รายงานการปฏิบ ัติตามมาตรการลดผลกระทบ
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสงิ่ แวดล้อม
โรงแรม วิลล่า โซลิธท
ู
บริษ ัท ไมตรี รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จําก ัด
ประจําเดือน มกราคม—มิถน
ุ ายน 2555

จ ัดทําโดย
ั ง้ จําก ัด
บริษ ัท เซา้ เทิรน
์ ไทยคอนซลติ

รายงานการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบ
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท
บริษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555

บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
หมู่ท่ ี 5 ซ.บ้ านในตรอก-บ้ านนากก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จัดทําโดย

บริษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติง้ จํากัด

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

บทสรุ ปผู้บริหาร
บทที่ 1
1.1
1.2
1.3
1.4

บทนํา
ความเป็ นมาของโครงการและการจัดทํารายงาน
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม

1-1
1-2
1-5
1-8

บทที่ 2 ผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
2.1 การปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

2-1

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
3.1 การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้า

3-2

บทที่ 4 บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
4.1 คุณภาพนํ ้าทิ ้ง

4-1

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
ภาคผนวกที่ 8

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
เอกสารขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชน
เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่ องมือวิเคราะห์
เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ
ปริมาณการใช้ นํ ้าประปา ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2555
ปริมาณขยะ ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2555
แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั
หนังสือรับรองการฝึ กอบรมดับเพลิง ประจําปี 2555

บทสรุ ปผู้บริหาร

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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บทสรุ ปผู้บริหาร
สรุ ป ผลการปฏิ บัติต ามมาตรการลดผลกระทบและติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มของ
โครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน
2555 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในด้ านคุณภาพนํ ้าทิ ้ง พบว่า ส่วนใหญ่มีคา่ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของหน่วยงานราชการ
คุณภาพนํา้ ทิง้
จากผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าทิ ้ง ของโครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2555 จํานวน 1 สถานี ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2555
พบว่า ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) , ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรี ย์ (BOD) และค่าของแข็งแขวนลอย (SS) มี
ค่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุม การระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค )
ข้ อเสนอแนะ
- โครงการควรมีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบบําบัดให้ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้
คุณภาพนํ ้าทิ ้งมีค่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้ อมทังตรวจติ
้
ดตามคุณภาพนํ ้าทิ ้ง เพื่อ
เฝ้าระวังคุณภาพนํ ้าทิ ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป
- ควรเฝ้าระวังคุณภาพนํ ้าเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ
- กรณีนํานํ ้าผ่านการบําบัดไปใช้ ในการรดนํ ้าต้ นไม้ ควรจะจัดทําป้ายติดที่ท่อจ่ายนํ ้าผ่านการ
บําบัดสําหรับรดนํ ้าต้ นไม้ ให้ ชดั เจน แยกจากท่อนํ ้าประปา เพื่อป้องกันการนํ ้าผ่านการบําบัด
ไปใช้ แทนนํ ้าประปา
- สูบตะกอนจากถังเกรอะ – ถังกรองไร้ อากาศของโครงการทุกถัง เป็ นประจําทุกปี ปี ละ 1 ครัง้
เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทํางานของถังบําบัดนํ ้าเสียขันต้
้ นให้ สามารถบําบัดได้ ตามที่
ออกแบบไว้
- ตรวจสอบและบันทึกปริ มาณนํ ้าใช้ ภายในโรงแรม เพื่อเป็ นสถิติพื ้นฐานในการควบคุมการเดิน
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย ช่วยให้ การควบคุมระบบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
- ควรสังเกตสี และลักษณะของตะกอนจุลินทรี ย์ ซึ่งควรจะเป็ นสีนํ ้าตาลแดงถึงนํ ้าตาล และ
ต้ องไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแต่จะมีกลิ่นอับคล้ ายดิน ตรวจดูระดับชันของตะกอนของบ่
้
อเติม
อากาศ ควบคุมค่า SV30 มีคา่ ประมาณ 200 -300 ml/l
- ตรวจสอบปริ มาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen :DO) ภายในบ่อเติมอากาศต้ อง
ควบคุมค่า DO ให้ มีค่ามากกว่า 2.0 mg/l ในกรณีที่มีคา่ DO ตํ่ากว่า 2.0 mg/l แสดงว่า
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ออกซิเจนภายในบ่อมีคา่ น้ อยและอาจจะไม่เพียงพอกับความต้ องการของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ได้ ให้
ทําการแก้ ไขเบื ้องต้ น ดังนี ้
1. เปิ ดเครื่ องเติมอากาศทุกตัวพร้ อมกัน เพื่อให้ สามารถจ่ายอากาศได้ อย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่ องเติมอากาศ เช่น สภาพของใบพัดมอเตอร์ อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์หรื อไม่
3. ตรวจสอบกําลังวัตต์ของมอเตอร์ ในการกระจายอากาศมีเพียงพอในการกวนผสม
(Mixing) เชื ้อจุลชีพในระบบ และการถ่ายเทอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรื อไม่
ซึ่ง ถ้ า หากตรวจสอบแล้ ว ไม่เ พี ย งพอ จะต้ อ งมี ก ารติด ตัง้ เครื่ อ งจัก รในการเติ ม
อากาศเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ เพียงพอกับปริมาณความต้ องการอากาศที่ใช้ ในการบําบัดนํ ้า
เสีย
4. ตรวจสอบความสามารถในการรองรับนํ ้าเสียของระบบบําบัดนํ ้าเสียในปั จจุบนั ว่า
เพียงพอในการรองรับนํ ้าเสียในปั จจุบนั หรื อไม่

จัดทําโดย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของโครงการและการจัดทํารายงาน
รายงานฉบับนีเ้ ป็ นรายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ของโครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประจําเดือน
มกราคม – มิถนุ ายน 2555
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมอบหมายให้ บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด ที่
ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-176
ดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
เพื่ อ เสนอให้ ท างหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ และพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ตลอดจนให้
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ มี ค วามถูก ต้ อ งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น การของโครงการเกิ ด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ ต่อไป
การจัดทํารายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
2. เพื่อนําเสนอผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
3. เพื่อนําเสนอมาตรการที่เปลี่ยนแปลงและสภาพปั จจุบนั ของโครงการ
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุ ป
1.2.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ

โครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท (เปลี่ยนการใช้ อาคาร เดิมชื่อ
โครงการ บ้ านพักตากอากาศไมตรี รี สอร์ ท) จํานวน 30 ห้ องพัก
เจ้ าของโครงการ
บริษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ตังอยู
้ ท่ ี่ หมูท่ ี่ 5 ซอยบ้ านในตรอก-บ้ านนากก ตําบลฉลอง อําเภอ
ที่ตงโครงการ
ั้
เมือง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทโครงการ
โครงการด้ านที่พกั อาศัย บริ การชุมชน และสถานที่พกั ตากอากาศ
ขนาดพื ้นที่โครงการ
เนื ้อที่ทงหมด
ั้
39,325.2 ตารางเมตร
มี อ าณาเขตโดยรอบดัง ต่อ ไปนี ้ (แผนที่ แ สดงอาณาเขตโดยรอบโครงการและสถานที่ ตัง้
โครงการแสดงดังภาพที่ 1.1 และ 1.2)
ทิศเหนือ
ติดกับ ที่ดนิ บุคคลอื่น ปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่รกร้ าง
ทิศใต้
ติดกับ ถนนซอยบ้ านในตรอก-บ้ านนากก
ทิศตะวันออก
ติดกับ ที่ดนิ บุคคลอื่น ปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่รกร้ าง
ทิศตะวันตก
ติดกับ ที่ดนิ บุคคลอื่น ปั จจุบนั เป็ นสวนยางพารา

ภาพที่ 1.1
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สถานที่ตงโครงการ
ั้

หน้ า 1-3

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

1.2.2 รายละเอียดการใช้ พนื ้ ที่โครงการ
โครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท (เปลี่ยนการใช้ อาคาร) จํานวน 30 ห้ องพัก ภายในโครงการ
ประกอบด้ วยอาคารห้ องพัก 2 ชัน้ จํานวน 30 หลัง และอาคารต้ อนรับ 2 ชัน้ จํานวน 1 หลัง มีรายละเอียด
การใช้ พื ้นที่ ดังนี ้
1) อาคารห้ องพัก 2 ชัน้ ความสูง 7.928 เมตร จํานวน 30 หลัง มีจํานวน 1 ห้ อง/หลัง แต่ละ
หลังมีพื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
142.50 ตารางเมตร ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
 ชั น้ ที่ 1 ประกอบด้ วยห้ องนั่ ง เล่ น ขนาด 22.14 ตารางเมตร ห้ องอาบนํ า้
ขนาด 2.88 ตารางเมตร ห้ องนํ า้ ขนาด 2.88 ตารางเมตร ระเบี ย งสระ
ขนาด 15.36 ตารางเมตร และบัน ได 3.06 ตารางเมตร รวมพื น้ ที่ ใ ช้ ส อยชัน้ ที่ 1
เท่ากับ 46.319 ตารางเมตร
 ชั น้ ที่ 2 ประกอบด้ วยห้ องนอน ขนาด 41.68 ตารางเมตร ห้ องอาบนํ า้
ขนาด 2.88 ตารางเมตร ห้ องนํ า้ ขนาด 2.88 ตารางเมตร และระเบี ย ง
ขนาด 48.74 ตารางเมตร รวมพื ้นที่ใช้ สอยชันที
้ ่ 2 เท่ากับ 96.18 ตารางเมตร
2) อาคารต้ อ นรั บ 2 ชัน้ จํ า นวน 1 หลัง มี พื น้ ที่ ใ ช้ ส อยทัง้ หมด 2,258.08 ตารางเมตร
รายละเอียดประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
 ชั น้ ที่ 1 ประกอบด้ วยห้ องนั่ ง เล่ น ขนาด 22.14 ตารางเมตร ห้ องนํ า้ ขนาด
90.00 ตารางเมตร จํานวน 12 ห้ อง ห้ องออกกํ าลังกาย ขนาด 231.8 ตารางเมตร
ระเบียง ขนาด 513.759 ตารางเมตร ทางเดิน ขนาด 22.5 ตารางเมตร และบันได
ขนาด 13.698 ตารางเมตร
 ชันที
้ ่ 2 ประกอบด้ วย ห้ องครัว ขนาด 162.41 ตารางเมตร ห้ องรับประทานอาหาร
ขนาด 196.00 ตารางเมตร ห้ องสมุด ขนาด 99.00 ตารางเมตร ห้ องออกกําลังกาย
ขนาด 231.80 ตารางเมตร มุ ม กาแฟ ขนาด 112.38 ตารางเมตร จุ ด ชมวิ ว
ขนาด 49 ตารางเมตร สระนํ า้ ขนาด 9.00 ตารางเมตร สระว่ า ยนํ า้ ขนาด
123.48 ตารางเมตร ห้ องสํานักงาน ขนาด 73.13 ตารางเมตร บันไดและชานพัก
ขนาด 41.53 ตารางเมตร และทางเดิน 85.90 ตารางเมตร
3) พื น้ ที่ สํ า หรั บ จอดรถ ทางโครงการได้ จัด อยู่บ ริ เ วณทางเข้ า -ออกพื น้ ที่ โ ครงการ ซึ่ง
สามารถจอดรถยนต์ได้ จํานวน 18 คัน
4) พื น้ ที่ ว่า งและพื น้ ที่ สีเ ขี ย ว เนื่ อ งจากที่ ตัง้ โครงการอยู่ใ นบริ เวณที่ 5,6 และ 7 ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ฯ ซึ่งการคิดพื ้นที่ว่างจะแยกเป็ นแต่ละ บริ เวณ คือ
ั้
เวณที่ 5 และร้ อยละ 88.6 ของพื ้นที่
โครงการได้ จัดให้ มีพื ้นที่ว่างคิดเป็ นร้ อยละ 95 ของพื ้นที่ทงหมดในบริ
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ทังหมดในบริ
้
เวณที่ 6 ส่วนในพื ้นที่บริ เวณที่ 7 มีที่ว่างร้ อยละ 100 โดยไม่มีการก่อสร้ างอาคารใดๆ ทังสิ
้ ้น ซึง่
การออกแบบสภาพภูมิทศั น่ ์ภายในโครงการโดยเน้ นการปลูกไม้ ยืนต้ นเป็ นองค์ประกอบหลัก
การใช้ ประโยชน์พื ้นที่โครงการแยกเป็ น 2 ส่วน คือ การใช้ ประโยชน์พื ้นที่ภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร ซึ่งการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ภายในอาคารได้ แก่ พื ้นที่ภายในห้ องพัก ส่วนการใช้ ประโยชน์
นอกอาคารได้ แก่ พื ้นที่สีเขียว ถนน ที่สําหรับจอดรถ เป็ นต้ น
1.2.3 ระยะถอยร่ นอาคารจากแนวเขตที่ดนิ
สําหรับระยะถอยร่นของอาคารถึงแนวเขตที่ดนิ ของโครงการทัง้ 4 ด้ าน มีรายละเอียด ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดกับ ระยะห่างระหว่างแนวผนังของอาคารกับแนวเขตที่ดิน (ส่วนที่น้อย
ที่สดุ ) เท่ากับ 78.449 เมตร
ทิศใต้ ติดกับ ระยะห่างระหว่างแนวผนังของอาคารกับแนวเขตที่ดิน (ส่วนน้ อย
ที่สุด ) เท่ากับ 3.49 เมตร และที่ดินถนนซอยบ้ านนากก-บ้ านใน
ตรอก มีระยะห่างระหว่างแนวเขตผนังอาคารกับกึ่งกลางถนนซอย
บ้ านนากก-บ้ านในตรอก เท่ากับ 27.247 เมตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ระยะห่างระหว่างแนวผนังของอาคารกับแนวเขตที่ดิน (ส่วนที่
น้ อยที่สดุ ) เท่ากับ 3.40 เมตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ระยะห่างระหว่างแนวผนังของอาคารกับแนวกึ่งกลางถนนซอย
นากก (ส่วนที่น้อยที่สดุ ) เท่ากับ 15.148 เมตร
1.3 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค
1.3.1 การใช้ นํา้
ปริ มาณนํ ้าใช้ ที่เกิดขึ ้นทังหมดในโครงการประมาณ
้
27.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับแหล่ง
นํ า้ ใช้ หลัก ของโครงการมาจากบ่ อ บาดาล จํ า นวน 2 บ่ อ โดยโครงการได้ จัด ให้ มี ถั ง เก็ บ นํ า้ ดิ บ ขนาด
10x5x1 เมตร จํานวน 4 บ่อมีปริ มาตร 200 ลูกบาศก์ เมตร ซึง่ นํ ้าดิบจากบ่อนํ ้าบาดาลจะถูกสูบเข้ าสู่ระบบ
ปรับปรุ งคุณภาพนํ ้าก่อนแล้ วจึงสูบขึ ้นไปเก็บไว้ ในบ่อเก็บนํ ้าดิบและแจกจ่ายไปยังห้ องพัก ซึง่ สามารถสํารอง
นํ ้าใช้ ได้ 7.30 วัน
1.3.2 การจัดการนํา้ เสียและสิ่งปฏิกูล
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นภายในโครงการมาจากกิจกรรมต่างๆ มีแหล่งกําเนิดมาจาก ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วม
ห้ องครัว และการล้ างทําความสะอาดต่างๆ คาดว่ามีประมาณ 21.92 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การบําบัดนํ ้าเสีย
ของโครงการจะใช้ ถงั บําบัดนํ ้าเสียสําเร็ จรูปแบบติดกับที่ (On-site) ซึง่ โครงการจัดให้ มีระบบบําบัดนํ ้าเสียชนิด
ผสมระหว่างกรองไร้ อากาศ COTTO DOS COMPACT MODEL รุ่ น CD-1200 จํานวน 1 ชุด/อาคาร ซึง่ มีคา่
BOD 60 มิลลิกรัมต่อลิตร นํ ้าเสียที่ผ่านการบําบัดจากอาคารแต่ละหลังจะเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียรวมของ
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โครงการอีกครัง้ หนึ่ง โดยโครงการติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้าเสียชนิดผสมระหว่างกรองไร้ อากาศและเติมอากาศ
HICLEAR รุ่น BIC -25DC จํานวน 1ชุด เป็ นถังบําบัดนํ ้าเสียที่สามารถรองรับนํ ้าเสียจากส้ วม นํ ้าทิ ้ง ส่วนนํ ้า
เสียจากครัวที่ผ่านการดักไขมันแล้ ว โดยระบบบําบัดดังกล่าวเป็ นระบบผสมระหว่างกรองไร้ อากาศและเติม
อากาศผ่า นผิ ว ตัว กลาง โดยนํ า้ ทิ ง้ สุดท้ า ยมี คุณ ภาพวัดในรู ป ของบีโ อดีที่ อ อกจากระบบได้ ไม่ เ กิ น 20.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
1.3.3 การระบายนํา้ และการป้องกันนํา้ ท่ วม
ระบบระบายนํา้ ของโครงการจะเป็ นระบบรวมนํา้ ฝนและนํา้ เสียเข้ าด้ วยกัน โดยจะเป็ นท่อ
คอนกรี ตเส้ น ผ่านศูนย์ ก ลาง 60 เซนติเมตร นํ า้ เสียจากอาคารห้ องพัก ที่ ผ่านการบํา บัดและนํ า้ ฝนจะถูก
รวบรวมตามท่อรวบรวมนํ ้าทิ ้งของอาคารผ่านบ่อตรวจคุณภาพนํ ้าขนาด 1.0 ลูกบาศก์ เมตร ที่มีการติดตัง้
ตะแกรงดักขยะ แล้ วรวบรวมเข้ าสู่ระบบบําบัดนํ า้ เสียรวมของโครงการเพื่อปล่อยเข้ าสู่บ่อหน่วงนํ า้ หน้ า
โครงการ
1.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขยะที่เกิดขึ ้นของโครงการมีประมาณ 0.33 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ทางโครงการได้ จดั ให้ มีถัง
ขยะขนาด 50 ลิตร จํานวน 2 ถัง/ห้ องพัก โดยแยกเป็ นถังขยะเปี ยกและถังขยะแห้ ง ส่วนอาคารต้ อนรับมีถงั
ขยะ 2 จุด แต่ละจุดมีถงั ขยะขนาด 120 ลิตร จํานวน 2 ถัง แยกเป็ นถังขยะเปี ยกและถังขยะแห้ ง ได้ จดั ให้ มีฝา
ปิ ดพร้ อมถุงดํารองรับในถังขยะทุกใบ โครงการได้ จดั ให้ มีการคัดแยกขยะแล้ วนําไปเก็บไว้ ที่ห้องพักขยะ ที่พกั
ขยะรวมของโครงการตังอยู
้ ่บริ เวณทางเข้ า-ออกโครงการ มีลกั ษณะเป็ นห้ อง คสล. 1.5x3x2 เมตร มีปริ มาตร
9 ลูกบาศก์เมตร โดยแยกเป็ นห้ องพักขยะเปี ยกและห้ องพักขยะแห้ งอย่างละ 1 ห้ อง โดยโครงการได้ ประสาน
ให้ บริ ษัทที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ กับองค์ การบริ หารส่วนตําบลฉลองเป็ นผู้ทําการเก็บขนขยะและลําเลียงเข้ าสู่
เตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต เป็ นประจําทุกวัน
1.3.5 การใช้ ไฟฟ้า
การใช้ ไฟฟ้าภายในโครงการได้ รับบริ การกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ตเป็ น
หลัก ด้ วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรื อระบบไฟฟ้าขัดข้ อง โครงการได้ จดั เตรี ยม
้ ก
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ได้ แก่ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 150 KVA จํานวน 1 ชุด ที่ติดตังทุ
อาคารของโครงการ ซึง่ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าสามารถสํารองไฟฟ้าได้ นาน 24 ชัว่ โมง
1.3.6 การระบายอากาศ
โครงการมีการออกแบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ โดยมีการออกแบบห้ องพักและอาคาร
ต่างๆ ให้ เปิ ดโล่ง มีประตู หน้ าต่างและช่องระบายอากาศภายในห้ องพักทําให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวกมาก
ยิ่งขึ ้น
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1.3.7 การป้องกันอัคคีภยั
โครงการได้ จั ด ให้ มี ร ะบบป้ องกั น อั ค คี ภั ย ตามข้ อกํ า หนดของกฎกระทรวงฉบับ ที่ 39
(พ.ศ.2537)และฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มี
รายละเอียด ดังนี ้
 ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ จะประกอบด้ วย อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณชนิดกระดิ่ง
จะติดตังภายในอาคารห้
้
องพัก 1 จุด และแผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยของ
อาคารทําหน้ าที่เป็ นศูนย์รวมจุดรับ-ส่งสัญญาณตรวจจับ
 ระบบดับเพลิง จะประกอบด้ วย ถังดับเพลิงแบบมือถือ เป็ นถังดับเพลิงชนิดผงเคมี
แห้ ง ขนาดความจุ 10 ปอนด์ ติ ด ตัง้ ไว้ บ ริ เ วณอาคารห้ อ งพัก 1 จุด และตู้ฉี ด นํ า้
ดับเพลิง ประกอบด้ วยข้ อต่อสายฉีดนํ ้าดับเพลิง ซึง่ จะติดตังทั
้ ว่ บริ เวณพื ้นที่โครงการ
จํานวน 5 ตู้
1.3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงการได้ มีการติดตังระบบป
้
้ องกันฟ้าผ่าไว้ บริ เวณหลังคาอาคารห้ องพักอาคารละ 1 จุด มี
รั ศมีการป้องกัน 12 เมตร ทัง้ นี ย้ ังได้ มีการติดตัง้ กล้ องวงจรปิ ด บริ เวณจุดต้ อนรั บและล็อบบีข้ องอาคาร
ต้ อ นรั บ และบริ เ วณป้ อมยามทางเข้ า -ออกและพื น้ ที่ จ อดรถ อาคารห้ อ งพัก ต่า งๆรวม 5 จุด ตลอดจนมี
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี ้โครงการยังได้ มีป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์แจ้ ง
เหตุฉกุ เฉิน
1.3.9 การจราจร
เส้ นทางคมนาคมที่เชื่อมกับพื ้นที่โครงการได้ แก่ ซอยบ้ านในตรอก-บ้ านนากก ซึ่งเป็ นถนน
สาธารณะประโยชน์ มีลกั ษณะเป็ นถนนคอนกรี ต 2 ช่องจราจร มีผิวจราจรกว้ างประมาณ 6 เมตร สําหรับที่
จอดรถของโครงการมีจํานวน 18 คัน ระบบการจราจรภายในโครงการเป็ นระบบการเดินรถแบบสองทิศทาง

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 1-7
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1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อมของโครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท (เปลี่ยนการใช้
อาคาร) จํานวน 30 ห้ อง บริษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพนํา้ ทิ ้ง

จุดเก็บตัวอย่ าง
-

บ่อตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้ง

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

-

พารามิเตอร์

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

ความถี่ในการดําเนินการ

pH , BOD5 , SS
และ Fecal
Coliform
Bacteria

- ตาม Standard Method
for the Examination of
Water and
Wastewater 21st
Edition, 2005 ของ
APHA, AWWA and
WEF

6 เดือน/ครัง้

หน้ า 1-8

บทที่ 2
ผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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บทที่ 2
ผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
2.1 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ ทําการสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม ตามข้ อกําหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องด้ านโครงการด้ านที่พกั อาศัยบริ การชุมชนและ
สถานที่พกั ตากอากาศ ตลอดจนมาตรการที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ของโครงการ โรงแรม วิลล่า
โซลิธูท (เปลี่ยนแปลงอาคาร) ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2555 ซึง่ ครอบคลุมปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อมที่
สําคัญ คือ
 คุณภาพนํ ้า
 การระบายนํ ้า
 การจัดการมูลฝอย
 สุนทรี ยภาพ
 การป้องกันอัคคีภย
ั
 การจราจร
ทัง้ นี ้ สามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดสรุ ป ผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
โครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน
2555 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 2-1
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการลดผลกระทบ

1. ลักษณะภูมปิ ระเทศ
พื น้ ที่ โ ครงการเป็ นที่ ร าบสู ง มี
พันธุ์ไม้ ชนิดต่างๆ ขึ ้นปกคลุม บริ เวณ
ใกล้ เคี ย งพื น้ ที่ โ ครงการมี ก ารใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย แ ต่ ไ ม่
หนาแน่นมาก

- ทําการจัดสภาพภูมิสถาปั ตย์ภายในพื ้นที่โครงการให้ มี
ความกลมกลืนและใกล้ เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิม
และพื ้นที่ใกล้ เคียงให้ มากที่สดุ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียว ซึง่ ประกอบด้ วยไม้ ยืนต้ นที่ให้ ร่มเงา
และมีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้ างและ
พังทลายของหน้ าดิน
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและรักษาพืน้ ที่สีเขียว ไม้ ยืนต้ น
และสนามหญ้ าให้ มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ

- ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

- ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.4)

-

ไม่พบปั ญหา

- ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.24)

-

ไม่พบปั ญหา

- ดูแลและรักษาพื ้นที่สีเขียว ต้ นไม้ และสนามหญ้ าให้ มี
ความสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อช่วยดูดซับ
ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
- ติดตังป
้ ้ ายจํากัดความเร็ วของรถที่เข้ า-ออกโครงการ ให้
มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
- ตรวจสอบสภาพถนนและทางเข้ า-ออกโครงการไม่ให้
เสียหายชํารุด หากมีการชํารุจต้ องทําการซ่อมแซมทันที

- ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

- ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.9)

-

ไม่พบปั ญหา

- ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

2. คุณภาพอากาศ
ลัก ษณะสภาพอากาศในพื น้ ที่
ตํ า บลฉลองเป็ นแบบชายทะเลเขต
ร้ อน มี ฝ นตกชุ ก โครงการมลพิ ษ ที่
เกิดขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจากยานพาหนะ
ที่วิ่งเข้ า-ออกภายในโครงการ

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
3. เสียงและการสั่นสะเทือน

มาตรการลดผลกระทบ
-

-

4. ทรัพยากรชีวภาพทางบก
ส่วนใหญ่ จะเป็ นทรัพยากรป่ าไม้
ซึง่ ป่ าไม้ ของภูเก็ตแบ่งออกเป็ น 4 แบบ คือ ป่ าชายหาด ป่ าพรุ ป่ าบก และป่ า
ชายเลน สภาพพื น้ ที่ โ ครงการเป็ นที่ ราบสูง พื น้ ที่ โ ดยรอบโครงการส่ ว น
ใหญ่ เป็ น พื น้ ที่ เกษตรกรรมปลู ก
ยางพารา และเป็ นพื น้ ที่ มี ก ารใช้
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

ควรหลี ก เลี่ ย งกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย งดัง หรื อ การ
สัน่ สะเทือนที่เป็ นการรบกวนผู้พกั อาศัย
หากมีความจําเป็ นต้ องทํากิ จกรรมที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง
หรื อการสั่นสะเทื อนควรมี การแจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยทราบ
ก่อนล่วงหน้ า
ติดตังป
้ ้ ายจํากัดความเร็วของรถที่เข้ า-ออกโครงการ ให้ มี
ความเร็ วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ควบคุมและดูแลความสงบเรี ยบร้ อย
ภายในโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง
-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.9)

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.16)

-

ไม่พบปั ญหา

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.4)

-

ไม่พบปั ญหา

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.15)

-

ไม่พบปั ญหา

ดูแลและรักษาพื ้นที่สีเขียว ต้ นไม้ และสนามหญ้ าภายใน พื ้นที่โครงการให้ มีความสมบูรณ์และอยู่ในสภาพดีเสมอ
ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ เดิมที่อยู่ในพื ้นที่โครงการ เพื่อให้ เป็ น แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
ดูแลการระบายนํ ้าภายในโครงการให้ มีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ เพื่อป้องกันนํ ้าท่วมขัง

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

หน้ า 2-3
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการลดผลกระทบ

5. ทรัพยากรชีวภาพในนํา้
เนื่องจากภูเก็ตมีสภาพเป็ นเกาะ
มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ทรั พ ยากรในนํ า้
หลากหลายชนิดได้ แก่ หญ้ าทะเล แนว
ปะการัง สัตว์หน้ าดินและสัตว์นํ ้า
6. การใช้ นํา้
ประชาชนในพืน้ ที่เทศบาลตําบล
ฉลอง มีการใช้ นํ ้าประปาจาก 2 แหล่ง
คือ เขื่อนบางวาดของการประปาส่วน
ภูมิภาค และประปาตําบลซึ่ง มี แหล่ง
ผลิตนํา้ ดิบอยู่ที่ หมู่ที่ 6 หลังวัดฉลอง
และหมู่ที่ 5 บ้ านนากก
-

-

บําบัดนํ ้าเสียให้ ได้ ตามมาตรฐาน ก่อนนํามาเก็บไว้ ในบ่อ
เก็บนํ ้าสําหรับรดนํ ้าต้ นไม้ ขนาด 50 ลบ.ม. จํานวน 1
บ่อ ก่อนนํากลับมาใช้ ประโยชน์ ในการรดนํา้ ต้ นไม้ และ
กิ จกรรมที่ไม่เน้ นคุณภาพนํ า้ มากนัก โดยจะไม่ระบาย
ออกสู่ ภ ายนอกโครงการหรื อ ระบายลงสู่ แ หล่ ง นํ า้
ธรรมชาติแต่อย่างใด
แหล่งนํ ้าใช้ หลักภายในโครงการจะมาจากบ่อนํ ้าบาดาล
ของโครงการ โดยจัดให้ มีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ ้าก่อน
นํามาเก็บไว้ ในบ่อเก็บนํ ้าขนาด 50 ลบ.ม. จํานวน 4 บ่อ
รวมมีปริ มาตรกักเก็บ 200 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสํารองนํ ้า
ได้ ประมาณ 7.30 วัน และใช้ เครื่ องสูบนํา้ อัตโนมัติ เพื่อ
แจกจ่ายนํ ้าไปยังส่วนต่างๆของโครงการผ่านระบบท่อนํ ้า
ใช้ โดยเครื่ องใช้ และสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ภายในโครงการ
จะต้ องเป็ นรุ่นประหยัดนํ ้า
จัดให้ มีการตรวจสอบระบบท่อนํ ้า ก๊ อกนํ ้า และสุขภัณฑ์
ต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพดีเหมาะกับการใช้ งานเพื่อป้องกัน
การรั่วไหล การอุดตัน การสูญเสียนํ ้าโดยเปล่าประโยชน์
และป้องกันการปนเปื อ้ นของนํ ้าใช้
จัด ให้ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ แ ละรณรงค์ ใ ห้ ผ้ ูพัก อาศัย
ตลอดจนพนักงานของโครงการใช้ นํ ้าอย่างประหยัดและ
รู้คณ
ุ ค่า

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

-

ทางโครงการได้ มีการบําบัดนํ า้ เสียก่อนที่ จะนํามา เก็บไว้ ที่บอ่ หน่วง

พบคุณภาพนํ ้าทิ ้งมีคา่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (อาคารประเภท ค)

-

มีการใช้ นํา้ อย่างประหยัด มีสขุ ภัณฑ์ ประหยัดนํ ้า (รูปที่ 2.20)

ไม่พบปั ญหา

-

ตรวจสอบการรั่ วซึ ม อุ ด ตั น ของระบบนํ า้ ใช้ 3 เดือน/ครัง้

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.13)

-

ไม่พบปั ญหา

หน้ า 2-4

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการลดผลกระทบ

7. การจัดการนํา้ เสีย
พื น้ ที่ โ ครงการตัง้ อยู่ ใ นเขตการ
ปกครององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ฉลอง ซึ่ ง ยัง ไม่ มี ร ะบบรวบรวมและ
บําบัดนํา้ เสียชุมชน ดังนัน้ การบําบัด
นํ า้ เสี ย ของบ้ านเรื อนจะใช้ ระบบ
เกรอะ-ซึ ม ส่ ว นกิ จ การโรงแรมและ
ร้ านอาหารจะมีการติดตังถั
้ งบําบัดนํา้
เสียสําเร็จรูปเพื่อบําบัดให้ ได้ มาตรฐาน
ก่อนปล่อยลงสูท่ ่อระบายนํ ้าสาธารณะ
หรื อ ปล่ อ ยทิ ง้ ลงดิ น และบางส่ ว นจะ
ไหลลงสูท่ ะเลต่อไป
-

-

จัด ให้ มี ร ะบบบํ า บัด นํ า้ เสี ย ชนิ ด ผสมระหว่ า งกรองไร้ อากาศ COTTO DOS COMPACT MODEL รุ่ น
CD-1200 จํานวน 1 ชุด/อาคาร ซึ่งมีค่า BOD 60
มิลลิลิตรต่อลิตร แล้ วนํ ้าเสียที่ผ่านการบําบัดจากอาคาร
แต่ละหลังจะเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา้ เสียรวมของโครงการ
อีกครั ง้ หนึ่ง โดยโครงการติ ดตัง้ ระบบบํ าบัดชนิ ดผสม
ระหว่ า งกรองไร้ อากาศและเติ ม อากาศ HICLEAR
รุ่น BIC-25DC จํานวน 1 ชุด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดนํ ้าเสียให้ มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซึ่งได้ ตามมาตรฐานคุณภาพนํา้ ทิง้ จากอาคารประเภท
ค มีคา่ BOD ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
จัดให้ มีการสูบตะกอนจากส่วนเกรอะของระบบบําบัดนํ ้า เสียแบบสําเร็ จรูปไปกําจัดให้ ถกู วิธีอย่างสมํ่าเสมออย่าง
น้ อยปี ละ 2 ครัง้
จั ด ให้ มี วิ ศ วกรสุ ข าภิ บ าลและช่ า งเทคนิ ค ที่ มี ค วาม ชํานาญคอยควบคุมและตรวจสอบการทํางานของระบบ
บําบัดนํ ้าเสียสําเร็ จรู ปอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ การบําบัด
นํ า้ เสี ย เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

ระบบบํ า บั ด นํ า้ เสี ย ที่ ใ ช้ ภายในโครงการต้ องมี ประสิทธิภาพเทียบเท่าที่ได้ กําหนดไว้ ในมาตรการฯ

ไม่พบปั ญหา

-

ไม่พบปั ญหา

จัด ให้ มี วิ ศ วกรรมสุข าภิ บ าล และช่ า งเทคนิ ค ที่ มี ความชํานาญเข้ าไปดูแล ควบคุม ปรับปรุง คุณภาพ
ระบบบําบัดนํ ้าเสียให้ มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ

ไม่พบปั ญหา

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

หน้ า 2-5

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการลดผลกระทบ
-

8. การระบายนํา้ และการ
ป้องกันนํา้ ท่ วม
การระบายนํา้ ฝนในพืน้ ที่จงั หวัด
ภูเก็ต ส่วนใหญ่จะเป็ นการระบายตาม
ธรรมชาติ มี ทิ ศ ทางการระบายลงสู่ ทะเล ส่ ว นการระบายในเขตชุ ม ชน
เมืองจะต้ องผ่านการบําบัดก่อนปล่อย
ลงสู่ค ลองสายหลัก และระบายลงสู่ ทะเลในที่สดุ

จัดให้ มีก ารตรวจสอบคุณภาพนํ า้ ทิ ง้ ของโครงการเป็ น
ประจําอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เพื่อตรวจสอบว่านํ ้าเสียที่
ออกจากระบบบําบัดมีมาตรฐานนํ ้าทิ ้งอาคารประเภท ค
หรื อ ไม่ ถ้ า ผลการตรวจสอบคุณ ภาพนํ า้ ทิ ง้ มี ค่ า ไม่ ไ ด้
มาตรฐานโครงการจะต้ องทําการปรั บปรุ งระบบบําบัด
นํ ้าเสียให้ มีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ ้าเสียให้ มีค่าตาม
มาตรฐานทันที
จั ด ใ ห้ มี บ่ อ ต ร ว จ คุ ณ ภ า พ นํ ้า / บ่ อ พั ก นํ ้า ข น า ด
1 ลูกบาศก์ เมตร พร้ อมติดตัง้ ตะแกรงดักขยะโดยรอบ
พื ้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบระบบ
ระบายนํ ้าและป้องกันขยะอุดตันท่อระบายนํ ้า
จัดให้ มีการดูแลบํารุงรักษาระบบระบายนํ ้า เช่น ตะแกรง
ดักขยะ ท่อระบายนํ า้ ฝาท่อ รวมทัง้ เครื่ องสูบนํา้ และ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ อยู่เสมอ
โครงการจะต้ องทําการขุดลอกและทําความสะอาดท่อ
ระบายนํ ้าเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เพื่อป้องกัน
การอุดตันและการสะสมของตะกอนดิน

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง
-

ตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิง้ โดยตรวจวัดในรู ปของค่า BOD, SS, pH และ Fecal Coliform บริ เวณบ่อ
ตรวจคุณ ภาพนํ า้ ทิ ง้ ของโครงการ โดยทํ าการ
ต ร ว จ ส อ บ 6 เ ดื อ น / ค รั ้ง ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด เป็ นผู้ทําการ
ตรวจสอบ

- ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

-

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข
ไม่พบปั ญหา

-

ไม่พบปั ญหา

ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ร ะบบท่ อ ระบายนํ า้ ภายใน โครงการให้ อยู่ในสภาพดีเสมอ เมื่อชํารุ ดต้ องมีการ
ซ่อมแซมทันที
โครงการได้ มีการขุดลอกท่อระบายนํ ้าและบ่อพักนํ ้า
ตามมาตรการฯ ที่ กํา หนดไว้ อย่ างน้ อ ย 2 ครั ง้ /ปี
(รูปที่ 2.22)

ไม่พบปั ญหา

ไม่พบปั ญหา

หน้ า 2-6

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
9. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปริ ม าณขยะมูล ฝอยในพื น้ ที่ ตํ า บล
ฉลองมี ป ระมาณ 22 ตัน /วัน ปั จ จุบัน
องค์การบริ หารส่วนตําบลฉลองมีรถเก็บ
ข น มู ล ฝ อ ย แ บ บ อั ด ท้ า ย ค ว า ม จุ
11.5 ลบ.ม. รวม 3 คัน โดยทําการเก็บ
ขนมูลฝอย 1 เที่ ย ว/วัน มี พนักงานเก็ บ
ขนมูลฝอยและพนักงานขับรถรวม 6 คน
สําหรับการรวบรวมและการเก็บขยะมูล
ฝอยบริ เ วณพื น้ ที่ โ ครงการอยู่ใ นความ
รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตําบล
ฉลอง

มาตรการลดผลกระทบ
-

-

-

-

จัดให้ มีถงั ขยะขนาด 50 ลิตร จํานวน 2 ถัง แยกเป็ นถัง
ขยะเปี ยกและถังขยะแห้ งไว้ ในห้ องพักแต่ละห้ อง
จัดให้ มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จํานวน 2 ถัง แยกเป็ น
ถังขยะเปี ยกและถังขยะแห้ ง ไว้ บริ เวณอาคารต้ อนรับ
ของโครงการ
ถัง ขยะภายในโครงการจะต้ อ งจัด ให้ มี ถุง ดํ า รองรั บ
ภายในถัง ทุกใบ เพื่อ ป้องกัน นํ า้ ที่ เกิ ดจากขยะเปี ยก
และเพื่อความสะดวกในการเก็บขน
จัด ให้ มี แ ม่ บ้ า นคอยดูแ ลความสะอาดและแยกขยะ
ภายในอาคารไปพักไว้ ที่พกั ขยะรวมทุกวันสําหรับที่พกั
ขยะรวมของโครงการเป็ นห้ อง คสล. 1.5x3x2 เมตร มี
ปริ มาตร 9 ลูกบาศก์ เมตร โดยแยกเป็ นห้ องพักขยะ
เปี ยกและห้ องพักขยะแห้ ง อย่างละ 1 ห้ อง อยู่บริ เวณ
ทางเข้ า-ออกของพืน้ ที่โครงการ ซึ่งโครงการได้ ว่าจ้ าง
ให้ บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ ขึน้ ทะเบี ย นไว้ กับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลฉลองเป็ นผู้ทําการเก็บขนขยะและลําเลียงเข้ าสู่
เตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการจะต้ องทํ าความสะอาดถังขยะและห้ องพัก
ขยะรวมไม่ ใ ห้ มี ค ราบหรื อ กลิ่ น เหม็ น รวมทัง้ จะต้ อ ง
ตรวจสอบสภาพของถังขยะหากพบว่าชํารุดแตกหรื อ

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

-

ปริ มาณและขนาดถังรองรับมูลฝอย แต่ละประเภทมี จํ า นวนเพี ย งพอ ตลอดจนมี ก ารแยกประเภทถั ง
รองรับตามที่ได้ เสนอไว้ ในมาตรการฯ

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.3)

-

ไม่พบปั ญหา

-

โครงการได้ มีการคัดแยกมูลฝอยตามที่ได้ ระบุไว้ ใน มาตรการฯ ทุกวัน

ไม่พบปั ญหา

-

จัดให้ มีการทําความสะอาดถังขยะไม่ให้ มีคราบหรื อ กลิ่นเหม็น

ไม่พบปั ญหา

หน้ า 2-7

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

10. การใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
มี ห น้ า ที่ ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบและให้ บ ริ ก าร
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิ จ ซึ่งรั บ
กระแสไฟฟ้าหลักจากเขื่อนบางวาด ด้ วย
ระบบสายส่ง 115 KV โดยให้ บริ การ
ครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ตทังหมดและ
้
จัง หวัด พัง งาบางส่ ว น
รวมทัง้ สิ น้
4 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอ
กะทู้ อําเภอถลาง และอําเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา

มาตรการลดผลกระทบ
-

-

-

รั่วให้ ทําการเปลี่ยนถังใหม่โดยทันที
เลือกใช้ ถงั ขยะที่คงทนแข็งแรงและมีฝาปิ ดมิดชิด
โครงการได้ จัด ให้ มี ก ารวางระบบไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รั บ การ
ออกแบบให้ มีการใช้ วสั ดุที่มีคุณภาพได้ ตามาตรฐาน
วิธี ก ารเดิ น สายและการวางระบบจะอยู่ภ ายใต้ ก าร
ควบคุ ม ดู แ ลของวิ ศ วกรที่ มี ค วามรู้ ความชํ า นาญ
เท่านัน้
จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ความรู้ ความชํ านาญเฉพาะด้ านไว้
คอยดูแลระบบไฟฟ้า ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
รณรงค์ให้ ผ้ พู กั อาศัยและพนักงานภายในโครงการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด
ตรวจสอบดูแ ลอุป กรณ์ และสายไฟฟ้ ารวมทัง้ ระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า ให้ อยู่ในสภาพดีเสมอ
เลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าชนิ ด ประหยัด
พลังงานและมีอายุการใช้ งานยาวนาน
โครงการได้ ติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ห รื อ ฉนวนกัน ความร้ อน
บริ เวณชันหลั
้ งคาเพื่อลดความร้ อนจากภายนอกเข้ าสู่
ภายในโครงการ และเป็ นการช่วยประหยัดพลังงาน
จากการใช้ เครื่ องปรับอากาศ
โครงการจัดให้ มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิ น ขนาด 150 KVA
จํานวน 1 ชุด ซึง่ สามารถสํารองไฟฟ้าได้ นาน 24 ชม.

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ
มี ก ารติ ด ตัง้ และใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าชนิ ด ประหยั ด พลังงาน (รูปที่ 2.21)

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

-

ไม่พบปั ญหา

-

มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ พู ักอาศัยและพนักงานใช้ พลังงานอย่างประหยัด (รูปที่ 2.12)
ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ มีสภาพดีเพื่อ ป้องกันการสิน้ เปลืองพลังงานอย่างน้ อย 3 เดือน/
ครัง้
เลือกใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (รูปที่ 2.21)
ปฏิบตั ิตามมาตรการ
-

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.19)

ไม่พบปั ญหา

-

-

ไม่พบปั ญหา

ไม่พบปั ญหา

ไม่พบปั ญหา

หน้ า 2-8

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการลดผลกระทบ

11. การป้องกันอัคคีภยั
องค์ การบริ หารส่วนตํ าบลฉลองมี
เจ้ าหน้ าที่ด้านการบรรเทาสาธารณภัยไม่
เพียงพอโดยมีเจ้ าหน้ าที่ 5 คน รถบรรทุก
นํ า้ เอนกประสงค์ ข นาด 6,000 ลิ ต ร จํ า นวน 1 คั น จึ ง สามารถดั บ เพลิ ง
เบื ้องต้ นที่ไม่ร้ายแรงได้
12. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง

จัดให้ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ ง ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ บริ เวณโถงบันไดภายในอาคารห้ องพักทุกอาคาร ตาม
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 47 ที่ อ อกตามพระราชบัญ ญั ติ
ควบคุมอาคารเป็ นอย่างน้ อย
จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบระบบป้ องกั น อั ค คี ภัย และ
อุปกรณ์ตา่ งๆให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานเป็ นประจํา -

จัดให้ มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ต่างๆ ตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคารเป็ นอย่าง
น้ อย
- จัดให้ มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภยั และอุปกรณ์
ต่างๆ ให้ อ ยู่ใ นสภาพพร้ อมใช้ ง านเป็ นประจํ าอย่ า ง
น้ อยเดือนละครัง้
- จัดให้ มี การติ ดตัง้ ระบบป้องกัน ฟ้ าผ่ าบริ เวณหลัง คา
อาคารห้ องพัก จํานวน 1 จุด มีรัศมีการป้องกัน 12 ม.
- จัดให้ มีป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์แจ้ งเหตุฉกุ เฉิน เช่น
สถานีตํารวจ โรงพยาบาล หน่วยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรื อ มูลนิ ธิกุศลธรรมต่างๆ เพื่ อให้ ผ้ ูพัก
อาศัยสามารถแจ้ งเหตุได้ อย่างทันท่วงที ในกรณี เกิ ด
เหตุฉกุ เฉิน

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ทู ี่เข้ าพักอาศัยในโครงการ ทราบถึ ง เบอร์ โ ทรศัพ ท์ ฉุ ก เฉิ น ที่ ต้ อ งทราบ ศูน ย์
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่วนตําบล
ฉลองหรื อตําบลใกล้ เคียงและสถานีตํารวจ เป็ นต้ น
(รูปที่ 2.18)
ปฏิบตั ิตามมาตรการ
-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.6-2.8)

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.18)

-

ไม่พบปั ญหา

ไม่พบปั ญหา

หน้ า 2-9

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
13. การจราจร

มาตรการลดผลกระทบ
- จัดให้ มีพื ้นที่สําหรับจอดรถได้ อย่างสะดวกและเพียงพอ
บริ เวณด้ านหน้ าโครงการ จํานวน 18 คัน
ติ ดตัง้ ป้ ายชื่ อ โครงการและป้ายทางเข้ า -ออกพร้ อม
ไฟฟ้าส่องสว่างให้ สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในเวลา
กลางคืน
บริ เวณพืน้ ที่ จอดรถจะต้ องแสดงช่องจราจรและช่อง
จอดรถให้ เห็นชัดเจน โดยการใช้ สีสะท้ อนแสงเพื่อให้
สามารถเห็นได้ ชดั เจนในเวลากลางคืน
- ติดตัง้ ป้ายจํากัดความเร็ วของรถที่เข้ า-ออกโครงการ
ให้ มีความเร็ วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัย
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวกบริ เวณเข้ า-ออก
และพื ้นที่จอดรถตลอด 24 ชัว่ โมง

พื น้ ที่ จ อดรถของโครงการอยู่บ ริ เ วณ
ด้ านหน้ าติดกับทางเข้ า-ออกโครงการ ซึ่งมี ขนาดและจํ านวนของที่จอดรถเป็ นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญ ญั ติ ก ารควบคุม การ
ก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2479

14. ด้ านสุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง
-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.10)

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.17)

-

ไม่พบปั ญหา

-

บริ เวณที่จอดรถจะมีไฟส่องสว่าง (รูปที่ 2.10)

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.9)

-

ไม่พบปั ญหา

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการ (รูปที่ 2.16)

-

ไม่พบปั ญหา

จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่กําหนดไว้

-

ไม่พบปั ญหา

ดูแลและบํารุงต้ นไม้ และพื ้นที่สีเขียวให้ มีสภาพดีอยู่ เสมอ
ปฏิบตั ิตามมาตรการ

ไม่พบปั ญหา

- จั ด ให้ มี พื น้ ที่ สี เ ขี ย วและพื น้ ที่ สํ า หรั บ พั ก ผ่ อ น ซึ่ ง ประกอบด้ วยไม้ ยืน ต้ น ที่ ใ ห้ ร่ม เงาและมี การปลูก พื ช
คลุมดินเพื่อป้องกันผลกระทบด้ านทัศนียภาพ
- ดูแลและรักษาพื ้นที่สีเขียว ต้ นไม้ และสนามหญ้ าให้ มี ความสมบูรณ์อยู่เสมอ
- ดูแลและรักษาอาคารของโครงการให้ มีความสวยงาม อยู่เสมอ

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

ไม่พบปั ญหา
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บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท บริษัท ไมตรี รีสอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการลดผลกระทบ
-

15. มาตรการอื่นๆ

-

ดูแลรั กษาความสะอาดภายในห้ อ งพักและบริ เ วณ พื ้นที่สว่ นต่างๆของโครงการ
ผู้ดําเนิ นการจะต้ องดําเนิ น การตามข้ อ กํ าหนด หรื อ เงื่อนไขที่เสนอไว้ ในรายงานฯฉบับนี ้อย่างเคร่ งครัด
หากได้ รับการร้ องเรี ยนจากประชาชนว่าได้ รับความ เดื อดร้ อนรํ าคาญ จากกิ จกรรมการดําเนิ นโครงการ
หรื อ โครงการก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ส าธารณ
สมบัติ เจ้ าของโครงการจะต้ องดํ า เนิ น การ แก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าวทันที

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

รายละเอียดการปฏิบตั จิ ริง

ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

ปฏิบตั ิตามมาตรการ

-

ไม่พบปั ญหา

หน้ า 2-11

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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รูปภาพแสดงการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

รูปที่ 2.1 ห้ องคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแยกเป็ นห้ องขยะเปี ยก และห้ องขยะแห้ ง

รูปที่ 2.2 ถังขยะแยกประเภท ภายในบริเวณห้ องครัวของโรงแรม

2012/05/31

รูปที่ 2.3 ถังขยะภายในห้ องพักมีการคลุมถุงดํา

รูปที่ 2.4 พื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ
จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 2-12

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

รูปที่ 2.5 ป้ายแสดงความปลอดภัยและอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในบริเวณสระนํ ้า

รูปที่ 2.6 สัญญาณแจ้ งเหตุฉกุ เฉิน (Emergency Silent)

รูปที่ 2.7 ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector)

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 2-13

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

รูปที่ 2.8 ถังดับเพลิงภายในโรงแรม

รูปที่ 2.9 ป้ายจราจร

รูปที่ 2.10 พื ้นที่สําหรับจอดรถ

รูปที่ 2.11 ระบบกรองนํ ้าภายในโรงแรม

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 2-14

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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รูปที่ 2.12 ป้ายแสดงรณรงค์ประหยัดพลังงาน

รูปที่ 2.13

ป้ายรณรงค์ประหยัดนํ ้า

รูปที่ 2.14 ป้ายแสดงอันตรายไฟฟ้าแรงสูง และวัตถุไวไฟ

รูปที่ 2.15

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

รางระบายนํ ้าภายในโครงการ

หน้ า 2-15

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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รูปที่ 2.16 เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถและเจ้ าหน้ าที่ดแู ลความเรี ยบร้ อยตลอด 24 ชัว่ โมง

รูปที่ 2.17 ป้ายชื่อโครงการพร้ อมไฟส่องสว่างสามารถมองเห็นได้ ชดั เจน

2012/05/31

รูปที่ 2.18 เบอร์ โทรฉุกเฉิน

2012/05/31

2012/05/31

รูปที่ 2.19 เครื่ อง Generator
จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 2-16

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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รูปที่ 2.20 สุขภัณฑ์ประหยัดนํ ้า

รูปที่ 2.21 อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

2012/05/31

2012/05/31

รูปที่ 2.22 การทําความสะอาดรางระบายนํ ้า

รูปที่ 2.23 ตู้ยาภายในโครงการ
จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 2-17

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

รูปที่ 2.24

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

เจ้ าหน้ าที่ดแู ลความสะอาดและพื ้นที่สีเขียว

หน้ า 2-18

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ไมตรี รี ส อร์ ท ดิ เ วลลอปเม้ น ท์ จํ า กัด ได้ ทํ า การสรุ ป ผลการติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อม ของโครงการ โรงแรม วิลล่า โซลิธูท (เปลี่ยนการใช้ อาคาร) จํานวน 30 ห้ องพัก ตามข้ อกําหนด
ของหน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้ องด้ านโครงการด้ านที่ พักอาศัยบริ การชุมชนและสถานที่ พักตากอากาศ
ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2555 ซึง่ ครอบคลุมปั จจัยทางสิง่ แวดล้ อมที่สําคัญ คือ


คุณภาพนํ ้าทิ ้ง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท ของ บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด มีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ประจําปี 2555 แสดงดังตารางที่
3.1 และมีรายละเอียดการดําเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ประจําเดือน
มกราคม-มิถนุ ายน 2555 แสดงดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ประจําปี 2555
โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท ของบริษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพนํ ้าทิ ้ง

หมายเหตุ :

จุดเก็บตัวอย่ าง

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

-

-

-

-

/

-

-

-

-

บ่อตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้ง

/

หมายถึง ไม่ดําเนินการ เนื่องจากรายงาน EIA ไม่ได้ กําหนดให้ ทําการตรวจวัด
หมายถึง มีการดําเนินการตามความถี่ในรายงาน EIA

-

-

/

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงแรม วิลล่ า โซลิธูท ของบริษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพนํ ้าทิ ้ง

จุดเก็บตัวอย่ าง
-

บ่อตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้ง

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

พารามิเตอร์
-

pH , BOD5 , SS, Fecal Coliform
Bacteria

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์
ตาม Standard Method
for the Examination of
Water and Wastewater
21st Edition, 2005 ของ
APHA, AWWA and
WEF

วันที่ดาํ เนินการ
มิ.ย. 55

หน้ า 3-1

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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3.1 การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้
การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้า จะดําเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 21st Edition, 2005 โดยมี
รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างนํ ้า แสดงดังตารางที่ 3.3 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ ้า แสดงดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่ างนํา้
วิธีการเก็บและรั กษาตัวอย่ างนํา้
เก็บตัวอย่างนํ ้าโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้ จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริ มาณไขมัน (Oil & Grease) ตัวอย่างที่เก็บได้ จะบรรจุใส่ขวดแก้ วขนาด 1,000 ml
2. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริ มาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตัวอย่างที่เก็บได้ จะบรรจุใส่ขวดแก้ วที่ผ่านการฆ่าเชื ้อด้ วยวิธี
Sterile Technique
3. ตัวอย่างวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ อื่นๆ ตัวอย่างที่เก็บได้ จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 ml
ตัวอย่างทังหมดจะถู
้
กแช่ในถังนํ ้าแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนํามาวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ ภายใน 24 ชัว่ โมง สําหรับค่า
พารามิเตอร์ บางค่า จะตรวจวัดที่ภาคสนาม ได้ แก่ pH, DO, Temperature และ Flow Rate

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้
ลําดับที่
1
2
3
4

พารามิเตอร์
pH
Biochemical Oxygen Demand (BOD5)
Suspended Solids (SS)
Fecal Coliform Bacteria

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

วิธีการตรวจวิเคราะห์
Electrometric Method
5-Day BOD Test, Azide modification Method
Dried at 103 – 105 oC Method
MPN Test Method

หน้ า 3-2
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บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

3.1.1 การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้
การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ของโครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด ประจํ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 จํ านวน 1 สถานี รู ปภาพแสดงการเก็ บ
ตัวอย่างคุณภาพนํ ้าทิ ้ง แสดงดังรูปที่ 3.1
3.1.1.1

ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้
ผลการตรวจวิ เ คราะห์ คุณ ภาพนํ า้ ทิ ง้ ของโครงการโรงแรม วิ ล ล่ า โซลิ ธู ท
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2555 จํานวน 1 สถานี ใน
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 เปรี ยบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครัง้ ที่ผา่ นมา แสดงดังตารางที่ 3.5
รู ปภาพแสดงการเก็บนํา้ ทิง้

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการเก็บนํ ้าทิ ้ง
ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555
วันที่เก็บตัวอย่าง
pH
BOD5
SS
FCB
(mg/l)
(mg/l)
(MPN:100 ml)
9 มิ.ย. 53

6.83

68.5*

16.0

8 ธ.ค. 53
20 มิ.ย. 54
7 ธ.ค. 54
26 มิ.ย. 55
มาตรฐาน

6.01
6.59
7.11
7.55
5.0-9.0

19.4
27.0
17.6
9.3
< 40

11.5
16.5
45.0
14.3
< 50

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

> 160,0001/
> 160,000
1,600,000
1,700,000
920,000
-

หน้ า 3-3

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

หมายเหตุ

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

:

< = น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ, < = น้ อยกว่า, - = ไม่กําหนดค่า, * = ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ,
วิเคราะห์โดย บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด (ศรี ราชา) เลขทะเบียน ว-176
มาตรฐาน
: เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด (อาคาร ประเภท ค)
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์
: ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด
เลขทะเบียน ว-176
ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่ าง : นางเพ็ญนภา จันทร์ เพ็ญ
ชื่อเจ้ าหน้ าที่วเิ คราะห์
: นางเพ็ญนภา จันทร์ เพ็ญ
เลขทะเบียน : ว-176-ค-5027
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
: นายพิมขุ สอนมี
เลขทะเบียน : ว-176-ค-3835
เบอร์ โทรศัพท์
: 0 7625 0304 , 0 7661 7668-9
เบอร์ โทรสาร : 0 7625 0305

3.1.1.2

สรุ ปผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้
จากผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํ า้ ทิ ง้ ของโครงการโรงแรม วิ ลล่า โซลิธู ท
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 จํานวน 1 สถานี ใน
วันที่
26 มิถนุ ายน 2555 พบว่า ค่าความเป็ นกรด-ด่าง, ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรี ย์ (BOD) และ
ค่าสารแขวนลอย (SS) มีคา่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค)

จัดทําโดย
บริ ษัท เซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 3-4

บทที่ 4
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

บทที่ 4
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมของ โครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประจําเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2555 พบว่า ทางบริษัท
ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ ดําเนินงานตามข้ อปฏิบตั ขิ องหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
เกิดความมัน่ ใจในการดําเนินงานของโครงการที่จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
4.1 คุณภาพนํา้ ทิง้
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ ้าทิ ้ง ของโครงการโรงแรม วิลล่า โซลิธูท บริ ษัท ไมตรี รี
สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประจํ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 จํานวน 1 สถานี ในวันที่ 26
มิถนุ ายน 2555 พบว่า ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) , ค่าความสกปรกในรู ปสารอินทรี ย์ (BOD) และค่า
ของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคาร
ประเภท ค )
ข้ อเสนอแนะ
- โครงการควรมี ก ารตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบบํ า บัด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพอยู่เ สมอ
เพื่อให้ คณ
ุ ภาพนํ ้าทิ ้งมีคา่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้ อมทังตรวจติ
้
ดตามคุณภาพนํ ้า
ทิ ้ง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพนํ ้าทิ ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป
- ควรเฝ้าระวังคุณภาพนํ ้าเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ
- กรณีนํานํ ้าผ่านการบําบัดไปใช้ ในการรดนํ ้าต้ นไม้ ควรจะจัดทําป้ายติดที่ท่อจ่ายนํ ้าผ่าน
การบําบัดสําหรับรดนํ ้าต้ นไม้ ให้ ชดั เจน แยกจากท่อนํ ้าประปา เพื่อป้องกันการนํ ้าผ่านการ
บําบัดไปใช้ แทนนํ ้าประปา
- สูบตะกอนจากถังเกรอะ – ถังกรองไร้ อากาศของโครงการทุกถัง เป็ นประจําทุกปี ปี ละ 1
ครัง้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทํางานของถังบําบัดนํ ้าเสียขันต้
้ นให้ สามารถบําบัดได้
ตามที่ออกแบบไว้
- ตรวจสอบและบันทึกปริมาณนํ ้าใช้ ภายในโรงแรม เพื่อเป็ นสถิติพื ้นฐานในการควบคุมการเดิน
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย ช่วยให้ การควบคุมระบบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

จัดทําโดย
บริ ษัทเซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 4-1

โรงแรม วิลล่า โซลิธทู
บริ ษัท ไมตรี รี สอร์ ท ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถนุ ายน 2555

- ควรสังเกตสี และลักษณะของตะกอนจุลินทรี ย์ ซึง่ ควรจะเป็ นสีนํ ้าตาลแดงถึงนํ ้าตาล และ
ต้ องไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแต่จะมีกลิ่นอับคล้ ายดิน ตรวจดูระดับชันของตะกอนของบ่
้
อเติม
อากาศ ควบคุมค่า SV30 มีคา่ ประมาณ 200 -300 ml/l
- ตรวจสอบปริ มาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen :DO) ภายในบ่อเติมอากาศ
ต้ องควบคุมค่า DO ให้ มีคา่ มากกว่า 2.0 mg/l ในกรณีที่มีคา่ DO ตํ่ากว่า 2.0 mg/l แสดง
ว่าออกซิเจนภายในบ่อมีคา่ น้ อยและอาจจะไม่เพียงพอกับความต้ องการของเชื ้อจุลินทรี ย์
ได้ ให้ ทําการแก้ ไขเบื ้องต้ น ดังนี ้
1. เปิ ดเครื่ องเติมอากาศทุกตัวพร้ อมกัน เพื่อให้ สามารถจ่ายอากาศได้ อย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่ องเติมอากาศ เช่น สภาพของใบพัดมอเตอร์ อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์หรื อไม่
3. ตรวจสอบกําลังวัตต์ของมอเตอร์ ในการกระจายอากาศมีเพียงพอในการกวนผสม
(Mixing) เชื ้อจุลชีพในระบบ และการถ่ายเทอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
หรื อไม่ ซึง่ ถ้ าหากตรวจสอบแล้ วไม่เพียงพอ จะต้ องมีการติดตัง้ เครื่ องจักรในการ
เติมอากาศเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ เพียงพอกับปริ มาณความต้ องการอากาศที่ใช้ ในการ
บําบัดนํ ้าเสีย
4. ตรวจสอบความสามารถในการรองรับนํ ้าเสียของระบบบําบัดนํ ้าเสียในปั จจุบนั
ว่าเพียงพอในการรองรับนํ ้าเสียในปั จจุบนั หรื อไม่

จัดทําโดย
บริ ษัทเซ้ าเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง จํากัด

หน้ า 4-2

ภาคผนวกที่ 1
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาคผนวกที่ 2
เอกสารขึน้ ทะเบียนห้ องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ เอกชน

ภาคผนวกที่ 3
เอกสารการสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่ องมือวิเคราะห์

ภาคผนวกที่ 4
เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ

ภาคผนวกที่ 5
ปริมาณการใช้ นํา้ ประปา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555

ปริมาณการใช้ นํา้ ภายใน โรงแรม ทั้งหมด / วัน
มิเตอร์ ครั้งก่อน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555
วันที่
1 พ.ค. 55
2 พ.ค. 55
3 พ.ค. 55
4 พ.ค. 55
5 พ.ค. 55
6 พ.ค. 55
7 พ.ค. 55
8 พ.ค. 55
9 พ.ค. 55
10 พ.ค. 55
11 พ.ค. 55
12 พ.ค. 55
13 พ.ค. 55
14 พ.ค. 55
15 พ.ค. 55
16 พ.ค. 55

อ่านได้
75979
76036
76082
76149
76196
76253
76282
76329
76366
76422
76489
76546
76594
76651
76697
76755

ใช้น้ าํ
57
57
46
67
47
57
29
47
37
56
67
57
48
57
46
58

หมายเหตุ

ประจําเดือน
อ่านค่าได้

วันที่
อ่านได้
17 พ.ค.55 76822
18 พ.ค.55 76879
19 พ.ค.55 76946
20 พ.ค.55 77013
21 พ.ค.55 77080
22 พ.ค.55 77129
23 พ.ค.55 77167
24 พ.ค.55 77215
25 พ.ค.55 77253
26 พ.ค.55 77300
27 พ.ค.55 77338
28 พ.ค.55 77375
29 พ.ค.55 77414
30 พ.ค.55 77460
31 พ.ค.55 77518
รวมใช้น้ าํ ในเดือนนี้
หรื อเฉลี่ยวันละ
ค่านํ้า บาดาลชําระต่อ กรมทรัพยากรธรณี ลูกบาศก์เมตรละ
บ่อบาดาล # 1 ใช้น้ าํ
779 ลูกบาศก์เมตร
บ่อบาดาล # 2 ใช้น้ าํ
558 ลูกบาศก์เมตร
ค่ านํา้ บาดาล ชําระต่ อ กรมทรัพยากรธรณี เดือน พฤษภาคม 25 เป็ นเงิน

พฤษภาคม พ. ศ. 2555
75922
ใช้น้ าํ
หมายเหตุ
67
57
67
67
67
49
38
48
38
47
38
37
39
46
58
1,596 ลูกบาศก์เมตร
51.48 ลูกบาศก์เมตร
3.50
บาท
2,726.50 บาท
1,953.00 บาท
4,679.50 บาท

ค่านํ้า ลูกบาศก์เมตรละ 7 บาท ( คิดรวมค่าต้นทุนการผลิต ค่าไฟฟ้ า' ค่าบํารุ งรักษาเครื่ องจักร )
1,172
คิดเป็ นเงิน ค่ านํา้ เดือน พฤษภาคม 2555 = 1596 * 7 11,172

บาท

ปริมาณการใช้ นํา้ ภายใน โรงแรม ทั้งหมด / วัน
มิเตอร์ ครั้งก่อน วันที่
31 พฤษภาคม พ.ศ.2555
วันที่
1 มิ.ย. 55
2 มิ.ย. 55
3 มิ.ย. 55
4 มิ.ย. 55
5 มิ.ย. 55
6 มิ.ย. 55
7 มิ.ย. 55
8 มิ.ย. 55
9 มิ.ย. 55
10 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
12 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
14 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
16 มิ.ย. 55

อ่านได้
77565
77602
77648
77696
77744
77799
77857
77904
77961
78017
78065
78111
78177
78264
78328
78384

ใช้น้ าํ
47
37
46
48
48
55
58
47
57
56
48
46
66
87
64
56

หมายเหตุ

ประจําเดือน
อ่านค่าได้
วันที่
17 มิ.ย.55
18 มิ.ย.55
19 มิ.ย.55
20 มิ.ย.55
21 มิ.ย.55
22 มิ.ย.55
23 มิ.ย.55
24 มิ.ย.55
25 มิ.ย.55
26 มิ.ย.55
27 มิ.ย.55
28 มิ.ย.55
29 มิ.ย.55
30 มิ.ย.55

อ่านได้
78454
78511
78577
78624
78690
78755
78811
78866
78921
78988
79065
79134
79222
79308

รวมใช้น้ าํ ในเดือนนี้
หรื อเฉลี่ยวันละ
ค่านํ้า บาดาลชําระต่อ กรมทรัพยากรธรณี ลูกบาศก์เมตรละ
บ่อบาดาล # 1 ใช้น้ าํ
873 ลูกบาศก์เมตร
บ่อบาดาล # 2 ใช้น้ าํ
729 ลูกบาศก์เมตร
ค่ านํา้ บาดาล ชําระต่ อ กรมทรัพยากรธรณี เดือน มิถุนายน 2555
เป็ นเงิน
ค่านํ้า ลูกบาศก์เมตรละ 7 บาท ( คิดรวมค่าต้นทุนการผลิต ค่าไฟฟ้ า' ค่าบํารุ งรักษาเครื่ องจักร )
= 1814 * 7
12,698
คิดเป็ นเงิน ค่ านํา้ เดือน มิถุนายน 2555

มิถุนายน
77518

พ. ศ. 2555

ใช้น้ าํ
70
57
66
47
66
65
56
55
55
67
77
69
88
86

หมายเหตุ

1,790 ลูกบาศก์เมตร
59.67 ลูกบาศก์เมตร
3.50
บาท
3,055.50 บาท
2,551.50 บาท
5,607.00 บาท
12,698

บาท

ภาคผนวกที่ 6
ปริมาณขยะ ประจําเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555

VILLA ZOLITUDE
จํานวนขยะมูลฝอย ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วดป.

จํานวน ( ถุง ) จํานวน ( ก.ก. )

หมายเหตุ

วดป.

จํานวน ( ถุง ) จํานวน ( ก.ก. )

1 พ.ค. 55

13

140

17 พ.ค. 55

20

200

2 พ.ค. 55

20

220

18 พ.ค. 55

6

80

3 พ.ค. 55

6

80

19 พ.ค. 55

12

120

4 พ.ค. 55

13

140

20 พ.ค. 55

18

200

5 พ.ค. 55

20

200

21 พ.ค. 55

5

70

6 พ.ค. 55

5

60

22 พ.ค. 55

12

140

7 พ.ค. 55

10

120

23 พ.ค. 55

18

200

8 พ.ค. 55

20

200

24 พ.ค. 55

6

80

9 พ.ค. 55

7

80

25 พ.ค. 55

5

84

10 พ.ค. 55

12

130

26 พ.ค. 55

8

80

11 พ.ค. 55

20

200

27 พ.ค. 55

6

60

12 พ.ค. 55

8

100

28 พ.ค. 55

15

150

13 พ.ค. 55

16

180

29 พ.ค. 55

5

50

14 พ.ค. 55

22

220

30 พ.ค. 55

18

180

15 พ.ค. 55

7

100

31 พ.ค. 55

7

80

16 พ.ค. 55

13

150

รวมจํานวนขยะมูลฝอย

4,094

เฉลีย
่ ว ันละ

132.06

หมายเหตุ

กก.

VILLA ZOLITUDE
จํานวนขยะมูลฝอย ประจําเ◌ ์ดือนมิถน
ุ ายน พ.ศ. 2555

วดป.

จํานวน ( ถุง ) จํานวน ( ก.ก. )

หมายเหตุ

วดป.

จํานวน ( ถุง ) จํานวน ( ก.ก. )

1 มิ.ย. 55

10

120

17 มิ.ย. 55

11

90

2 มิ.ย. 55

18

180

18 มิ.ย. 55

35

280

3 มิ.ย. 55

25

280

19 มิ.ย. 55

8

170

4 มิ.ย. 55

11

100

20 มิ.ย. 55

15

240

5 มิ.ย. 55

20

200

21 มิ.ย. 55

12

210

6 มิ.ย. 55

30

350

22 มิ.ย. 55

10

180

7 มิ.ย. 55

25

280

23 มิ.ย. 55

14

150

8 มิ.ย. 55

26

270

24 มิ.ย. 55

6

80

9 มิ.ย. 55

30

300

25 มิ.ย. 55

12

120

10 มิ.ย. 55

11

90

26 มิ.ย. 55

10

110

11 มิ.ย. 55

15

110

27 มิ.ย. 55

23

250

12 มิ.ย. 55

15

115

28 มิ.ย. 55

21

180

13 มิ.ย. 55

20

195

29 มิ.ย. 55

19

150

14 มิ.ย. 55

25

220

30 มิ.ย. 55

25

250

15 มิ.ย. 55

35

290

16 มิ.ย. 55

45

350

รวมจํานวนขยะมูลฝอย

5,910

เฉลีย
่ ว ันละ

197

หมายเหตุ

กก.

ภาคผนวกที่ 7
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ภาคผนวกที่ 8
หนังสือรั บรองการฝึ กอบรมดับเพลิง ประจําปี 2555

รู ปการฝึ กซ้ อมดับเพลิง
วันที่ 22 มิถุนายน 2555

