8.4 การเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุเพลิ งไหม้
8.4.1 การจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Springer) ที่สามารถทํางานได้เองเมื่ อมีเพลิ งไหม้
8.4.2 การจัดให้มีระบบท่อ และหัวฉีดน้ําดับเพลิง ครอบคลุมอาคารส่วนที่เป็นห้องพักทุกชั้ น
8.4.3 มีการอบรมและซ้อมป้องกันอัคคีภัยทุกปีตามที่กฎหมายกําหนด (หากกฎหมายไม่ได้กําหนด
ให้พิจารณาจากการซักซ้ อมในการป้องกั นระงับอัคคีภัยที่เหมาะสมและเท่าที่จําเป็น)
8.5 การจัดให้มีบันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ
8.5.1 มีบันไดหนีไฟ กว้างไม่น้อยกว่ าตามกฎหมายในแต่ละขนาดและประเภทของสถานประกอบการ
หรือมีการจัดทางหนีไฟที่เหมาะสมกับสภาพที่พัก
8.5.2 ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณบันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ
8.6 การจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ
(มีป้ายบอกทางหนีไฟและแผนผังทีแ่ สดงเส้นทางหนีไฟทีม่ องเห็นได้ชดั เจนในห้องพักแนวทางเดิน
และพื้นที่ใช้ประโยชน์รวม)
8.7 การจัดให้มีไฟฉุกเฉิน
(มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินทั้งในส่วนห้องพักและบริเวณทางเดินรวม)
9. การรักษาความปลอดภัย
9.1 มียามรักษาการณ์เพื่ อดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพั กและทรั พย์สินทั่วบริเวณตลอด 24
ชั่วโมง
9.2 มีระบบตรวจป้องกันรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 24 ชั่วโมง
9.3 มีระบบเครือข่ายในการติดต่อแจ้งข่าวและขอความช่วยเหลือไปยังเครื อข่ายที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
9.4 มีชุดปฐมพยาบาลและยาสามัญประจําบ้านที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานอยู่เสมอ

รวมคะแนน หมวดที่ 2
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คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
7.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
3.0
1.0
1.0
0.5
0.5

55.0

ปจจัยพิจารณาหลัก
ปจจัยพิจารณาหลัก (Core Factors) สําหรับสถานประกอบการที่พกั สีเขียว
หมวดที่ 3 : การจัดการดานสังคมและการมีส วนรวมของทองถิ่น
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
1 การเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น
1.1 เจ้าของหรือมีผู้รว่ มลงทุนธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นคนท้องถิ่นหรืออยูใ่ นพื้นที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่
1..2 มีพนักงานในทุ กระดับที่เป็นคนที่มีภูมิลําเนาในจั งหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่มากกว่าร้ อยละ 50
1.3 มีพนักงานในระดับผู้บริหารที่เป็นคนในท้องถิ่ นมากกว่าร้อยละ 50
2. การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
2.1 มีส่วนร่วมในการส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 มีส่วนร่วมในการส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.3 มีส่วนร่วมในการส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านการสร้างคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่ น
2.4 มีส่วนร่วมในการส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.5 การจัดให้มีสินค้าพื้นเมือง สิ นค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขายในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
2.6 การออกแบบก่อสร้างอาคารให้มีความเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น
2.7 มีการตกแต่ง ประดับ และจัดแสดงด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่มคี วามเป็นพื้นถิ่น
2.8 การแต่งกายของพนักงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่ น
2.9 มีการจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นในสถานประกอบการ ที่สะท้อน วิถีชีวิต
ในท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่ น

คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
3.0
1.0
1.0
1.0
7.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
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ปจจัยพิจารณาหลัก
หมวดที่ 3 : การจัดการดานสังคมและการมีส วนรวมของทองถิ่น
ข้อ
ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
3. ภาพลักษณ์การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 มีการจัดทําและประกาศนโยบายการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
ที่ชัดเจนต่อสาธารณะ
3.2 มีการจัดงบประมาณหรืองบลงทุนหรืองบกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมทุกปี
3.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการรับรองหรือยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
3.4 ไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมการให้บริการที่ส่อไปในทางเป็นแหล่งมั่วสุม หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี

รวมคะแนน หมวดที่ 3

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการได้รับการรับรองหรือยอมรับในผลงานและภาพลักษณ์
ในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
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ตัวอย่างเช่น

ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
ได้รับมาตรฐานโรงแรมไทย
ได้รับมาตรฐานสปาไทย
ได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Taste
ได้รับมาตรฐานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) ของ ททท.
ได้รับการรับรองโรงแรมปลอดบุหรี่
ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
ได้รับมาตรฐานและรางวัลอื่ นๆ ในการสิ่งแวดล้อม การบริ การ และการท่องเที่ยว
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
3.0
1.0
0.5
1.0
0.5

13.0

ปจจัยพิจารณาเฉพาะ
ปจจัยพิจารณาเฉพาะ (Specific Factors)
ปัจจัยพิจารณาเฉพาะพื้นที่ (Area Base Specific Factors)
(รวม 10 คะแนน)
ปัจจัยพิจารณาเฉพาะพื้นที่ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

• แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทชายหาด ทะเล และเกาะ
• แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทภูเขาและป่าไม้
• พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม

คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว
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ปจจัยพิจารณาเฉพาะ
พืน้ ทีแ่ หลงทองเทีย่ วธรรมชาติประเภทชายหาด ทะเล และเกาะ
ข้อ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
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ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
การรักษาสภาพธรรมชาติและร่วมใช้ประโยชน์สาธารณะ
ไม่ล่วงล้ํา ปิดกั้นการใช้ประโยชน์ พ้นื ที่หาดสาธารณะ
ไม่ปิดกั้นหรือกีดขวางทางลงหาดสาธารณะ
ไม่ปิดกั้น ปิดล้อมทะเลบริเวณหน้าหาด (เว้นแต่ตามความจําเป็นเพื่อความปลอดภัย
ของนั กท่องเที่ยว ที่ไม่ปิดกั้นการใช้ประโยชน์สาธารณะ)
ไม่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําชายหาด
ไม่มีการจัดวางเตียงผ้าใบ โต๊ะ ร่มชายหาด หรืออุปกรณ์ใดใดในบริเวณหาดสาธารณะ
เพื่อประโยชน์เฉพาะสถานประกอบการ
ไม่กระทําการใดใดที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนหรื อทําลายสภาพสั ณฐานของ
ชายฝั่งและชายหาด
ไม่มีการระบายน้ําเสียจากโครงการ ลงสู่ท ะเล
ออกแบบ ตกแต่ง และจัดภูมิทัศน์ ให้มีความกลมกลืนกับสภาพทางธรรมชาติ และ
สร้างทัศนียภาพที่ สวยงาม
กิจกรรมการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกการอนุรักษ์การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรั พยากร
(เช่น ปลูกป่าชายเลน อนุ รักษ์สัตว์น้ํา ฟื้ นฟูปะการัง)
จัดให้มีกิจกรรมการส่ งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
(เช่น เก็บขยะชายหาด ฟื้นฟูคุณภาพน้ําทะเล)
ไม่นําสัตว์น้ําหรือสัตว์ทะเลหายาก หรือซากที่ต้องห้ามตามกฎหมายมาไว้ในครอบครอง
จัดส่วนแสดงให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการกิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติ

คะแนน
7.0
1.0
1.0
1.0

รวมคะแนน

10.0

คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

1.0
0.5
1.0
1.0
0.5
3.0
1.0
1.0
0.5
0.5

ปจจัยพิจารณาเฉพาะ
พื้นที่แหลงทองเที่ย วธรรมชาติประเภทภูเ ขาและปาไม
ข้อ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
การรักษาสภาพธรรมชาติ
ออกแบบ ตกแต่ง และจัดภูมิทัศน์ให้มคี วามกลมกลืนธรรมชาติ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
ไม่มีการก่อสร้ างอาคารในพื้นที่ลาดชั น หรือพื้ นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
ไม่มีการปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่ งปลูกสร้าง หรือมีกิจ กรรมที่เป็นการบุกรุ กพื้ นที่ป่าไม้
ไม่มีการใช้ไม้จากป่าที่ผิดกฎหมายในการก่อสร้างหรื อใช้ประโยชน์ อื่นๆ ในสถานประกอบการ
ไม่ปิดกั้น ถม ทําให้ตื้นเขิน ต่อเส้ นทางการไหลของน้ําตามธรรมชาติ
กิจกรรมการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรั พยากรป่าไม้ และการส่ งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
(เช่น ปลูกป่า อนุรักษ์สัตว์ป่า เก็บขยะ)สม่ําเสมอ
จัดส่วนแสดงให้ข้อมูลความรู้ในการท่องเที่ยว หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแก่พนั กงานและผู้ใช้บริการ
จัดบริการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ก่อให้เกิดการเรีย นรู้คุณค่าธรรมชาติ
ไม่นําสัตว์ป่ามาขัง เลี้ยง หรือจัดแสดง หรือไม่นําซากสัตว์ป่ามาประดับ ตกแต่ง ในพื้นที่
ประกอบการที่พักที่ผิดกฎหมาย
ไม่มีเมนูที่จําหน่ายอาหารที่ทําจากสัตว์ป่าที่กฎหมายกําหนดห้าม

รวมคะแนน

คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

10.0
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ปจจัยพิจารณาเฉพาะ
พื้นที่แหลงทองเที่ย วประเภทประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒ นธรรม
ข้อ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา
การรักษาคุณค่าของแหล่ง
ไม่มีการก่อสร้ างล่วงล้ํ าในเขตโบราณสถาน เขตประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
ไม่ก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพของแหล่ง
ไม่ก่อสร้างหรื อติดตั้งป้าย หรือโครงสร้างใดใดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพของแหล่ ง
ก่อให้เกิดภาวะ มลทัศน์
ออกแบบ ตกแต่ง และจัดภูมิทัศน์ให้มคี วามกลมกลืนกับสภาพเมืองท่ องเที่ยว
โบราณสถาน เขตประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสร้าง
ทัศนียภาพที่สวยงาม
กิจกรรมการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์
จัดให้มีกิจกรรมการส่ งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สม่ําเสมอ
(เช่น เก็บขยะปลูกต้นไม้)
จัดส่วนแสดงให้ข้อมูลความรู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของแหล่ ง
จัดบริการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการเรีย นรู้
ได้มาตรฐานความปลอดภัย ไม่ทําลายคุณค่าของแหล่ง
ไม่นําโบราณวัตถุที่ต้องห้ามตามกฎหมายมาไว้ในครอบครองหรือเพื่อการค้า
เข้าร่วมกิจกรรมหรือให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูแหล่ง
ร่วมเฝ้าระวัง สอดส่อง การบุกรุ กหรือการกระทําการใดใดที่เป็นการทําลาย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และคุณค่าทางประวัติศาสตร์

รวมคะแนน

28

คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
4.0
1.0
1.0
1.0
1.0
6.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

10.0

การประเมินตนเอง
ข้อ

ปัจจัยพิจารณา/ข้อพิจารณา

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ปจจัยพิจารณาหลัก
หมวดที่ 1 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก
1 การออกแบบและก่ อสร้างอาคาร
3.0
2 การเดินทางเข้าถึ งสถานประกอบการที่สะดวกและปลอดภัย
2.0
3 การจัดการสภาพแวดล้อมพื้นฐานของสถานประกอบการ
3.0
4 การปฏิบัติตามกฎหมายอย่ างเคร่ งครัดในการใช้พ้ื นที่และอาคาร
4.0
5 การจัดให้มีที่จอดรถที่เพียงพอและปลอดภัย
3.0
6 การจัดภูมิทัศน์ของพื้นที่
3.5
7 การจัดให้มีการบริการทีห่ ลากหลายและระบบสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ
3.5
รวมคะแนนหมวดที่ 1
22.0
หมวดที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1 การประหยัดพลังงาน
11.0
2 การจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ
10.0
3 การจัดการระบายน้ํา
3.0
4 การบําบัดน้ําเสีย
5.0
5 การจัดการขยะมูลฝอย
6.0
6 การจัดการอากาศและเสียง
4.0
7 การจัดการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ
6.0
8 การจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย
7.0
9 การรักษาความปลอดภัย
3.0
รวมคะแนนหมวดที่ 2
55.0
หมวดที่ 3 การจัดการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
1 การเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น
3.0
2 การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
7.0
3 ภาพลักษณ์การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.0
รวมคะแนนหมวดที่ 3
13.0
รวมคะแนนปัจจัยพิจารณาหลัก
90.0

ปจจัยพิจารณาเฉพาะพืน้ ที.่ ..........................(เลือกตามประเภทพืน้ ที)่
1
2

การรักษาสภาพธรรมชาติ / รักษาคุณค่า
กิจกรรมสร้างความตระหนักและจิตสํานึก หรือการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
รวมคะแนนปัจจัยพิจารณาเฉพาะพื้นที่
คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

10.0

29

สรุปคะแนน
สรุปคะแนนสําหรับการประเมินสถานประกอบการที่พักเขียว
คะแนน
เต็ม

ปัจจัยพิจารณา
ปัจจัยหลัก (Core Factors)
หมวดที่ 1 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
หมวดที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
หมวดที่ 3 การจัดการด้านสั งคมและการมีส่วนร่วมของท้ องถิ่น

คะแนนรวม

22
55
13
90

พิจารณาเฉพาะพื้นที่ (Area Base Specific Factors)
ปัจจัยพิจารณาเฉพาะพื้นที่ .................................(เลือกตามประเภทพื้นที่)

รวมคะแนนสุทธิ

10

100

คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ
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คูมือเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว

คะแนน
ที่ได้

