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สารบัญ

รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการ กรองทอง วิลลา

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
1.2 การเลือกที่ตั้งของโครงการ และหลักการพัฒนาพื้นที่โครงการ
1.3 กําหนดการดําเนินงานของโครงการ
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.5 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.6 คณะผูจัดทํารายงาน ฯ

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

บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ
2.3 แนวอาคารและระยะรน
2.4 พื้นที่สีเขียว
2.5 ชวงเวลาการกอสราง
2.5.1 ขั้นตอนในการกอสราง
2.5.2 คนงาน
2.5.3 น้ําใช
2.5.4 การบําบัดน้ําเสีย
2.5.5 การระบายน้ํา
2.5.6 การจราจร
2.5.7 การจัดการมูลฝอย
2.5.8 การไฟฟา
2.6 รายละเอียดภายในโครงการ
2.6.1 ระบบน้ําใช
2.6.2 การบําบัดน้ําเสีย
2.6.3 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
2.6.4 การจัดการมูลฝอย
2.6.5 ระบบไฟฟา

2-1
2-1
2-11
2-17
2-31
2-37
2-37
2-45
2-49
2-49
2-51
2-51
2-51
2-52
2-53
2-53
2-58
2-65
2-68
2-76

สารบัญ (ตอ)
หนา
2.6.6 ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย
2.6.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
2.6.8 การจราจร
บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน
3.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3.1.1 สภาพทั่วไป
3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
3.1.3 ทรัพยากรทางธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว
3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
3.1.5 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน
3.1.6 อุทกวิทยาน้ําใตดิน
3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรปาไม
3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา
3.2.3 การกัดเซาะชายฝง
3.2.4 ทรัพยากรชายฝงทะเล
3.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.3.1 การใชประโยชนที่ดิน
3.3.2 การคมนาคม
3.3.3 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.3.4 การจัดการน้ําเสีย และการระบายน้ํา
3.3.5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต
3.4.1 สภาพทางการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
3.4.2 การศึกษาทัศนคติและการรับรูโครงการ
3.4.3 สาธารณสุข
3.4.4 สถาบันการศึกษา

2-77
2-88
2-88
3-1
3-1
3-1
3-5
3-5
3-14
3-16
3-20
3-22
3-22
3-24
3-25
3-29
3-42
3-42
3-54
3-66
3-68
3-70
3-78
3-78
3-82
3-110
3-110

สารบัญ (ตอ)
หนา
3.4.5 สถาบันทางศาสนา
3.4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ
3.4.7 สถานทีส่ ําคัญและแหลงทองเที่ยว

3-111
3-111
3-112

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.1 ชวงเวลากอสราง
4.1.1 ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
4.1.2 ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
4.1.3 ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
4.1.4 ผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต
4.2 ชวงดําเนินโครงการ
4.2.1 ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
4.2.2 ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
4.2.3 ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
4.2.4 ผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต
4.3 สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

4-1
4-2
4-2
4-16
4-16
4-22
4-32
4-32
4-42
4-42
4-114
4-164

บทที่ 5 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-1

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

6-1

สารบัญ (ตอ)
หนา
เอกสารอางอิง
ภาคผนวกที่ 2-1

สําเนาโฉนดที่ดินโครงการ

ภาคผนวกที่ 2-2

แปลนพื้น รูปดาน รูปตัดอาคารโครงการ และใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

ภาคผนวกที่ 2-3

ใบประกอบวิชาชีพผูออกแบบผังภูมิสถาปตย

ภาคผนวกที่ 2-4

แบบแปลน รูปตัด และรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียชวงกอสราง

ภาคผนวกที่ 2-5

ผังระบบน้ําใช แบบแปลน และรูปตัดถังเก็บน้ําของโครงการ

ภาคผนวกที่ 2-6

แบบแปลน รูปตัด และรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ

ภาคผนวกที่ 2-7

รายการคํานวณคาไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ

ภาคผนวกที่ 2-8

ผังแนวดิ่งระบบทอระบายน้ําภายในอาคาร

ภาคผนวกที่ 2-9

แบบแปลน รูปตัด โครงสรางบอหนวงน้ําของโครงการ และ Hydraulic Profile
ระบบระบาย น้ําของโครงการ พรอมรายการคํานวณโครงสรางและราคาคากอสราง
บอหนวงน้ํา และคาเครื่อง สูบน้ํา

ภาคผนวกที่ 2-10 Main Single Line Diagram ระบบไฟฟา และรายการคํานวณระบบไฟฟา
ภาคผนวกที่ 2-11 แผนอพยพหนีไฟของโครงการ
ภาคผนวกที่ 2-12 ผังเสนทางการอพยพหนีไฟและจุดรวมคนของโครงการ
ภาคผนวกที่ 2-13 ผังแนวดิ่งระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ
ภาคผนวกที่ 3

ตัวอยางแบบสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของชุมชน

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารรับรองจากหนวงงานราชการ

สารบัญรูป
หนา
รูปที่ 2.1-1 แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

2-5

รูปที่ 2.1-2 ผังที่ตั้งโครงการตามแผนที่ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร

2-6

รูปที่ 2.1-3 ผังตอโฉนดที่ดิน

2-7

รูปที่ 2.1-4 ผังบริเวณโครงการ

2-8

รูปที่ 2.1-5 สภาพแวดลอมโดยรอบและสภาพโครงการในปจจุบัน

2-9

รูปที่ 2.1-6 ภาพถายทางอากาศแสดงสภาพแวดลอมโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร

2-10

มาตราสวน 1:4,000
รูปที่ 2.3-1 Set Back อาคาร A กับถนนซอยพัทยาสายสองซอย 4

2-21

รูปที่ 2.3-2 ที่ตั้งโครงการ ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519)

2-24

รูปที่ 2.3-3 ที่ตั้งโครงการตามทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

2-30

สิ่งแวดลอม ฯ พ.ศ. 2546
รูปที่ 2.4-1 ผังการจัดภูมิสถาปตย

2-33

รูปที่ 2.4-2 แบบขยาย 1 และรูปตัด A บริเวณบอพักน้ํา

2-34

รูปที่ 2.4-3 แบบขยาย 2 และรูปตัด B บริเวณบอพักน้ํา และถังเก็บน้ําใตดิน

2-35

รูปที่ 2.4-4 แบบขยาย 3 และรูปตัด C บริเวณบอพักน้ํา และบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม 2-36
รูปที่ 2.5.1-1 ผังแสดงตําแหนงเสาเข็มของโครงการ

2-42

รูปที่ 2.5.1-2 แบบแสดงแนว Sheet Pile ของโครงการ

2-43

รูปที่ 2.5.2-1 แบบมาตรฐานผังบริเวณบานพักคนงาน

2-47

รูปที่ 2.5.4-1 ผังระบายน้ําชวงกอสราง และตําแหนงหองสวมคนงาน

2-50

รูปที่ 2.6.2-1 ผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียอาคาร A

2-63

รูปที่ 2.6.2-2 ผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียอาคาร B

2-64

รูปที่ 2.6.3-1 ผังระบบระบายน้ําของโครงการ

2-67

สารบัญรูป (ตอ)
หนา
รูปที่ 2.6.4-1 ตัวอยางตําแหนงที่ตั้งหองพักมูลฝอยประจําชั้น อาคาร A และอาคาร B

2-73

รูปที่ 2.6.4-2 แบบแปลน และรูปตัดหองพักมูลฝอยประจําชั้น อาคาร A B และ

2-74

หองพักมูลฝอยรวมของโครงการ
รูปที่ 2.6.4-3 ตําแหนงจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย และเสนทางขนยายมูลฝอยจาก

2-75

หองพักมูลฝอยรวม
รูปที่ 2.6.6-1 ตําแหนงหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร และจุดจอดรถดับเพลิง

2-79

รูปที่ 2.6.6-2 ตัวอยางระบบปองกันอัคคีภัยของอาคาร A และ B

2-80

รูปที่ 2.6.6-3 ตัวอยางระบบเตือนอัคคีภัยของอาคาร A และ B

2-81

รูปที่ 2.6.6-4 ตําแหนงบันไดที่ใชหนีไฟ และเสนทางการอพยพคนมายัง

2-87

จุดรวมคนเบื้องตนภายในโครงการ
รูปที่ 3.1.1-1 อาณาเขตติดตอของจังหวัดชลบุรี

3-3

รูปที่ 3.1.1-2 แผนที่สังเขปเมืองพัทยา

3-4

รูปที่ 3.1.3-1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุมชุดดิน

3-8

รูปที่ 3.1.3-2 รอยเลื่อนที่ยังมีพลัง (Active Fault) ในประเทศไทย

3-12

รูปที่ 3.1.3-3 แผนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย

3-13

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548)
รูปที่ 3.1.6-1 แผนที่อุทกวิทยาน้ําใตดิน

3-21

รูปที่ 3.2.3-1 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล เปนแหลงชุมชน ตลาดและโรงแรม

3-26

บริเวณบางละมุง อําเภอบางละมุง
รูปที่ 3.2.3-2 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล เปนแหลงทองเที่ยว และโรงแรม
บริเวณตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง

3-27

สารบัญรูป (ตอ)
หนา
รูปที่ 3.2.3-3 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล เปนแหลงทองเที่ยว และโรงแรม

3-28

บริเวณอาวพัทยา
รูปที่ 3.2.4-1 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะสีชัง

3-37

รูปที่ 3.2.4-2 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะลาน

3-38

รูปที่ 3.2.4-3 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะไผ

3-39

รูปที่ 3.2.4-4 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะคราม

3-40

รูปที่ 3.2.4-5 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะแสมสาร – สัตหีบ

3-41

รูปที่ 3.3.1-1 ที่ตั้งโครงการตามแผนผังการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก

3-46

ประเภทและแสดงโครงการคมนาคม และขนสงทายกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
รูปที่ 3.3.1-2 การแบงประเภทการใชประโยชนที่ดิน รัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ

3-53

รูปที่ 3.3.5-1 ผังระบบประปา สํานักงานประปาพัทยา

3-73

รูปที่ 3.4.1-1 แผนที่แสดงการปกครองจังหวัดชลบุรี

3-79

รูปที่ 3.4.2-1 กลุมผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ ในรัศมี 100 เมตร

3-91

รูปที่ 4.1.1-1 แนวรั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน กรณีเลวรายที่สุดหางจากจุดกําเนิดเสียง 6 เมตร 4-11
รูปที่ 4.1.1-2 Fresnel Number และการลดลงของเสียงที่ผูรับ

4-12

รูปที่ 4.2.3-1 Nomograph สําหรับการหาเวลาการรวมตัวของน้ําผิวดิน กอนไหลออก

4-65

จากพื้นที่ระบายน้ํา
รูปที่ 4.2.3-2 อัตราการระบายน้ํากอนและหลังการพัฒนาพื้นที่โครงการ

4-68

รูปที่ 4.2.3-3 การใชตนไมชวยลดความรอน และสรางสภาพแวดลอม

4-90

( สุนทร บุญญาธิการ , 2542 )
รูปที่ 4.2.3-4 การกระจายปริมาณจราจรการเดินรถเขา-ออกจากโครงการ

4-92

สารบัญรูป (ตอ)
หนา
รูปที่ 4.2.3-5 ตําแหนงทางเขา-ออก ของโครงการ และกลุมอาคารโรงแรม (Leelawadee

4-97

Lagoon Hotel & Resort)
รูปที่ 4.2.4-1 มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ (มุมมอง 1)

4-121

รูปที่ 4.2.4-2 มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ (มุมมอง 2)

4-122

รูปที่ 4.2.4-3 มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ (มุมมอง 3)

4-123

รูปที่ 4.2.4-4 มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ (มุมมอง 4)

4-124

รูปที่ 4.2.4-5 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 06.00 - 07.00 น.)

4-129

รูปที่ 4.2.4-6 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 08.00 - 09.00 น.)

4-130

รูปที่ 4.2.4-7 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 10.00 - 11.00 น.)

4-131

รูปที่ 4.2.4-8 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

4-132

รูปที่ 4.2.4-9 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 14.00 - 15.00 น.)

4-133

รูปที่ 4.2.4-10 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 16.00 - 17.00 น.)

4-134

รูปที่ 4.2.4-11 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 18.00 น.)

4-135

รูปที่ 4.2.4-12 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 06.00 - 07.00 น.)

4-139

รูปที่ 4.2.4-13 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 08.00 - 09.00 น.)

4-140

รูปที่ 4.2.4-14 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 10.00 - 11.00 น.)

4-141

รูปที่ 4.2.4-15 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

4-142

รูปที่ 4.2.4-16 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 14.00 - 15.00 น.)

4-143

รูปที่ 4.2.4-17 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 16.00 - 17.00 น.)

4-144

รูปที่ 4.2.4-18 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 18.00 น.)

4-145

สารบัญรูป (ตอ)

หนา
รูปที่ 4.2.4-19 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 06.00 - 07.00 น.)

4-150

รูปที่ 4.2.4-20 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 08.00 - 09.00 น.)

4-151

รูปที่ 4.2.4-21 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 10.00 - 11.00 น.)

4-152

รูปที่ 4.2.4-22 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

4-153

รูปที่ 4.2.4-23 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 14.00 - 15.00 น.)

4-154

รูปที่ 4.2.4-24 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 16.00 - 17.00 น.)

4-155

รูปที่ 4.2.4-25 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 18.00 น.)

4-156

รูปที่ 4.2.4-26 แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม

4-159

รูปที่ 4.2.4-27 แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

4-160

รูปที่ 4.2.4-28 แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม

4-161

รูปที่ 4.2.4-29 ลักษณะการถายทอดสัญญาณโทรทัศน

4-163

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 2.2-1 สรุปพื้นที่แตละชั้นของอาคาร A

2-13

ตารางที่ 2.2-2 สรุปพื้นที่แตละชั้นของอาคาร B

2-14

ตารางที่ 2.2-3 สรุปการใชพื้นที่ภายในโครงการ

2-15

ตารางที่ 2.3-1 การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะรน

2-18

กับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ตารางที่ 2.5.1-1 Bar Chart ขั้นตอนการกอสรางของโครงการ

2-37

ตารางที่ 2.6.6-1 สรุประบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ

2-82

ตารางที่ 3.1.4-1 แสดงขอมูลสถิติอุตุนิยมวิทยาสถานีตรวจอากาศเมืองพัทยา

3-15

ในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2521 - 2550)
ตารางที่ 3.1.5-1 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล บริเวณพัทยาเหนือ (โรงแรมแกรนดพาเลช) 3-18
ตรวจวัดในชวงฤดูแลง เก็บตัวอยาง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2551
ตารางที่ 3.1.5-2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล บริเวณพัทยาเหนือ (โรงแรมแกรนดพาเลช) 3-19
ตรวจวัดในชวงฤดูฝน เก็บตัวอยาง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2551
ตารางที่ 3.3.1-1 การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการรัศมี 1 กิโลเมตร (กอนมีโครงการ) 3-52
ตารางที่ 3.3.2-1 ปริมาณจราจรตอคาความจุของถนนบริเวณโครงการ

3-63

ตารางที่ 3.3.2-2 ระดับความหนาแนนและความคลองตัวของจราจรตามอัตราสวน

3-65

ของปริมาณจราจร
ตารางที่ 3.3.5-1 แหลงน้ําดิบของการผลิตน้ําประปาสํานักงานประปาพัทยา

3-72

ตารางที่ 3.3.5-2 จํานวนและประเภทผูใชน้ํา

3-75

ตารางที่ 3.4.1-1 จํานวนประชากรจําแนกตามทะเบียนราษฎร

3-81

ตารางที่ 3.4.2–1 สรุปความคิดเห็นของผูที่อยูติดกับโครงการ

3-90

สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 4.1.1-1 แสดงคาสูงสุดและคาเฉลี่ยของ Mixing Height ในแตละเดือน

4-6

ตารางที่ 4.1.1-2 Emission Factors (กก./1,000 ลิตร น้ํามันเชื้อเพลิง) ของเครื่องจักรกล

4-7

และอุปกรณทํางานดวยเครื่องยนตดีเซลที่ใชสําหรับงานกอสราง
ตารางที่ 4.1.1-3 ระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสรางที่ผูพักอาศัยขางเคียงไดรับ

4-9

ตารางที่ 4.1.4-1 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากการดําเนินโครงการในชวงกอสราง 4-27
ตารางที่ 4.2.1–1 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอยมลพิษสําหรับยานยนตชนิดตาง ๆ

4-34

(กรัม/กิโลเมตร)
ตารางที่ 4.2.1-2 ความเขมขนของมลพิษจากทอไอเสียรถยนต เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

4-36

คุณภาพอากาศ
ตารางที่ 4.2.1-3 อัตราการสังเคราะหแสงของตนไมที่ปลูกในพื้นที่โครงการ

4-40

ตารางที่ 4.2.3-1 การประเมินปริมาณตะกอน

4-51

ตารางที่ 4.2.3-2 การประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปอาคารพักอาศัยรวม

4-61

แบบใหเชาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ตารางที่ 4.2.3-3 อัตราการระบายน้ําออกและปริมาณน้ําฝนที่ตองเก็บกักของพื้นที่โครงการ

4-68

ตารางที่ 4.2.3-4 สรุปรายละเอียดระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการเปรียบเทียบ

4-76

กับกฎหมายกําหนด และระบบปองกันอัคคีภัยที่โครงการจัดเพิ่มเติม
ตารางที่ 4.2.3-5 ปริมาณจราจรเขา – ออกโครงการสูงสุด แบงตามทิศทางบนถนน

4-91

บริเวณโครงการ
ตารางที่ 4.2.3-6 สรุปคา V/C Ratio บนถนนสายตาง ๆ ในปจจุบันและเมื่อโครงการ

4-95

เปดดําเนินการ
ตารางที่ 4.2.3-7 การแบงประเภทการใชประโยชนที่ดิน รัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่
โครงการ (กอนมีโครงการ)

4-111

สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 4.2.3-8 การแบงประเภทการใชประโยชนที่ดิน รัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่

4-112

โครงการ (หลังมีโครงการ)
ตารางที่ 4.2.4-1 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากการดําเนินโครงการใน

4-116

ชวงเปดดําเนินการ
ตารางที่ 4.2.4-2 สรุปผลกระทบดานการบดบังแสงแดดตอพื้นที่ขางเคียงของโครงการ

4-127

ตามชวงเวลาตางๆ (ฤดูรอน)
ตารางที่ 4.2.4-3 สรุปผลกระทบดานการบดบังแสงแดดตอพื้นที่ขางเคียงของโครงการ

4-138

ตามชวงเวลาตางๆ (ฤดูฝน)
ตารางที่ 4.2.4-4 สรุปผลกระทบดานการบดบังแสงแดดตอพื้นที่ขางเคียงของโครงการ

4-148

ตามชวงเวลาตางๆ (ฤดูหนาว)
ตารางที่ 4.3-1 สรุปผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมของโครงการ กรองทอง วิลลา

4-165

ตารางที่ 5-1

5-2

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ กรองทอง วิลลา
ตารางที่ 6.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ กรองทอง วิลลา
ตารางที่ 6.2-1 ตัวอยางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการ กรองทอง วิลลา
ตารางที่ 6.2-2 ตัวอยางแบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง

6-2
6-6

6-7

สารบัญภาพถาย
หนา
ภาพถายที่ 3.1.3-1 ตําแหนงหอเตือนภัยริมหาดจอมเทียน

3-10

ภาพถายที่ 3.3.2-1 สภาพกายภาพบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)

3-61

ภาพถายที่ 3.3.2-2 สภาพกายภาพบนถนนพัทยาสาย 2

3-61

ภาพถายที่ 3.3.2-3 สภาพกายภาพบนถนนซอยพัทยากลางซอย 4

3-61

ภาพถายที่ 3.3.2-4 สภาพกายภาพบนถนนสาธารณะประโยชน (ซอยตัน)

3-61

ดานทิศตะวันออกของโครงการ
ภาพถายที่ 3.3.2-5 สภาพกายภาพบนถนนสาธารณะประโยชน ดานทิศใตของโครงการ

3-62

ภาพถายที่ 3.3.2-6 สภาพกายภาพบริเวณสามแยก ใกลกับโครงการ

3-62

5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

บทที่ 1
บทนํา

รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการ กรองทอง วิลลา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 1 บทนํา

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
โครงการ กรองทอง วิลลา ตั้งอยูถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ดําเนินการโดยบริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 100 ซอยลาดพราว 73 (แหลม
ทอง) ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการประกอบดวย อาคาร
พักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความ
สูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น แตละอาคารมีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับถนนพัทยาสายสอง
ซอย 4 ถึงระดับชั้นหลังคา ค.ส.ล.) มีจํานวนหองพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 169 หอง ซึ่งโครงการเขาขายที่จะตอง
ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในขั้นของการขออนุญาตกอสราง ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจกรรม
ของราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2539) ลงวันที่ 22 มกราคม 2539 ซึ่งกําหนดใหอาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่มี
จํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อประกอบการพิจารณากอนการดําเนินการ

1.2 การเลือกที่ตั้งของโครงการและหลักการพัฒนาพื้นที่โครงการ
โครงการตั้งอยูที่ถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดําเนินการ
โดยบริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด โดยโครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2
อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น แต
ละอาคารมีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ถึงระดับชั้นหลังคา ค.ส.ล.)
มีจํานวนหองพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 169 หอง บนพื้นที่โครงการขนาด 3-2-77 ไร (5,908 ตารางเมตร) พรอม
เพรียงดวยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาง ๆ อยางครบถวน โดยมีถนนสายหลักที่สาํ คัญบริเวณพืน้ ที่
โครงการ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลาง ซึ่ง
บริเวณพื้นที่โครงการมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ชายหาดพัทยา ซึ่งเปนหาดทรายสวยงามทอดตัวเปน
แนวยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาดไปตลอดแนว มีน้ําทะเลที่สะอาด แตละปมีนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติมากมายเดินทางมาทองเที่ยว ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงชวยสงเสริมใหเกิดทีพ่ กั อาศัย
เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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1.3 กําหนดการดําเนินงานของโครงการ
โครงการจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการกอสราง
ตั้งแตขั้นตอนการทําฐานราก จนถึงขั้นการกอสรางอาคารแลวเสร็จสมบูรณ

1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่ตองจัด
ทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ซึ่งกําหนดใหอาคารอยูอาศัยรวมตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในขั้นขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ขอเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการพิจารณาใหความเห็น (เอกสารอางอิงที่
1-1) ดังนั้น โครงการซึ่งเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนหองพักอาศัยรวมทั้งสิ้น
169 หอง จึงเขาขายที่จักตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน เสนอตอสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อดําเนินการใหความเห็น
ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และเพื่อใชประกอบการขออนุญาต
กอสรางตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังนี้
1)

เพื่อนําเสนอรายละเอียดของโครงการ

2) เพื่อนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการมีโครงการ ทั้งทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางนิเวศวิทยา คุณคา
การใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต
3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากโครงการ ทั้งระหวางการกอสรางและระหวาง
การดําเนินโครงการ
4) เพื่อนําเสนอมาตรการปองกัน ขอคิดเห็น และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่อาจมีตอทรัพยากร
สิ่งแวดลอม หรือคุณคาตาง ๆ
5)

เพื่อนําเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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1.5 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนี้ มีขอบเขตการศึกษา ตามที่ระบุไวในเอกสาร “คําชี้แจง
ประกอบแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” ของกองวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (เอกสารอางอิงที่ 1-2) อันไดแก ความเปนมาของโครงการ การ
เลือกที่ตั้งของโครงการ และหลักการพัฒนาพื้นที่โครงการ กําหนดการดําเนินงานของโครงการ วัตถุประสงค
ของการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา รายละเอียดโครงการ สภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่
โครงการ และพื้นที่ใกลเคียงในปจจุบัน ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ มาตรการปองกันและ
แกไขหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
สําหรับวิธีการศึกษา จะทําการศึกษา 4 ลักษณะดวยกัน คือ
1) การศึกษาจากรายละเอียดของโครงการ โดยคณะผูทําการศึกษา จะทําการศึกษาจากเอกสารขอมูลที่
โครงการสงมอบให เพื่อตรวจสอบความถูกตองของโครงการ ลักษณะการใชพื้นที่ของโครงการ กิจกรรมตาง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการในระหวางการกอสราง และในระหวางเปดดําเนินการ โดยจะทําการศึกษาถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการ
2) การศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูล จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานราชการและเอกชน
เพื่อใหทราบรายละเอียดของสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะไดนําไปพิจารณา
วิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม อันจะไดนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันและแกไข หรือลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบในโอกาสตอไป
3) การศึกษาจากการสํารวจพื้นที่โครงการภาคสนาม เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของโครงการในขั้นตน
กอนที่จะดําเนินการกอสรางโครงการ โดยจะศึกษาสภาพความเปนจริง ในรายละเอียดตาง ๆ ไดแก ตําแหนง
ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ การใชที่ดิน การจราจร เสนทางเขา-ออก แหลงชุมชนใกลเคียง ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตาง ๆ เปนตน
4) การศึกษาจากเอกสารอางอิงตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาวิเคราะห และประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไข หรือลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
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1.6 คณะผูจัดทํารายงาน
คณะผูศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ประกอบดวยเจาหนาที่ ดังตอไปนี้

กรองทอง วิลลา

นายมนูญนัช

ไวกาสี

ในฐานะ ผูจัดการโครงการ/ ผูชํานาญการทางดานสิ่งแวดลอม

นางสาวนันทิมา

ประจงการ

ในฐานะ เจาหนาที่ฝายทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานกายภาพ

นางสาวสายใจ

อุนจิตร

ในฐานะ เจาหนาที่ฝายทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานนิเวศวิทยา

นางสาวสุภาพ

อินผล

ในฐานะ เจาหนาที่ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย

นางสาวสุภัทรา

พวงผกา

ในฐานะ เจาหนาที่ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย

นางสาวปยาภรณ

โสตถิสรรเสริญ ในฐานะ เจาหนาที่ดานคุณคาคุณภาพชีวิต

นางสาวนันทิยา

งามสม
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บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการ กรองทอง วิลลา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
โครงการ กรองทอง วิลลา ตั้งอยูถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี (ดูรูปที่ 2.1-1 และ 2.1-2 ประกอบ) ดําเนินการโดยบริ ษัท กรองทอง วิลลา จํากัด โดยโครงการ
ประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และ
อาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น แตละอาคารมีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับ
ถนนพั ท ยาสายสองซอย 4 ถึ ง ระดั บ ชั้ น หลั ง คา ค.ส.ล.)
มี จํ า นวนห อ งพั ก อาศั ย รวมทั้ ง สิ้ น 169 ห อ ง
พื้นที่ดินโครงการมีขนาด 3-2-77 ไร (5,908 ตารางเมตร) ประกอบดวย โฉนดที่ดินจํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
(ดูภาคผนวกที่ 2-1 ประกอบ)
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 73119

เลขที่ดิน 182

พื้นที่ 2-1-11

ไร

(3,644 ตารางเมตร)

2) โฉนดที่ดินเลขที่ 79776

เลขที่ดิน 186

พื้นที่ 0-0-55

ไร

(220 ตารางเมตร)

3) โฉนดที่ดินเลขที่ 112661 เลขที่ดิน 196

พื้นที่ 0-1-70

ไร

(680 ตารางเมตร)

4) โฉนดที่ดินเลขที่ 157109 เลขที่ดิน 252

พื้นที่ 0-3-41

ไร

(1,364 ตารางเมตร)

การเดิ นทางเขา-ออกพื้น ที่โครงการ จะใชการคมนาคมทางบกโดยอาศัยรถยนตซึ่งสามารถใชเ สนทาง
จากถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลางเปนหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 2.1-1 ประกอบ)
1) การเดินทางเขาสูโครงการ สามารถเดินทางเขาสูโครงการได 3 เสนทาง ไดแก
(1) เสนทางที่ 1 จากถนนสุขุมวิท (ทิศมุงสัตหีบ) เลี้ยวขวาเขาสูถนนพัทยาเหนือ ตรงไปประมาณ 1.95
กิโลเมตร จะพบวงเวียนปลาโลมา เดินรถตามวงเวียนเขาสูถนนพัทยาสาย 1 ตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบ
ทางแยก เลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยากลาง ระยะทางประมาณ 370 เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยาสาย 2
ระยะทางประมาณ 540 เมตร เลี้ยวขวาเขาถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไปประมาณ 185 เมตร จะพบโครงการอยู
ดานขวามือ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

2-1

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(2) เสนทางที่ 2 จากถนนสุขุมวิท (ทิศมุงสัตหีบ) เลี้ยวขวาเขาสูถนนพัทยาเหนือ ตรงไปประมาณ 880
เมตร เลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ระยะทางประมาณ 440 เมตร เลี้ยวขวาเขาถนนซอย
เฉลิมพระเกียรติซอย 3 ระยะทางประมาณ 840 เมตร จะพบสามแยก เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 95 เมตร จะพบ
โครงการอยูดานซายมือ
(3) เสนทางที่ 3 จากถนนสุขุมวิท (ทิศมุงศรีราชา) เลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยากลาง ตรงไปประมาณ 1.6
กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูถนนพัทยาสาย 2 ระยะทางประมาณ 540 เมตร เลี้ยวขวาเขาถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรง
ไปประมาณ 185 เมตร จะพบโครงการอยูดานขวามือ
2) การเดินทางออกจากโครงการ สามารถเดินทางออกจากโครงการได 2 เสนทาง ไดแก
(1) เสนทางที่ 1 จากโครงการ เลี้ยวซายออกสูถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไปประมาณ 185 เมตร
เลี้ยวขวาบริเวณปากถนนพัทยาสายสองซอย 4 ออกสูถนนพัทยาสาย 2 ไปสูถนนพัทยาเหนือได
(2) เสนทางที่ 2 จากโครงการ เลี้ยวขวาออกสูถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไปประมาณ 95 เมตร
จะพบสามแยก เลี้ยวซายตรงไปประมาณ 840 เมตร ออกสูถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) บริเวณปากทาง
ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ได

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

2-2

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

สําหรับอาณาเขตติดตอพื้นที่โครงการ และการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ มีดังนี้
(ดูรูปที่ 2.1-5 ประกอบ)
ทิศเหนือ

มีอาณาเขตติดตอกับ

ถนนพัทยาสายสองซอย 4 เขตทางกวาง ประมาณ
8 เมตร ถัดไปเปนกลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง
3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel
& Resort)

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับ

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2
หลัง พื้นที่วางรอการใชประโยชน อาคารพักอาศัยรวม
แบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(SP. Place) ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวาง
ประมาณ 5 เมตร และพื้นที่กําลังกอสราง

ทิศใต

มีอาณาเขตติดตอกับ

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ถัดไปเปน
ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวางประมาณ 4.5
เมตร และหองเชา ชั้นเดียว จํานวน 3 หลัง

ทิศตะวันตก

มีอาณาเขตติดตอกับ

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง
และพื้นที่สวนของกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2
ชั้น

ทั้งนี้ โครงการตั้งอยูติดกับถนนพัทยาสายสองซอย 4 มีระยะหางจากปากทางถนนประมาณ 185 เมตร
สภาพพื้นที่โครงการปจจุบัน เปนบานพักอาศัยชั้นเดียว บอน้ํา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน โดยจากการ
สํารวจสภาพการใชที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ สวนใหญประกอบดวย อาคารพักอาศัย สถานที่พักตากอากาศ
โรงแรม กลุมบานพักอาศัย พื้นที่กําลังกอสราง รานคา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน เปนตน (ดูรูปที่ 2.1-6
ประกอบ)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

2-3

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

รูปที่ 2.1-1 แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป และการเดินทางเขา-ออกโครงการ
รูปที่ 2.1-2 ผังที่ตั้งโครงการตามแผนที่ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
รูปที่ 2.1-3 ผังตอโฉนดที่ดิน
รูปที่ 2.1-4 ผังบริเวณโครงการ
รูปที่ 2.1-5 สภาพแวดลอมโดยรอบและสภาพโครงการในปจจุบัน
รูปที่ 2.1-6 ภาพถายทางอากาศแสดงสภาพแวดลอมโครงการ มาตราสวน 1:4,000
ภาคผนวกที่ 2-1 สําเนาโฉนดที่ดินโครงการ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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โครงการ

เสนทางการเดินทางเขาสูโครงการ
เสนทางการเดินทางออกจากโครงการ

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 2.1-1 : แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป และการเดินทางเขา-ออกโครงการ
ที่มา
: บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด
หนา : 2-5

ที่ตั้งโครงการ

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 2.1-2 : ที่ตั้งโครงการตามแผนที่ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
ที่มา :

กรมแผนที่ทหาร

2-6

NORTH

ถนนพัทยาสายสองซอย 4

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 2.1-3 : ผังตอโฉนดที่ดิน
ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

2-7

จํานวน 2 หลัง

พื้นที่วา งรอการใชประโยชน

ถนนสาธารณะประโยชน
เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด
ความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(SP. Place)

บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

อาคาร A

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

อาคาร B

พื้นที่วา ง
รอการใชประโยชน

เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

ถนนพัทยาสายสองซอย 4

(Leelawadee Lagoon Hotel & Resort)

กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร

พื้นที่กาํ ลังกอสราง

พื้นที่สวน และกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

N
สัญลักษณ
แนวเขตที่ดิน

ผังบริเวณ

แนวอาคาร

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

ระบบบําบัดน้ําเสีย
บอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม
บอหนวงน้ํา
ถังเก็บน้ําใตดิน
หองพักมูลฝอยรวม

รูปที่ 2.1-4 ผังบริเวณโครงการ
2-8

1

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

(Leelawadee Lagoon Hotel & Resort)

จํานวน 2 หลัง
พื้นที่วา งรอการใชประโยชน

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4
เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

2

พื้นที่โครงการ

พื้นที่กําลังกอสราง

ถนนสาธารณะประโยชน
เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร

ถนนสาธารณะประโยชน
เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร

กลุมบานพักอาศัย

4
5

ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

พื้นที่วางรอการใชประโยชน

พื้นที่สวน และกลุมบานพักอาศัย
ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

6

พื้นที่กําลังกอสราง

3

พื้นที่โครงการ
1

2

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา
3
ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(SP. Place)
พื้นที่กําลังกอสราง

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร (SP. Place)

พื้นที่วางรอการใชประโยชน

จํานวน 2 หลัง

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

พื้นที่โครงการ

ถนนพัทยาสายสองซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

6

(Leelawadee Lagoon Hotel & Resort)

พื้นที่โครงการ

กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร

บานพักอาศัย
ขนาดความสูง 2 ชั้น

กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา
ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(SP. Place)

สภาพพืน้ ที่โครงการในปจจุบนั

N

บานพักอาศัย
ขนาดความสูง 2 ชั้น

4

5

พื้นที่สวน และกลุมบานพักอาศัย
ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

บานพักอาศัย
ขนาดความสูง 2 ชั้น

พื้นที่กําลังกอสราง

พื้นที่โครงการ

กลุมบานพักอาศัย
ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

พื้นที่สวน และกลุมบานพักอาศัย
ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

พื้นที่โครงการ
ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 2.1-5 : สภาพแวดลอมโดยรอบและสภาพโครงการในปจจุบัน

5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษัท ไท - ไท วิศวกร จํากัด

หนา :

2-9

N

5
อาวไทย

มาตราสวน 1 : 4,000

ถนนพทั
ยาสาย 1

สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
Leelawadee Lagoon Hotel & Resort

2

Grand Sole Hotel

3

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

4

คารฟูร

5

บิ๊กซี

สา ย 3

ถนนพทั
ยาสาย 2

1
ถนนพัทยาสายสองซอย 4

1

ถนนพทั
ยา

2

มาตราสวน 1: 4,000

0

3

50

100

200

300 m.

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา

ถนนพ
ทั ยากล
าง

4

รูปที่ 2.1-6 : ภาพถายทางอากาศแสดงสภาพแวดลอมโครงการ
มาตราสวน 1: 4,000

ที่มา : http//www. Googleearth.com

หนา : 2-10

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ
โครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง
7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น มีจํานวนหองพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 169 หอง
โดยมีรายละเอียดการใชพื้นที่ภายในแตละอาคารดังนี้
1) อาคาร A เปนอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับ
ถนนพัทยาสายสองซอย 4 ถึงระดับชั้นหลังคา ค.ส.ล.) มีจํานวนหองพักอาศัย 106 หอง และมีพื้นที่อาคาร
ประมาณ 9,162 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใชพื้นที่ภายในอาคารดังนี้ (ดูตารางที่ 2.2-1 ประกอบ)
ชั้นที่ 1

ประกอบดวย หองพัก จํานวน 4 หอง (แบงเปนหองพักแบบ Studio จํานวน
3 หอง และหองพักขนาด 2 หองนอน จํานวน 1 หอง) โถงตอนรับ หองสํานักงาน
หองอาหาร รานคา หองอินเตอรเน็ต หองไฟฟา หองน้ํา หองออกกําลังกาย
หองพักมูลฝอยประจําชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต

ชั้นที่ 2 - 7

ประกอบดวย หองพัก จํานวน 17 หอง/ชั้น (แบงเปนหองพักแบบ Studio
จํานวน 7 หอง/ชั้น หองพักขนาด 1 หองนอน จํานวน 7 หอง/ชั้น และหองพัก
ขนาด 2 หองนอน จํานวน 3 หอง/ชั้น) หองพักมูลฝอยประจําชั้น ทางเดิน
บันได และลิฟต

ชั้นหลังคา ค.ส.ล.

เปนพื้นที่ตั้งถังเก็บน้ําชั้นหลังคา หองเครื่องลิฟต หองเครื่องสูบน้ํา ทางเดิน
และบันได

อนึ่ง เนื่องจากโครงการเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา โดยมีรานคา หองอินเตอรเน็ต และหองอาหาร
ตั้งอยูบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A ซึ่งภายหลังโครงการกอสรางแลวเสร็จ บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด
ในฐานะเจาของโครงการจะใหผูอื่นเขามาเชาดําเนินการในสวนของรานคา หองอินเตอรเน็ต และหองอาหาร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

2) อาคาร B เปนอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร
(ความสูงวัดจากระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ถึงระดับชั้นหลังคา ค.ส.ล.) มีจํานวนหองพักอาศัย 63 หอง
และมีพื้นที่อาคารประมาณ 5,600 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใชพื้นที่ภายในอาคารดังนี้ (ดูตารางที่ 2.2-2
ประกอบ)
ชั้นใตดิน

ประกอบดวย หองซอมบํารุง หองเก็บของ หองเครื่องสูบน้ํา หองเก็บของ
หองแมบาน ทางเดิน และบันได

ชั้นที่ 1

ประกอบดวย หองพัก จํานวน 9 หอง (แบงเปนหองพักแบบ Studio จํานวน
4 หอง และหองพักขนาด 1 หองนอน จํานวน 5 หอง) หองพักมูลฝอยประจําชั้น
ทางเดิน บันได และลิฟต

ชั้นที่ 2 - 7

ประกอบดวย หองพัก จํานวน 9 หอง/ชั้น (แบงเปนหองพักแบบ Studio จํานวน
4 ห อง/ชั้น และหองพักขนาด 1 หองนอน จํา นวน 5 หอง/ชั้น ) หองพัก
มูลฝอยประจําชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต

ชั้นหลังคา ค.ส.ล.

เปนพื้นที่ตั้งถังเก็บน้ําชั้นหลังคา หองเครื่องลิฟต หองเครื่องสูบน้ํา ทางเดิน
และบันได

เมตร (ความสูงวัดจากระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4
3) หองพักมูลฝอยรวม ความสูง 2.55
ถึงระดับชั้นหลังคา ค.ส.ล.) ตั้งอยูบริเวณดานทิศเหนือของโครงการ มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 8 ตารางเมตร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 2.2-1 สรุปพื้นที่แตละชั้นของอาคาร A

ชั้น

พื้นที่จอดรถและ
ทางวิ่ง (ตร.ม.)

1

-

2-7

-

ชั้นหลังคา
ค.ส.ล.
รวม

พื้นที่พักอาศัย

พื้นที่ภัตตาคาร พื้นที่สรรพสินคา,
(ตร.ม.)
พาณิชย (ตร.ม.)

พื้นที่สํานักงาน
(ตร.ม.)

พื้นที่บันได ลิฟต หอง
เครื่อง หองเก็บของ
ทางเดิน อื่น ๆ (ตร.ม.)
670
(269 x 6)
1,614

พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.)

หอง

ตร.ม.

4
(17 x 6)
102

234
(1,050 x 6)
6,300

125

160

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

6,534

125

160

59

2,284

9,162

2-13
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1,248
(1,319 x 6)
7,914

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 2.2-2 สรุปพื้นที่แตละชั้นของอาคาร B

หอง

ตร.ม.

(9 x 7)
63

(543 x 7)
3,801

-

-

-

-

-

318

63

3,801

1,481

5,600

ชั้น
ชั้นใตดนิ

318

1-7

-

ชั้นหลังคา
ค.ส.ล.
รวม

พื้นที่พักอาศัย

พื้นที่บันได ลิฟต หองเครื่อง
หองเก็บของ ทางเดิน อื่น ๆ
(ตร.ม.)
382
(157 x 7)
1,099

พื้นที่จอดรถและ
ทางวิ่ง (ตร.ม.)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.)
700
(700 x 7)
4,900
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

สําหรับรายละเอียดการใชพื้นที่ภายในโครงการ การคํานวณอัตราสวนพื้นที่อาคารตอแปลงที่ดินของโครงการ
รอยละของพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม และอัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคาร มีรายละเอียดดังนี้
1) การใชพื้นที่ภายในโครงการ ขนาด 3-2-77 ไร (5,908 ตารางเมตร) แบงเปน (ดูตารางที่ 2.2-3
ประกอบ)
1.1) พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมทุกอาคาร

1,960

ตารางเมตร

-

อาคาร A

1,248

ตารางเมตร

-

อาคาร B

700

ตารางเมตร

-

หองพักมูลฝอยรวม

12

ตารางเมตร

1.2) พื้นที่ทางเดินและทางวิ่งรถภายนอกอาคาร

2,249

ตารางเมตร

1.3) พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร

1,699

ตารางเมตร

ตารางที่ 2.2-3 สรุปการใชพื้นที่ภายในโครงการ
ประเภท

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)

1. พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวม

1,960

2. พื้นที่ทางเดินและทางวิ่งรถภายนอกอาคาร

2,249

3. พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร

1,699
รวม

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

5,908
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

2) อัตราสวนพื้นที่อาคารตอแปลงที่ดินของโครงการ (FAR)
พื้นที่ดินโครงการ

=

5,908

ตร.ม.

พื้นที่อาคารรวมทุกอาคาร

=

14,762

ตร.ม.

ดังนั้น อัตราสวนพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดิน

=

14,762/5,908

=

2.5 : 1

พื้นที่ดินโครงการ

=

5,908

ตร.ม.

พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมทุกอาคาร

=

1,960

ตร.ม.

ดังนั้น พื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม

=

5,908 – 1,960

=

3,948

=

(3,948 x 100) / 5,908

=

66.8

พื้นที่ดินโครงการ

=

5,908

ตร.ม.

พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมทุกอาคาร

=

1,960

ตร.ม.

ดังนั้น พื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม

=

5,908 – 1,960

=

3,948

ตร.ม.

=

14,762

ตร.ม.

3) รอยละของพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม

คิดเปนรอยละ

ตร.ม.
ของพื้นที่โครงการ

4) อัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคาร (OSR)

พื้นที่อาคารรวมทุกอาคาร

ดังนั้น อัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารคิดเปนรอยละ =
=

(3,948 x 100)/ 14,762
26.74

ภาคผนวกที่ 2-2 แปลนพื้น รูปดาน รูปตัดอาคารโครงการ และใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

2.3 แนวอาคารและระยะถอยรน
บริษัทที่ปรึกษา จะนําเสนอการเปรียบเทียบแนวอาคาร และระยะถอยรนของอาคารโครงการกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
บริษัทที่ปรึกษาจะเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร ตามหมวดที่ 4 เรื่อง แนวอาคาร
และระยะรนตาง ๆ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.3-1

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 2.3-1 การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะรน กับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รายละเอียดของโครงการ

หมวด 4 เรื่อง แนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร
ขอ 41 อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวาง
นอยกวา 6 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยาง
นอย 3 เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว
อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติด
หรือตั้งปายหรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ
(1) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตร ใหรนแนว
อาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย 6 เมตร
(2) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป แตไม
เกิน 20 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย 1 ใน
10 ของความกวางของถนนสาธารณะ

ขอ 41 โครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบ
ใหเ ชา จํา นวน 2 อาคาร ได แ ก อาคาร A ขนาด
ความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น
และชั้นใตดิน 1 ชั้น แตละอาคารมีความสูง 22.95
เมตร โดยอาคาร A เปนอาคารที่ตั้งอยูใกลกับถนน
พัทยาสายสองซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร
(ความกวางนอยกวา 10 เมตร) ซึ่งแนวอาคารดานที่
อยูใกลกับถนนพัทยาสายสองซอย 4 มีระยะหางจาก
กึ่งกลางถนนพัทยาสายสองซอย 4 ประมาณ 10 เมตร
(ไมนอยกวา 6 เมตร) (ดูรูปที่ 2.1-4 ประกอบ)

(3) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน 20 เมตรขึ้นไป ใหรน
แนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย 2 เมตร
ขอ 44 ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหนึ่งจุดใด ตองไมเกินสองเทาของ
ระยะราบวั ด จากจุ ด นั้ น ไปตั้ ง ฉากกั บ แนวเขตด า นตรงข า มของถนน
สาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารใหวัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่
กอสรางขึ้น ไปถึงสวนของอาคารที่สูงที่สุด สําหรับอาคารทรงจั่ว หรือ
ปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

ขอ 44 อาคารโครงการที่ตั้งอยูใกลกับถนนพัทยาสาย
สองซอย 4 ไดแก อาคาร A ซึ่งความสูงของอาคาร
A ณ จุดใด ๆ มีความสูงไมเกิน 2 เทาของระยะราบ
วัด จากจุด นั้น ๆ ไปตั้ งฉากกั บ แนวเขตดา นตรงขา ม
ของถนนพั ท ยาสายสองซอย 4 (ดู รู ป ที่ 2.3-1
ประกอบ)
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 2.3-1 (ตอ 1)
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รายละเอียดของโครงการ

หมวด 4 เรื่อง แนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร
ข อ 48 ∗ การก อ สร า งอาคารในที่ ดิ น เจ า ของเดี ย วกั น ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ผนังของอาคารดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือ
ชองแสง หรือระเบียงของอาคารตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่น
ดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสงหรือระเบียงของ
อาคาร ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของ
อาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน
9 เมตร ไมนอยกวา 4 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของ
อาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความ
สูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 5 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนัง
หรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มี
ความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารดานที่เปนผนังทึบตองมีระยะหางจากผนังของ
อาคารอื่นดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือ
ระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารตองอยู
หางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไม
นอยกวา 2 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารตองอยู
หางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไม
ถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 3 เมตร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

ขอ 48 โครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบ
ใหเ ชา จํา นวน 2 อาคาร ได แ ก อาคาร A ขนาด
ความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น
และชั้นใตดิน 1 ชั้น แตละอาคารมีความสูง 22.95
เมตร ซึ่ ง ผนั ง อาคารด า นที่ มี ห น า ต า ง ประตู ช อ ง
ระบายอากาศหรื อ ช อ งแสง หรื อ ระเบี ย งของทั้ ง 2
อาคาร มีระยะหางกันนอยที่สุดประมาณ 6 เมตร (ไม
นอยกวา 6 เมตร) ดังแสดงในรูปที่ 2.1-4
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 2.3-1 (ตอ 2)
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รายละเอียดของโครงการ

หมวด 4 เรื่อง แนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนัง
ของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม
เกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 2.50 เมตร
(ง) อาคารที่ มี ค วามสู ง เกิ น 15 เมตร แตไ ม ถึ ง 23 เมตร
ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความ
สูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร
ดานที่เปนผนังทึบตองอยูหางจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15
เมตร แตไมถึง 23 เมตร ดานที่เปนผนังทึบไมนอยกวา 1 เมตร
สําหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟาของ
อาคารดานที่อยูใกลกับอาคารอื่นใหทําการกอสรางเปนผนังทึบสูงจากพื้น
ดาดฟาไมนอยกวา 1.80 เมตร
ขอ 50 ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศ หรือชอง
แสงหรือระเบียงของอาคาร ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง ตองอยูหาง
เขตที่ดินไมนอยกวา 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือ
ระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน
(1) หรือ (2) ตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร เวนแตจะ
กอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน 15 เมตร
ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตที่ดินหรือหางจากเขตที่ดินกวาที่ระบุไวใน (1)
หรือ (2) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทํา
ผนังทึบสูง จากดาดฟาไมนอยกวา 1.80 เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดิน
ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียงดานนั้นดวย

ขอ 50 โครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบ
ให เ ชา จํา นวน 2 อาคาร ได แ ก อาคาร A ขนาด
ความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น
และชั้นใตดิน 1 ชั้น แตละอาคารมีความสูง 22.95
เมตร โดยผนั ง ของอาคารที่ มี ห น า ต า ง ประตู ช อ ง
ระบายอากาศ หรือชองแสง หรือระเบียงของแตละ
อาคาร มี ร ะยะห า งจากแนวเขตที่ ดิ น อย า งน อ ย 6
เมตร (ไมนอยกวา 3 เมตร) สําหรับหองพักมูลฝอย
รวมของโครงการ ผนั ง ของห อ งพั ก มู ล ฝอยรวมมี
ระยะหางจากแนวเขตที่ดินอยางนอย 1 เมตร ดังแสดง
ในรูปที่ 2.1-4

หมายเหตุ : ∗ แกไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รูปที่ 2.3-1 Set Back อาคาร A กับถนนพัทยาสายสองซอย 4
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

ถนนพัทยาสายสองซอย 4

รูปที่ 2.3-1 Set Back อาคาร A กับถนนพัทยาสายสองซอย 4

2-21

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

2) กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.
2479 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา ใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และ
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521
ขอ 2 ใหกําหนดพื้นที่ตามที่กฎกระทรวงนี้ ใชบังคับเปนบริเวณซึ่งอาคารชนิดดังตอไปนี้ จะปลูกสราง
ขึ้นมิได
(1) โรงทําเนยหรือเนยเทียม
(2) โรงทํากะป น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หรือหอยดอง
(3) โรงฆาสัตว
(4) โรงฟอกหนังสัตว หรือโรงเก็บหรือสะสมเขาสัตว หนังสัตว กระดูกสัตว หรือขนสัตว
(5) โรงยอมผาที่ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
(6) โรงนึ่งปลา หรือโรงตมปลา ซึ่งใชแทนการนึ่ง
(7) โรงทําสบู
(8) โรงเคี่ยวไขสัตว หนังสัตว หรือเอ็นสัตว
(9) โรงเคี่ยวหรืออัดเอาน้ํามันทุกชนิด
(10) โรงเผาเปลือกหอย หรือโรงทําปูน
(11) โรงทําแปง
(12) โรงตมกลั่นสุรา เบียร หรือแอลกอฮอล
(13) โรงเลี้ยงสัตวที่มีเสียง กลิ่น หรือทิ้งน้ําเสียและกอใหเกิดความรําคาญ
(14) โรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ โรงที่ ผ ลิ ต สิ่ง ของโดยมี เสี ย ง กลิ่ น ควั น ฝุ น ละออง หรื อ ทิ้ ง
น้ําเสียและกอใหเกิดความรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 3 ใหกําหนดบริเวณภายในระยะ 200 เมตร โดยวัดจากเขตควบคุมการกอสรางอาคาร ตามแผนที่
ทายพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง
ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 ดานริม
ทะเล เปนบริเวณซึ่งอาคารชนิดดังตอไปนี้จะปลูกสรางขึ้นมิได
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(1) สถานที่เก็บและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
(2) โรงมหรสพ
(3) หองแถว
(4) ตึกแถว
(5) ตลาดสด
(6) โรงซอมหรือโรงพนสีรถยนต จักรยานยนต หรือเรือยนต
(7) โรงเก็บสินคา
(8) อาคารที่มีความสูงจากระดับถนนเกิน 14 เมตร
ขอ 4 ภายในบริเวณตามขอ 3
(1) อาคารที่เปนตึก บาน เรือน หรือโรงที่ปลูกสรางขึ้น ตองมีระยะระหวางอาคารกับทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 3135 ไมนอยกวา 8 เมตร
(2) อาคารที่เปนตึก บาน เรือน หรือโรงที่ปลูกสรางขึ้น ตองมีที่วางอันปราศจากพื้นที่อาคารปก
คลุมไมนอยกวารอยละ 75 ของขนาดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสราง
เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงดังกลาว พบวา พื้นที่โครงการอยูภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราช
กฤษฎีกา ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง ตําบล
หนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 (ดูรูปที่ 2.3-2
ประกอบ) โดยการกอสรางอาคารโครงการจะประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร
ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น แตละอาคารมี
ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ถึงระดับชั้นหลังคา ค.ส.ล.) มิไดเปน
อาคารที่ระบุในขอหาม ตามขอบังคับ ขอ 2 และพื้นที่ดินโครงการมิไดตั้งอยูภายในระยะ 200 เมตร โดยวัดจาก
เขตควบคุมการกอสรางอาคาร ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง พ.ศ. 2521 ดานริมทะเล ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงไมขัดตอกฎกระทรวงฉบับดังกลาว
รูปที่ 2.3-2 ที่ตั้งโครงการ ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519)
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3) ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม เรื่ อง กํา หนดพื้ น ที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 มีรายละเอียดดังนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายถึง แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติตามธรรมชาติ
ขอ 2 ใหพื้นที่ที่มีการกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
เรื่อง กําหนดใหทองที่เมืองพัทยา เปนเขตควบคุมมลพิษ เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ โดยกําหนดเปน 2 บริเวณ ดังตอไปนี้
บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณเมืองพัทยาในสวนที่เปนแผนดินใหญ และใหมีความหมาย
รวมถึงเกาะลาน เกาะครก และเกาะสากดวย
บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณเมืองพัทยาในสวนที่เปนทะเล
ขอ 3 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือเปลี่ยนใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารดังตอไปนี้
(1) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิด เวนแตในบริเวณพื้นที่ฟากตะวันออกของ
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุม วิท ) ใหมีโ รงงานอุต สาหกรรมไดเ ฉพาะโรงงานอุต สาหกรรมตาม
ประเภทหรือชนิด จําพวก และเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัญชี 1 ทายประกาศ
(2) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตเลียมเหลว
แตไมรวมถึงสถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหารโดยกาซ เวนแตในบริเวณพื้นที่ฟากตะวันออกของทาง
หลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
(3) อาคารปศุส ัต วเ พื ่อ การคา เวน แตอ าคารปศุส ัต วเ พื ่อ การคา ที ่ม ีพื ้น ที ่ท ุก ชั ้น ในหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 200 ตารางเมตร
อาคารปศุสัตวที่ไดรับยกเวนตามวรรคกอน ตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอย
กวา 1,000 เมตร และตองหางจากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภค ไมนอยกวา 30 เมตร รวมทั้ง
ตอ งมีบอ กรองและบอ บํา บัด มูล สัต วแ ละน้ํา เสีย ตลอดจนตอ งมีม าตรการควบคุม การปลอ ยทิ้ง ของเสีย ให
เปนไปตามมาตรฐานของทางราชการดวย
(4) สุส านและฌาปนสถาน เวน แตการกอ สรา งทดแทนหรือดัด แปลงของเดิม ในพื้น ที่เดิม
พรอมดวยระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึงสิ่งกอสรางและอาคารประกอบของ
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศนั้น
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ขอ 4 ภายใตขอบังคับขอ 3 ในพื้นที่ตามขอ 2 บริเวณที่ 1 ที่วัดจากระดับน้ําทะเลปานกลางเขาไปใน
แผนดินเปนระยะ 100 เมตร หามกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารที่มีความสูงเกิน 14 เมตร
ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลนอยกวา 20 เมตร และมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมนอยกวารอยละ 30 ของพื้น
ที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางนั้น
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
ขอ 5 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามผูใดบุกรุก แผวถาง หรือกอสรางอาคารหรือกอสรางสิ่งใด ๆ ในบริเวณ
พื้นที่ปาตามกฎหมายวาดวยปาไม เวนแตเปนการกระทําของทางราชการ
ขอ 6 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามกระทํา หรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(1) การทําเหมือง
(2) การขุด ตัก ดูด หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หินผุ หรือทราย เพื่อการคา
(3) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง เวนแตในบริเวณที่กําหนดใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการผังเมือง
(4) การถม ปดกั้น หรือปรับพื้นที่ ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทางหรือทํา
ใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(5) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ํา หรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ผานการบําบัดตามมาตรฐาน
ของทางราชการแลว
(6) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 2 ทายประกาศ เพื่อการคา เวนแต
(ก) การครอบครองของทางราชการเพื่อการเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ
โดยตองไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมงกอน
(ข) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง การครอบครอง และการจําหนาย
ที่ไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
(7) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเดินทองเที่ยวใตทะเล (sea walker)
การเลนเรือสกูตเตอร เรือลากรม และเจ็ตสกี ยกเวนในพื้นที่บริเวณที่เมืองพัทยากําหนดใหเปนเขตอนุญาตใหใช
เรือลากรมและเจ็ตสกีได
(8) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเปน
อันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง ถูกทําลายหรือเสียหาย
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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การกระทําหรือประกอบกิจกรรมตามวรรคหนึ่งที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอยูกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ขอ 7 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะทําการกอสรางอาคาร หรือดําเนินการโครงการหรือ
ประกอบกิจการในพื้นที่ตามขอ 2 เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
แลวแตกรณี ตอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบ
ปฏิบัติที่กําหนดไว ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ดังตอไปนี้
(1) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังนี้ ใหจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ก) โรงงานสงพลังงานไฟฟา (สถานีไฟฟายอย) หรือจําหนายพลังงานไฟฟา
(ข) โรงฆาสัตว
(ค) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรองรับเรือขนาดต่ํากวา 500 กรอส
(ง) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียไดไมเกิน
3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน 50 ตันตอวัน
แตไมรวมถึงโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(จ) ฌาปนสถานสาธารณะ
(2) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังนี้ ใหจัดทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(ก) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(ข) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการประเภทที่มีขนาด
เกินกวาที่กําหนดไวใน (1) (ค) และ (ง)
การดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารที่กําหนดไวใน (1) และ (2) ตอง
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งดวย
ขอ 8 ใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การกระทําหรือการประกอบกิจการใด ๆ ในเขต
พื้นที่ตามขอ 2 ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้
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ขอ 9 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ตามขอ 2 ใหเมืองพัทยามีหนาที่จัดทําแผนภายใตกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ และมี
อํานาจเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ตามแผนงานในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการพัฒนาคุมครองสิ่งแวดลอมพื้นที่ชายหาดในพื้นที่ตามขอ 2 ใหมีสภาพสิ่งแวดลอม
และภูมิทัศนทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหแกชุมชนในทองถิ่น
(2) กําหนดการใชประโยชนของพื้นที่ในทะเลในพื้นที่ตามขอ 2 บริเวณที่ 2 เพื่อรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติและความปลอดภัยตอการทองเที่ยวในพื้นที่ดังกลาว
ขอ 10 ในพื้นที่ตามขอ 2 หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเรื่องใดไวโดยเฉพาะและ
เปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม หรือมีมาตรการที่ดีกวาในการคุมครองสิ่งแวดลอมที่
กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดในกฎหมายนั้น
ขอ 11 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันประกาศนี้บังคับใช ใหไดรับยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามประกาศนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 3 และขอ 4
ขอ 12 อาคารที่รับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับและยัง
ก อ สร า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช ไ ม แ ล ว เสร็ จ ให ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ แต จ ะขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอประกาศนี้ไมได
ขอ 13 ประกาศนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาปนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
อนึ่ง ปจจุ บันประกาศ ฯ ดังกล าวขางต นไดหมดอายุบังคับใชแล ว แตทั้ งนี้ คณะรั ฐมนตรีไ ดมีมติ
เห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลมที่ 125 ตอนพิเศษ 159 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยมีระยะเวลาการ
ใชบังคับมีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2546 ดังกลาวขางตน โครงการจะตั้งอยูใน
พื้นที่บริเวณที่ 1 (ดูรูปที่ 2.3-3 ประกอบ) โดยมิไดอยูในระยะ 100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง และมิได
เปนอาคารที่ระบุในขอหาม ดังนั้น การดําเนินการโครงการจึงไมขัดตอประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดังกลาว
รูปที่ 2.3-3 ที่ตั้งโครงการตามทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯ พ.ศ. 2546

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 2.3-3 ที่ตั้งโครงการตามทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ่ ง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
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2.4 พื้นที่สีเขียว
โครงการจะจัดใหมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมดประมาณ 1,699 ตารางเมตร โดยจัดไวบริเวณชั้นที่ 1 ทั้งหมด
และเปนพื้นที่ปลูกไมยืนตนประมาณ 888.11 ตารางเมตร ซึ่งพันธุไมที่จะนํามาปลูก ไดแก ชมพูพันธุทิพย สารภี
และหญานวลนอย (ดูรูปที่ 2.4-1 ถึง 2.4-4 ประกอบ)
ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ กับหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ไดดังนี้ (ดูตารางที่
2.4-1 ประกอบ)
1) ตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ระบุ ว า “โครงการอาคารอยู อ าศั ย รวม โครงการโรงแรม โครงการ
โรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ใหจัดพื้นที่สีเขียวในสัดสวนไมนอยกวา 1 ตารางเมตร
ตอผูพักอาศัย 1 คน โดยจัดไวที่บริเวณชั้นลางไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะตองเปนไมยืนตนไม
นอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกลาว”
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางดังกลาวขางตน โครงการซึ่งประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบ
ใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต
ดิน 1 ชั้น รวมหองพักอาศัยทั้งสิ้น 169 หอง ซึ่งคาดวาจะมีผูพักอาศัยภายในโครงการประมาณ 845 คน (การ
ประเมินจํานวนผูพักอาศัยแสดงในหัวขอ 2.6.1) จึงจะตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวา 845 ตารางเมตร โดย
จะตองมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลางไมนอยกวา 422.5 ตารางเมตร และตองจัดใหเปนไมยืนตนไมนอยกวา 211.25
ตารางเมตร ซึ่งโครงการจะจัดใหมีพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,699 ตารางเมตร (ไมนอยกวา 845
ตารางเมตร) คิดเปนอัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอผูพักอาศัยประมาณ 2 ตารางเมตร/คน โดยจัดพื้นที่สีเขียวไวบริเวณ
ชั้นที่ 1 ทั้งหมด (ไมนอยกวา 422.5 ตารางเมตร) และเปนพื้นที่ปลูกไมยืนตนขนาดพื้นที่ประมาณ 888.11
ตารางเมตร (ไมนอยกวา 211.25 ตารางเมตร) จึงมีความสอดคลองกับขอกําหนดขางตน
2) ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย ดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน ระบุวา “กําหนด
สัดสวนของ “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่วาง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกําหนดพื้นที่
สีเขียวยั่งยืน อยางนอยรอยละ 50 ของพื้นที่วาง”
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางดังกลาวขางตน โครงการซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม 3-2-77 ไร (5,908
ตารางเมตร) ตองมีที่วางภายนอกอาคารไมนอยกวา 1,772.4 ตารางเมตร (รอยละ 30) โดยตองจัดใหมีพื้นที่
ทั้งนี้ โครงการไดจัดใหมีพื้นปลูก
สีเขียวยั่งยืนในที่วางภายนอกอาคาร อยางนอย 886.2 ตารางเมตร
ไมยืนตน ที่อยูภายนอกอาคารบริเวณชั้นที่ 1 ประมาณ 888.11 ตารางเมตร (ไมนอยกวา 886.2 ตารางเมตร)
คิดเปนรอยละ 50 ของพื้นที่วางตามกฎหมาย จึงมีความสอดคลองกับขอกําหนดขางตน
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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อนึ่ง ในการออกแบบผังการจัดภูมิสถาปตยสําหรับโครงการนั้น ไดคํานึงถึงความเหมาะสมของพันธุไม
ตาง ๆ ที่ปลูกในแตละบริเวณโดยตนไมดังกลาวจะสามารถปลูกไดจริง โดยไมกระทบกับโครงสรางอาคาร และ
ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่อยูใตดิน ซึ่งไดแสดงตําแหนงระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ในผังภูมิสถาปตยบริเวณ
ชั้นที่ 1 ดังรูปที่ 2.4-1 และแสดงรูปตัดการปลูกตนไมบริเวณชั้นที่ 1 ไวในรูปที่ 2.4-2 ถึง 2.4-4
รูปที่ 2.4-1 ผังการจัดภูมิสถาปตย
รูปที่ 2.4-2 แบบขยาย 1 และรูปตัด A บริเวณบอพักน้ํา
รูปที่ 2.4-3 แบบขยาย 2 และรูปตัด B บริเวณบอพักน้ํา และถังเก็บน้ําใตดิน
รูปที่ 2.4-4 แบบขยาย 3 และรูปตัด C บริเวณบอพักน้ํา และบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม
ภาคผนวกที่ 2-3 ใบประกอบวิชาชีพผูออกแบบผังภูมิสถาปตย

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ถนนพัทยาสายสองซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

อาคาร A

อาคาร B

N
แปลนภูมิสถาปตย

รูปที่ 2.4-1 ผังการจัดภูมิสถาปตย
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แปลนถนนภายในโครงการ
รูปตัด A-A

รูปที่ 2.4-2 แบบขยาย 1 และรูปตัด A บริเวณบอพักน้ํา
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แปลนถนนภายในโครงการ
รูปตัด B-B

รูปที่ 2.4-3 แบบขยาย 2 และรูปตัด B บริเวณบอพักน้ํา และถังเก็บน้ําใตดิน
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แปลนถนนภายในโครงการ
รูปตัด C-C

รูปที่ 2.4-4 แบบขยาย 3 และรูปตัด C บริเวณบอพักน้ํา และบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม
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2.5 ชวงเวลาการกอสราง
2.5.1 ขั้นตอนในการกอสราง
โครงการจะใชเวลากอสรางทั้งสิ้นประมาณ 12 เดือน โดยมีกําหนดการกอสรางดังนี้ (ดูตารางที่
2.5.1-1 ประกอบ)
1) งานปรับสภาพพื้นที่และทําฐานราก

ใชเวลาประมาณ

2 เดือน

2) งานโครงสรางอาคารและสถาปตยกรรม

ใชเวลาประมาณ 9.5 เดือน

3) งานระบบสาธารณูปโภค

ใชเวลาประมาณ 9 เดือน

4) งานตกแตงภายในและภายนอก

ใชเวลาประมาณ 5 เดือน

5) งานเก็บทําความสะอาด

ใชเวลาประมาณ 2 เดือน

ตารางที่ 2.5.1-1 Bar Chart ขั้นตอนการกอสรางของโครงการ

รายละเอียด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1. งานปรับสภาพพื้นที่ และทําฐานราก
2. งานโครงสรางอาคาร และสถาปตยกรรม
3. งานระบบสาธารณูปโภค
4. งานตกแตงภายในและภายนอก
5. งานเก็บทําความสะอาด
ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด
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สําหรับรายละเอียดขั้นตอนในการกอสราง มีดังนี้
1) งานปรับสภาพพื้นที่ และทําฐานราก
สภาพพื้ น ที่ โ ครงการป จ จุ บั น เป น บ า นพั ก อาศั ย ชั้ น เดี ย ว บ อ น้ํ า และพื้ น ที่ ว า งรอการใช
ประโยชน
ดังนั้น กอนการกอสรางอาคารโครงการตองรื้อถอนบานพักอาศัยดังกลาว และปรับระดับพื้นที่
โครงการใหสูงกวาระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ประมาณ 0.5 เมตร โดยในการปรับระดับพื้นที่โครงการนั้น
ตองใชดินถมประมาณ 3,800 ลูกบาศกเมตร ซึ่งโครงการจะนําดินที่เกิดจากการทําเสาเข็ม ฐานราก และวางระบบ
สาธารณูปโภคชั้นใตดิน ประมาณ 620 ลูกบาศกเมตร มาใชปรับระดับพื้นที่โครงการ สําหรับดินถมที่เหลืออีก
ประมาณ 3,180 ลูกบาศกเมตร จะขนสงเขามาจากภายนอกโครงการ ซึ่งดินถมดังกลาวผูรับเหมาจะซื้อจากแหลง
ซื้อดิน โดยผูรับเหมาแตละรายจะมีแหลงซื้อดินที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับความสะดวกในการขนสงและ
ตนทุนในการดําเนินการ ซึ่งปจจุบันโครงการยังไมไดคัดเลือกผูรับเหมา จึงไมสามารถระบุแหลงซื้อดินได ทั้งนี้
ในการขนส งดิ น จะมี เ ฉพาะในช ว งเดือ นแรก ๆ ของการก อสรา งเท านั้น โดยในการขนสงดิ น อาจกอ ใหเ กิ ด
ผลกระทบตอผูพักอาศัยใกลเคียง ตลอดจนผูที่อยูตามแนวทางที่รถขนสงดินผาน ดังนั้น โครงการตองกําหนดให
ผูรับเหมามีมาตรการปองกันผลกระทบตาง ๆ ดังนี้
(1) ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงดิน เพื่อปองกันการรวงหลนลงบนถนน
(2) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิดฝุน ตลอดระยะเวลาการกอสราง
(3) ทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูถนน โดยทําเปนบอลางลอรถมีเหล็กทั้งทางขึ้น
และลง เพื่อขูดดินออกจากลอรถ
(4) จัดใหมีพนักงานทําความสะอาด คอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนบริเวณทางเขา-ออก
โครงการ ตลอดจนพื้นที่ขางเคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปยกตกหลน ตองทําความสะอาดโดยใชน้ําฉีดและกวาด
พื้นใหสะอาดทันที
(5) จัดหาแผนเหล็กอยางหนา ปูใหทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่มีรถวิ่งผาน เพื่อปองกัน
รถจมโคลนในชวงฝนตก
(6) ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และจํากัดความเร็วของรถไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่ ว โมง และกํ า ชั บ ให ผู ขั บ รถบรรทุ ก ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจราจรทางบก และให ขั บ รถด ว ยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
(7) ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสงดินใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิด
มลพิษ
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(8) ติดตั้งปายสัญญาณจราจรตาง ๆ อาทิ ปายชะลอความเร็ว เขตกอสราง ทางชํารุด เปนตน
ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ
(9) จัดใหมีปายชื่อโครงการและลูกศร แสดงทิศทางเขาโครงการอยางชัดเจน
(10) ดูแลรักษาเสนทางคมนาคมที่ใชในการขนสงดินใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีตลอด
(11) จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกดานการจราจรเมื่อมีรถ
เขา-ออก โครงการ
(12) ไมจอดรถขนสงดินและรถอื่น ๆ นอกพื้นที่โครงการ
(13) ไมขนสงดินในชวงเวลาเรงดวน
(14) ในการเทดินตองไมใหกะบะทายกระแทกกะบะขาง ทําใหเกิดเสียงดังรบกวนผูพักอาศัย
ขางเคียง
(15) ไมเรงเครื่องยนตของรถขนสงดิน ใหเกิดเสียงดังรบกวน
(16) ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ บ ริ เ วณป อ งยาม เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากการกอสราง หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองดําเนินการแกไขปญหาทันที
ทั้งนี้ ในการกอสรางจะใชเสาเข็มตอกทั้งหมดจํานวน 648 ตน แบงเปน เสาเข็ม ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.4 เมตร จํานวน 436 ตน และเสาเข็ม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.15 เมตร จํานวน 212 ตน
(ดูรูปที่ 2.5.1-1 ประกอบ)
อนึ่ง เนื่องจากโครงการใชเสาเข็มตอกในการกอสราง ซึ่งแมวาพื้นที่ที่ติดกับโครงการบางสวน
บริเวณดานทิศตะวันออกจะเปนพื้นที่วางรอการใชประโยชน และพื้นที่กําลังกอสราง แตพื้นที่ดานทิศเหนือจะอยู
ใกลกับกลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel & Resort) ดาน
ทิศตะวันออกอยูติดกับกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2 หลัง และอาคารพักอาศัยรวมแบบให
เชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (SP. Place) ดานทิศใตอยูติดกับกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2
ชั้น และดานทิศตะวันตกอยูติดกับบานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง และกลุมบานพักอาศัย
ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ดังนั้น เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็มตอผูพักอาศัยที่อยู
ใกลเคียง โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันผลกระทบ ดังนี้
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(1) กอนที่จะทําการกอสราง โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่จากบริษัทผูรับเหมา เขาไปแจงตอ
อาคาร และบานพักอาศัยที่อยูใกลโครงการ และใหหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ควบคุมการกอสราง เพื่อให
สามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง และจะแจงกําหนดการตอกเสาเข็ม โดยระบุวัน ชวงเวลาที่จะตอกเสาเข็ม
ใหทราบอยางชัดเจน
(2) กําหนดชวงเวลาการทําฐานรากในชวงเวลา 08.00-17.00 น. เทานั้น
(3) ใชวิธีการเจาะนํา (Pre Bored) แลวจึงดําเนินการตอกเสาเข็ม เพื่อลดความสั่นสะเทือน
จากการตอกเสาเข็ม
(4) ขุ ด คู น้ํ า ขนาดความกว า ง 1 เมตร ความลึ ก 1 เมตร ตลอดแนวเขตที่ ดิ น ด า น
ทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก เพื่อปองกันความสั่นสะเทือน และการเคลื่อนตัวของดินสูพื้นที่ขางเคียง
(5) จัด ลํ าดับ การตอกเสาเข็ ม ของแตละอาคาร ใหเ ริ่ ม ตอกเสาเข็ ม จากแถวที่ใ กลกับ กลุ ม
บานพักอาศัย ทั้งดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใกลกับโครงการมากที่สุด
(6) ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ บ ริ เ วณป อ งยาม เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากการกอสราง หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองดําเนินการแกไขปญหาทันที
(7) จัดใหมีการประกับภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก และแสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายภายในพื้นที่
กอสราง
(8) นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ มาติดไว
บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นไดงาย
(9) จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด และควบคุมการกอสรางใหถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม และสงผลกระทบตอขางเคียงนอยที่สุด
(10) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการทําเสาเข็ม และ
ฐานราก
สําหรับมาตรการปองกันการพังทลายของดินจากการทําฐานราก และงานระบบสาธารณูปโภค
ตาง ๆ ที่อยูใตดิน เชน ถังเก็บน้ําใตดิน บอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม และบอหนวงน้ํา โครงการจะตอกเข็มกัน
พัง (Sheet Pile) บริเวณที่กอสรางระบบสาธารณูปโภคดานที่อยูติดกับแนวเขตที่ดิน สําหรับดานอื่น ๆ โครงการ
จะขุดดินใหมีความลาดเอียง 1 : 1 (ทํามุม 45 องศากับแนวระนาบ) (ดูรูปที่ 2.5.1-2 ประกอบ) เพื่อปองกัน
ผลกระทบจากการพังทลายของดิน ทั้งนี้ ในชวงการถอนเข็มกันพัง โครงการจะรีบดําเนินการกลบรองที่เกิดจาก
การถอนเข็มกันพังดังกลาวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบใหแนน เพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของดิน
อนึ่ง ขั้นตอนการปรับสภาพพื้นที่ และทําฐานราก จะใชเวลาประมาณ 2 เดือน
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รูปที่ 2.5.1-1 ผังแสดงตําแหนงเสาเข็มของโครงการ
รูปที่ 2.5.1-2 แบบแสดงแนว Sheet Pile ของโครงการ
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อาคาร A
อาคาร B

N

รูปที่ 2.5.1-1 ผังแสดงตําแหนงเสาเข็มของโครงการ
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อาคาร A
อาคาร B

N

รูปที่ 2.5.1-2 แบบแสดงแนว Sheet Pile ของโครงการ
2-43

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

2) งานโครงสรางอาคารและสถาปตยกรรม
ในการกอสรางจะใชโครงสรางเหล็กสําหรับการกอสราง เพื่อใหเกิดความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
แกคนงานกอสราง ในระหวางการกอสรางโครงการ วัสดุอุปกรณในการกอสรางจะถูกขนยายเขามาเก็บไวในพื้นที่
โครงการ และจะกําหนดมาตรการในการปองกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง ไดแก
(1) การจัดเก็บวัสดุอุปกรณจะจัดเก็บไวเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบ เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใชงาน
(2) มีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการ
กอสราง เชน หมวกแข็งนิรภัย ปลั๊กเสียบปองกันเสียง ที่ครอบหู แวนตาสําหรับคนงานเชื่อม เปนตน รวมทั้ง
เครื่องมือพยาบาลเบื้องตน
(3) กําหนดเขตกอสราง และเขตอันตรายในระหวางการกอสราง โดยจัดใหมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยคอยควบคุมการเขาและออกพื้นที่กอสราง เพื่อไมใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับการกอสรางเขาพื้นที่
กอสราง ซึ่งอาจไดรับอันตรายได
(4) ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนใหอยูภายในพื้นที่โครงการ
(5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกอนนํามาใชงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
สําหรับงานโครงสรางอาคารและสถาปตยกรรมของโครงการ

คาดวาจะใชเวลาประมาณ 9.5

เดือน
3) งานระบบสาธารณูปโภค
โครงการจะดําเนินการวางระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ระบบน้ําใช ระบบน้ําเสีย ระบบ
ปองกันอัคคีภัย ระบบโทรศัพท ระบบไฟฟา ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ควบคูไปกับการกอสรางอาคาร
สวนอื่น ๆ โดยจะเริ่มดําเนินการวางระบบสาธารณูปโภค หลังจากทําฐานรากของอาคารแลวเสร็จ ซึ่งขั้นตอนนี้
คาดวาจะใชเวลาประมาณ 9 เดือน
4) งานตกแตงภายในและภายนอก
โครงการจะวางทอระบบระบายน้ํา งานถนนและจราจร ปลูกตนไม จัดสวน โดยจะทําควบคูไป
กับงานตกแตงภายใน ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 5 เดือน
5) งานเก็บทําความสะอาด
โครงการจะเก็บทําความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ ภายหลังการกอสรางเสร็จสิ้น ซึ่งคาดวาจะ
ใชเวลาประมาณ 2 เดือน
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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2.5.2 คนงาน
ในการกอสรางโครงการจะใชคนงานจํานวนทั้งสิ้น 300 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยูนอก
โครงการ ซึ่งจะมีรถบริการรับ-สงคนงาน ดังนั้น จึงไมมีบานพักคนงานกอสรางในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้
ปจจุบันโครงการยังมิไดมีการคัดเลือกผูรับเหมา จึงยังไมสามารถระบุตําแหนงของบานพักคนงานได อยางไร
ก็ตาม โครงการตองกําหนดใหผูรับเหมากอสรางบานพักคนงาน ตามมาตรฐานและแบบกอสรางอาคารชั่วคราว
สําหรับคนงานกอสรางของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน วสท. 1010-30)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 2.5.2-1 ประกอบ)
1) ผังบริเวณบานพักคนงาน
(1) ตองมีรั้วรอบบริเวณ และมีประตูทางเขา-ออกทางเดียว
(2) ต อ งมี ย าม พร อ มตู ย ามที่ บ ริ เ วณทางเข า -ออก เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย และตรวจการ
เขา-ออกตลอดเวลา
(3) จัดใหมีไฟฟา แสงสวาง ในเวลากลางคืน สองรอบบริเวณอยางเพียงพอ
(4) ตองจัดใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบเปยกและระบบแหง
2) อาคารพักอาศัยของคนงานกอสราง
(1) จัดใหมีบา นพักคนงาน จํานวนไมนอยกวา 150 หอง (คิดอัตรา 2 คน/หอง)
(2) บริเวณบานพักคนงาน ตองมีรั้วลอมรอบอยางเปนสัดสวน
(3) ภายในบริเวณบานพักคนงาน ตองจัดใหมีหองน้ํา – หองสวม ลานซักลาง ตลอดจนรานคา
(4) อาคารพักอาศัยคนงานกอสราง ตองยกพื้นชั้นลางสูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1 เมตร และ
ไมปลูกสรางบนที่ลุม มีน้ําขัง หรือที่ดินที่ถมดวยขยะมูลฝอย เวนแตจะเปนดินถมทับหนาหนา 30 เซนติเมตร
อาคารพักอาศัยคนงานกอสราง ตองมีความมั่นคงแข็งแรงและถูกสุขลักษณะ ไมเปนอันตรายตอผูพักอาศัย
(5) หองที่ใชพักอาศัย ใหมีสวนกวางหรือยาวไมต่ํากวา 2.4 เมตร พื้นที่ทั้งหองไมนอยกวา
9 ตารางเมตร สําหรับ 1 ครอบครัว (ผูใหญ 2 คน และเด็กเล็กไมเกิน 3 คน) และไมนอยกวา 5.5 ตารางเมตร
สําหรับหองพักคู และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่หอง
(6) ใหมีชองประตูและหนาตางอยางนอยหองละ 1 ชุด
(7) ชองทางเดินภายในอาคารสําหรับพักอาศัย ตองกวางไมนอยกวา 1 เมตร และมีแสงสวาง
แลเห็นชัด
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(8) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงยอดฝา หรือยอดผนังของอาคารตอนต่ําสุด ตองไมต่ํากวา 3 เมตร
(9) ขนาดกว า งของบั น ไดต อ งไม น อ ยกว า 90 เซนติ เ มตร ช ว งหนึ่ ง ๆ มี ค วามสู ง ไม เ กิ น
3 เมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร
(10) ฐานรากของอาคาร ตองทําเปนลักษณะถาวรและมีความมั่นคงพอที่จะรับน้ําหนักบรรทุกได
โดยปลอดภัย
(11) ตองมีทางระบายน้ําฝนอยางเพียงพอ และกอนปลอยออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ จะตอง
มีตะแกรงดักขยะอยูในที่ที่ตรวจสอบได
(12) ใหมีดวงโคมและปลั๊กอยางละ 1 ชุด ในหองพักคนงาน และระบบไฟฟาตองเปนแบบที่มี
ความปลอดภัยเพียงพอ
(13) ใหจัดเตรียมหัวฉีดดับเพลิงแบบแหงมือถือ อยางนอย 1 ชุด/ อาคาร หรือติดตั้งไวใน
ระยะทางไมเกิน 45 เมตร
3) อาคารหองน้ํา-หองสวมของคนงานกอสราง
(1) ต อ งจั ด ให มี ห อ งส ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะสํ า หรั บ ที่ พั ก อาศั ย อยู ในอั ต ราส ว นไม น อ ยกว า
1 หอง ตอ 20 คน
(2) ตองจัดใหมีพื้นที่หองน้ํารวมและลานซักลางสําหรับคนงานที่พักอาศัยอยู ในอัตราสวนไม
นอยกวา 7 ตารางเมตร ตอ 20 คน
(3) ขนาดหองสวมตองมีพื้นที่ภายในไมนอยกวา 0.9 ตารางเมตร และความกวางภายในไม
นอยกวา 0.9 เมตร
(4) ตองจัดใหมีบอเก็บน้ํา หรือถังเก็บน้ํา กอกน้ํา ใหเพียงพอแกการอาบน้ําและซักลางเสื้อผา
(5) ตองจัดใหมีทางระบายน้ําที่ใชแลวไหลไดอยางสะดวกและเพียงพอ กอนปลอยออกสูทาง
ระบายน้ําสาธารณะ จะตองมีตะแกรงดักขยะอยูในที่ที่ตรวจสอบได
(6) การบําบัดน้ําเสียจากหองสวม จะตองเปนไปโดยถูกสุขลักษณะกอนปลอยน้ําลนสูทาง
ระบายน้ําสาธารณะ
(7) ไฟฟาในหองสวมและหองน้ํา จะตองจัดใหมีไฟสองสวางอยางเพียงพอ
รูปที่ 2.5.2-1 แบบมาตรฐานผังบริเวณบานพักคนงาน
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
หองสวมหญิง 6 หอง

หองสวม จํานวน 16 หอง

ซักลาง

ตากผา

บอเก็บน้ํา
ถังดับเพลิง

บอเก็บน้ํา

ซักลาง

ตากผา

ลานอเนกประสงค
รั้วสังกะสี
รางระบายน้ํา

ถังขยะ
รานคา

บอพัก
พรอมตะแกรงดักขยะ

บอพัก
พรอมตะแกรงดักขยะ
ออกสูทอสาธารณะ

ออกสูทอสาธารณะ

หมายเหตุ : ลักษณะการวางตําแหนงภายในบานพักคนงานจะเปลีย่ นแปลงไปตามรูปรางของแปลงที่ดิน
ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 2.5.2-1 : แบบมาตรฐานผังบริเวณบานพักคนงาน
ที่มา : บริษทั ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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นอกจากนี้ ผูรับเหมาตองควบคุมและดูแลการพักอาศัยของคนงานใหอยูในความสงบเรียบรอย
โดยไมสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง โดยกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอพื้นที่
ขางเคียง ดังนี้
1) จัดใหมีหัวหนาคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานกอสรางไมใหกอความเดือดรอนตอผูที่อยู
ขางเคียง
2) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบานพักคนงาน อาทิเชน
-

หามกอไฟกอนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย

-

หามเลนการพนันทุกประเภท เพื่อปองกันไมใหเกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท

- หามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไวในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและ
ผูที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียง
-

หามสงเสียงดังรบกวนบุคคลขางเคียง

- หามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบรอยภายในบริเวณบานพักคนงาน หากมี
การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาใหออกทั้งสองฝาย
-

หามทําลาย เคลื่อนยาย ดัดแปลง ตอเติมทรัพยสินของบริษัทผูรับเหมาทุกกรณี

-

หามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นตองถูกสงดําเนินคดี

- หามนําบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บานพักคนงานโดยไมไดรับอนุญาต เพื่อความเปน
ระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบานพักคนงาน
-

หามเลี้ยงสัตวทุกชนิด
ฯลฯ

ทั้งนี้ ผูรับเหมาแตละรายตองกําหนดบทลงโทษอยางเด็ดขาด พรอมทั้งตองควบคุมการปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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2.5.3 น้ําใช
ในชวงกอสราง โครงการจะใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค สํานักงานประปาพัทยา โดยจะติดตั้ง
มิเตอรรับน้ําเขาสูพื้นที่โครงการ ซึ่งน้ําใชในชวงกอสรางนี้สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
1) น้ําใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานกอสราง
จํานวนคนงาน

=

300

คน

อัตราการใชน้ํา

=

50

ล./คน/วัน (เอกสารอางอิงที่ 2-1)

ดังนั้น ปริมาณน้ําใช

=

(300 x 50) / 1,000

=

15

ลบ.ม./วัน

2) น้ําใชเพื่อการกอสราง เชน ผสมปูนซีเมนตและบมคอนกรีต ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช
ตาง ๆ เปนตน โดยคาดวาในสวนนี้จะมีประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน
ดังนั้น ความตองการใชน้ําทั้งหมดของโครงการ ในชวงกอสรางจะมีประมาณ 20 ลูกบาศกเมตร/วัน
2.5.4 การบําบัดน้ําเสีย
โครงการจะจัดสรางหองสวมชาย-หญิง สําหรับคนงานกอสราง ไวบริเวณที่วางดานทิศตะวันตกของ
พื้นที่โครงการ ซึ่งเปนดานที่ติดกับพื้นที่สวนของบานพักอาศัย โดยมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินประมาณ 6 เมตร
จํานวน 20 หอง (ดูรูปที่ 2.5.4-1 ประกอบ) และเนื่องจากคนงานไมไดพักในพื้นที่กอสรางโครงการ ดังนั้น ปริมาณ
น้ําโสโครกจากหองสวม คาดวาจะมีประมาณ 12 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดเปน 80 % ของปริมาณน้ําใช) ซึ่งโครงการ
จะใชถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบถังเกรอะ – ถังกรองไรอากาศ - ถังเติมอากาศ ที่สามารถรองรับน้ําเสียไดปริมาณ
15 ลูกบาศกเมตร/วัน (ดูภาคผนวกที่ 2-4 ประกอบ) บําบัดน้ําเสียจากคนงาน โดยน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดจะ
ระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป
ทั้งนี้ จะไมนําน้ําใชในสวนของกิจกรรมการกอสรางมาคิดรวม เนื่องจากสวนใหญจะหมดไปกับ
ขั้นตอนการกอสราง สวนที่เหลือซึ่งมีปริมาณเล็กนอยจะปลอยใหซึมลงดินและแหงไปเองตามธรรมชาติ
รูปที่ 2.5.4-1 ผังระบายน้ําชวงกอสราง และตําแหนงหองสวมคนงาน
ภาคผนวกที่ 2-4 แบบแปลน รูปตัด และรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียชวงกอสราง

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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กวางประมาณ 8 เมตร
ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทาง

บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

N

ผังบริเวณงานระบบสุขาภิบาลสําหรับ
หองน้ําคนงานกอสราง

รูปที่ 2.5.4-1 ผังระบายน้ําชวงกอสราง และตําแหนงหองสวมคนงาน
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2.5.5 การระบายน้ํา
ในระหว า งการก อ สร า งโครงการ กรณี ที่ ฝ นตก โครงการจะควบคุ ม การระบายน้ํ า โดยทํ า ท อ
ระบายน้ํา ขนาด 0.3 0.4 และ 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ํา
เขาสูบอพักใหเศษดินตกตะกอน กอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป (ดูรูปที่ 2.5.4-1 ประกอบ)
2.5.6 การจราจร
ในชวงกอสรางโครงการ จะมีรถขนสงดิน รถขนสงวัสดุกอสราง และรถรับ-สงคนงาน เขา-ออก
โครงการ ประมาณ 28 เที่ยว/วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) รถขนสงวัสดุกอสราง ประมาณ

8

เที่ยว/วัน

2) รถขนสงดิน

ประมาณ

10

เที่ยว/วัน

3) รถรับ-สงคนงาน

ประมาณ

10

เที่ยว/วัน

อนึ่ง ในการขนสงดิน และวัสดุกอสราง จะมีเฉพาะในชวงเดือนแรก ๆ ของการกอสรางโครงการ
เทานั้น
2.5.7 การจัดการมูลฝอย
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชวงระหวางการกอสราง สวนใหญจะเกิดจากคนงานกอสราง
โดยมูลฝอยในชวงกอสรางสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1) มูลฝอยจากกิจกรรมการกอสราง โครงการจะคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชประโยชน
ได เชน ไมแบบ นํากลับมาใชใหม เศษเหล็ก หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่สามารถขายไดจะขายใหกับผูรับซื้อของเกา
สําหรับมูลฝอยที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม เปนตน โครงการจะให
ผูรับเหมานําไปกําจัด โดยมูลฝอยจําพวกเศษอิฐ และเศษปูน อาจจะนําไปปรับถมพื้นที่ แตทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบัน
ยังไมมีผูรับเหมา จึงยังไมสามารถระบุแหลงทิ้งมูลฝอยได อยางไรก็ตาม โครงการตองกําหนดใหผูขนสงเศษวัสดุ
ไปกําจัดปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ดังนี้
- ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงเศษวัสดุกอสราง เพื่อปองกันการรวงหลนลงบนถนน
- ไมขนสงเศษวัสดุในชวงเวลาเรงดวน
- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และจํากัดความเร็วของรถไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่ ว โมง และกํ า ชั บ ให ผู ขั บ รถบรรทุ ก ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจราจรทางบก และให ขั บ รถด ว ยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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- ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสง ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิด
มลพิษ
- ไมเรงเครื่องยนตของรถขนสงใหเกิดเสียงดังรบกวน
- ไมนําเศษวัสดุกอสรางไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัย
อยูในบริเวณนั้น ๆ
2) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เชน กระดาษและถุงพลาสติก ตองจัดใหมีถังมูลฝอยขนาด
200 ลิตร จํานวนไมนอยกวา 5 ถัง วางไวตามจุดตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่กอสราง และในแตละวันจะมีรถเก็บขน
มูลฝอยของเมืองพัทยา มาเก็บขนไปกําจัดตอไป โดยปริมาณมูลฝอยของคนงานกอสรางสามารถคํานวณ ไดดังนี้
จํานวนคนงาน

=

300

คน

อัตราการผลิตมูลฝอย

=

3

ล./คน/วัน (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอย

=

300 x 3

=

900

ล./วัน

2.5.8 การไฟฟา
ในระหวางการกอสราง โครงการจะใชบริการไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยจะติดตั้งมิเตอรไฟฟาชั่วคราวสําหรับใชในพื้นที่กอสรางโครงการ ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี มีความสามารถในการใหบริการไดอยางทั่วถึง ดังนั้น จึงสามารถใหบริการไฟฟาแกโครงการ
ในชวงการกอสรางไดอยางเพียงพอ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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2.6 รายละเอียดภายในโครงการ
2.6.1 ระบบน้ําใช
1) แหลงน้ําใช
โครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สํานักงานประปาพัทยา โดยจะตอทอ
ประปาผานมิเตอร เพื่อนําน้ํามาเก็บไวในถังเก็บน้ําใตดินของอาคารโครงการ จากนั้นจะสูบน้ําไปยังถังเก็บน้ําชั้น
หลังคาของแตละอาคาร แลวจึงจายลงมายังสวนตาง ๆ ของแตละอาคาร โดยมีรายละเอียดของถังเก็บน้ํา ดังนี้
(1) ถังเก็ บ น้ํา ใตดิน จํา นวน 1 ถัง ตั้งอยูใ ต ดิน ด า นทิ ศ ตะวั นออกบริเ วณทางวิ่งรถยนต
ขนาดพื้นที่หนาตัดประมาณ 207 ตารางเมตร ความลึกประสิทธิผล 2.3 เมตร ความจุประมาณ 476 ลูกบาศก
เมตร สํารองน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 0.42
ลูกบาศกเมตร/นาที ที่ TDH 35 เมตร เพื่อสูบน้ําไปยังถังเก็บน้ําชั้นหลังคาของแตละอาคาร
(2) ถังเก็บน้ําชั้นหลังคา จํานวน 2 ถัง/อาคาร เปนถังเก็บน้ําสําเร็จรูป ความจุประมาณ 50
ลูกบาศกเมตร/ถัง รวมทั้งหมด 200 ลูกบาศกเมตร สํารองน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภคทั้งหมด โดยแตละอาคารจะ
ติดตั้ง Booster Pump จํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) มีอัตราการสูบเครื่องละ 0.25
ลูกบาศกเมตร/นาที ที่ TDH 15 เมตร เพื่อเพิ่มแรงดันในการจายน้ํามายังสวนตาง ๆ ของแตละอาคาร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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2) ปริมาณน้ําใช
การประเมินปริมาณน้ําใชของโครงการในแตละวัน สามารถประเมินไดจากจํานวนผูพักอาศัย
พนักงาน และพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการ ซึ่งในการประเมินจํานวนผูพักอาศัยไดประเมินตามคา
มาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กําหนดวา “ พื้นที่ใช
สอยแตละหนวย (หอง) ไมเกิน 35 ตารางเมตร ใชเกณฑจํานวนผูพักอาศัย 3 คน และพื้นที่ใชสอยแตละหนวย
(หอง) มากกวา 35 ตารางเมตร ใชเกณฑจํานวนผูพักอาศัย 5 คนขึ้นไป” ทั้งนี้ ในการประเมินจํานวนผูพักอาศัย
บริษัทที่ปรึกษา จะคํานึงถึงจํานวนหองนอนในแตละหองพักประกอบดวย โดยกําหนดให 1 หองนอน จะมีผูพัก
อาศัย 2 คน แตหากพบวาเมื่อประเมินแลว มีผูพักอาศัยนอยกวาเกณฑที่กําหนดของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็จะใชตามคาที่กําหนด โดยจากการประเมินพบวา “โครงการจะมีความ
ตองการใชน้ํารวม 181 ลูกบาศกเมตร/วัน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) อาคาร A
(1.1)

(1.2)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

หองพักอาศัย มีขนาดพื้นที่มากกวา 35 ตารางเมตร จํานวน 106 หอง
อัตราการเขาพัก

=

5

คน/หอง

จํานวนผูพักอาศัย

=

106 x 5

=

530

คน

อัตราการใชน้ํา (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

200

ล./คน/วัน

ปริมาณน้ําใช

=

(530 x 200)/ 1,000

=

106

ลบ.ม./วัน

จํานวนพนักงาน

=

10

คน

อัตราการใชน้ํา (เอกสารอางอิงที่ 2-1)

=

50

ล./ คน/ วัน

ปริมาณน้ําใช

=

(10 x 50)/1,000

=

0.5

พนักงาน

ลบ.ม./วัน
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(1.3)

(1.4)
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หองออกกําลังกาย
ออกแบบรองรับผูมาใชบริการ

≈

100

คน/วัน

อัตราการใชน้ํา (เอกสารอางอิงที่ 2-1)

=

30

ล./คน/วัน

ปริมาณน้ําใช

=

(100 x 30)/1,000

=

3

ลบ.ม./วัน

=

2

คน/ราน

=

2x4

=

8

คน

อัตราการใชน้ํา (เอกสารอางอิงที่ 2-1)

=

50

ล./ คน/ วัน

ปริมาณน้ําใช

=

(8 x 50)/1,000

=

0.4

ลบ.ม./วัน

ออกแบบรองรับผูมาใชบริการ

≈

130

คน/วัน

อัตราการใชน้ํา (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

50

ล./ คน/ วัน

ปริมาณน้ําใช

=

(130 x 50)/ 1,000

=

6.5

=

106 + 0.5 + 3 + 0.4 + 6.5

=

116.4 ลบ.ม./วัน

≈

117

รานคา (จํานวน 4 ราน)
จํานวนพนักงานประจําราน

(1.5)

หองอาหาร

รวมปริมาณน้ําใชของอาคาร A

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(2) อาคาร B
(2.1) หองพักอาศัย มีขนาดพื้นที่มากกวา 35 ตารางเมตร จํานวน 63 หอง ดังนี้
อัตราการเขาพัก

=

5

คน/หอง

จํานวนผูพักอาศัย

=

63 x 5

=

315

คน

อัตราการใชน้ํา (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

200

ล./คน/วัน

ปริมาณน้ําใช

=

(315 x 200)/ 1,000

=

63

ลบ.ม./วัน

จํานวนพนักงาน

=

5

คน

อัตราการใชน้ํา (เอกสารอางอิงที่ 2-1)

=

50

ล./ คน/ วัน

ปริมาณน้ําใช

=

(5 x 50)/1,000

=

0.25

=

63 + 0.25

=

63.25 ลบ.ม./วัน

≈

64

=

117+64

=

181

(2.2) พนักงาน

รวมปริมาณน้ําใชของอาคาร B

รวมปริมาณน้ําใชของโครงการ

ลบ.ม./วัน

ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน

ปริมาณการใชน้ําสูงสุดเทียบเทาที่ 2.25 เทาของปริมาณน้ําใชเฉลี่ย (เอกสารอางอิงที่ 2-3)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณการใชน้ําสูงสุด

=

2.25 x ปริมาณน้ําเฉลี่ย

ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย (10 ชั่วโมง/วัน)

=

18.1

ดังนั้น ปริมาณน้ําใชในชั่วโมงสูงสุด

=

2.25 x 18.1

≈

41

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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3) การสํารองน้ําใช
โครงการจะจัดใหมกี ารสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความตองการใชน้ําของทั้ง 2 อาคาร

=

181

ลบ.ม./วัน

สํารองน้ําใชเพื่ออุปโภค-บริโภค

=

1

วัน

ความตองการสํารองน้ําใชอุปโภค-บริโภค

=

181 x 1

=

181

ลบ.ม.

ถังเก็บน้ําใตดนิ สํารองน้ําอุปโภค-บริโภค

=

476

ลบ.ม.

ถังเก็บน้ําชั้นหลังคาอาคาร A สํารองน้ําอุปโภค-บริโภค

=

100

ลบ.ม.

ถังเก็บน้ําชั้นหลังคาอาคาร B สํารองน้ําอุปโภค-บริโภค

=

100

ลบ.ม.

รวมปริมาณน้าํ สํารองเพื่ออุปโภค-บริโภค

=

476 + 100 + 100

=

676

ลบ.ม.

>

181

ลบ.ม. (OK.)

อนึ่ง ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตสิ่งปลูกสรางอาคาร ที่อยู
อาศัย อพารทเมนทและบานจัดสรร กําหนดใหมี “ถังเก็บน้ํารองรับน้ําอยางนอย 1,500 ลิตร/หอง” นั้น พบวา
อาคาร A และอาคาร B จัดใหมีถังเก็บน้าํ ใตดินและถังเก็บน้ําชั้นหลังคา ความจุรวม 676 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเมื่อ
คิดเปนปริมาณน้ําใชสํารองตอหองชุดพักอาศัยประมาณ 4,000 ลิตร/หอง ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว
ดังนั้น จะเห็นไดวาถังเก็บน้ําใตดินและถังเก็บน้ําชั้นหลังคาของแตละอาคารที่โครงการจัดเตรียมไว
จะสามารถสํารองน้ําใชเพื่ออุปโภค-บริโภคไดอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ ป จจุ บันการประปาสวนภูมิภ าค สํานัก งานประปาพัทยา ได ออกหนังสือรับรองการจาย
น้ําประปาใหกับโครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 2-5 ผังระบบน้ําใช แบบแปลน และรูปตัดถังเก็บน้ําของโครงการ
ภาคผนวกที่ 4 หนังสือราชการ
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2.6.2 การบําบัดน้ําเสีย
1) ปริมาณน้ําเสีย
น้ําเสียของโครงการประกอบดวย น้ําโสโครกจากหองสวม น้ําเสียจากการอาบลาง และน้ําเสีย
จากการประกอบอาหารของแตละหองพัก โดยจะมีปริมาณน้ําเสียรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช (ไมรวมน้ําใช
สําหรับสระวายน้ํา) ซึ่งจากการประเมิน พบวา “โครงการจะมีปริมาณน้ําเสียประมาณ 146 ลูกบาศกเมตร/วัน”
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) อาคาร A
ปริมาณน้ําใชอาคาร A (จากหัวขอ 2.6.1)

=

117

ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ําเสียคิดเปน 80 % ของปริมาณน้ําใช

=

117 x 0.8

=

93.6

ลบ.ม./วัน

≈

94

ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ําใชอาคาร B (จากหัวขอ 2.6.1)

=

64

ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ําเสียคิดเปน 80 % ของปริมาณน้ําใช

=

64 x 0.8

=

51.2

ลบ.ม./วัน

≈

52

ลบ.ม./วัน

=

94 + 52

=

146

1.2) อาคาร B

รวมปริมาณน้ําเสียของโครงการ
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2) รายละเอียดและขั้นตอนของระบบบําบัดน้ําเสีย
โครงการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film
Aeration) จํานวน 2 ชุด (1 ชุด/อาคาร) ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสีย
ไดประมาณ 120 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 94 ลูกบาศกเมตร/
วัน และระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร B ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียไดประมาณ 80 ลูกบาศกเมตร/วัน
ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 52 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยน้ําเสียจากการประกอบ
อาหารของแตละหองพักจะไหลเขาสูถังดักไขมันของระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุด สําหรับน้ําเสียจากหองอาหาร
โครงการไดจัดใหมีการดักไขมันออกจากน้ําเสีย โดยตอทอระบายน้ําเสียจากครัวของหองอาหารเขาสูถังดักไขมัน
ในระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A กอนไหลเขาไปรวมกับน้ําโสโครก น้ําเสียจากการอาบลางและอื่น ๆ ในถังเกรอะ
จากนั้นน้ําเสียทั้งหมดจะไหลเขาสูถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนใหกับจุลินทรียชนิดที่ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ
โดยน้ําเสียที่ผานการเติมอากาศจะไหลเขาสูถังตกตะกอน เพื่อแยกตะกอนซึ่งสวนใหญเปนจุลินทรียออกจากน้ําใส
ซึ่งตะกอนบางสวนจะไหลกลับไปยังถังเติมอากาศ และตะกอนสวนที่เหลือจะไหลไปยังถังเกรอะ ดวยระบบการ
ยกตัวของอากาศ (Air Lift Pump) โดยโครงการจะติดตอใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยามาสูบตะกอนไปกําจัด
ตอไป สําหรับน้ําใสจะผานการเติมคลอรีนในเสนทอกอนจะไหลเขาสูบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไมตอไป
สําหรับรายละเอียด และสวนประกอบตาง ๆ ของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละอาคาร มีดังนี้
(1) ระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร A ประกอบดวย
(1.1) ถังดักไขมันสําเร็จรูป (Grease Trap Tank) จํานวน 1 ถัง ความจุ 9 ลูกบาศก
เมตร ทําหนาที่รับน้ําเสียจากการประกอบอาหารแตละหองพัก และหองอาหาร ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียประมาณ 16
ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดจากผูพักอาศัยอาคาร A จํานวน 530 คน โดยมีอัตราการเกิดน้ําเสียจากการประกอบอาหาร
30 ลิตร/คน/วัน) เพื่อดักไขมันออกจากน้ําเสียกอนที่จะไหลเขาสูถังเกรอะ ซึ่งโครงการจะจัดใหมีพนักงานตัก
ไขมันทิ้งทุกสัปดาห โดยจะตักกากไขมันใสถุงดํา มัดปากถุงใหแนน และนําไปไวยังหองพักมูลฝอยเปยกตอไป
(1.2) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(1.2.1) ถังเกรอะ (Solid Separation Chamber) ความจุประมาณ 35 ลูกบาศก
เมตร จะรองรับน้ําเสียที่ไหลมาจากถังดักไขมัน น้ําโสโครกจากหองสวมของแตละหองพัก และน้ําเสียอื่น ๆ
ปริมาณรวมทั้งหมด 94 ลูกบาศกเมตร/วัน กอนไหลเขาสูถังเติมอากาศตอไป
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(1.2.2) ถังเติมอากาศ (Aeration Chamber) ความจุประมาณ 52 ลูกบาศกเมตร
รองรับน้ําเสียที่ไหลมาจากถังเกรอะ ภายในบรรจุตัวกลางพลาสติก ปริมาตร 36 ลูกบาศกเมตร พื้นที่ผิวตัวกลาง
102 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร เพื่อใหจุลินทรียยึดเกาะ และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีอัตราการจายอากาศ 2.41
ลูกบาศกเมตร/นาที จํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) เพื่อเติมอากาศในน้ําเสียเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจน ใหกับจุลินทรียชนิดที่ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ
จากนั้นน้ําเสียที่ผานการเติมอากาศ จะไหลเขาสูถังตกตะกอนตอไป
(1.2.3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Chamber) พื้นที่ผิวตกตะกอนประมาณ
5 ตารางเมตร ทําหนาที่ตกตะกอนจุลินทรีย (Floc) ที่ปะปนมากับน้ําเสียเพื่อใหน้ําใส โดยตะกอนจุลินทรียจะตก
ลงสูกนถังตกตะกอน ซึ่งตะกอนบางสวนจะไหลกลับไปยังถังเติมอากาศ และตะกอนสวนที่เหลือจะไหลไปยังถัง
เกรอะ โดยอาศัยระบบการยกตัวของอากาศ (Air Lift System) ซึ่งโครงการจะติดตอใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของเมือง
พัทยามาสูบตะกอนไปกําจัดตอไป สําหรับน้ําใสจะไหลลนผานเวียรของถังตกตะกอน และผานการเติมคลอรีนใน
เสนทอกอนจะไหลเขาสูบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไมตอไป
(2) ระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร B ประกอบดวย
(2.1) ถังดักไขมันสําเร็จรูป จํานวน 1 ถัง ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร ทําหนาที่รับน้ําเสีย
จากการประกอบอาหารแตละหองพัก ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียประมาณ 9.5 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดจากผูพักอาศัย
อาคาร B จํานวน 315 คน โดยมีอัตราการเกิดน้ําเสียจากการประกอบอาหาร 30 ลิตร/คน/วัน) เพื่อดักไขมันออก
จากน้ําเสียกอนที่จะไหลเขาสูถังเกรอะ ซึ่งโครงการจะจัดใหมีพนักงานตักไขมันทิ้งทุกสัปดาห โดยจะตักกาก
ไขมันใสถุงดํา มัดปากถุงใหแนน และนําไปไวยังหองพักมูลฝอยเปยกตอไป
(2.2) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(2.2.1) ถังเกรอะ (Solid
Separation
Chamber) ความจุประมาณ 25
ลูกบาศกเมตร จะรองรับน้ําเสียที่ไหลมาจากถังดักไขมัน น้ําโสโครกจากหองสวมของแตละหองพัก และน้ําเสีย
อื่น ๆ ปริมาณรวมทั้งหมด 52 ลูกบาศกเมตร/วัน กอนไหลเขาสูถังเติมอากาศตอไป
(2.2.2) ถังเติมอากาศ (Aeration Chamber) ความจุประมาณ 34 ลูกบาศกเมตร
รองรับน้ําเสียที่ไหลมาจากถังเกรอะ ภายในบรรจุตัวกลางพลาสติก ปริมาตร 24 ลูกบาศกเมตร พื้นที่ผิวตัวกลาง
102 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร เพื่อใหจุลินทรียยึดเกาะ และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีอัตราการจายอากาศ 1.6
ลูกบาศกเมตร/นาที จํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) เพื่อเติมอากาศในน้ําเสียเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจน ใหกับจุลินทรียชนิดที่ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ
จากนั้นน้ําเสียที่ผานการเติมอากาศ จะไหลเขาสูถังตกตะกอนตอไป
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(2.2.3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Chamber) พื้นที่ผิวตกตะกอนประมาณ
3.5 ตารางเมตร ทําหนาที่ตกตะกอนจุลินทรีย (Floc) ที่ปะปนมากับน้ําเสียเพื่อใหน้ําใส โดยตะกอนจุลินทรียจะ
ตกลงสูกนถังตกตะกอน ซึ่งตะกอนบางสวนจะไหลกลับไปยังถังเติมอากาศ และตะกอนสวนที่เหลือจะไหลไปยัง
ถังเกรอะ โดยอาศัยระบบการยกตัวของอากาศ (Air Lift System) ซึ่งโครงการจะติดตอใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของ
เมืองพัทยามาสูบตะกอนไปกําจัดตอไป สําหรับน้ําใสจะไหลลนผานเวียรของถังตกตะกอน และผานการเติม
คลอรีนในเสนทอกอนจะไหลเขาสูบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไมตอไป
สําหรับน้ําเสียจากการลางหองพักมูลฝอยรวมนั้น โครงการจะจัดใหมีทอรวบรวมเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร A เพื่อบําบัดน้ําเสียจากหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ กอนระบายออกสูภายนอก
โครงการ ซึ่งจะกําหนดใหมีการลางทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวมสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยคาดวาจะมีปริมาณ
น้ําเสียที่เกิดจากการลางหองพักมูลฝอยประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร/ครั้ง ทั้งนี้ ระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร A
ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียได 120 ลูกบาศกเมตร/วัน ในขณะที่อาคาร A จะมีปริมาณน้ําเสียประมาณ 94
ลูกบาศกเมตร/วัน ดังนั้น ระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร A จึงสามารถรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในอาคาร A
และจากการลางหองพักมูลฝอยรวมไดอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ น้ําที่ผานการบําบัดแลวจากระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร A และอาคาร B จะผาน
การเติมคลอรีนในเสนทอกอนไหลไปยังบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม จํานวน 1 ถัง ขนาดความกวาง 2 เมตร
ความยาว 4 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุประมาณ 16 ลูกบาศกเมตร โดยภายในจะติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 0.2 ลูกบาศกเมตร/นาที ที่ TDH 25 เมตร เพื่อสูบน้ําทิ้งมาใชรดน้ําตนไม
ภายในโครงการ ซึ่งสามารถคํานวณหาปริมาณน้ําทิ้งที่ใชรดน้ําตนไม โดยพิจารณาจากลักษณะของดินบริเวณ
โครงการ ที่มีคาสัมประสิทธิ์การซึมของดิน (Percolation Rate) มากกวา 1 นิ้ว/ นาที และมีคา Rate of Wastewater
Application 0.1 ลูกบาศกเมตร/ตารางเมตร/วัน (เอกสารอางอิงที่ 2-4) โดยมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1

=

1,699

ตร.ม.

อัตราการซึมน้ํา

=

0.1

ลบ.ม./ตร.ม./วัน

ปริมาณน้ําที่ใชรดน้ําตนไม

=

1,699 x 0.1

≈

170

ลบ.ม./วัน

ดังนั้น น้ําทิ้งทั้งหมดของโครงการที่ผานการบําบัดแลวปริมาณ 146 ลูกบาศกเมตร/ วัน
จะถูกนํามาใชรดน้ําตนไมภายในโครงการ โดยไมระบายออกสูภายนอก ทั้งนี้ จะมีเฉพาะในชวงที่ฝนตก และ
ไมมีความตองการรดน้ําตนไมเทานั้นที่จะระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป ซึ่งในการนําน้ําทิ้งกลับมารดน้ําตนไมภายในโครงการนั้น โครงการจะ
จัดทําปาย “ใชน้ําทิ้งรดน้ําตนไม” ใหเห็นชัดเจนเพื่อมิใหผูคนเขาถึง หรือสัมผัสน้ําทิ้งดังกลาว
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

อนึ่ง โครงการจะจัดใหมีระบบมิเตอรไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของแตละอาคาร
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟาอื่น ๆ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียได และ
ใหเกิดความมั่นใจวาโครงการจะเดินระบบบําบัดน้ําเสียตลอดระยะเวลาที่เปดดําเนินโครงการ โดยเมื่อโครงการเปด
ดําเนินการ จะมีคาไฟฟาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของทั้งอาคาร A และอาคาร B รวมทั้ง 2 อาคาร
ประมาณ 16,300 บาท/เดือน (ดูภาคผนวกที่ 2-7 ประกอบ)
รูปที่ 2.6.2-1 ผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียอาคาร A
รูปที่ 2.6.2-2 ผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียอาคาร B
ภาคผนวกที่ 2-6 แบบแปลน รูปตัด และรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
ภาคผนวกที่ 2-7 รายการคํานวณคาไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
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น้ําเสียจากการ Q = 16 ลบ.ม./วัน
ประกอบอาหาร

ถังดักไขมันสําเร็จรูป
จํานวน 1 ถัง ความจุ 9 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 13.5 ชม.
Q = 16 ลบ.ม./วัน

ถังเติมอากาศ
ความจุ 52 ลบ.ม. ภายในบรรจุตัวกลาง
ถังเกรอะ
พลาสติก ปริมาตร 36 ลบ.ม. และติดตั้ง
น้ําโสโครกและ Q = 78 ลบ.ม./วัน
ความจุ 35 ลบ.ม.
Q = 94 ลบ.ม./วัน
Q = 94 ลบ.ม./วัน
เครื
อ
่
งเติ
ม
อากาศ
อั
ต
ราการจ
า
ยอากาศ
น้ําเสียอื่นๆ
ระยะเวลากักเก็บน้ําทิ้ง 13.5 ชม. BOD = 250 มก./ล.
2.41 ลบ.ม./นาที จํานวน 2 เครื่อง
ระยะเวลากักเก็บตะกอน 60 วัน
(ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง)
ระยะเวลากักเก็บ 13 ชม.

รถสูบสิ่งปฎิกูลเมืองพทยา
มาสูบตะกอนไปกําจัดทุก 2 เดือน

ถังตกตะกอน
พื้นที่ผิวตกตะกอน 5 ตร.ม.
ความตองการพื้นที่ผิวตกตะกอน 3.9 ตร.ม.

ตะกอนสวนเกิน 0.195 ลบ.ม./วัน

ระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยพัทยากลางซอย 4

รดน้ําตนไมภายในโครงการ

5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ฝนตก

ฝนไมตก
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ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 2.6.2-1 : ผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียอาคาร A
ที่มา : บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

น้ําใส Q = 94 ลบ.ม./วัน
สารละลายคลอรีน

บอเก็บน้ํารดน้ําตนไม
จํานวน 1 ถัง ความจุ 16 ลบ.ม.
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
อัตราการสูบ 0.2 ลบ.ม./นาที

ถังดักไขมันสําเร็จรูป

น้ําเสียจากการ Q = 9.5 ลบ.ม./วัน
จํานวน 1 ถัง ความจุ 6 ลบ.ม.
ประกอบอาหาร

ระยะเวลากักเก็บ 15.2 ชม.

Q = 9.5 ลบ.ม./วัน

ถังเติมอากาศ
ความจุ 34 ลบ.ม. ภายในบรรจุตัวกลาง
ถังเกรอะ
พลาสติก ปริมาตร 24 ลบ.ม. ติดตั้ง
น้ําโสโครกและ Q = 42.5 ลบ.ม./วัน
ความจุ 25 ลบ.ม.
Q = 52 ลบ.ม./วัน
น้ําเสียอื่นๆ
ระยะเวลากักเก็บน้ําทิ้ง 11.5 ชม. BOD = 250 มก./ล. เครื่องเติมอากาศ อัตราการจายอากาศ
1.6 ลบ.ม./นาที จํานวน 2 เครื่อง
ระยะเวลากักเก็บตะกอน 75 วัน
(ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง)
ระยะเวลากักเก็บ 15.6 ชม.

รถสูบสิ่งปฎิกูลเมืองพทยา
มาสูบตะกอนไปกําจัดทุก 2 เดือน

Q = 52 ลบ.ม./วัน

ถังตกตะกอน
พื้นที่ผิวตกตะกอน 3.5 ตร.ม.
ความตองการพื้นที่ผิวตกตะกอน 2.2 ตร.
น้ําใส Q = 52 ลบ.ม./วัน
สารละลายคลอรีน

ตะกอนสวนเกิน 0.11 ลบ.ม./วัน

ระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยพัทยากลางซอย 4

รดน้ําตนไมภายในโครงการ

5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ฝนตก

ฝนไมตก

2-64

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 2.6.2-2 : ผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียอาคาร B
ที่มา : บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

บอเก็บน้ํารดน้ําตนไม
จํานวน 1 ถัง ความจุ 16 ลบ.ม.
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
อัตราการสูบ 0.2 ลบ.ม./นาที

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

2.6.3 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
ระบบระบายน้ําของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
1) ระบบระบายน้ําฝนจากหลังคา มีรายละเอียดดังนี้
ประกอบดวย หัวรับน้ําฝน (RD) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ทําหนาที่รับน้ําฝนจากหลังคา
ของแตละอาคาร แลวไหลลงมาตามทอระบายน้ําฝน (RL) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว จากนั้นจึงไหลลงสูทอ
ระบายน้ํารอบ ๆ แตละอาคาร เขาสูบอหนวงน้ําตอไป
2) ระบบระบายน้ําภายในอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
(1) ทอระบายน้ําเสีย (Waste Pipe) ภายในแตละอาคารจะมีทอระบายน้ําเสียขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2 3 4 และ 6 นิ้ว ทําหนาที่ระบายน้ําเสียจากการอาบลางและอื่น ๆ เขาสูถังเกรอะ ภายในระบบบําบัด
น้ําเสียของแตละอาคารตอไป
(2) ทอระบายน้ําโสโครก (Soil Pipe) ภายในแตละอาคารจะมีทอระบายน้ําขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 6 และ 8 นิ้ว ทําหนาที่ระบายน้ําโสโครกจากหองน้ําในสวนตาง ๆ ของอาคาร เขาสูถังเกรอะกอน
ไหลเขาสูถังเติมอากาศในระบบบําบัดน้ําเสียของแตละอาคารตอไป
(3) ทอระบายน้ําเสียจากครัว (Kitchen Pipe) ภายในแตละอาคารจะมีทอระบายน้ําขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2 3 และ 4 นิ้ว ทําหนาที่ระบายน้ําจากการประกอบอาหารของแตละหองพัก เขาสูถังดักไขมันกอน
ไหลเขาสูถังเกรอะในระบบบําบัดน้ําเสียของแตละอาคารตอไป
3) ระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
ระบบระบายน้ํ า ภายนอกอาคาร เป น ระบบท อ แยกน้ํ า ฝนและน้ํ า ทิ้ ง จากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
โดยระบบระบายน้ําฝนประกอบดวย ทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3 0.4 และ 0.6 เมตร ความลาด
เอียง 1 : 500 โดยมีบอพักการระบายตลอดแนวทอระบายน้ํา ทําหนาที่ในการระบายน้ําหลากภายในพื้นที่โครงการ
เขาสูบอหนวงน้ํา เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ํากอนที่จะระบายออกสูภายนอกโครงการ โดยโครงการจะจัดใหมี
บอหนวงน้ํา จํานวน 1 บอ ตั้งอยูบริเวณใตที่จอดรถดานทิศเหนือใกลกับทางเขาของโครงการ มีความกวาง
5 เมตร ความยาว 15 เมตร พื้นที่หนาตัดประมาณ 75 ตารางเมตร ความจุ 105 ลูกบาศกเมตร โดยภายใน
บอหนวงน้ําจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3.6 ลูกบาศกเมตร/นาที (0.06 ลูกบาศกเมตร/
วินาที) สูบน้ําออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป
(ดูรูปที่ 2.6.3-1 ประกอบ)
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ทั้ ง นี้ โครงสร า งบ อ หน ว งน้ํ า เป น บ อ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โดยมี ค า ใช จ า ยสํ า หรั บ ก อ สร า ง
บอหนวงน้ํา รวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมอุปกรณครบชุด รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 675,722 บาท โดยได
แสดงแบบโครงสราง รายการคํานวณโครงสรางบอหนวงน้ํา และราคาคากอสรางบอหนวงน้ํา และคาเครื่องสูบน้ํา
ไวในภาคผนวกที่ 2-9
สําหรับระบบระบายน้ําทิ้งนั้น จะมีทอระบายน้ําขนาด 0.3 เมตร ระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัด
น้ําเสียแตละชุดเขาสูบอเก็บน้ํารดน้ําตนไม เพื่อนําน้ําทิ้งไปรดน้ําตนไมภายในโครงการ สําหรับในกรณีที่ฝนตก
ไมมีความจําเปนตองรดน้ําตนไม โครงการจะระบายน้ําทิ้งจากบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไมผานบอพักน้ําสุดทาย
พรอมตะแกรงดักขยะ (โดยไมเขาสูบอหนวงน้ํา) ออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป (ดูรูปที่ 2.6.3-1 ประกอบ)
อนึ่ง ปจจุบันเมืองพัทยา ไดออกหนังสือรับรองการเชื่อมทอระบายน้ําของโครงการ กับทอระบาย
น้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 และระบายน้ําลงทอระบายน้ําดังกลาวใหกับโครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวก
ที่ 4
รูปที่ 2.6.3-1 ผังระบบระบายน้ําของโครงการ
ภาคผนวกที่ 2-8 ผังแนวดิ่งระบบทอระบายน้ําภายในอาคาร
ภาคผนวกที่ 2-9 แบบแปลน รูปตัด โครงสรางบอหนวงน้ําของโครงการ และ Hydraulic Profile ระบบระบาย
น้ําของโครงการ พรอมรายการคํานวณโครงสรางและราคาคากอสรางบอหนวงน้ํา และคาเครื่อง
สูบน้ํา
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บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด
แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที
่ดิน

แนวอาคาร

แนวอาคาร
แนวเขตที่ดิน

แนวอาคาร

แนวเขตที่ดิน

แนวอาคาร

แนวอาคาร

แนวอาคาร

แนวอาคาร

แนวอาคาร

แนวอาคาร

แนวอาค
าร

อาคาร B

อาคาร A

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวอาคาร

สัญลักษณ

แนวเขตที่ดิน

ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป

บอพักน้ําทิ้งออกสูภายนอกโครงการ

แนวทอระบายน้ําเสียจากครัวเขาสูถังดักไขมัน

ถังดักไขมันสําเร็จรูป

บอพักน้ําสุดทายกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ

แนวทอระบายน้ําเสียจากการอาบลางและอื่น ๆ เขาสูถังเกรอะ

บอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม

แนวทอระบายน้ําฝนเขา-ออกบอหนวงน้ํา

แนวทอระบายน้ําโสโครกจากหองน้ําเขาสูถังเกรอะ

บอหนวงน้ํา

แนวทอระบายน้ําทิ้งกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ

ก็อกน้ํารดน้ําตนไม

หองพักมูลฝอยรวม

แนวทอรวบรวมน้ําเสียจากหองพักมูลฝอยรวมเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

ถังเก็บน้ําใตดิน

แนวทอน้ําทิ้งรดน้ําตนไม

บอพักน้ําฝนภายในโครงการ

ทอระบายน้ําทิ้งออกสูภายนอกโครงการ (กรณีไมจําเปนตองรดน้ําตนไม)

ผังบริเวณระบบสุขาภิบาล

รูปที่ 2.6.3-1 ผัรูงประบบระบายน้
ที่ 2.1-2 รูปตัําดของโครงการ
ตามขวางบอหนวงน้ํา
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2.6.4 การจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบดวย มูลฝอยเปยก ไดแก
เศษอาหาร มูลฝอยแหง ไดแก เศษกระดาษและถุงพลาสติก เปนตน “สําหรับปริมาณมูลฝอยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จะมีประมาณ 3.3 ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปน มูลฝอยแหงประมาณ 2.31 ลูกบาศกเมตร/วัน และมูลฝอยเปยก
ประมาณ 0.99 ลูกบาศกเมตร/วัน” โดยสามารถคํานวณปริมาณมูลฝอยในแตละอาคาร ไดดังนี้
1.1) อาคาร A
(1) หองพักอาศัย
จํานวนผูพักอาศัย (จากหัวขอ 2.6.1)

=

530

คน

อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

3

ล./คน/วัน

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

=

530 x 3

=

1,590 ล./วัน

จํานวนพนักงาน (จากหัวขอ 2.6.1)

=

10

คน

อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

3

ล./คน/วัน

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

=

10 x 3

=

30

ล./วัน

ออกแบบรองรับผูมาใชบริการ (จากหัวขอ 2.6.1)

≈

100

คน/วัน

อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

3

ล./คน/วัน

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

=

100 x 3

=

300

(2) พนักงาน

(3) หองออกกําลังกาย
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(4) รานคา (จํานวน 4 ราน)
จํานวนพนักงาน (จากหัวขอ 2.6.1)

=

8

คน

อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

3

ล./คน/วัน

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

=

8x3

=

24

ล./วัน

ออกแบบรองรับผูมาใชบริการ (จากหัวขอ 2.6.1)

≈

130

คน/วัน

อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

3

ล./คน/วัน

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

=

130 x 3

=

390

=

1,590 + 30 + 300 +
24 + 390

=

2,334 ล./วัน

จํานวนผูพักอาศัย (จากหัวขอ 2.6.1)

=

315

คน

อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

3

ล./คน/วัน

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

=

315 x 3

=

945

ล./วัน

จํานวนพนักงาน (จากหัวขอ 2.6.1)

=

5

คน

อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอางอิงที่ 2-2)

=

3

ล./คน/วัน

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

=

5x3

=

15

(5) หองอาหาร

รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมดของอาคาร A

ล./วัน

1.2) อาคาร B
(1) หองพักอาศัย

(2) พนักงาน
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รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมดของอาคาร B
รวมปริมาณมูลฝอยของโครงการทั้งหมด

=

945 + 15

=

960

=

2,334+960

=

3,294 ล./วัน

≈

3.3

ล./วัน

ลบ.ม./วัน

ดังนั้น จะมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 3.3 ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปน มูลฝอยแหงประมาณ 2.31
ลูกบาศกเมตร/วัน (รอยละ 70 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) และมูลฝอยเปยกประมาณ 0.99 ลูกบาศกเมตร/วัน
(รอยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
2) การจัดการมูลฝอย
โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจําชั้นสําหรับอาคาร A ขนาดความกวางประมาณ 1
เมตร ความยาวประมาณ 1.7 เมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 1.7 ตารางเมตร ตั้งอยูบริเวณใกลกับบันได ST-1A
และอาคาร B ขนาดความกวางประมาณ 1 เมตร ความยาวประมาณ 1 เมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร
ตั้งอยูบริเวณใกลกับลิฟต (ดูรูปที่ 2.6.4-1 และ 2.6.4-2 ประกอบ) โดยจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จํานวน
2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปยก 1 ถัง) ไวในหองพักมูลฝอยดังกลาว และจะประชาสัมพันธ
ใหผูพักอาศัยนํามูลฝอยมาไวในหองนี้ และจะจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปไวยังหองพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ
ทั้งนี้ โครงการจะจัดใหมีพนักงานทําความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ
ทุกวัน โดยจะคัดแยกมูลฝอยแตละประเภทใสถุงมูลฝอย และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ จากนั้น
พนักงานจะนํามูลฝอยจากชั้นตาง ๆ ไปรวมไวที่หองพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยูใกลกับทางออกบริเวณ
ดานทิศเหนือของโครงการ สําหรับอาคาร A จะใชบันได ST-1A เปนเสนทางในการขนยายมูลฝอยจากหองพัก
มูลฝอยประจําชั้นมายังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ และอาคาร B จะใชบันได ST-1B เปนเสนทางในการ
ขนยายมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยประจําชั้นมายังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยจะใหพนักงานดําเนินการ
ในชวงเวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่รบกวนผูพักอาศัยนอยที่สุด โดยมีรายละเอียดการคัดแยกมูลฝอย
ดังนี้
(1) มูลฝอยเปยก ใหพนักงานนํามูลฝอยจากถังมูลฝอยเปยก และนํามารวมไวที่หองพัก
มูลฝอยเปยก โดยรวบรวมใสถุงดําและมัดปากถุงใหแนน ติดปายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอย
ของเมืองพัทยามารับไปกําจัดทุกวัน
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(2) มูลฝอยแหง ใหพนักงานนํามูลฝอยจากถังมูลฝอยแหง โดยรวบรวมใสถุงดํา มัดปากถุง
ใหแนน ติดปายบอกประเภทมูลฝอย และนํามารวมไวที่หองพักมูลฝอยแหง โดยจัดใหมีพนักงานคัดแยกมูลฝอย
ดังนี้
(2.1) มูลฝอยที่ ไ มส ามารถนํา กลับ มาใช ป ระโยชนไ ดอีก เชน เศษผง กระดาษทิช ชู
จะรวบรวมใสถุงดํามัดปากใหแนน และตั้งไวภายในหองพักมูลฝอยแหง แยกจากมูลฝอยประเภทอื่นใหชัดเจน
เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยามารับไปกําจัดทุกวัน
(2.2) มูล ฝอยที่ ส ามารถนํ า กลั บ มาใช ไ ด โ ดยตรง หรือ ผ า นกรรมวิ ธีใ ด ๆ ก็ ต าม เช น
กระดาษ แกว ถุงพลาสติก หนัง เศษผา ยาง เหล็ก ขวดน้ํามันพืช และโลหะอื่น ๆ จะจัดใหพนักงานคัดแยกใส
ถุงใส (สําหรับใสมูลฝอยรีไซเคิล) มัดปากถุงใหแนน และวางไวในหองพักมูลฝอยแหง ใหเปนระเบียบแยกจาก
มูลฝอยที่ไมสามารถใชประโยชนได เพื่อใหรานรับซื้อของเกามาเก็บขนตอไป
(3) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา
กระปองยาฆาแมลง เปนตน พนักงานจะคัดแยกมูลฝอยอันตรายใสถุงพลาสติกสีสม ซึ่งเปนถุงสําหรับใสมูลฝอย
อันตรายแบบเดียวกับถุงดําที่ใชสําหรับใสมูลฝอยทั่วไป แตจะมีตัวอักษรพิมพอยูขางถุงวา “มูลฝอยอันตราย” ซึ่ง
ในขณะปฏิบัติงาน จะกําหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกลาว
จากนั้นจะนําไปรวมไวยังถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง ที่ตั้งอยูภายในหองพักมูลฝอยแหง
เพื่อใหเมืองพัทยามาจัดเก็บไปกําจัดพรอมกับมูลฝอยอื่น ๆ ตอไป
อนึ่ง โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมตั้งอยูใกลกับทางออกบริเวณดานทิศเหนือของ
โครงการ ซึ่งมีความสะดวกในการเขาจัดเก็บของเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดหองพักมูลฝอยของโครงการ ดังนี้
(ดูรูปที่ 2.6.4-2 และ 2.6.4-3 ประกอบ)
- ห อ งพั ก มู ล ฝอยแห ง มี ข นาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 5.6 ตารางเมตร ความจุ ป ระมาณ 8.4
ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) รองรับมูลฝอยแหงของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 2.31 ลูกบาศก
เมตร/วัน (รอยละ 70 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) ไดอยางเพียงพอ และภายในจะตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 200
ลิตร จํานวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายแยกอยางเปนสัดสวน
- หองพักมูลฝอยเปยก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2.6 ตารางเมตร ความจุประมาณ 3.9
ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) รองรับมูลฝอยเปยกของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 0.99 ลูกบาศก
เมตร/วัน (รอยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) ไดอยางเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 240
ลิตร จํานวน 5 ถัง เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกชั้นหนึ่ง ปองกันการกระจัดกระจายของมูลฝอย หากถุงบรรจุมูลฝอย
ฉีกขาด
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ทั้งนี้ โครงการจะกําหนดใหมีการลางทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวมสัปดาหละ 1 ครั้ง
โดยจัดใหมีทอระบายน้ําจากการลางหองพักมูลฝอยรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร A ซึ่งออกแบบให
สามารถรองรับน้ําเสียได 120 ลูกบาศกเมตร/วัน (ดูรูปที่ 2.6.3-1 ประกอบ)
อนึ่ง รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา จะสามารถจอดรถบริเวณทางวิ่งใกลกับทางออกของ
โครงการ เพื่อเก็บขนมูลฝอยไดอยางสะดวก (ดูรูปที่ 2.6.4-3 ประกอบ) โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยาจะ
เดินทางมาถึงโครงการในเวลาประมาณ 01.00 – 02.00 น. อยางไรก็ตาม โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกดานการจราจรสําหรับรถเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนรถของผูพักอาศัยภายใน
โครงการใหสามารถเดินรถไดอยางสะดวก นอกจากนี้ โครงการจะควบคุมไมใหพนักงานนํามูลฝอยมากองไว
เพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพัทยา เนื่องจากการกระทําดังกลาว อาจกอใหเกิดผลกระทบดานทัศนียภาพ และอาจสง
กลิ่นรบกวนผูพักอาศัยภายในโครงการ ตลอดจนผูพักอาศัยขางเคียงได
ทั้งนี้ ปจจุบันเมืองพัทยา
โครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4

ไดออกหนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอยและสูบสิ่งปฏิกูลใหกับ

รูปที่ 2.6.4-1 ตัวอยางตําแหนงที่ตั้งหองพักมูลฝอยประจําชั้น อาคาร A และอาคาร B
รูปที่ 2.6.4-2 แบบแปลน และรูปตัดหองพักมูลฝอยประจําชั้น อาคาร A B และหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ
รูปที่ 2.6.4-3 ตําแหนงจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย และเสนทางขนยายมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยรวม
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ตําแหนงหองพักมูลฝอย
ประจําชั้น อาคาร B

ตําแหนงหองพักมูลฝอย
ประจําชั้น อาคาร A

อาคาร A
อาคาร B

N

รูปที่ 2.6.4-1 ตัวอยางตําแหนงที่ตั้งหองพักมูลฝอยประจําชัน้ อาคาร A และอาคาร B
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อาคาร B

อาคาร A

N
สัญลักษณ
แนวเขตที่ดิน

ผังบริเวณ

แนวอาคาร
หองพักมูลฝอยรวม
ตําแหนงจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย
เสนทางขนยายมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย

รูปที่ 2.6.4-3 ตําแหนงจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย และเสนทางขนยายมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยรวม
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2.6.5 ระบบไฟฟา
โครงการจะรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา โดยระบบไฟฟาของ
โครงการจะแบงออกเปน 2 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1)

ระบบไฟฟาปกติ

อุปกรณหลักสําหรับระบบแจกจายไฟฟาปกติ ประกอบดวย สวิตชบอรดแรงสูงชนิด
ติดตั้งภายในอาคาร สวิตชบอรดแรงต่ํา และหมอแปลงไฟฟา แปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขนาด 22 KV ผาน Transformer ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 630 KVA จํานวน 2 ชุด เพื่อแปลงไฟ
ขนาด 22 KV เปนขนาด 400/230 V จายไปยัง Load ตาง ๆ ในภาวะปกติ โดยโครงการจะมีความตองการใช
ไฟฟาประมาณ 1,247 KVA
2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ในกรณีที่ระบบไฟฟาปกติขัดของ โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟา
สํารอง โดยติดตั้ง Battery ขนาด 12 V จํานวน 1 ชุด ซึ่งสามารถสํารองไฟไดนาน 1.3 ชั่วโมง
อนึ่ง ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา ไดออกหนังสือรับรองการใหบริการจายไฟฟา
ใหกับโครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 2-10 Main Single Line Diagram ระบบไฟฟา และรายการคํานวณระบบไฟฟา
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2.6.6 ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย
โครงการจะออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย และเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้
1) ระบบการปองกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้
(1) ระบบทอยืน
อาคาร A และ B ประกอบดวย ทอยืน (Stand Pipe) เสนผานศูนยกลางขนาด 2 ½
และ 4 นิ้ว จํานวน 2 ทอ/อาคาร รับน้ําดับเพลิงจากหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department
Connection : FDC) ขนาด 2 ½ x 2 ½ x 4 นิ้ว พรอม Check Valve จํานวน 1 จุด/อาคาร โดยติดตั้งไวที่
บริเวณใกลกับทางออกของโครงการ จํานวน 1 จุด และบริเวณอาคาร B ใกลกับทางวิ่ง จํานวน 1 จุด ซึ่งมี
ความสะดวกในการรับน้ําจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงพัทยาใต
(2) ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดวย
- สายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร
- หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็ว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร
(2.5 นิ้ว) พรอมฝาครอบและโซรอย
- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด
โครงการจะติดตั้งตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC)
ภายในแตละอาคาร จํานวนรวมทั้งสิ้น 29 ตู โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 2.6.6-2 และ 2.6.6-3 ประกอบ)
(2.1) อาคาร A มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 14 ตู ติดตั้งไวที่บริเวณโถงลิฟต และทางเดิน
โดยแตละตูจะมีระยะหางกันประมาณ 41 เมตร (ไมเกิน 64 เมตร)
(2.2) อาคาร B มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 15 ตู ติดตั้งไวที่บริเวณบันได โดยแตละตูจะมี
ระยะหางกันประมาณ 13 เมตร (ไมเกิน 64 เมตร)
นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีการติดตั้งตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose
Cabinet : FHC) ไวภายนอกอาคาร จํานวน 1 ชุด โดยติดตั้งไวใกลกับหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire
Department Connection : FDC) ของอาคาร B เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ดับเพลิงในการระงับเหตุ
เพลิงไหม (ดูรูปที่ 2.6.6-1 ประกอบ)
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2) ระบบเตือนอัคคีภัย มีรายละเอียด ดังนี้
(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทําหนาที่เปนจุดศูนยรวมการรับ-สง
สัญ ญาณตรวจรั บ โดยเมื่ ออุ ป กรณ ชุด แจง เหตุที่ ติ ด ตั้ ง ไว เ ริ่ ม ทํา งาน จะส งสั ญ ญาณไปยั ง แผงควบคุ มเพื่ อให
เจาหนาที่ในหองควบคุมตรวจสอบ และหากเปนเหตุเพลิงไหมจะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่วทั้งอาคาร
(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนตัวรับกลุมควันที่เกิดจากเพลิงไหมภายใน
อาคาร และสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อใหเจาหนาที่ในหองควบคุมทราบ และสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบ
ทั่วทั้งอาคาร โดยโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณหองอาหาร โถงตอนรับ หองสํานักงาน รานคา
หองพัก หองออกกําลังกาย ทางเดิน และบันได เปนตน โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 จุด ดังนี้
(2.1) อาคาร A

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 271 จุด

(2.2) อาคาร B

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 129 จุด

(3) เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง (Fire Alarm Manual Station) เปนตัวสงสัญญาณเตือนภัย
โดยจะติดตั้งอยูบริเวณหองอาหาร ทางเดิน และบันได เปนตน จํานวนรวมทั้งสิ้น 43 จุด ดังนี้
(3.1) อาคาร A

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 28 จุด

(3.2) อาคาร B

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 15 จุด

(4) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) จะติดตั้งอยูบริเวณเดียวกับเครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง
จํานวนรวมทั้งสิ้น 43 จุด
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดของอุปกรณปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ ไดดังตารางที่
2.6.6-1 สําหรับรายละเอียดตําแหนงการติดตั้งอุปกรณปองกันและเตือนอัคคีภัยของแตละอาคาร แสดงดังรูปที่
2.6.6-2 และ 2.6.6-3
รูปที่ 2.6.6-1 ตําแหนงหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร และจุดจอดรถดับเพลิง
รูปที่ 2.6.6-2 ตัวอยางระบบปองกันอัคคีภัยของอาคาร A และ B
รูปที่ 2.6.6-3 ตัวอยางระบบเตือนอัคคีภัยของอาคาร A และ B
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อาคาร B
อาคาร A

สัญลักษณ

N
แปลนงานระบบปองกันอัคคีภัย ชัน้ ที่ 1

แนวเขตที่ดิน
แนวอาคาร
ตําแหนงหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร
ตําแหนง FHC ภายนอกอาคาร
ตําแหนงจุดจอดรถดับเพลิง

รูปที่ 2.6.6-1 ตําแหนงหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร และจุดจอดรถดับเพลิง
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บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

Fire Hose Cabinet

อาคาร A

Fire Hose Cabinet

อาคาร B

รูปที่ 2.6.6-2 ตัวอยางระบบปองกันอัคคีภัยของอาคาร A และ B
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บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

Fire Alarm Manual Station
และ Alarm Bell

Fire Alarm Manual Station
และ Alarm Bell

อาคาร B
อาคาร A

Smoke Detector
Smoke Detector

รูปที่ 2.6.6-3 ตัวอยางระบบเตือนอัคคีภยั ของอาคาร A และ B
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ตารางที่ 2.6.6-1 สรุประบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของแตละอาคาร
จํานวน
อาคาร A

อาคาร B

รายละเอียดการติดตั้งของโครงการ

2½, 4
2

2½, 4
2

- อาคาร A และ B ประกอบดวย ทอยืน (Stand Pipe) เสนผานศูนยกลางขนาด 2 ½
และ 4 นิ้ว จํานวน 2 ทอ/อาคาร โดยรับน้ําดับเพลิงจากหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอก
อาคาร (Fire Department Connection : FDC) ขนาด 2 ½ x 2 ½ x 4 นิ้ว พรอม Check
Valve จํานวน 1 จุด/อาคาร ไวที่บริเวณใกลกับทางออกของโครงการ จํานวน 1 จุด
และบริเวณอาคาร B ใกลกับทางวิ่ง จํานวน 1 จุด ซึ่งมีความสะดวกในการรับน้ําจาก
รถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงพัทยาใต

2. ตูเก็บสายฉีดน้าํ ดับเพลิง พรอมอุปกรณ
(Fire Hose Cabinet : FHC) (ตู)

14

15

3. หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร
(Fire Department Connector : FDC)

1

1

- อาคาร A มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 14 ตู ติดตั้งไวที่บริเวณโถงลิฟต และทางเดิน โดยแต
ละตูจะมีระยะหางกันประมาณ 41 เมตร
- อาคาร B
มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 15 ตู ติดตั้งไวที่บริเวณบันได โดยแตละตูจะมี
ระยะหางกันประมาณ 13 เมตร
- ติดตั้งไวที่บริเวณใกลกับทางออกของโครงการ จํานวน 1 จุด และบริเวณอาคาร B
ใกลกับทางวิ่ง จํานวน 1 จุด ขนาด 2½ x 2½ x 4 นิ้ว พรอม Check Valve สําหรับรับ
น้ําจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงพัทยาใต

1

1

ประเภทอุปกรณ
ระบบปองกันอัคคีภัย
1. ระบบทอยืน
- ขนาดเสนผานศูนยกลาง (นิ้ว)
- จํานวน (ทอ)

ระบบเตือนอัคคีภยั
1. แผงควบคุม (Fire Alarm Control
Panel : FCP) (ชุด)

- ทําหนาที่เปนจุดศูนยรวมการรับ-สงสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณชุดแจงเหตุที่
ติดตั้งไวเริ่มทํางาน จะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อใหเจาหนาที่ในหองควบคุม
ตรวจสอบ และหากเปนเหตุเพลิงไหมจะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่วทั้งอาคาร
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ตารางที่ 2.6.6-1 (ตอ 1)
จํานวน
ประเภทอุปกรณ
2. เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
(จุด)
3. เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง (Fire Alarm
Manual Station) (จุด)
4. กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)
(จุด)

ที่มา : บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

รายละเอียดการติดตั้งของโครงการ

อาคาร A
271

อาคาร B
129

28

15

- ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณหองอาหาร โถงตอนรับ หองสํานักงาน รานคา
หองพัก หองออกกําลังกาย ทางเดิน และบันได เปนตน
- ติดตั้งอยูบริเวณหองอาหาร ทางเดิน และบันได เปนตน

28

15

- ติดตั้งอยูบริเวณเดียวกับเครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

3) ทางหนีไฟ
โครงการจะจัดใหมีบันไดหนีไฟสําหรับอาคาร A จํานวน 4 แหง และอาคาร B จํานวน 3
แหง โดยมีรายละเอียดของบันไดที่ใชหนีไฟแตละอาคารดังนี้ (ดูรูปที่ 2.6.6-4 ประกอบ)
(1) อาคาร A
- บั น ได ST-1A เป น บั น ไดภายในอาคารสามารถลงจากชั้ น ที่ 7 ถึ ง ชั้ น ที่ 1
ตัวบันไดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 1.65 เมตร ลูกตั้งสูงประมาณ 0.187-0.189 เมตร ลูกนอนกวาง
0.25 เมตร ชานพักกวาง 1.2 เมตร มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มีชองเปดระบาย
อากาศพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ ชั้น
- บันได ST-2A เปนบันไดภายในอาคารสามารถลงจากชั้นหลังคา ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ 1
ตัวบันไดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูงประมาณ 0.187-0.189 เมตร ลูกนอนกวาง
0.25 เมตร ชานพักกวาง 1.1 เมตร มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มีชองเปดระบาย
อากาศพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ ชั้น
- บั น ได ST-3A เป น บั น ไดภายในอาคารสามารถลงจากชั้ น ที่ 7 ถึ ง ชั้ น ที่ 1
ตัวบันไดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 1.1 เมตร ลูกตั้งสูงประมาณ 0.177-0.187 เมตร ลูกนอนกวาง
0.25 เมตร ชานพักกวาง 1.48 เมตร มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มีชองเปด
ระบายอากาศพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ ชั้น
- บั น ได ST-4A เป น บั น ไดภายในอาคารสามารถลงจากชั้ น ที่ 7 ถึ ง ชั้ น ที่ 1
ตัวบันไดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูงประมาณ 0.187 เมตร ลูกนอนกวาง 0.25
เมตร ชานพักกวาง 1.6 เมตร มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มีชองเปดระบาย
อากาศพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ ชั้น
(2) อาคาร B
- บั น ได ST-1B เป น บั น ไดภายในอาคารสามารถลงจากชั้ น หลั ง คา ค.ส.ล. ถึ ง ชั้ น
ใตดิน ตัวบันไดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 1.05 เมตร ลูกตั้งสูงประมาณ 0.183-0.187 เมตร
ลูกนอนกวาง 0.25 เมตร ชานพักกวาง 1.3 เมตร มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มี
ชองเปดระบายอากาศพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ ชั้น

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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- บั น ได ST-2B เป น บั น ไดภายในอาคารสามารถลงจากชั้ น ที่ 7 ถึ ง ชั้ น ใต ดิ น
ตัวบันไดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 1 เมตร ลูกตั้งสูงประมาณ 0.183-0.187 เมตร ลูกนอนกวาง
0.25 เมตร ชานพักกวาง 1.3 เมตร มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มีชองเปดระบาย
อากาศพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ ชั้น
- บั น ได ST-3B เป น บั น ไดภายในอาคารสามารถลงจากชั้ น ที่ 7 ถึ ง ชั้ น ที่ 1
ตัวบันไดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 1.6 เมตร ลูกตั้งสูงประมาณ 0.167 เมตร ลูกนอนกวาง 0.25
เมตร ชานพักกวาง 1.55 เมตร มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มีชองเปดระบาย
อากาศพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ ชั้น
ทั้งนี้ ทางออกสูบันไดแตละแหงของแตละอาคารจะมีประตูหนีไฟ ที่ทําดวยวัสดุทนไฟมีความ
กวาง 0.9 เมตร ความสูง 2 เมตร โดยโครงการจะมีการติดตั้งปายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งจะแสดงใหเห็นได
ชัดเจนและจะไมใชสีหรือรูปรางที่กลมกลืนกับการตกแตงปายอื่น ๆ ที่ติดไวใกลเคียงกัน ปายบอกทางหนีไฟจะใช
คําวา “ทางหนีไฟ” ตัวอักษร “ท ง ห น” สูงไมนอยกวา 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรจะใชสีเขียวบนพื้นสีขาว
และมีไฟแสงสวางใหเห็นเดนชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ไวที่บริเวณทางออกสูบันไดของทุก ๆ
ชั้นของแตละอาคาร
4) แผนการอพยพหนีไฟ
โครงการจะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟ เปนประจําอยางนอยปละ 1
ครั้ง
โดยประสานใหวิทยากรจากสถานีดับเพลิงพัทยาใต มาฝกอบรมใหเปนประจํา ซึ่งรายละเอียดของแผนการอพยพ
หนีไฟแสดงไวในภาคผนวกที่ 2-11 โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมคนเบื้องตนภายใน
โครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟจากจุดตาง ๆ ไปยังจุดรวมคนเบื้องตน (ดูภาคผนวกที่
2-12 ประกอบ) เพื่อใหผูที่อยูภายในแตละอาคาร สามารถหนีไฟไปยังจุดรวมคนไดอยางรวดเร็ว

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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5) การกําหนดจุดรวมคน
ในการซักซอมการอพยพหนีไฟ จะมีการกําหนดจุดรวมคนเบื้องตนเพื่อเปนจุดที่จะตรวจเช็ค
จํานวนคน วามีผูใดติดอยูภายในหองพักหรือไม เพื่อจะไดสั่งการใหทีมดับเพลิง หรือทีมคนหา หรือแจงให
เจาหนาที่ดับเพลิงชวยคนหาผูสูญหายไดทันทวงที ซึ่งโครงการจะกําหนดใหพื้นที่วางระหวางอาคาร A และ B
เปนจุดรวมคนเบื้องตน ซึ่งบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่สีเขียวของโครงการ แตทั้งนี้สามารถใชเปนที่ยืนได เนื่องจาก
มีการปลูกหญานวลนอย (ดูรูปที่ 2.6.6-4 ประกอบ) และสามารถอพยพคนออกสูภายนอกโครงการไดอยางสะดวก
เนื่องจากมีพื้นที่ตอเนื่องกับถนนภายในโครงการ และไมกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดับเพลิง ซึ่งบริเวณ
พื้นที่ดังกลาวมีขนาดพื้นที่ประมาณ 253 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใชพื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร ดังนั้น
สามารถรองรับจํานวนคนได 1,012 คน ซึ่งเพียงพอตอผูพักอาศัยของอาคาร A และ B ซึ่งมีจํานวน 845 คน
ทั้งนี้ จุดรวมคนดังกลาวขางตน เปนจุดรวมคนที่กําหนดไวเบื้องตนเทานั้น เพื่อตรวจเช็ความีผู
ติดอยูภายในหองพักหรือไม ซึ่งจะตองทําในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อเคลื่อนยายผูพักอาศัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย
นอกโครงการอยางเรงดวน ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการเปดดําเนินการ จะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟ
เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยในการซักซอมอพยพหนีไฟโครงการจะประสานกับสถานีดับเพลิงพัทยาใต
ในการที่จะกําหนดจุดรวมคนที่เหมาะสมในสภาวะการณขณะนั้นตอไป
รูปที่ 2.6.6-4 ตําแหนงบันไดที่ใชหนีไฟ และเสนทางการอพยพคนมายังจุดรวมคนเบื้องตนภายในโครงการ
ภาคผนวกที่ 2-11 แผนอพยพหนีไฟของโครงการ
ภาคผนวกที่ 2-12 ผังเสนทางการอพยพหนีไฟและจุดรวมคนของโครงการ
ภาคผนวกที่ 2-13 ผังแนวดิ่งระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

ถนนพัทยาสายสองซอย 4

ST-3A

ST-1B
ST-3B

ST-4A

อาคาร B

ST-1A

ST-2A

จุดรวมคน 253 ตร.ม. รองรับคนได 1,012 ตร.ม.
เพียงพอตอผูพักอาศัยของอาคาร A และ B จํานวน 845 คน

อาคาร A
ST-2B

N
สัญลักษณ
ผังบริเวณ

แนวเขตที่ดิน
แนวอาคารโครงการ
ตําแหนงบันไดหนีไฟของโครงการ
จุดรวมคนเบื้องตนของโครงการ
เสนทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องตน

รูปที่ 2.6.6-4 ตําแหนงบันไดที่ใชหนีไฟ และเสนทางการอพยพคนมายังจุดรวมคนเบื้องตนภายในโครงการ
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2.6.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
1) ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเปนแบบแยกสวน (Air Cooled Split Type) ติดตั้งสําหรับ
แตละหองพัก โดยมีขนาดความเย็นรวมทั้งโครงการประมาณ 674 ตัน
2) ระบบระบายอากาศ
โครงการจะจัดใหมีการระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังดานนอกอยาง
นอยหนึ่งดาน มีชองเปดสูภายนอกได เชน ประตู หนาตาง ชองบานเกล็ด ซึ่งจะเปดใหอากาศผานในขณะ
ใชสอยพื้นที่นั้น ๆ และพื้นที่ของชองเปดนี้จะมีพื้นที่ลมผานสุทธิไมนอยกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับพื้นที่ของหอง
นั้นหรือบริเวณนั้น
2.6.8 การจราจร
การเดิ นทางเขา -ออกพื้ น ที่โครงการ จะใชการคมนาคมทางบกโดยอาศั ยรถยนตซึ่งสามารถใช
เสนทาง จากถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลางเปนหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 2.1-1
ประกอบ)
1) การเดินทางเขาสูโครงการ สามารถเดินทางเขาสูโครงการได 3 เสนทาง ไดแก
(1) เส นทางที่ 1 จากถนนสุ ขุ มวิ ท (ทิ ศมุ งสั ตหี บ) เลี้ ยวขวาเข าสู ถนนพั ทยาเหนื อ ตรงไป
ประมาณ 1.95 กิโลเมตร จะพบวงเวียนปลาโลมา เดินรถตามวงเวียนเขาสูถนนพัทยาสาย 1 ตรงไปประมาณ 1.6
กิโลเมตร จะพบทางแยก เลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยากลาง ระยะทางประมาณ 370 เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูถนน
พัทยาสาย 2 ระยะทางประมาณ 540 เมตร เลี้ยวขวาเขาถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไปประมาณ 185 เมตร
จะพบโครงการอยูดานขวามือ
(2) เส น ทางที่ 2 จากถนนสุ ขุมวิท (ทิ ศมุ งสั ตหี บ) เลี้ยวขวาเข าสู ถนนพั ทยาเหนื อ ตรงไป
ประมาณ 880 เมตร เลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ระยะทางประมาณ 440 เมตร เลี้ยวขวา
เขาถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ระยะทางประมาณ 840 เมตร จะพบสามแยก เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 95
เมตร จะพบโครงการอยูดานซายมือ
(3) เส นทางที่ 3 จากถนนสุขุมวิท (ทิศมุงศรีราชา) เลี้ยวซายเข าสูถนนพัทยากลาง ตรงไป
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูถนนพัทยาสาย 2 ระยะทางประมาณ 540 เมตร เลี้ยวขวาเขาถนนพัทยาสาย
สองซอย 4 ตรงไปประมาณ 185 เมตร จะพบโครงการอยูดานขวามือ
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2) การเดินทางออกจากโครงการ สามารถเดินทางออกจากโครงการได 2 เสนทาง ไดแก
(1) เสนทางที่ 1 จากโครงการ เลี้ยวซายออกสูถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไปประมาณ 185
เมตร เลี้ยวขวาบริเวณปากถนนพัทยาสายสองซอย 4 ออกสูถนนพัทยาสาย 2 ไปสูถนนพัทยาเหนือได
(2) เสนทางที่ 2 จากโครงการ เลี้ยวขวาออกสูถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไปประมาณ 95
เมตร จะพบสามแยก เลี้ยวซายตรงไปประมาณ 840 เมตร ออกสูถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) บริเวณ
ปากถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ได
3) ถนนและที่จอดรถโครงการ
โครงการจะมีทางเขา-ออก จํานวน 2 แหง ไดแก ทางเขา ขนาดความกวาง 6 เมตร จํานวน 1
แหง และทางออก ขนาดความกวาง 3.5 เมตร จํานวน 1 แหง โดยทางเขาและออกของโครงการจะเชื่อมตอกับ
ถนนพัทยาสายสองซอย 4 สําหรับการจราจรภายในโครงการนั้น จะมีถนนความกวาง 3.5 เมตร โดยรอบ
โครงการการจราจรมีลักษณะเดินรถทิศทางเดียว (One Way) ซึ่งจะมีลูกศรบอกทิศทางการจราจรอยางชัดเจน
(ดูรูปที่ 2.1.6 ประกอบ)
สําหรับที่จอดรถ โครงการจะจัดเตรียมไวอยางเพียงพอ โดยจัดใหมีที่จอดรถยนตทั้งโครงการ
จํานวนรวมทั้งสิ้น 72 คัน แบงเปน
- ที่จอดรถบริเวณภายนอกอาคาร จํานวน 59 คัน
- ที่จอดรถชั้นใตดินของอาคาร B จํานวน 13 คัน
ทั้งนี้ ปจจุบันเมืองพัทยา ไดออกหนังสือรับรองอนุญาตใหโครงการเชื่อมทางเขา-ออกโครงการ
กับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ใหกับโครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
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บทที่ 3
รายละเอียดสภาพแวดลอมในปจจุบนั
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ กรองทอง วิลลา
ของบริษัท
กรองทอง วิลลา จํากัด บริษัทที่ปรึกษาไดทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบันของ
พื้นที่โครงการและสภาพทั่วไป
โดยไดแยกพิจารณาศึกษาตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถจัดกลุมระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมแยกออกเปน 4 กลุม
ดังนี้
1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environmental Resources)
2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (Biological Environmental Resources)
3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (Human Use Values)
4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values)

3.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3.1.1 สภาพทั่วไป
จั งหวั ด ชลบุ รี เป น จังหวั ด ที่ ตั้ ง อยู ท างทิ ศ ตะวั น ออกของประเทศไทย บริ เ วณริม ฝง ทะเลดา น
ตะวันออกของอาวไทย ประมาณเสนรุงที่ 12 องศา 30 ลิปดา ถึง 13 องศา 43 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่
100 องศา 45 ลิปดา ถึง 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) เปนระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และตามเสนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร-ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร ภูมิประเทศมีลักษณะเปนภูเขา พื้นที่ราบลุม
และพื้นที่ราบติดชายฝงทะเล รวมทั้งเกาะนอยใหญจํานวนมาก โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ (ดูรูปที่ 3.1.1-1
ประกอบ) (เอกสารอางอิงที่ 3 - 1)
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ทิศเหนือ

ติดตอกับ

อํ า เภอบางปะกง อํ า เภอบ า นโพธิ์ อํา เภอแปลงยาว จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก

ติดตอกับ

อําเภอสนามชัยเขต กิ่งอําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต

ติดตอกับ

อําเภอบานฉาง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ทิศตะวันตก

ติดตอกับ

ทะเลฝงอาวไทย

รูปที่ 3.1.1-1 อาณาเขตติดตอของจังหวัดชลบุรี
สํ า หรั บ โครงการตั้ ง อยู ใ นเขตเมื อ งพั ท ยา ซึ่ ง เมื อ งพั ท ยาตั้ ง อยู บ นฝ ง ทางทิ ศ ตะวั น ออกของ
อาวไทย บริเวณเสนรุงที่ 13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101 องศาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 150 กิโลเมตร มีชายหาดยาวประมาณ 15 กิโลเมตร เมืองพัทยาตั้งอยูในเขตอําเภอบางละมุง มีพื้นที่
สวนใหญอยูในเขตตําบลนาเกลือ และมีพื้นที่บางสวนอยูในเขตตําบลหนองปรือ ตําบลหวยใหญ และตําบล
หนองปลาไหล
ทั้งนี้ รวมไปถึงเกาะลาน เกาะครก และเกาะสาก ซึ่งอยูหางจากชายฝงทะเลประมาณ
8 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตของเมืองพัทยา (เอกสารอางอิงที่ 3-2) ดังนี้ (ดูรูปที่ 3.1.1-2 ประกอบ)
อาณาเขตดานทิศเหนือ

เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย

อาณาเขตดานทิศตะวันออก

ขนานไปกั บ ถนนสุ ขุ ม วิ ท (ห า งจากถนนสุ ขุ ม วิ ท ไปทาง
ทิศตะวันออก ประมาณ 900 เมตร)

อาณาเขตดานทิศใต

จรดพื้นที่ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง

อาณาเขตดานทิศตะวันตก

ขนานกับแนวชายฝงทะเล

รูปที่ 3.1.1-2 แผนที่สังเขปเมืองพัทยา
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3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เปนภูเขา พื้นที่ราบลุม และที่ราบติดชายฝงทะเล รวมทั้ง
เกาะนอยใหญจํานวนมาก สําหรับลักษณะภูมิประเทศของเมืองพัทยาซึ่งเปนที่ตั้งโครงการนั้น มีลักษณะเปน
เนินเขามีที่ราบนอย ที่ราบสําคัญเปนที่ตั้งของยานพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย ซึ่งอยูถัดจากหาดพัทยาขึ้นไป
ทางตอนบน โดยที่ราบถูกลอมรอบดวยเนินเขาสูงไมเกิน 100 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง นับตั้งแต
ทิศเหนือลงมาเปนเนินเขา ความสูงประมาณ 35 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง บริเวณถัดลงมาเปนเขานอย
เขาตาโล และเขาเสาธง สูงประมาณ 65 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งแนวเขานี้แตกตัวออกไปตอเนื่อง
กับเขาพัทยา ทางดานทิศตะวันตกติดกับชายฝงทะเลสูงประมาณ 98 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ทําใหเกิด
ที่ราบระหวางเชิงเขากับชายฝงทะเลอีก 2 แหง อยูทางตอนบนและตอนลาง โดยที่ราบตอนบนสวนใหญเปน
พื้นที่บริเวณนาเกลือ ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยกลางชุมชน สวนที่ราบตอนลาง มีลักษณะเปนแถบยาวขนานไปกับ
ชายฝงทะเล หางจากชายฝงทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกลาว ทําใหเกิด
ทางน้ําตามธรรมชาติ มีลักษณะเปนลําน้ําขนาดเล็กและตื้นเขินในชวงฤดูแลง เชน คลองนาเกลือ คลองเสือแผว
คลองพัทยา เปนตน
3.1.3 ทรัพยากรทางธรณีวิทยา และการเกิดแผนดินไหว
1) ทรัพยากรทางธรณีวิทยา
(1) หิน
พื้นที่บริเวณเมืองพัทยา ประกอบดวยหินประเภทตาง ๆ ดังนี้ (เอกสารอางอิงที่ 3-3)
(1.1) ตะกอนลําน้ําและหินกรวด (Alluvium, Eluvium, Valleyfill and River
Gravel) เปนบริเวณที่น้ําพัดพาตะกอนดินและหินกรวดมาทับถมกัน ซึ่งเกิดในยุคควอเทอรนารีถึงปจจุบัน
ลักษณะดังกลาวสวนใหญพบทางตอนบนของพื้นที่เมืองพัทยา
(1.2) หินแกรนิตและหินแกรโนดิโอไรท (Granite and Granodiorite) เปนหินอัคนีซึ่ง
เกิดในยุคไทรแอสสิก พบเห็นไดทั่วไปโดยเฉพาะริมชายฝงทะเล
(1.3) หินแกรนิต (Granite) เปนหินอัคนีที่เกิดในยุคคารบอนิเฟอร พบเห็นไดทางดาน
ตะวันตกของเมืองพัทยา เปนแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิท
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(1.4) หนวยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) เปนหนวยหินตะกอนและ
หินแปรที่เกิดในยุคคารบอนิเฟอรัส ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน ซึ่งประกอบดวยกลุมหินดินดาน หินทรายใน
หลาย ๆ บริเวณที่แปรสภาพเปนหินฟลไลน หินอารกิลโลท หินควอรทไซดและหินชนวน พบเห็นไดบริเวณ
แนวชายฝงทะเลตั้งแตดานเหนือลงมาจนถึงดานใตของเมืองพัทยา (รวมถึงในเกาะลาน)
(2) ดิน
ลักษณะดินที่พบในจังหวัดชลบุรีสามารถจําแนกได 4 กลุมชุดดิน ไดแก กลุมชุดดิน
พานทอง (Ptg : Phan Thong) กลุมชุดดินชลบุรี (Cb : Chon Buri) กลุมชุดดินบานบึง (Bbg : Ban Bung) และ
กลุมชุดดินพัทยา (Py :Patthaya) (ดูรูปที่ 3.1.3-1 ประกอบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารอางอิงที่ 3-3)
(2.1) กลุมชุดดินพานทอง (Ptg : Phan Thong) เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง
สีน้ําตาลออน หรือสีน้ําตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ําตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดง ในดินชั้นลางอาจพบพวก
เหล็กและแมงกานีสปะปน กลุมดินนี้เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ ตามลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา มีน้ําแชขังลึกนอยกวา 30 เซนติเมตร นาน 4 – 5 เดือน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําหรือคอนขางต่ํา มีคาความเปนกรดเปน
ดาง ประมาณ 5.0 - 6.0 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชทํานามากกวาการปลูกพืชไร ชุดดินที่อยูในกลุมนี้ ไดแก
ชุดดินหินกอง ชุดดินศรีเทพ ชุดดินพานทอง ชุดดินลําปาง และชุดดินเกาะใหญ
(2.2) กลุมชุดดินชลบุรี (Cb : Chon Buri) เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สีเทาปน
น้ําตาลออน หรือสีน้ําตาลปนแดงออน ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ําตาล หรือสีเทาปนชมพู
พบจุดประสีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลืองปะปน เกิดจากตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบตามลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา มีน้ําแชขังลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 4 เดือน เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําคอนขางเลว มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ดินชั้นบนมีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-7.0 สวนดินชั้นลางมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานา
มากกวาการปลูกพืชไร ชุดดินที่อยูในกลุมนี้ ไดแก ชุดดินเขายอย ชุดดินชลบุรี และชุดดินโคกสําโรง
(2.3) กลุมชุดดินบานบึง (Bbg : Ban Bung) เนื้อดินเปนดินทราย สีน้ําตาลปนเทาหรือ
สีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีเทาในชั้นดินลาง บางแหงจะพบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ
เปนชั้นบาง ๆ มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงปานกลาง
มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.5-6.5 มีศักยภาพเหมาะที่จะใชในการปลูกหญาเลี้ยงสัตวหรือพัฒนาเปนทุงหญา ชุดดินที่อยู
ในกลุมนี้ ไดแก ชุดดินอุบล ชุดดินบานบึง และชุดดินทาอุเทน
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(2.4) กลุมชุดดินพัทยา (Py : Patthaya) เนื้อดินเปนดินทรายบางแหงมีเปลือกหอย
ปะปนอยูในเนื้อดิน ดินมีสีเทา สีเทาถึงสีขาว หรือสีน้ําตาลปนเทา หรือสีเหลือง พบบริเวณลูกคลื่นลอนลาด
บริเวณชายหาดทรายหรือสันทรายชายทะเลบางแหง และบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีความลาดชันประมาณ 2-4 %
เปนดินลึก ที่มีการระบายน้ําคอนขางมากเกินไป ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตรตลอดป มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.5-6.5 แตถามีเปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเปนดางปานกลาง เนื้อดินเปนทรายจัดทําใหมี
ความสามารถในการอุมน้ําไดนอยเสี่ยงตอการขาดน้ํา ความอุดมสมบูรณต่ํามาก มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูก
พืชเศรษฐกิจบางประเภท เชน มะมวงหิมพานต สับปะรด และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ชุดดินที่อยูในกลุม
นี้ ไดแก ชุดดินบาเจาะ ชุดดินหัวหิน ชุดดินหลังสวน ชุดดินสัตหีบ ชุดดินดงตะเคียน ชุดดินพัทยา ชุดดิน
ระนอง และชุดดินไมขาว
สําหรับดินบริเวณพื้นที่โครงการ เปนดินที่อยูในกลุมชุดดินพัทยา (Py : Patthaya)
(3) แรธาตุ
ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ได เ คยมี ก ารสํ า รวจพบแหล ง แร พ ลวง เหล็ ก แบไรต
แคลไซต โดโลไมต เฟลดสปาร แตมีปริมาณนอย ไมคุมคาตอการลงทุนในเชิงพาณิชย ปจจุบันเหมืองแรที่มี
การผลิตอยางตอเนื่องมีเพียงชนิดเดียว ไดแก เหมืองแรหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง โดยแยกเปน 2 ชนิด
คือ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต
อนึ่ง จากการสํารวจของทรัพยากรธรณีจังหวัดชลบุรี ไมพบแรธาตุที่เปนประโยชนใน
เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาซึ่งเปนที่ตั้งของพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3.1.3-1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุมชุดดิน
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2) สึนามิ (เอกสารอางอิงที่ 3-4)
สึนามิ สวนใหญเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นที่ทะเลในแนวดิ่งตรงรอยตอของแผนเปลือก
โลก ซึ่งกอใหมีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเปนแหลงกําเนิดแผนดินไหวขนาดใหญ คลื่นที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะ
ขนาดเล็ก ๆ ไมสามารถตรวจวัดไดขณะอยูในทะเลเปด ตอเมื่อเคลื่อนเขาใกลชายฝงความสูงของคลื่นจะเพิ่มขึ้น
หลายเทาตามสภาพของชายฝงนั้น ๆ จนมีผลกระทบรายแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตออาวที่เวาเปนรูปตัววี (V)
และเปดไปสูมหาสมุทรโดยตรง โดยสวนใหญสึนามิเกิดบริเวณเดียวกับบริเวณที่เกิดแผนดินไหวในทะเลหรือ
ชายฝง ซึ่งสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิมีสาเหตุหลายประการ ไดแก
(1.1) การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนที่กอใหเกิดแผนดินไหวที่พื้นทอง
ทะเล
(1.2) การระเบิดอยางรุนแรงของภูเขาไฟใตทะเล
(1.3) ดินถลมที่พื้นทองทะเล
(1.4) การทดลองระเบิดนิวเคลียรใตทะเล
ทั้งนี้ รอยละ 80 ของสึนามิทั้งหมดมักอยูในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก สําหรับประเทศไทย
ไดเกิดสึนามิเพียงครั้งเดียวเทานั้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยเกิดในทะเลฝงอันดามัน เนื่องจากการเกิด
แผนดินไหว ขนาด 9 ริคเตอร ที่ระดับความลึกจากพื้นทองทะเล 28.6 กิโลเมตร มีศูนยกลางในทะเลนอก
ชายฝงดานทิศตะวันตกตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาที่ตั้งโครงการซึ่งตั้งอยูที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
บริเวณทะเลฝงอาวไทย มีแนวโนมที่จะประสบภัยสึนามิในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม จากเหตุการณซึ่งเคยเกิดขึ้น
ในทะเลฝงอันดามัน ทําใหเมืองพัทยามีการเตรียมความพรอมโดยติดตั้งหอเตือนภัย โดยรับสัญญาณจากศูนย
เตือนภัยพิบัติแหงชาติ จํานวน 1 แหง บริเวณชายหาดจอมเทียน (ดูภาพถายที่ 3.1.3-1 ประกอบ)
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หอเตือนภัย

หาดจอมเทียน
ถนนจอมเทียนเลียบหาดจอมเทียน

ภาพถายที่ 3.1.3-1 ตําแหนงหอเตือนภัยริมหาดจอมเทียน
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3) การเกิดแผนดินไหว (เอกสารอางอิงที่ 3-4)
ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่ที่อาจเรียกไดวาคอนขางสงบ ไมมีแผนดินไหวรุนแรงนัก จัดอยู
อันดับเขตเสี่ยงตอแผนดินไหวต่ํา (Low Seismic Risk Zone) ถึงเขตเสี่ยงตอแผนดินไหวปานกลาง
(Intermediate Seismic Risk Zone) ทั้งนี้ รอยเลื่อนที่ยังมีพลัง (Active Fault) ที่มีการเคลื่อนตัวอยูตลอดเวลาใน
ประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 3.1.3-2
สําหรับโครงการตั้งอยูในพื้นที่ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากขอมูล
บริ เ วณพื้ น ที่ เ สี่ย งภัย แผ น ดิน ไหวของประเทศไทย (ฉบั บปรั บปรุ ง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548) (ดูรูป ที่ 3.1.3-3
ประกอบ) จังหวัดชลบุรี จัดอยูในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเขต 1 ซึ่งมีความรุนแรงในการเกิดแผนดินไหวในระดับ
III–IV เมอรคัลลี เปนระดับที่ผูอยูบนอาคารสูงรูสึกวามีแผนดินไหว ซึ่งมีความเสี่ยงนอยแตอาจมีความเสียหาย
บาง (กองธรณีเทคนิค, มกราคม 2548)
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 พบวา โครงการตั้งอยูที่
จังหวัดชลบุรี ซึ่งไมอยู ในบริเวณเฝาระวังบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ดังนั้น โครงการจึงไม เขาขายตอง
ออกแบบอาคารเพื่อรองรับการเกิดแผนดินไหว
รูปที่ 3.1.3-2 รอยเลื่อนที่ยังมีพลัง (Active Fault) ในประเทศไทย
รูปที่ 3.1.3-3 แผนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548)
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3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
จากการศึกษาลักษณะภูมิอากาศโดยใชขอมูลสถิติอากาศในคาบ 30 ป (ระหวางป 2521 – 2550)
จากสถานีตรวจวัดอากาศเมืองพัทยา (อยูใกลกับโครงการมากที่สุด) ตั้งอยูละติจูดที่ 12 องศา 55 ลิปดาเหนือ
และลองจิจูดที่ 100 องศา 52 ลิปดาตะวันออก อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 59 เมตร ดังตารางที่ 3.1.4-1
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารอางอิงที่ 3-5)
1) ความกดอากาศ ความกดอากาศเฉลี่ยตลอดป มีคา 1,009.49
มิลลิบาร โดยมีคาความ
กดอากาศสูงสุด เทากับ 1,021.82
มิลลิบาร ในเดือนธันวาคม สวนคาความกดอากาศต่ําสุดมีคา เทากับ
1004.38
มิลลิบาร ในเดือนกรกฎาคม ความแตกตางของความกดอากาศในแตละวันเฉลี่ย เทากับ 3.92
มิลลิบาร
2) อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปมีคา 31.3 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุด มีคา 37.3 องศา
เซลเซียส ซึ่งตรวจวัดไดในเดือนมีนาคม และอุณหภูมิต่ําสุด มีคา 22.9 องศาเซลเซียส ซึ่งตรวจวัดไดในเดือน
ธันวาคม
3) ความชื้นสัมพัทธ คาความชื้นสัมพัทธของอากาศเฉลี่ยทั้งป มีคารอยละ 77 โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุดในเดือนตุลาคม เทากับรอยละ 92 และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนธันวาคม เทากับรอยละ 57
4) ลม ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดทั้งป มีคา 4.9 น็อต
5) ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปมีคาเทากับ 93.3 มิลลิเมตร โดยเดือนที่มีปริมาณ
ฝนตกมากที่สุด คือ เดือนตุลาคม วัดได 218.0 มิลลิเมตร และเดือนที่มีฝนตกนอยที่สุด คือเดือนธันวาคม วัด
ได 8.6 มิลลิเมตร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ตารางที่ 3.1.4-1 แสดงขอมูลสถิติอุตุนิยมวิทยาสถานีตรวจอากาศเมืองพัทยา ในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2521 - 2550)
สถานี พัทยา
รหัส 48461
ละติจูด 12 55 N
ลองจิจูด 100 52 E

ขอมูล
ความกดอากาศ (มิลลิบาร)

ระดับของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
ความสูงของบาโรมิเตอรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน
ความสูงของเครื่องวัดลมเหนือพื้นดิน
ความสูงของที่วัดน้ําฝน

59
61
1.20
10.00
0.80

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เฉลี่ย

1012.25

1011.42

1010.21

1008.82

1007.60

1007.07

1007.20

1007.31

1008.41

1009.83

1011.13

1012.60

1009.49

สูงสุด

1021.35

1019.98

1021.75

1016.27

1013.45

1012.92

1012.95

1013.62

1016.02

1017.01

1019.24

1021.82

1021.80

ต่ําสุด

1010.22

1009.76

1007.51

1007.21

1004.55

1004.99

1004.38

1004.88

1005.32

1007.69

1010.00

1010.13

1004.40

4.10

4.25

4.27

4.28

3.84

3.33

3.26

3.45

3.99

4.14

4.10

4.06

3.92

เฉลี่ยสูงสุด

30.70

31.10

31.80

32.90

32.40

31.70

31.40

31.20

31.00

30.80

30.60

30.00

31.30

เฉลี่ยต่ําสุด

23.00

24.30

25.40

26.30

26.30

26.30

26.00

26.00

25.10

24.30

23.60

22.40

24.90

สูงที่สุด

36.00

37.10

37.30

37.00

36.00

35.40

34.90

34.50

33.60

33.80

35.60

35.90

37.30

ต่ําที่สุด

23.50

24.80

25.10

25.80

24.20

25.70

25.20

24.40

23.50

23.60

23.20

22.90

22.90

เฉลี่ย

73

76

77

77

78

77

77

77

82

83

76

70

77

เฉลี่ยสูงสุด

85

88

88

88

88

86

87

87

91

92

86

81

87

เฉลี่ยต่ําสุด

59

63

63

63

66

67

67

67

71

71

63

57

65

ต่ําที่สุด

51

57

61

61

61

64

64

65

69

66

58

55

51

136

139

168

171

160

157

156

155

129

114

131

144

146

4

4

4

5

7

8

8

8

8

7

5

4

6

5

6

8

9

11

12

12

11

11

8

8

6

9

4.30

4.40

4.60

4.00

4.10

5.80

5.60

5.80

3.70

3.90

5.80

6.60

4.90

-

-

-

-

-

SW

-

-

-

-

-

-

-

35.00

35.00

45.00

48.00

45.00

38.00

35.00

35.00

35.00

30.00

35.00

35.00

48.00

16.50

13.20

53.50

60.30

156.00

114.40

93.60

94.70

213.80

218.00

76.60

8.60

93.30

2

2

5

6

12

12

12

13

17

17

6

1

9

88.20

33.30

81.80

78.60

113.30

189.40

76.60

128.70

117.10

108.20

81.80

48.60

189.40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมอก

16

9

8

7

1

0

0

0

0

3

11

19

6

ลูกเห็บ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ฝาคะนอง

0

1

3

5

8

5

4

4

9

12

4

1

5

พายุฝน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

พิสัยรายวันเฉลี่ย

ป

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ความชื้นสัมพัทธ (%)

น้ําระเหย (มม.)
เฉลี่ย-ถาด
ความครึ้มเมฆ (0 - 10)
เฉลี่ย
ทัศนวิสัย (กม.)
เวลา 07.00 เฉลี่ย
ความเร็วลม (น็อต)
ความเร็วลมเฉลี่ย
ทิศทาง
ความเร็วลมสูงสุด
ฝน (มม.)
เฉลี่ย
จํานวนวันที่ฝนตก
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.
จํานวนวันที่เกิด
เมฆหมอก

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
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3.1.5 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน
1) แหลงน้ําตามธรรมชาติ
1.1) แหลงน้ําธรรมชาติที่มิใชทะเล
จังหวัดชลบุรีมีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก แมน้ํา หวย ลําธาร และคลอง จํานวน
ทั้งสิ้น 461 สาย สามารถใชงานไดในฤดูแลง จํานวน 368 สาย และมีแหลงน้ําอื่น ๆ เชน หนองบึง และน้ําพุ
น้ําซับ จํานวนทั้งสิ้น 143 แหง ซึ่งสามารถใชงานไดในหนาแลง จํานวน 133 แหง
สําหรับแหลงน้ําธรรมชาติในเมืองพัทยา จะมีคลองจํานวน 3 แหง ไดแก คลองนกยาง
คลองนาเกลือ และคลองพัทยาใต ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่โครงการ ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติใกลเคียงแตอยางใด
1.2) น้ําทะเล
จังหวัดชลบุรี มีชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียง ไดแก ชายหาด
พัทยา ชายหาดบางแสน ชายหาดจอมเทียน เปนตน
นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรีมีเกาะประมาณ 46 เกาะ
ซึ่งเกาะที่ใหญที่สุด คือ เกาะคราม เกาะสีชัง และเกาะลาน ตามลําดับ ทองทะเลรอบเกาะบางแหงมีแนว
ปะการังและหินใตน้ํา (เอกสารอางอิงที่ 3-6) โดยในป พ.ศ. 2551 กรมควบคุมมลพิษ ไดเก็บตัวอยางน้ําบริเวณ
พัทยาเหนือ (โรงแรมแกรนดพาเลช) ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน พบวา จุดตรวจดังกลาว ในชวงฤดูแลงพบ
ถุงพลาสติกลอยอยูในน้ํา สําหรับคาความเปนกรด - ดาง ออกซิเจนละลาย ของแข็งลอยน้ํา ไขมันหรือน้ํามัน
ความโปรงใส และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงประเภท
ที่ 5 เพื่อการวายน้ํา โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลบริเวณจุดดังกลาว แสดงไดดังตารางที่ 3.1.5-1 และ
ตารางที่ 3.1.5-2
สําหรับแหลงน้ําธรรมชาติที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ ไดแก ชายหาดพัทยา อยูหางจากพื้นที่
โครงการไปทางดานทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 550 เมตร ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เดนสะดุดตาของเมือง
พัทยา เปนหาดรูปโคงครึ่งวงกลม มีถนนเลียบชายหาดตลอดสายยาวประมาณ 4 กิโลเมตร นักทองเที่ยวนิยมไป
เลนน้ํา นั่งพักผอน หรือเลนกีฬาทางน้ําตาง ๆ
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2) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
จังหวัดชลบุรีมีอางเก็บน้ํา จํานวน 7 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ที่มา : ศูนยประสานและ
ติดตามสถานการณน้ํา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2552)
(1) อา งเก็ บ น้ํ า บางพระ ความจุ 117 ล า นลูก บาศก เ มตร มี ปริ ม าณน้ํ า ในอา ง 50.2 ล า น
ลูกบาศกเมตร
(2) อางเก็บน้ําหนองคอ ความจุ 21.40 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําในอาง 13.7 ลาน
ลูกบาศกเมตร
(3) อางเก็บน้ํามาบประชัน ความจุ 16.60 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําในอาง 11.9 ลาน
ลูกบาศกเมตร
(4) อางเก็บน้ําหนองกลางดง ความจุ 7.65 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําในอาง 5.9 ลาน
ลูกบาศกเมตร
(5) อางเก็บน้ําหวยสะพาน ความจุ 3.84 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําในอาง 3 ลานลูกบาศก
เมตร
(6) อางเก็บน้ําหวยขุนจิต ความจุ 4.80 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําในอาง 3.6 ลาน
ลูกบาศกเมตร
(7) อางเก็บน้ําชากนอก ความจุ

7.03

ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําในอาง 5.3 ลาน

ลูกบาศกเมตร
โดยมีอางเก็บน้ําที่อยูในพื้นที่เมืองพัทยา จํานวน 4 แหง ไดแก อางเก็บน้ําหวยขุนจิต อางเก็บ
น้ํามาบประชัน อางเก็บน้ําหวยชากนอก และอางเก็บน้ําหนองกลางดง ซึ่งเปนแหลงน้ําดิบที่สําคัญ ในการผลิต
น้ําประปาของสํานักงานประปาพัทยา

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3.1.5-1

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล บริเวณพัทยาเหนือ (โรงแรมแกรนดพาเลช) ตรวจวัด
ในชวงฤดูแลง เก็บตัวอยาง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2551
คาที่ตรวจวัดได

ดัชนี

พัทยาเหนือ (โรงแรมแกรนดพาเลช)
จากฝงทะเล 10 เมตร

Floatable Solids

พบ (ถุงพลาสติก)

Floatable
Oil & Grease

ไมพบ

ไมมีไ ขมัน หรือ น้ํ ามันที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
ลอยอยูบนผิวน้ํา

0.5

ความโปรงใสเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติไมเกินรอยละ 10

49

ไมเกิน 1,000 MPN/100 มิลลิลิตร

Transparency
(m)
Total Coliform
Bacteria

มาตรฐาน

ไมมีวัตถุที่นารังเกียจลอยอยูบนผิวน้ํา

(MPN/100 ml)
Temperature (oC)

28.5

-

pH

8.2

-

DO (mg/l)

5.3

-

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2551
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงประเภทที่ 5 เพื่อการวายน้ํา

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 3.1.5-2 ผลการวิ เ คราะห คุ ณ ภาพน้ํ า ทะเล บริ เ วณพั ท ยาเหนื อ (โรงแรมแกรนด พ าเลช) ตรวจวั ด
ในชวงฤดูฝน เก็บตัวอยาง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2551
คาที่ตรวจวัดได
ดัชนี

พัทยาเหนือ (โรงแรมแกรนดพาเลช)
จากฝงทะเล 10 เมตร

Floatable Solids

ไมพบ

ไมมีวัตถุที่นารังเกียจลอยอยูบนผิวน้ํา

Floatable
Oil & Grease

ไมพบ

ไมมีไ ขมัน หรือ น้ํ ามันที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
ลอยอยูบนผิวน้ํา

0.4

ความโปรงใสเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติไมเกินรอยละ 10

49

ไมเกิน 1,000 MPN/100 มิลลิลิตร

Transparency
(m)
Total Coliform
Bacteria

มาตรฐาน

(MPN/100 ml)
Temperature (oC)

30.7

-

pH

8

-

DO (mg/l)

6.51

-

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2551
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงประเภทที่ 5 เพื่อการวายน้ํา

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

3-19

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

3.1.6 อุทกวิทยาน้ําใตดิน
การใช น้ํ า บาดาลในจั ง หวั ด ชลบุ รี อยู ใ นพื้ น ที่ ป ระสบป ญ หาด า นภั ย แล ง ซึ่ ง ได แ ก บ ริ เ วณ
กิ่งอําเภอเกาะจันท อําเภอพนัสนิคม และอําเภอพานทอง เปนตน สําหรับสถานการณของน้ําบาดาลในจังหวัด
ชลบุรี ปจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เห็นสมควรใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล สํารวจ
และพัฒนาน้ําบาดาล ขึ้นมาใชเปนแหลงน้ําดิบไดสวนหนึ่ง และไดเจาะบอน้ําบาดาลจํานวน 415 บอ พรอมทั้ง
ติด ตั้งเครื่องสู บน้ํา จํานวน 415 เครื่อง เพื่ อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในภาคอุตสาหกรรม และนิ คม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปจจุบันสามารถสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชไดปริมาณ 206,198 ลูกบาศก
เมตร/วัน (เอกสารอางอิงที่ 3-1)
อนึ่ง ในการดําเนินการของโครงการ ทั้งในชวงกอสรางและในชวงเปดดําเนินการจะไมมีการใช
น้ําบาดาลแตอยางใด เนื่องจากโครงการจะขอใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค สํานักงานประปาพัทยา
รูปที่ 3.1.6-1 แผนที่อุทกวิทยาน้ําใตดิน

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.1.6-1 : แผนที่อุทกวิทยาน้ําใตดิน
ที่มา : ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 8 จังหวัดชลบุรี
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรปาไม
ปาไมในจังหวัดชลบุรีแบงพื้นที่ได 4 ประเภทดังนี้
1) ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 9 แหง ไดแก
(1.1) ปาบางละมุง อยูในเขตอําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ มีพื้นที่ประมาณ 103,000 ไร
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลโปง และตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และ
ในเขตตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ ปจจุบันไมมีสภาพปาเหลืออยู ไดรับการประกาศใหเปนปาสงวนแหงชาติ
เมื่อป พ.ศ.2522 และกอนหนานี้ไดประกาศเปนปาคุมครองเมื่อป พ.ศ. 2495
(1.2) ปาเขาเขียว อยูในเขตอําเภอศรีราชา อําเภอบานบึง และอําเภอเมืองชลบุรี มีพื้นที่
ประมาณ 56,000 ไร ครอบคลุมในเขตตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา ตําบลหนองซ้ําซาก ตําบลบึง ตําบลคลอง
กิ่ว อําเภอบานบึง และตําบลหนองรี ตําบลหนองขาวตอก อําเภอเมืองชลบุรี มีสภาพปาสมบูรณเกือบทั้งหมด
ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ เมื่อป พ.ศ.2508 ซึ่งพื้นที่สวนหนึ่งของปาเขาเขียว คือ สวนสัตวเปดเขาเขียว
เปนสถานที่มีบทบาทในการสรางสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสัตวปานานาพันธุเปดทําการ เมื่อป
พ.ศ. 2521 ครอบคลุมพื้นที่กวา 5,000 ไร มีสัตวปากวา 200 ชนิด มีจํานวนมากกวา 5,000 ตัว มีบริเวณสอง
สัตวประมาณ 200 ไร มีสวนกวางซึ่งเปนสวนกวางแหงแรกของประเทศไทย สําหรับกรงนกใหญและสวนนก
น้ํา มีนกกวา 100 ชนิด จํานวนประมาณ 4,000 ตัว
(1.3) ปาทาบุญมี - บอทอง อยูในเขตอําเภอพนัสนิคม และอําเภอบอทอง มีพื้นที่ประมาณ
171,000 ไร ครอบคลุมในเขตตําบลทาบุญมี ตําบลสระสี่เหลี่ยม ตําบลหนองปรือ ตําบลหนองเหียว และตําบล
หัวถนน อําเภอพนัสนิคม และตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบอทอง มีสภาพปาที่เสื่อมโทรมเหลือพื้นที่ภูเขา
บางสวนที่ยังมีสภาพปาเหลืออยู ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติเมื่อป พ.ศ.2508
(1.4) ปาคลองตะเคียน อยูในเขตอําเภอบอทอง มีพื้นที่ประมาณ 379,000 ไร ครอบคลุม
ในเขตตําบลบอทอง ตําบลพลวงทอง ตําบลเกษตรสุวรรณ ตําบลธาตุทอง และตําบลกวางทองสภาพปาเหลืออยู
แตพื้นที่บนภูเขา ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2511
(1.5) ปาแดง - ชุมชนกลาง อยูในเขตอําเภอหนองใหญ และอําเภอบานบึง มีพื้นที่ประมาณ
161,000 ไร ครอบคลุ ม ในเขตตํ า บลคลองกิ่ ว อํ า เภอบ า นบึ ง และตํ า บลคลองพลุ ตํ า บลห า งสู ง ตํ า บล
หนองเสือชาง ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติเมื่อป พ.ศ.2516

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(1.6) ปาเขาชมพู อยูในเขตอําเภอบานบึง และอําเภอศรีราชา มีพื้นที่ประมาณ 29,000 ไร
ครอบคลุมในเขตตําบลหนองกิ่ว อําเภอบานบึง และตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา ไดประกาศเปนปาสงวน
แหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2516
(1.7) ปาเขาพรุ อยูในเขตอําเภอเมืองชลบุรี และอําเภอศรีราชา มีพื้นที่ประมาณ 5,500 ไร
ครอบคลุมในเขตตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี และตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา มีสภาพปาที่คอนขาง
อุดมสมบูรณ ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติเมื่อป พ.ศ.2516
(1.8) ปาเขาหินดาด - เขาไผ อยูในเขตอําเภอบานบึง มีพื้นที่ 2,125 ไร ครอบคลุมในเขต
ตําบลหนองอิรุณ สภาพปาเหลือเพียงพื้นที่บนภูเขา ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2521
(1.9) ปาเรือแตก อยูในเขตอําเภอบานบึง และอําเภอศรีราชา มีพื้นที่ 1,500 ไร สภาพปา
เหลือเพียงพื้นที่บนภูเขา ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2523
2) เขตหามลาสัตวปา จํานวน 2 แหง ไดแก
(2.1) เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา มีพื้นที่ 11,600 ไร
(2.2) เขตหามลาสัตวปาตําบลหนองจับเตา อําเภอสัตหีบ มีพื้นที่ประมาณ 2,300 ไร
3) เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 1 แหง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว – เขาชมพู เดิม
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว –เขาชมพู เปนปาสงวนแหงชาติ อยูในความดูแลของปาไมเขตศรีราชา ตอมา
กรมปาไมไดจัด ตั้งฝ ายจัดการสัตวปา กองบํารุงขึ้น จึงไดรวมมือกับสมาคมตาง ๆ อาทิ นิยมไพรสมาคม
สนับสนุนใหปาเขาเขียวและเขาชมพู ซึ่งเปนปาผืนสุดทายของจังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา กรม
ปาไมจึงไดดําเนินการประกาศใหปาเขาเขียว-เขาชมพู เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมพู โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 91 ตอนที่ 114 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองรี
ตํ า บลหนองข า งคอก อํ า เภอเมื อ งชลบุ รี ตํ า บลบางพระ ตํ า บลหนองน้ํ า ขาว อํ า เภอศรี ร าชา และ ตํ า บล
หนองซ้ําซาก ตําบลบานบึง ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ปจจุบันมีเนื้อที่รวม 90,437.5 ไร
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมพูมีลักษณะเปนเทือกภูเขาสูงชัน แบงออกเปน 2 สวน ยอดเขาที่สูง
ที่สุดคือ เขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 789 เมตร และอีกยอดหนึ่งเตี้ยกวาเรียกวา เขาชมพู สภาพ
โดยทั่วไปประกอบดวยปาดงดิบแลง ปาดงดิบชื้น และปาเบญจพรรณ คิดเปน 80% ของพื้นที่ทั้งหมด และเปน
ต น กํ า เนิ ด ของลํ า น้ํ า หลายสายที่ ไ หลไปรวมกั น ในอ า งเก็ บ น้ํ า บางพระซึ่ ง เป น แหล ง น้ํ า จื ด ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ของ
ภาคตะวันออก และอางเก็บน้ําหนองคลอ (เอกสารอางอิงที่ 3-6)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

3-23

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

4) วนอุทยาน จํานวน 1 แหง ไดแก วนอุทยานน้ําตกเขาเจาบอทอง อยูในทองที่หมูที่ 2 ตําบล
ธาตุ ท อง อํ า เภอบ อ ทอง จั ง หวั ด ชลบุ รี อยู ใ นพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของป า สงวนแห ง ชาติ ป า
คลองตะเคียน ทองที่ตําบลบอกวางทอง ตําบลธาตุทอง ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี และปา
สงวนแหงชาติปาแดง - ชุมนุมกลาง ทองที่ตําบลหางสูง ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี มี
เนื้อที่ประมาณ 19,473 ไร กรมปาไมไดประกาศจัดตั้งเปนวนอุทยานเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2540 มีลักษณะ
เปนเทือกเขาที่ทอดยาวติด ตอกันสู ง - ต่ํา สลับซับซอนทอดยาวตามแนวเหนือ - ใต ความสูงโดยเฉลี่ยจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 200 - 390 เมตร มีสภาพธรรมชาติและปาไมคอนขางสมบูรณ ภายในพื้นที่วนอุทยาน
ประกอบดวย เทือกเขาเจา เขากลวย เขาอูน้ําพุ เขาโปงเกตุ เขาชะโงก เขาหนองผักหนาม และเขาอางกระเด็น
ลักษณะพื้นที่เปนที่สูงชัน ภูเขามีความลาดชันมากกวา 35 % มีกอนหินและมีหินโผลกระจัดกระจายทั่วไป
(เอกสารอางอิงที่ 3-7)
สําหรับบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองพัทยาไมพบพื้นที่ปาไมบริเวณใกลเคียง
สภาพพื้นที่โครงการปจจุบัน เปนบานพักอาศัยชั้นเดียว บอน้ํา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน โดยสภาพการ
ใชที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ สวนใหญประกอบดวย อาคารพักอาศัย สถานที่พักตากอากาศ โรงแรม กลุม
บานพักอาศัย พื้นที่กําลังกอสราง รานคา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน เปนตน ซึ่งรองรับนักทองเที่ยวเปน
สวนใหญ
3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา
บริเวณพื้นที่ปาไมของจังหวัดชลบุรี สวนใหญเปนปาเบญจพรรณ ซึ่งปาไมที่ยังมีความอุดม
สมบู ร ณ และเป น แหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ สํ า คั ญ ของสั ต ว ป า และนกชนิ ด ต า ง ๆ
ได แ ก ป า สงวนแห ง ชาติ
ปาเขาเขียว - เขาชมพู ซึ่งจัดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา มีพื้นที่รวมประมาณ 90,400 ไร และเปนพื้นที่ตั้งของ
สวนสั ต ว เ ป ด เขาเขี ย ว เป น สถานที่ มี บ ทบาทในการสร า งสมดุ ล ทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี สั ต ว ป า
นานาพันธุ เปดทําการเมื่อป พ.ศ. 2521 ครอบคลุมพื้นที่กวา 5,000 ไร มีสัตวปากวา 200 ชนิด มีจํานวน
มากกวา 5,000 ตัว มีบริเวณสองสัตวประมาณ 200 ไร มีสวนกวางซึ่งเปนสวนกวางแหงแรกของประเทศไทย
สําหรับกรงนกใหญและสวนนกน้ํา มีนกกวา 100 ชนิด จํานวนประมาณ 4,000 ตัว (เอกสารอางอิงที่ 3-7)
นอกจากนี้ บริเวณเขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําบางพระ ยังสามารถพบสัตวจําพวกนกมีมากกวา
130 ชนิด เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ อางเก็บน้ําเปนสวนปาซึ่งมีลักษณะเปนปาละเมาะรมรื่น จึงเปนที่อยูอาศัยของ
นกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางปา ชะมด ลิงลม เสือปลา
กระตาย อีเห็น คางคาว เปนตน (เอการอางอิงที่ 3-7)
สําหรับบริเวณพื้นที่โครงการมิไดเปนพื้นที่ปาไม ดังนั้น จึงไมพบสัตวปาแตอยางใด
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3.2.3 การกัดเซาะชายฝง
จากรายงานการสํารวจแนวชายฝงทะเลสภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล และโครงสรางชายฝงทะเล
โครงการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยใชอากาศยาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมกับ
สํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 6 – 18
สิงหาคม พ.ศ. 2550 พบวา แนวชายฝงจังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร ซึ่งแนวชายฝงอยูใน
แนวเหนือ - ใต มีภูเขาริมทะเล ทําใหแนวชายฝงเปนอาวขนาดเล็กตอเนื่องกันจนไปสุดเขตจังหวัดที่อําเภอ
สัตหีบตอนบนในเขตตําบลคลองตําหรุ หนองไมแดง บางทราย บางปลาสรอย บานสวน และเสม็ด จนสุด
ปลายแหลมเขาสามมุก อําเภอเมือง เปนหาดโคลนเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากตะกอนปากแมน้ําบางปะกง ทําให
มีพื้นที่ปาชายเลนงอกสะสมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรียังถมทะเลในสวนนี้เพิ่มเพื่อขยายตัวเมืองดวย
สวนแนวชายฝงที่เหลือลงไปทางใตเปนหาดทรายทั้งหมด
โดยเฉพาะแนวชายฝงจังหวัดชลบุรี มีการใช
ประโยชนที่หลากหลายทั้งดานการทองเที่ยว อุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค ชุมชน และทาเทียบเรือขนาด
ใหญ
อยางไรก็ตาม บริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรีไมพบการกัดเซาะชายฝงรุนแรง มีเฉพาะบางพื้นที่พบ
การกัดเซาะในบริเวณที่กอสรางรุกล้ําทะเล เชน พัทยา หาดจอมเทียน ตําบลนาจอมเทียน อําเภอบางละมุง
เทานั้น (ดูรูปที่ 3.2.3-1 ถึง 3.2.3-3 ประกอบ)

รูปที่ 3.2.3-1 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล เปนแหลงชุมชน ตลาดและโรงแรม บริเวณบางละมุง อําเภอบางละมุง
รูปที่ 3.2.3-2 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล เปนแหลงทองเที่ยว และโรงแรม บริเวณตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง
รูปที่ 3.2.3-3 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล เปนแหลงทองเที่ยว และโรงแรม บริเวณอาวพัทยา
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3.2.4 ทรัพยากรชายฝงทะเล
ทรัพยากรชายฝงทะเลเปนระบบนิเวศวิทยาของความสัมพันธในการอยูรวมกันระหวางสิ่งมีชีวิต
และสภาพแวดลอมในบริเวณเชื่อมตอระหวางระบบนิเวศวิทยาทางบก และระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ความ
สมดุลของระบบนิเวศชายฝง จะสงผลใหเกิดความอุดมสมบูรณ และความหลากหลายในทองทะเล ระบบนิเวศ
ชายฝงทะเลที่สําคัญ ไดแก ระบบนิเวศปาชายเลน แนวปะการัง หญาทะเล สาหรายทะเล และหาดทราย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ปาชายเลน
ปาชายเลน เปนปาไมที่ไมผลัดใบ บางครั้งเรียกปาเลนน้ําเค็มหรือปาโกงกาง มีเหลืออยู
ประมาณ 900 ไร อยูบริเวณคลองตําหรุถึงคลองเกลือในเขตอําเภอเมืองชลบุรี มีลักษณะเปนหยอมเล็ก ๆ มี
ความสมบูรณของปาในระดับต่ํามาก พันธุไมที่สําคัญ ไดแก แสม และโกงกาง โดยจากการศึกษาไมพบพื้นที่
ปาชายเลนในบริเวณใกลเคียงโครงการแตอยางใด
2) ชายหาด
ชายหาดของจังหวัดชลบุรี ที่เปนชายหาดทรายสวยงามมีชื่อเสียง เปนที่นิยมไปทองเที่ยวกัน
เปนจํานวนมาก ประกอบดวย
(1) หาดบางแสน อยูหางจากตัวเมืองชลบุรี ไปทางทิศใตประมาณ 13 กิโลเมตร เปนหาด
ที่ มี ถ นนเลี ย บชายหาดยาวประมาณ 25 กิ โ ลเมตร ป จ จุ บั น ได รั บ การปรั บ ปรุ ง และจั ด ระเบี ย บชายหาด
เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวไปพักผอนและเลนน้ําทะเล
(2) หาดพัทยา เปนหาดทรายที่มีชื่อเสียงทั้งในหมูชาวไทยและชาวตางประเทศเปนชายหาด
ที่ทอดตัวเปนแนวโดยตลอดระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณหาดมีตนไมใหญนอยใหรมเงาเปนที่รมรื่นมี
ถนนเลียบชายหาด สามารถชมความงามของทิวทัศนไดทั้งยามเชาและยามเย็น
(3) หาดจอมเทียน ตอจากหาดพัทยาไปทางใต ตามเสนทางถนนพระตําหนักประมาณ
5 กิโลเมตร จะถึงหาดจอมเทียนซึ่งมีความเปนธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด สงบเงียบ ชายหาดยาวประมาณ
6 กิ โ ลเมตร บริ เ วณชายหาดมี ต น ตาลขึ้ น เป น แถวแนวยาว เป น ที่ นิ ย มของนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติ
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3) แนวปะการัง
สังคมของแนวปะการัง ประกอบดวย สิ่งมีชีวิตตาง ๆ หลายชนิด อาศัยอยูรวมกัน สิ่งมีชีวิต
ที่สําคัญที่ทําใหเกิดแนวปะการัง คือ ตัวปะการัง ซึ่งเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง แตมีโครงสรางเปนหินปูนที่
ตัวปะการังสามารถสรางขึ้นมาเอง โดยอาศัยแคลเซียมจากน้ําทะเล แนวปะการังมีประโยชน คือ เปนแหลง
อาศัย หลบซอน และแพรขยายพันธของสัตวน้ํานานาชนิด ชวยลดความรุนแรงของคลื่นที่มีตอชายฝงทะเล
เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเพื่ อ การพั ก ผ อ นหย อ นใจ และเป น แหล ง ศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย ด า นนิ เ วศวิ ท ยาชายฝ ง
(เอกสารอางอิงที่ 3-8)
จากแผนที่แนวปะการังในนานน้ําไทย เลมที่ 1 อาวไทย จัดทําโดยศูนยพัฒนาประมงทะเล
อาวไทยฝงตะวันออก และศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง พบวา แนวปะการังในจังหวัดชลบุรี
กระจายอยูทั่วไปบริเวณชายฝงของเกาะตางๆ ประมาณ 35 เกาะ ตั้งแตเกาะสีชังลงไปจนถึงเกาะแสมสารอยูใน
ระดับน้ําลึก 5 เมตร บริเวณใกลชายฝงสวนใหญเปนกลุมปะการังบนพื้นทราย (patch reef) สวนบริเวณดาน
นอกหางจากชายฝงออกมา แนวปะการังมีการพัฒนาจนเปนแนวปะการังริมฝง (fringing reef) อยางไรก็ตาม
แนวปะการั ง หลายบริ เ วณมี ก ารพั ฒ นาอยู ใ นระดั บน้ํ า ตื้ น มาก ส ว นใหญ ลึ ก เพี ย ง 2-3 เมตรเทา นั้ น ทํ า ให
ไมสามารถแบงเปนโซนพื้นราบ (reef flat) และโชนลาดชัน (reef slope) ไดชัดเจนนัก
แนวปะการังในจังหวัดชลบุรีเปนบริเวณที่มีการใชประโยชนในกิจกรรมหลายรูปแบบ มีทั้ง
การประมงชายฝ ง การท อ งเที่ ย วในแนวปะการั ง และการพั ฒ นาชายฝ ง ในโครงการพั ฒ นาชายฝ ง ทะเล
ภาคตะวันออก ทําใหมีผลกระทบตอแนวปะการัง อีกทั้งจังหวัดชลบุรีเปนที่ตั้งของสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา และสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แนว
ปะการังบริเวณนี้ จึงเปนแนวปะการังที่มีการศึกษาวิจัยมากที่สุดในอาวไทย ทั้งในดานโครงสราง ชนิด สภาพ
แนวปะการัง ชีววิทยาของปะการัง ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย และการฟนฟูแนวปะการัง (ดรงค 2540;
พรศรี 2527; วิภูษิต 2535 และ 2537; สรวิศ 2531; สิทธิพันธ 2535; อานุภาพ 2539; Sakai et al., 1986;
Sudara et al., 1991) แนวปะการังจังหวัดชลบุรี แบงขอบเขตพื้นที่ออกไดเปนหมูเกาะตามชายฝงรวม 5 หมู
เกาะคือ (ดูรูปที่ 3.2.4-1 ถึง 3.2.4-5)
(1) หมูเกาะสีชัง เปนหมูเกาะที่อยูดานบนสุดของอาวไทยตอนบนหางฝงอําเภอศรีราชาไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะขนาดตางๆ รวมกัน 8 เกาะ คือ เกาะสีชัง เกาะ
ยายทาว เกาะคางคาว เกาะทายตาหมื่น เกาะขามใหญ เกาะขามนอย เกาะปรง และเกาะรานดอกไม รูปรางของ
หมูเกาะสี ชังมีลักษณะยาว เรีย งตัวในแนวทิศเหนือ-ใต ทางดานทิศตะวัน ออกของเกาะสีชังเปน รองน้ําลึก
มีเรือสินคาขนาดใหญจอดหลบคลื่นลมและขนถายสินคาอยูเปนประจํา น้ําทะเลมีตะกอนคอนขางขุนและมีความ
เค็มต่ํากวาทะเลเปด ดังนั้น จึงพบแนวปะการังอยูเพียงไมกี่บริเวณ สวนใหญพบอยูทางดานทิศใตของหมูเกาะ
เชน แนวปะการังบริเวณรอบเกาะคางคาว เกาะยายทาว และเกาะรานดอกไม
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ลักษณะชายฝงของหมูเกาะสีชังสวนใหญเปนหาดหิน ทางดานทิศตะวันตกของหมูเกาะ
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงฤดูฝน ชายฝ งสวนใหญเ ปนชายฝงหาดหินและผาหิน มี
ปะการังเติบโตอยูบนแนวโขนหินริมฝงกวางประมาณ 30 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ําลึก 2 เมตร เชน บริเวณ
ชายฝงดานทิศตะวันตกของเกาะคางคาว สําหรับทางดานทิศตะวันออกในบางบริเวณพบแนวปะการังอยูในพื้น
ทะเลที่มีความลาดชันพอสมควรและกวางประมาณ 50-70 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ําลึก 3-4 เมตร เชน ชายฝง
ดานทิศตะวันออกของเกาะคางคาว
ชนิดของปะการังที่พบเดนๆ เปนแนวปะการังกอนขนาดเล็กจนถึงขนาดปานกลาง เชน
ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และพบปะการังทั้งแบบแผนและแบบพุม เชน
Pavona sp., Turbinaria sp. และ Pocillopora damicornis โดยบริเวณใกลฝงพบอยูบนหาดหินติดชายฝง และ
มีขนาดของปะการังกอนเล็กกวาบริเวณหางฝง ในบางบริเวณแนวนอกสุดของขอบแนวปะการังอาจพบปะการัง
กอนขนาดใหญ เชน Platygyra sp. และ P. lutea กระจายอยูบางบนพื้นที่เปนทราย
จากการประเมิ น สภาพความสมบู ร ณ ข องแนวปะการั ง บริ เ วณเกาะค า งคาวด า นทิ ศ
ตะวันออก พบวาสัดสวนพื้นที่ปกคลุมของปะการังมีชีวิตกับปะการังตาย (percentage cover of live coral :
dead coral) มีคามากที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆ ในหมูเกาะสีชัง โดยปริมาณปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่อยู
ระหวาง 50-70% และปะการังตายปกคลุมอยูระหวาง 10-20% ที่เหลือเปนหินและทราย สวนบริเวณดานเหนือ
ของเกาะคางคาวเปนอาวกวาง พบกลุมปะการังบนพื้นทรายหางจากฝงประมาณ 100 เมตร ปะการังมีชีวิต
ปกคลุมอยูระหวาง 25-30% และปะการังตายอยูระหวาง 10-15% โดยมีพื้นทรายประมาณ 50-60% ดานทิศ
ตะวันตกของเกาะคางคาวมีแนวปะการังกระจายอยูบนพื้นที่เปนหินปนกับทราย ที่โชนลาดชันมีปะการังมีชีวิต
ปกคลุมประมาณ 20-25% สภาพของแนวปะการังบริเวณเกาะคางคาวโดยทั่วไปจัดอยูในสภาพสมบูรณดีถึง
สมบูรณดีมาก
สําหรับกลุมเกาะที่อยูดานทิศตะวันออกของเกาะสีชัง พบแนวปะการังกระจายอยูบาง
เชน เกาะรานดอกไม มีแนวปะการังอยูเกือบรอบเกาะและพบปะการังคอนขางหลากหลายชนิดมากรวมทั้ง
ปะการังออนดอกเห็ด (Sarcophyton sp.) ดวย ที่โซนลาดชันปริมาณปะการังมีชีวิตอยูระหวาง 25-30% สวน
บริเวณเกาะขาม เกาะขามนอย และเกาะปรง พบกลุมปะการังบนพื้นทรายหางจากชายฝงประมาณ 50-60 เมตร
ปะการังที่พบเกือบทั้งหมดเปนพวกปะการังโขด (P. lutea) ขนาดปานกลาง และแนวปะการังในกลุมเกาะนี้
สวนใหญอยูในสภาพสมบูรณปานกลางถึงสมบูรณดี
โดยสรุ ป หมู เ กาะสี ชั ง มี แ นวปะการั ง พั ฒ นาได ค อ นข า งจํ า กั ด มี พื้ น ที่ แ นวปะการั ง
คอนขางนอยเพีย ง 0.63 ตารางกิโลเมตร และกระจายอยูในไม กี่บริเวณเท านั้ น เนื่องจากบริ เวณที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรของหมูเกาะนี้อยูดานในสุดของอาวไทยตอนบน จึงมักไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของความ
เค็มและปริมาณตะกอนที่ไหลมาจากแมน้ําหลายสาย อยางไรก็ตาม ในบางบริเวณที่แนวปะการังมีการพัฒนาได
เชน บริเวณเกาะคางคาว พบวา สภาพของแนวปะการังจัดอยูในสภาพสมบูรณดี
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(2) หมูเกาะลาน อยูหางฝงเมืองพัทยาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร บนเกาะ
ลาน มีชุมชนอาศัยอยูค อนข างหนาแนน ขนาดของเกาะเล็ กกว า เกาะสี ชังเล็ ก นอย (ประมาณ 5.5 ตาราง
กิโลเมตร) เกาะลานเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชลบุรี มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
นิยมเดินทางมาเที่ยวตามชายหาดและชมปะการังบริเวณนี้เปนจํานวนมาก ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะลานมีเกาะขนาดเล็ก 2 เกาะ คือ เกาะสาก และเกาะครก สวนดานทิศเหนือของเกาะลานหางออกไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเกาะขนาดเล็กอยูกลางทะเล เรียกวา เกาะนก และอีกเกาะหนึ่งซึ่งมีลักษณะเปน
กองหินอยูหางจากอาวพัทยา 2 กิโลเมตร เรียกวา เกาะจุน รวมกันแลวมีเกาะขนาดตางๆ รวม 5 เกาะ คือ
เกาะลาน เกาะสาก เกาะครก เกาะนก และเกาะจุน
ลัก ษณะชายฝงของหมูเกาะลาน มีทั้ งชายหาดที่ เ ปนหิ นและหาดทรายอยู ห ลายแหง
รอบเกาะ พบแนวปะการังกอตัวตามชายฝงอยูเกือบรอบเกาะ เนื่องจากอยูใกลฝงและมีหมูเกาะดานนอกเปนตัว
กําบังคลื่นลม แนวปะการังมีการพัฒนาไดดีโดยเฉพาะทางดานเหนือและดานตะวันออกของหมูเกาะ ซึ่งชายฝง
มักมีลักษณะเปนอาวกวาง พื้นทะเลมีความลาดชันนอย ทําใหแนวปะการังกอตัวกวางจากฝงไดคอนขางมาก
ประมาณ 100-150 เมตร และสิ้นสุดที่ระดับน้ําลึก 2-3 เมตรเทานั้น เชน บริเวณหาดสังวาลดานทิศเหนือของ
เกาะลาน สําหรับบริเวณชายฝงดานทิศใตหรือดานทิศตะวันตกของหมูเกาะในบางบริเวณของทั้งเกาะลาน เกาะ
สาก และเกาะครก สามารถพบแนวปะการังกอตัวไดดีเชนกัน แมวาสวนใหญจะมีลักษณะเปนชายหาดหินหรือ
ผาหินก็ตาม แนวปะการังทางดานนี้มีการพัฒนาไดตามความลาดชันของพื้นทองทะเลกวางประมาณ 80 เมตร
ในระดับน้ําที่มีความลึกไดถึง 6 เมตร เชน บริเวณแหลมหาดนวล ดานทิศใตของเกาะลาน
ชนิดของปะการังที่พบทั้งดานทิศเหนือและทิศใตของหมูเกาะลานบริเวณใกลชายฝง
สวนใหญเปนแบบปะการังกอน เชน P. lutea, Platygyra sp., Goniopora sp. และ Favia sp. กอนขนาดเล็ก
ถึงขนาดปานกลาง สวนในระดับน้ําลึกพบปะการังที่มีขนาดใหญขึ้น เชน Symphyllia sp. และบางบริเวณพบ
ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) อยูบาง ปริมาณปะการังมีชีวิตสวนใหญปกคลุมพื้นที่ประมาณ 30-35% ที่
โซนลาดชั น มี ป ะการั ง ตายอยู ร ะหว า ง 15-25% สภาพของแนวปะการั ง โดยทั่ ว ไปจึ ง อยู ใ นสภาพสมบู ร ณ
ปานกลางถึงสมบูรณดี
โดยสรุปหมูเกาะลานมีพื้นที่แนวปะการังคอนขางมากมีรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 2.04
ตารางกิโลเมตร แนวปะการังมีการพัฒนาไดดีเกือบรอบเกาะ เนื่องจากมีหมูเกาะหางฝงชวยกําบังจากอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต บริเวณนี้เปนแหลงที่มีกิจกรรมทองเที่ยวอยางหนาแนนรวมถึงการชมปะการังดวย
การดําน้ําและใชเรือทองกระจก สําหรับการสํารวจครั้งนี้พบวาแนวปะการังในบริเวณหมูเกาะลานยังอยูในสภาพ
สมบูรณดี
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(3) หมูเกาะไผ เปนหมูเกาะที่อยูในความดูแลของทหารเรือ ในอดีตเคยมีชาวประมงอาศัยอยู
บาง แตปจจุบันไดยายออกไปแลว ตัวเกาะไผอยูหางจากเมืองพัทยาประมาณ 25 กิโลเมตร และอยูทางทิศ
ตะวันตกของเกาะลานประมาณ 12 กิโลเมตร มีขนาดใกลเคียงกับเกาะลาน (ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร)
ประกอบดวยเกาะขนาดตาง ๆ เรียงตัวลงมาจากทิศเหนือไปทิศใตรวม 8 เกาะ ไดแก เกาะเหลื่อม เกาะเหลื่อม
นอย เกาะไผ เกาะหูชาง เกาะกลึงบาดาล เกาะมารวิชัย เกาะริ้น และเกาะรางเกวียน
ลักษณะชายฝงของเกาะไผทั้งสองดานแตกตางกันอยางชัดเจน คือ ดานทิศเหนือและ
ดานทิศตะวันออกเปนหาดทรายหรือหาดหิน สวนชายฝงดานทิศตะวันตกสวนใหญเปนหนาผาหินและพื้นทะเล
มีความลาดชันคอนขางมาก พบแนวปะการังอยูทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกของเกาะเทานั้น สวนดานทิศ
ตะวันตกเปนกลุมปะการังบนแนวโขดหิน ดานทิศเหนือของเกาะไผมีลักษณะเปนอาวและพื้นทะเลมีความ
ลาดชันคอนขางนอย เชน บริเวณหาดทรายรี พบแนวปะการังยาวตลอดชายฝงกวางประมาณ 100-130 เมตร
สิ้นสุดที่ระดับน้ําลึก 4 เมตร สวนดานทิศตะวันออกของเกาะไผมีอาวขนาดใหญเชนกัน พบแนวปะการังเจริญ
ไดดีเชนเดียวกับดานทิศเหนือ แตแนวปะการังมีขนาดเล็กกวา เชน บริเวณหาดทรายทอง พบแนวปะการังเปน
แนวกวางประมาณ 50-70 เมตร สิ้นสุ ดที่ ระดับน้ํ าลึก 1-2 เมตร แนวปะการังสวนใหญมีสภาพคอนขาง
สมบูรณดี ที่โซนลาดชันมีปะการังที่มีชีวิตประมาณ 25-35% ชนิดของปะการังสวนใหญเปนปะการังกอนขนาด
กลางหลายชนิด เชน P. lutea, Galaxea sp., Lobophyllia sp., Platygyra sp. และ Favia sp. สวนบริเวณ
ดานนอกของแนวปะการังพบปะการังกอนขนาดใหญ และมีปะการังโตะ (Acropora spp.) อยูบาง สําหรับดาน
ทิศใตและดานทิศตะวันตกของหมูเกาะนี้ สวนใหญเปนหาดหินหรือผาหิน พบปะการังมีชีวิตเพียง 10-20%
เจริญอยูอยางจํากัดในบริเวณใกลชายฝง
สําหรับชายฝงของเกาะตางๆ ที่อยูทางดานทิศใตของเกาะไผ เชน เกาะกลึงบาดาล เกาะ
มารวิชัย และเกาะริ้น สวนใหญมีลักษณะเปนชายหาดหินและมีน้ําคอนขางลึกโดยเฉพาะทางดานทิศตะวันตก
มักมีลักษณะเปนกลุมปะการังบนแนวโขดหินที่พัฒนาไดตามหาดหินใกลชายฝงหางฝงไมเกิน 50 เมตร ใน
บางแหงปะการังเจริญไดเปนกลุมบนพื้นทราย บริเวณใกลหนาผา แนวปะการังสวนใหญอยูติดฝงหรือหนาผา
ริมฝง นอกจากนี้ ยังมีเกาะที่มีลักษณะเปนหินกลางน้ําหลายเกาะซึ่งพบแนวปะการังพัฒนาไดบางตามความลึก
ชนิดของปะการังสวนใหญเปนปะการังโขด (P.Lutea) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สภาพแนวปะการังในหลาย
เกาะอยูในสภาพสมบูรณปานกลาง
โดยสรุปหมูเกาะไผมีพื้นที่แนวปะการังรวมกันประมาณ 1.22 ตารางกิโลเมตร แนว
ปะการังที่อยูดานที่มีกําบังคลื่นลมมีการพัฒนาไดดีกวาแนวปะการังที่อยูดานซึ่งไดรับลมมรสุมอยางชัดเจนตาม
ลักษณะพื้นทะเลและสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร เนื่องจากเปนหมูเกาะที่อยูนอกชายฝงและมีระดับน้ําคอนขางลึก
อิทธิพลของลมมรสุมจึงเปนปจจัยจํากัดการกระจายของแนวปะการัง สภาพของแนวปะการังยังจัดอยูในสภาพ
สมบูรณดี
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(4) หมูเกาะคราม หมูเกาะครามตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอสัตหีบ หางฝงประมาณ
5 กิโลเมตร หมูเกาะนี้ไมมีชาวบานอาศัยอยูเพราะเปนพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบ และเปนบริเวณที่มีเตาทะเล
ธรรมชาติวางไขมากที่สุดแหงหนึ่งในอาวไทย โดยมีทหารเรือเปนผูดูแลอยูตลอดเวลา ขนาดของเกาะคราม
มีพื้นที่คอนขางใหญ (ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร) หมูเกาะครามประกอบดวยหมูเกาะเล็กๆ ที่อยูรอบเกาะ
ครามอีก 2 เกาะ คือ เกาะครามนอยและเกาะอีรา ลักษณะทั่วไปของชายฝงเกาะครามเปนชายหาดทรายสลับกับ
หนาผาหินอยูรอบเกาะ แนวปะการังที่พบทั้งหมดอยูทางดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออกของเกาะเทานั้น
เนื่องจากเปนดานที่กําบังคลื่นลมมรสุม สวนดานทิศใตและดานทิศตะวันตกไมพบแนวปะการังเลย
ดานทิศเหนือของเกาะคราม มีแนวปะการังพัฒนาไดดีอยูเกือบตลอดชายฝงบนพื้นทะเล
ที่มีความลาดชันไมมากนัก เชน บริเวณอาวพุดซาวันทางดานทิศเหนือของเกาะคราม พบแนวปะการังในอาว
พุดซาวัน มีหลายชนิด สวนใหญเปนพวก ปะการังชองเล็ก (Montipora sp.) ปะการังแผนลายดอกไม (Pavona sp.)
ปะการังโขด (P. lutea) ปะการังถวยสมอง (Lobophyllia sp.) ปะการังสมอง (Symphyllia sp.) ปะการัง
ดอกไมทะเล (Goniopora sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora sp.) และปะการังโตะ (Acropora spp.) ที่โซน
ลาดชันปริมาณปะการังมีชีวิตปกคลุมอยูประมาณ 30-50% สวนปะการังตายอยูระหวาง 15-30% แนวปะการัง
สวนใหญมีสภาพสมบูรณดี
ดานทิศตะวันออกของเกาะคราม พื้นทะเลมีความลาดชันนอยมากและแนวปะการัง
พัฒนาออกจากชายฝงไดคอนขางมาก กวางประมาณ 200-600 เมตร เชน บริเวณหาดหนาบาน อยูทางดานทิศ
ตะวันออกตอนบนของเกาะคราม แนวนอกสุดของแนวปะการังอยูหางจากชายฝง 230 เมตร เทานั้น ชนิดของ
ปะการังที่พบสวนใหญเปน ปะการังเขากวาง (Acropora formos และ A. nobilis) ปะการังโตะ (A. hyacinthus)
และปะการังเขากวางทรงพุม (A. humilis) และยังพบปะการังสมองรองเล็ก (Platygyra sp.) ปะการัง
ดอกไมทะเล (Goniopora sp.) ปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) และปะการังชองเล็ก (Montipora sp) อยูบาง
ที่โซนลาดชันปริมาณปะการังมีชีวิตประมาณ 50-60% ปะการังตาย 20-30% แนวปะการังมีสภาพคอนขาง
สมบูรณดีเชนกัน
สํ า หรั บ เกาะอี ร า พบแนวปะการั ง อยู ท างทิ ศ ตะวั น ออกเช น กั น แนวปะการั ง กว า ง
ประมาณ 100 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ําลึก 3 เมตร สภาพแนวปะการังสวนใหญอยูในสภาพสมบูรณปานกลาง
ชนิดของปะการังสวนใหญเปนพวกปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังชองเล็ก (Montipora sp.)
ปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) และปะการังกอนหลายชนิด (P.lutea,Platygyra sp. และ Galaxea sp.) ดาน
ทิศใตและดานทิศตะวันตกของเกาะครามและเกาะอีราไมพบแนวปะการังเลย สวนบริเวณเกาะครามนอยมี
ปะการังกระจายเปนกลุม ๆ บนพื้นทราย
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โดยสรุปหมูเกาะครามมีพื้นที่แนวปะการังรวมกับประมาณ 2.31 ตารางกิโลเมตร มี
แนวปะการังพัฒนาไดดีโดยเฉพาะทางดานทิศตะวันออกของหมูเกาะ และเนื่องจากบริเวณนี้เปนพื้นที่ควบคุม
ของกองทัพเรือ จึงเปนบริเวณที่ไมมีการทําการประมงหรือใชประโยชนทางการทองเที่ยวมากนัก สงผลให
ปะการังอยูในสภาพคอนขางดีและมีความหลากหลายของชนิดปะการังคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งปะการัง
เขากวางที่พบบริเวณนี้ถือวามีความสมบูรณและหลากหลายชนิด
(5) หมูเกาะแสมสาร-สัตหีบ อยูทางดานทิศใตของอําเภอสัตหีบ เปนหมูเกาะที่อยูนอกสุด
ของอาวไทยตอนบน ในอดีตบริเวณนี้เคยมีชาวประมงอาศัยอยูตามเกาะตางๆ หลายแหง ปจจุบันเกาะทุกเกาะอยู
ในความดูแลของทหารเรือ อยางไรก็ตาม ก็ยังมีหมูบานชาวประมงขนาดใหญอาศัยอยูตามชายฝงแหลมแสมสาร
บริเวณที่ทําการสํารวจในหมูเกาะนี้ ประกอบดวยเกาะใหญเกาะเล็กหลายเกาะซึ่งรวมทั้งเกาะที่อยูในอาวสัตหีบ
ในเขตของฐานทัพเรือดวย รวมทั้งสิ้น 16 เกาะ ไดแก เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะขาม เกาะจระเข เกาะฉาง
เกลือ เกาะโรงหนังโรงโขน เกาะจวง เกาะจาน เกาะเกล็ดแกว เกาะพระ เกาะพระนอย เกาะเตาหมอ เกาะยอ
เกาะอีเลา เกาะหมู และเกาะแมว
ลักษณะชายฝงของหมูเกาะแสมสาร-สัตหีบ คลายคลึงกับหมูเกาะอื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี
คือ ลักษณะพื้นทองทะเลดานทิศตะวันออก และดานทิศเหนือสวนใหญเปนพื้นทรายและมีความลาดชันคอนขาง
นอย สวนทางดานทิศตะวันตกและดานทิศใตสวนใหญเปนชายหาดหินหรือผาหิน พื้นทะเลมีความชันมากและ
เปนดานที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหแนวปะการังมีการพัฒนาอยูเฉพาะใกลแนวชายฝง
ชายฝงดานทิศเหนือและทิศตะวันออกของหมูเกาะแสมสาร-สัตหีบ มีลักษณะพื้นทะเล
คอนขางราบ เชน บริเวณหาดดานทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร พบแนวปะการังกวางประมาณ 100-200
เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ําลึก 1-2 เมตร โซนพื้นราบที่ใกลชายฝงสวนใหญเปนซากของปะการังที่ตายแลวและถูก
ปกคลุมดวยพรมทะเล (zoanthid) สวนบริเวณโซนลาดชันพบปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ประมาณ 15-25%
สวนใหญเปนปะการังโขด (P.lutea) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยทั่วไปสภาพแนวปะการังคอนขางเสื่อมโทรม
ในหมูเกาะแสมสารบริเวณที่มีแนวปะการังอยูในสภาพสมบูรณมีเพียงไมกี่แหง เชน
บริเวณเกาะขาม และเกาะเล็กๆ ที่อยูทางดานทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร แนวปะการังบริเวณนี้อยูในระดับ
น้ําลึกประมาณ 3-4 เมตร กวางประมาณ 100-120 เมตร บริเวณดานทิศเหนือของเกาะขามมีลักษณะเปนอาว
กวาง แนวปะการังอยูในระดับน้ําประมาณ 4 เมตร ชนิดปะการังที่พบเกือบทั้งหมดเปนพวกปะการังเขากวาง
(A.formosa และ A.nobilis) และปะการังโตะ (A.hyacinthus) ที่โซนลาดชันมีปริมาณปะการังมีชีวิตปกคลุม
พื้นที่อยูระหวาง 40-50% สวนปะการังตาย 20-30%

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

สําหรับเกาะตางๆ ดานทิศใตของเกาะแสมสาร เชน เกาะฉางเกลือ เกาะจวง และเกาะ
จาน และเกาะในอาวสัตหีบ เชน เกาะพระ เกาะเตาหมอ เกาะหมู เกาะยอ และเกาะจระเข เปนตน ทางดาน
ทิศใตเปนกลุมปะการังบนโขดหินที่อยูในสภาพคอนขางเสื่อมโทรม สวนดานทิศเหนือ สวนใหญเปนกลุม
ปะการังบนพื้นทราย มีปะการังอยูคอนขางนอย
โดยสรุ ป จากการสํา รวจพื้ น ที่แ นวปะการัง ในหมู เ กาะแสมสาร-สั ตหีบ ทั้ง 16 เกาะ
พบวามีพื้นที่แนวปะการังรวมกันเพียงประมาณ 1.39 ตารางกิโลเมตร สภาพแนวปะการังในหมูเกาะนี้สวนใหญ
มีสภาพคอนขางเสื่อมโทรม สาเหตุนาจะเกิดจากในบริเวณนี้เปนแหลงชุมชนของชาวประมงขนาดใหญ มีเกาะ
แกงตางๆ สําหรับกําบังคลื่นลมและจอดเรือประมง รวมทั้งยังเปนเขตที่ตั้งของฐานทัพเรือ ทําใหกิจกรรมตางๆ
เชน การทิ้งน้ําเสียจากชุมชน การขุดรองน้ําเพื่อเดินเรือหรือการสรางเขื่อนกันคลื่น อาจสงผลกระทบตอการ
เจริญและพัฒนาของแนวปะการังโดยตรง
สําหรับโครงการ มิไดมีแนวเขตที่ดินติดกับแนวชายฝงทะเล แตจะอยูหางจากแนวชายฝง
บริเวณหาดพัทยาประมาณ 550 เมตร ซึ่งจากแผนที่ดังกลาวขางตน ไมพบแนวปะการังบริเวณริมชายฝงดังกลาว
โดยแนวปะการั ง ที่ อ ยู ใ กล ที่ สุ ด จะอยู ที่ บ ริ เ วณหมู เ กาะล า น ซึ่ ง อยู ห า งจากพื้ น ที่ โ ครงการไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต เปนระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
รูปที่ 3.2.4-1 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะสีชัง
รูปที่ 3.2.4-2 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะลาน
รูปที่ 3.2.4-3 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะไผ
รูปที่ 3.2.4-4 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะคราม
รูปที่ 3.2.4-5 แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะแสมสาร - สัตหีบ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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เกาะขามนอย

แผนที่แสดงสภาพแนวปะการัง
สํารวจเมื่อมีนาคม 2549
โดยวิธี Manta Tow

เกาะปรง
เกาะขามใหญ

เกาะสีชัง

เกาะรานดอกไม

สภาพแนวปะการัง
สภาพสมบูรณดีมาก
สภาพสมบูรณดี
สภาพสมบูรณปานกลาง
สภาพเสือ่ มโทรมมาก
เกาะคางคาว

สภาพเสือ่ มโทรมมาก

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.2.4-1 : แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะสีชงั
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ที่มา : ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง ตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ป พ.ศ. 2549

100°45'0"E

100°50'0"E

เกาะนก
เกาะจุน

13°0'0"N

สภาพแนวปะการัง

เกาะสาก

สภาพสมบูรณดีมาก
สภาพสมบูรณดี

13°0'0"N

เกาะครก
12°55'0"N

12°55'0"N

เกาะลาน

สภาพสมบูรณปานกลาง
สภาพเสือ่ มโทรมมาก
สภาพเสือ่ มโทรมมาก

แนวปะการัง
0 .375.75

12°50'0"N
100°45'0"E

±

1.5 2.25

3
Kilometers

12°50'0"N

100°50'0"E

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.2.4-2 : แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะลาน
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ที่มา : ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง ตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ป พ.ศ. 2549

เกาะเหลื่อมนอย

เกาะไผ

สภาพแนวปะการัง
สภาพสมบูรณดีมาก
สภาพสมบูรณดี

เกาะหูชาง

สภาพสมบูรณปานกลาง

เกาะกลึงบาดาล

สภาพเสือ่ มโทรมมาก
สภาพเสือ่ มโทรมมาก

เกาะมารวิชัย

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.2.4-3 : แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะไผ
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ที่มา : ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง ตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ป พ.ศ. 2549

100°50'0"E

เกาะเกล็ดแกว
12°45'0"N

12°45'0"N

สภาพแนวปะการัง
เกาะครามนอย

สภาพสมบูรณดีมาก
สภาพสมบูรณดี
สภาพสมบูรณปานกลาง

เกาะคราม

สภาพเสือ่ มโทรมมาก
เกาะอีรา

สภาพเสือ่ มโทรมมาก
12°40'0"N

12°40'0"N

แนวปะการัง

±
0 .375.75

1.5

2.25

3
K ilom eters

100°50'0"E

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.2.4-4 : แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะคราม
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ที่มา : ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง ตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ป พ.ศ. 2549

100°55'0"E

เกาะพระ-พระนอย
เกาะเตาหมอ

เกาะหมู

เกาะยอ

สภาพแนวปะการัง
สภาพสมบูรณดีมาก

เกาะอีเลา

เกาะแมว
เกาะจระเข
เกาะแรด

12°35'0"N

สภาพสมบูรณดี

12°35'0"N

เกาะขาม

สภาพสมบูรณปานกลาง

เกาะแสมสาร
เกาะฉางเกลือ

สภาพเสือ่ มโทรมมาก

เกาะโรงหนัง-โรงโขน

สภาพเสือ่ มโทรมมาก

เกาะจวง

เกาะจาน

12°30'0"N

12°30'0"N

แนวปะการัง

±
0 .5 1

2

3

4
K ilometers

100°55'0"E

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.2.4-5 : แผนที่แสดงสภาพแนวปะการังหมูเกาะแสมสาร-สัตหีบ
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ที่มา : ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง ตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ป พ.ศ. 2549

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

3.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.3.1 การใชประโยชนที่ดิน
1) การใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519)
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช 2479 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท า ยพระราชกฤษฎี ก า ให ใ ช
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล
ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521
ขอ 2 ใหกําหนดพื้นที่ตามที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ เปนบริเวณซึ่งอาคารชนิดดังตอไปนี้ จะ
ปลูกสรางขึ้นมิได
(1) โรงทําเนยหรือเนยเทียม
(2) โรงทํากะป น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หรือหอยดอง
(3) โรงฆาสัตว
(4) โรงฟอกหนั ง สั ต ว หรื อ โรงเก็ บ หรื อ สะสมเขาสั ต ว หนั ง สั ต ว กระดู ก สั ต ว
หรือขนสัตว
(5) โรงยอมผาที่ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
(6) โรงนึ่งปลา หรือโรงตมปลา ซึ่งใชแทนการนึ่ง
(7) โรงทําสบู
(8) โรงเคี่ยวไขสัตว หนังสัตว หรือเอ็นสัตว
(9) โรงเคี่ยวหรืออัดเอาน้ํามันทุกชนิด
(10) โรงเผาเปลือกหอย หรือโรงทําปูน
(11) โรงทําแปง
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(12) โรงตมกลั่นสุรา เบียร หรือแอลกอฮอล
(13) โรงเลี้ยงสัตวที่มีเสียง กลิ่น หรือทิ้งน้ําเสียและกอใหเกิดความรําคาญ
(14) โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงที่ผลิตสิ่งของโดยมีเสียง กลิ่น ควัน ฝุนละออง หรือ
ทิ้งน้ําเสียและกอใหเกิดความรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 3 ใหกําหนดบริเวณภายในระยะ 200 เมตร โดยวัดจากเขตควบคุมการกอสรางอาคาร
ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่
ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.
2521 ดานริมทะเล เปนบริเวณซึ่งอาคารชนิดดังตอไปนี้จะปลูกสรางขึ้นมิได
(1) สถานที่เก็บและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
(2) โรงมหรสพ
(3) หองแถว
(4) ตึกแถว
(5) ตลาดสด
(6) โรงซอมหรือโรงพนสีรถยนต จักรยานยนต หรือเรือยนต
(7) โรงเก็บสินคา
(8) อาคารที่มีความสูงจากระดับถนนเกิน 14 เมตร
ขอ 4 ภายในบริเวณตามขอ 3
(1) อาคารที่เปนตึก บาน เรือน หรือโรงที่ปลูกสรางขึ้น ตองมีระยะระหวางอาคารกับ
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3135 ไมนอยกวา 8 เมตร
(2) อาคารที่เปนตึก บาน เรือน หรือโรงที่ปลูกสรางขึ้น ตองมีที่วางอันปราศจากพื้นที่
อาคารปกคลุมไมนอยกวารอยละ 75 ของขนาดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสราง

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงดังกลาว พบวา พื้นที่โครงการอยูภายในแนวเขตตามแผนที่ทาย
พระราชกฤษฎีกา ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง
ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 (ดูรูปที่
2.3-2 ประกอบ) โดยการกอสรางอาคารโครงการจะประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2
อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น แต
ละอาคารมีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ถึงระดับชั้นหลังคา ค.ส.ล.)
มิไดเปนอาคารที่ระบุในขอหาม ตามขอบังคับ ขอ 2 และพื้นที่ดินโครงการมิไดตั้งอยูภายในระยะ 200 เมตร
โดยวัดจากเขตควบคุมการกอสรางอาคาร ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง พ.ศ. 2521 ดานริมทะเล ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงไมขัดตอกฎกระทรวงฉบับ
ดังกลาว
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2) การใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการ ตามผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.
2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบวา “พื้นที่โครงการตั้งอยูในพื้นที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม หมายเลข 3.4 (สีแดง) (ดูรูปที่ 3.3.1-1 ประกอบ) ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู
อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
ฯลฯ
การใชประโยชนที่ดินในระยะ 50 เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(4 ) การประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ
(5) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การประกอบกิจการประเภทหองแถวหรือตึกแถว ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร
การใชประโยชนที่ดินริมฝงคลอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงคลองไมนอยกวา 6
เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
สําหรับโครงการซึ่งประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร
ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น มีจํานวน
หองพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 169 หอง มีลักษณะการดําเนินการเพื่อการอยูอาศัย และไมไดอยูในระยะ 50 เมตร
จากเขตทางทั้ ง สองฟากของทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 3 (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) ถื อ เป น กิ จ การหลั ก ที่ ส ามารถ
ดําเนินการได โดยไมขัดกับขอกําหนดผังเมืองดังกลาว โดยปจจุบันเมืองพัทยา ไดออกหนังสือรับรองการใช
ประโยชนที่ดินใหกับโครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
รูปที่ 3.3.1-1 ที่ตั้ งโครงการตามแผนผั งการใชประโยชนที่ดิ นตามที่ ได จํ าแนกประเภทและแสดงโครงการ
คมนาคม และขนสงทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
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ที่ตั้งโครงการ

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.3.1-1 : ที่ตั้งโครงการตามแผนผังทายกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
ที่มา :

สํานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดชลบุรี
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3) การใชป ระโยชนที่ดิน ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม เรื่อ ง
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
ขอ 1 ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายถึง แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติตามธรรมชาติ
ขอ 2 ใหพื้นที่ที่มีการกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดใหทองที่เมืองพัทยา เปนเขตควบคุมมลพิษ เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ โดยกําหนดเปน 2 บริเวณ ดังตอไปนี้
บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณเมืองพัทยาในสวนที่เปนแผนดินใหญ และใหมี
ความหมายรวมถึงเกาะลาน เกาะครก และเกาะสากดวย
บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณเมืองพัทยาในสวนที่เปนทะเล
ขอ 3 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือเปลี่ยนใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคาร
ดังตอไปนี้
(1) โรงงานอุต สาหกรรมทุก ประเภทหรือ ทุก ชนิด เวน แตใ นบริเ วณพื้น ที่ฟ าก
ตะวัน ออกของทางหลวงแผน ดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุม วิท ) ใหมีโ รงงานอุต สาหกรรมไดเ ฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมตามประเภทหรือชนิด จําพวก และเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัญชี 1 ทายประกาศ
(2) สถานที ่บ รรจุกา ซหรือ สถานที ่เ ก็บ กา ซตามกฎหมายวา ดว ยการบรรจุกา ซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมรวมถึงสถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหารโดยกาซ เวนแตในบริเวณพื้นที่ฟาก
ตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
(3) อาคารปศุสัตวเพื่อการคา เวนแตอาคารปศุสัตวเพื่อการคา ที่มีพื้นที่ทุกชั้นใน
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 200 ตารางเมตร
อาคารปศุสัตวที่ไดรับยกเวนตามวรรคกอน ตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเล
ไมนอ ยกวา 1,000 เมตร และตอ งหา งจากแหลง น้ํา สาธารณะหรือ บอ น้ํา เพื่อ การบริโ ภค ไมนอ ยกวา 30
เมตร รวมทั้งตองมีบอกรองและบอบําบัดมูลสัตวและน้ําเสีย ตลอดจนตองมีมาตรการควบคุมการปลอยทิ้ง
ของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการดวย
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(4) สุสานและฌาปนสถาน เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิม ใน
พื้น ที่เ ดิม พรอ มดว ยระบบควบคุม มลพิษ ทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึง สิ่ง กอ สรา งและอาคาร
ประกอบของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศนั้น
ขอ 4 ภายใตขอบังคับขอ 3 ในพื้นที่ตามขอ 2 บริเวณที่ 1 ที่วัดจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
เขาไปในแผนดินเปนระยะ 100 เมตร หามกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารที่มีความสูง
เกิน 14 เมตร ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลนอยกวา 20 เมตร และมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมนอยกวา
รอยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางนั้น
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
ขอ 5 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามผูใดบุกรุก แผวถาง หรือกอสรางอาคารหรือกอสรางสิ่งใด ๆ
ในบริเวณพื้นที่ปาตามกฎหมายวาดวยปาไม เวนแตเปนการกระทําของทางราชการ
ขอ 6 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามกระทํา หรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(1) การทําเหมือง
(2) การขุด ตัก ดูด หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หินผุ หรือทราย เพื่อการคา
(3) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง เวนแตในบริเวณที่
กําหนดใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการผัง
เมือง
(4) การถม ปดกั้น หรือปรับพื้นที่ ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเปลี่ยน
ทิศทางหรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(5) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ํา หรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว
(6) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 2 ทายประกาศ เพื่อการคา เวนแต
(ก) การครอบครองของทางราชการเพื่อการเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว
สาธารณะ โดยตองไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมงกอน
(ข) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง การครอบครอง และ
การจําหนายที่ไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(7) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเดินทองเที่ยวใตทะเล
(sea walker) การเลนเรือสกูตเตอร เรือลากรม และเจ็ตสกี ยกเวนในพื้นที่บริเวณที่เมืองพัทยากําหนดใหเปนเขต
อนุญาตใหใชเรือลากรมและเจ็ตสกีได
(8) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใด ๆ
ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง ถูกทําลายหรือเสียหาย
การกระทําหรือประกอบกิจกรรมตามวรรคหนึ่งที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอยู
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ขอ 7 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะทําการกอสรางอาคาร หรือดําเนินการ
โครงการหรื อ ประกอบกิ จการในพื้ น ที่ ต ามข อ 2 เสนอรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อมเบื้ อ งต น หรือ รายงาน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม แล ว แต ก รณี ต อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
(1) การก อ สร า งอาคาร หรื อ การดํ า เนิ น การโครงการหรื อ ประกอบกิ จ การ ดั ง นี้
ใหจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ก) โรงงานสงพลังงานไฟฟา (สถานีไฟฟายอย) หรือจําหนายพลังงานไฟฟา
(ข) โรงฆาสัตว
(ค) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรองรับเรือขนาดต่ํากวา 500 กรอส
(ง) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย
ไดไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน
50 ตันตอวัน แตไมรวมถึงโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
(จ) ฌาปนสถานสาธารณะ
(2) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังนี้ ให
จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(ก) อาคารสูง หรื อ อาคารขนาดใหญ พิ เ ศษ ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม
อาคาร
(ข) การก อ สร า งอาคาร หรื อ การดํ า เนิ น การโครงการหรื อ ประกอบกิ จ การ
ประเภทที่มีขนาดเกินกวาที่กําหนดไวใน (1) (ค) และ (ง)
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

3-49

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

การดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารที่กําหนดไวใน (1) และ
(2) ตองดําเนินการตามวรคหนึ่งดวย
ขอ 8 ใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การกระทําหรือการประกอบกิจการใด ๆ
ในเขตพื้นที่ตามขอ 2 ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 9 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ 2 ใหเมืองพัทยามีหนาที่จัดทําแผนภายใตกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนใน
พื้นที่ และมีอํานาจเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ตามแผนงานในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการพัฒนาคุมครองสิ่งแวดลอมพื้นที่ชายหาดในพื้นที่ตามขอ 2 ใหมีสภาพ
สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหแกชุมชนในทองถิ่น
(2) กํ า หนดการใช ป ระโยชน ข องพื้ น ที่ ใ นทะเลในพื้ น ที่ ต ามข อ 2 บริ เ วณที่ 2
เพื่อรักษาสภาพทางธรรมชาติและความปลอดภัยตอการทองเที่ยวในพื้นที่ดังกลาว
ขอ 10 ในพื้นที่ตามขอ 2 หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเรื่องใดไว
โดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม หรือมีมาตรการที่ดีกวาในการคุมครอง
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดในกฎหมายนั้น
ขอ 11 อาคารที่ มี อ ยู แ ล ว ในพื้ น ที่ ที่ กํ า หนดตามข อ 2 ก อ นหรื อ ในวั น ประกาศนี้ บั ง คั บ ใช
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ดังกลาวใหเปนอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 3 และขอ 4
ขอ 12 อาคารที่รับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับและยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้
แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอประกาศนี้ไมได
ขอ 13 ประกาศนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ได มี กํ า หนดห า ป นั บ แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเปนตนไป

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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อนึ่ง ปจจุบันประกาศ ฯ ดังกลาวขางตนไดหมดอายุบังคับใชแลว แตทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได
มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลมที่ 125 ตอนพิเศษ 159 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยมี
ระยะเวลาการใชบังคับมีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551
ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2546 ดังกลาวขางตน โครงการจะ
ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณที่ 1 โดยมิไดอยูในระยะ 100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง และมิไดเปนอาคารที่ระบุ
ในขอหาม ดังนั้น การดําเนินการโครงการจึงไมขัดตอประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดังกลาว
4) การใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ
จากการสํารวจพื้นที่โครงการ พบวา มีการใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนี้
ทิศเหนือ

มีอาณาเขตติดตอกับ

ถนนพัทยาสายสองซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8
เมตร ถัดไปเปนกลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3
ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel &
Resort)

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับ

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2
หลัง พื้นที่วางรอการใชประโยชน อาคารพักอาศัยรวม
แบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(SP. Place) ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวาง
ประมาณ 5 เมตร และพื้นที่กําลังกอสราง

ทิศใต

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ถัดไปเปน
ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวางประมาณ 4.5
เมตร และหองเชา ชั้นเดียว จํานวน 3 หลัง

มีอาณาเขตติดตอกับ

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง
และพื้นที่สวนของกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง
1-2 ชั้น
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ทั้งนี้ จากการสํารวจพื้นที่ของบริษัทที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 สามารถแบง
ประเภทการใชประโยชนที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ขนาดพื้นที่ 3,140,000 ตารางเมตร ตาม
การใชประโยชนของพื้นที่ไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ (ดูตารางที่ 3.3.1 - 1 และรูปที่ 3.3.1 - 2 ประกอบ)
(1) พื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม

2,247,013

ตารางเมตร (รอยละ 71.6)

(2) พื้นที่แหลงน้ํา (ทะเล)

554,880

ตารางเมตร (รอยละ 17.7)

(3) พื้นที่วางรอการใชประโยชน

338,107

ตารางเมตร (รอยละ 10.7)

ตารางที่ 3.3.1-1 การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการรัศมี 1 กิโลเมตร (กอนมีโครงการ)
ประเภทการใชที่ดิน

เนื้อที่ (ตร.ม.)

รอยละ

1) พื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม

2,247,013

71.6

2) พื้นที่แหลงน้ํา (ทะเล)

554,880

17.7

3) พื้นที่วางรอการใชประโยชน

338,107

10.7

รวม

3,140,000

100

รูปที่ 3.3.1-2 การแบงประเภทการใชประโยชนที่ดิน รัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

3-52

7
8
6

1
พื้นที่โครงการ

4

อยเ
พน

ัทยากล
าง

นซ

ถนนพ

ถน

3

ียดช
าง

ถนนพัท

2

5
ยาสาย
3

ถนนพัท
ยาสาย 2

ทะเลอาวไทย

ถนนพัท
ยาสาย 1

9

NORTH
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สัญลักษณ

พื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 2,247,013 ตารางเมตร (รอยละ 71.6)
พื้นที่แหลงน้ํา (ทะเล) 554,880 ตารางเมตร (รอยละ 17.7)
พื้นที่วางรอการใชประโยชน 338,107 ตารางเมตร (รอยละ 10.7)

1

Leelawadee Lagoon Hotel & Resort

6

บิ๊กซี

2

Grand Sole Hotel

7

Amari Orchid Resort

3

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

8

ทิฟฟานีคารบาเรด

4

คารฟูร

9

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร

5

โรงเรียนตันตรารักษ
ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.3.1-2 : การแบงประเภทการใชประโยชนที่ดินรัศมี 1 กิโลเมตร
จากพื้นที่โครงการ
ที่มา : บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด
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3.3.2 การคมนาคม
1) การคมนาคมในจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางสายบางนา - ตราด เปนระยะทาง
ประมาณ 81 กิโลเมตร มีระบบการคมนาคมขนสงที่ทั่วถึงและสะดวกในทุกดาน ทั้งการขนสงทางบก ทางเรือ
และทางอากาศ รวมทั้งมีการขนสงทางทอสําหรับสินคาเหลว ไดแก น้ํามันและสารเคมี ซึ่งปจจุบันใชการขนสง
ทางบกเปนหลัก โดยมีรายละเอียดการขนสงดานตาง ๆ ดังนี้ (เอกสารอางอิงที่ 3 - 2)
(1) การขนสงทางรถไฟ
การขนสงทางรถไฟอาศัยเสนทางรถไฟสายตะวันออก โดยเริ่มตนจากกรุงเทพมหานคร
- ฉะเชิงเทรา - อําเภอศรีราชา เมื่อรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก การรถไฟ
แหงประเทศไทย ไดดําเนินการกอสรางทางรถไฟสายนี้ขึ้น เพื่อรองรับการขนสงสินคาจากทาเรือน้ําลึกสัตหีบ
ท า เรื อ น้ํ า ลึ ก และนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ แ หลมฉบั ง และขนส ง สิ น ค า จากท า เรื อ น้ํ า ลึ ก และนิ ค มอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด โดยมีโครงการสรางทางรถไฟ 3 สาย คือ
- ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ เปนเสนทางรถไฟเลียบชายฝงทะเลดาน
ตะวันออก โดยเริ่มตนจากสถานีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผานอําเภอพานทอง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และ
เขาสูปลายทางที่ทาเรือน้ําลึกสัตหีบ ระยะทางรวมทั้งหมด 134 กิโลเมตร
- ทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง เปนเสนทางรถไฟที่แยกจากรถไฟสาย
ฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ที่บริเวณอําเภอศรีราชา มุงเขาสูทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทาง
ทั้งหมด 9.3 กิโลเมตร
- ทางรถไฟสายสัตหีบ - มาบตาพุด เปนเสนทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา สัตหีบ ที่สถานีเขาชีจรรย (กอนถึงสถานีรถไฟพลูตาหลวง 4 กิโลเมตร) ผานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
แยกเขาสูทาเรือน้ําลึกมาบตาพุด คิดเปนระยะทางทั้งหมด 24.07 กิโลเมตร
(2) การขนสงทางรถยนต
การขนส ง ทางรถยนต เ ป น ระบบการคมนาคมที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของจั ง หวั ด ชลบุ รี
ซึ่งโครงขายการคมนาคมทางบก อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจังหวัดชลบุรี มีถนนที่สรางเสร็จแลว
เปนระยะทาง 759.12 กิโลเมตร แบงเปน ทางหลวงแผนดิน 385.06 กิโลเมตร และเปนทางหลวงจังหวัด
374.06 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผนดินทั้งสิ้น 6 สาย ไดแก
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- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนทางหลวงแผนดินสายแรกของ
ภาคตะวันออก โดยผานอําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ไปสูจังหวัดระยอง
มีระยะทางในเขตจังหวัดชลบุรี 146.52 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 เปนเสนทางแยกจากเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3 ที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ที่อําเภอเมืองระยอง
ใชเชื่อมโยงระหวางบริเวณอุตสาหกรรมหลักแหลมฉบัง เมืองพัทยา บริเวณอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด
และเมืองระยอง มีระยะทางในเขตจังหวัดชลบุรี 52 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 (สุขประยูร) เริ่มตนจากอําเภอเมืองชลบุรีไป
อําเภอพนัสนิคม และไปสิ้นสุดที่อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 22.32 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 (ทางยุทธศาสตร) ผานจังหวัดชลบุรีในเขต
อําเภอพนัสนิคม-อําเภอบอทอง-อําเภอบานบึง-อําเภอศรีราชา-อําเภอบางละมุง มาสิ้นสุดอําเภอสัตหีบ รวม
ระยะทาง 62.62 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 332 เริ่มจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ที่อําเภอ
สัตหีบไปตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 และบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ในอําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง เปนทางเลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบ ระยะทาง 13 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 334 เปนทางที่ตัดขึ้นเพื่อลดระยะทางไปสูจังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เริ่มตนจากอําเภอเมืองชลบุรี ผานอําเภอบานบึง-อําเภอหนองใหญ
ไปสูอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีระยะทาง 88.60 กิโลเมตร
(3) การขนสงทางทอ การปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดรวมลงทุนกับโรงกลั่น และบริษัท
ขายปลีกน้ํามันสําหรับรถยนต สรางระบบการขนสงทางทอขึ้น 2 โครงการ ไดแก
-

โครงการขนสงน้ํามันทางทอ จากอําเภอศรีราชา ไปที่ชองนนทรีในกรุงเทพมหานคร

โดยวางทอตามทางรถไฟ
- โครงการขนส ง น้ํ า มั น ทางท อ จากศรี ร าชาผ า นลํ า ลู ก กา และสิ้ น สุ ด ที่ ส ระบุ รี
โครงการนี้ จ ะควบคุม ระบบการขนส ง โดยคอมพิ ว เตอร การขนส งทางท อชว ยเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพและความ
ปลอดภัยจากการขนสง นอกจากนี้ ยังชวยลดคาใชจายในการขนสงทางบก และลดปญหาการจราจรภายใน
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกลเคียงอีกดวย
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(4) การขนสงทางน้ํา
เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยตอการขนสงทางทะเล กลาวคือ
ดานตะวันออกของจังหวัดเปนชายฝง ที่มีแนวยาวเปนระยะทางหลายรอยกิโลเมตร โดยบางแหงเปนชายหาดที่
สวยงาม และบางแหงเหมาะที่เปนทาเรือ ทําใหชายฝงทะเลของจังหวัดมีทาเทียบเรือประมง และทาเทียบเรือ
สินคา ทั้งที่เปนทาเทียบเรือของเอกชน และทาเทียบเรือพาณิชย สําหรับขนสงสินคาไปตางประเทศ และขนสง
สินคาเลียบตามชายฝงทะเลตะวันออกเขาสูทาเรือกรุงเทพมหานคร
สําหรับทาเรือที่สําคัญในเขตอําเภอศรีราชา ซึ่งเปนทาเรือของเอกชน ไดแก ทาเรือ
ขนส ง น้ํ า มั น ของบริ ษั ท โรงกลั่ น น้ํ า มั น ไทยออยส บริ ษั ท เอสโซ และการป โ ตรเลี ย มแห ง ประเทศไทย
ซึ่งประกอบด ว ย ทาเที ยบเรื อขนน้ํามั น ดิบ และทา เทียบเรือขนน้ํามันกลั่นแลว ทาเรือขนส งมัน สําปะหลั ง
นอกจากนี้ ยังมีทาเทียบเรือผาแดงของบริษัท ศรีราชาฮารเบอร เพื่อทําการขนสงเหล็กเปนหลัก
(5) การขนสงทางอากาศ
จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน 2 แหง ไดแก สนามฝกบินบางพระ และสนามบินอูตะเภา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สนามฝกบินบางพระ ตั้งอยูในเขตอําเภอศรีราชา เปนสนามฝกซอม สําหรับ
เครื่องบินเล็ก ซึ่งไมไดเปดใหบริการขนสงทางอากาศเพื่อการพาณิชยทั่วไป
- สนามบินอูตะเภา ตั้งอยูในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ เขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง อยูในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ เนื่องจากสนามบินอูตะเภาตั้งอยูในเขต
ของทหารเรือ ทําใหการเขา - ออกสนามบินไมสะดวกและใชประโยชนไดไมเต็มที่ แตสามารถใชบริการขนสง
ทางอากาศแกประชาชนในจังหวัดชลบุรีได เนื่องจากอยูหางจากเมืองพัทยาเพียง 45 กิโลเมตร และมีฐานะเปน
สนามบินพาณิชย โดยมีสายการบิน บางกอก แอรเวย เปดบริการรับสงผูโดยสารไปยังเกาะสมุย
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การคมนาคมในเมืองพัทยา

ระบบโครงขายถนนในเมืองพัทยา ประกอบดวย ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสาย
ยอย และถนนซอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ถนนสายประธาน ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนเสนทาง
คมนาคมในการเขา-ออกเมืองพัทยา และเชื่อมตอไปยังอําเภอและจังหวัดอื่น ๆ
(2) ถนนสายหลัก เปนถนนที่ทําหนาที่กระจายการจราจรจากถนนสุขุมวิท เขาไปสูตัวเมือง
พัทยา โดยผานยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย เขาสูศูนยกลางเมืองพัทยา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง และถนนพัทยาใต เปนถนนเชื่อมตอจากถนน
สุขุมวิท เขาสูชายหาดพัทยา เขตทางกวางตั้งแต 20 เมตรขึ้นไป เปนถนนที่มีการจราจรหนาแนน
-

ถนนพัทยา – นาเกลือ เปนถนนสายหลักที่มีการจราจรคับคั่ง

-

ถนนพัทยาสาย 2 เปนถนนวงรอบที่สําคัญ เขตทางกวาง 8-12 เมตร ความยาว

ประมาณ 1,675 เมตร
- ถนนพั ท ยาสาย 1 (ถนนเลี ย บชายหาดด า นอ า วพัทยา) เปน ถนนเลี ย บชายหาด
ซึ่งเปนเสนทางทองเที่ยวสายหลัก เริ่มตน ที่บริเวณหาดดานเหนือ อ อมอาวพัทยาลงมาจนถึงถนนพัทยาใต
มีการจราจรหนาแนนมาก
- ถนนเทพประสิ ท ธิ์ เป น ถนนเชื่ อ มระหว า งถนนสุ ขุ ม วิ ท กั บ หาดจอมเที ย น
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
- ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) เขตทางกวาง 20 เมตร เริ่มตนจาก
ถนนพัทยาเหนือขนานไปกับถนนพัทยาสาย 2 และออมไปบรรจบกับถนนพัทยาสาย 1
(3) ถนนสายยอยและถนนซอย เปนถนนที่รองรับการจราจรในบริเวณแหลงที่อยูอาศัย
และแหลงทองเที่ยวโดยตรง ไดแก ถนนในเขตชุมชนทองถิ่นนาเกลือ ถนนซอยเชื่อมชายหาดพัทยากับถนน
พัทยาสาย 2 และถนนชายหาดนาจอมเทียนกับถนนสุขุมวิท
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3) การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ
(1) การเดินทางเขาสูพื้นที่โครงการ
(1.1) เสนทางที่ 1 จากถนนสุขุมวิท (ทิศมุงสัตหีบ) เลี้ยวขวาเขาสูถนนพัทยาเหนือ
ตรงไปประมาณ 1.95 กิโลเมตร จะพบวงเวียนปลาโลมา เดินรถตามวงเวียนเขาสูถนนพัทยาสาย 1 ตรงไปประมาณ
1.6 กิโลเมตร จะพบทางแยก เลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยากลาง ระยะทางประมาณ 370 เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสู
ถนนพัทยาสาย 2 ระยะทางประมาณ 540 เมตร เลี้ยวขวาเขาถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไปประมาณ 185 เมตร
จะพบโครงการอยูดานขวามือ
(1.2) เสนทางที่ 2 จากถนนสุขุมวิท (ทิศมุงสัตหีบ) เลี้ยวขวาเขาสูถนนพัทยาเหนือ
ตรงไปประมาณ 880 เมตร เลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ระยะทางประมาณ 440 เมตร
เลี้ยวขวาเขาถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ระยะทางประมาณ 840 เมตร จะพบสามแยก เลี้ยวขวาตรงไป
ประมาณ 95 เมตร จะพบโครงการอยูดานซายมือ
(1.3) เสนทางที่ 3 จากถนนสุขุมวิท (ทิศมุงศรีราชา) เลี้ยวซายเขาสูถนนพัทยากลาง
ตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูถนนพัทยาสาย 2 ระยะทางประมาณ 540 เมตร เลี้ยวขวาเขาถนน
พัทยาสายสองซอย 4 ตรงไปประมาณ 185 เมตร จะพบโครงการอยูดานขวามือ
(2) การเดินทางออกจากโครงการ
(2.1) เสนทางที่ 1 จากโครงการ เลี้ยวซายออกสูถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไป
ประมาณ 185 เมตร เลี้ยวขวาบริเวณปากถนนพัทยาสายสองซอย 4 ออกสูถนนพัทยาสาย 2 ไปสูถนนพัทยาเหนือ
ได
(2.2) เสนทางที่ 2 จากโครงการ เลี้ยวขวาออกสูถนนพัทยาสายสองซอย 4 ตรงไป
ประมาณ 95 เมตร จะพบสามแยก เลี้ยวซายตรงไปประมาณ 840 เมตร ออกสูถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ) บริเวณปากถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ได
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รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

4) การศึกษาปริมาณจราจร
บริ ษั ท ที่ปรึก ษาไดศึ ก ษาปริ ม าณจราจรบนถนนสายต า ง ๆ บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการ ไดแ ก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 1 ถนนพัทยา
สาย 2 ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ถนนพัทยาสายสองซอย 4 (ดานหนาโครงการ) และถนนซอย
เฉลิมพระเกียรติซอย 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปริมาณจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จะใชขอมูลจาก
รายงานปริมาณจราจรบนทางหลวง 2550 ของกองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม บริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ 130+000 (ซึ่งอยูใกลแยกถนนพัทยาเหนือมากที่สุด) โดยพบวา มีปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวัน
ประมาณ 4,589 PCU/ ชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.2-1)
(2) ปริมาณจราจรบนถนนพัทยาเหนือ จะใชขอมูลจากการสํารวจของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ตั้งแตเวลา 7.00 – 19.00 น. ซึ่งพบวา ปริมาณจราจรจะสูงสุดในชวง 16.00 – 19.00 น.
เทากับ 3,060 PCU/ชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.2-1)
(3) ปริมาณจราจรบนถนนพัทยากลาง จะใชขอมูลจากการสํารวจของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ตั้งแตเวลา 7.00 – 19.00 น. ซึ่งพบวา ปริมาณจราจรจะสูงสุดในชวง 16.00 – 19.00 น.
เทากับ 1,477 PCU/ชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.2-1)
(4) ปริมาณจราจรบนถนนพัทยาสาย 1 จะใชขอมูลจากการสํารวจของบริษัทที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ตั้งแตเวลา 7.00 – 19.00 น. ซึ่งพบวา ปริมาณจราจรจะสูงสุดในชวง 16.00 –
19.00 น. เทากับ 1,674 PCU/ชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.2-1)
(5) ปริมาณจราจรบนถนนพัทยาสาย 2 จะใชขอมูลจากการสํารวจของบริษัทที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ตั้งแตเวลา 7.00 – 19.00 น. ซึ่งพบวา ปริมาณจราจรจะสูงสุดในชวง 16.00 –
19.00 น. เทากับ 1,606 PCU/ชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.2-1)
(6) ปริมาณจราจรบนถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) จะใชขอมูลจากการสํารวจ
ของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ตั้งแตเวลา 7.00 – 19.00 น. ซึ่งพบวา ปริมาณจราจรจะสูงสุด
ในชวง 16.00 – 19.00 น. เทากับ 1,463 PCU/ชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.2-1)
(7) ปริมาณจราจรบนถนนพัทยาสายสองซอย 4 (ดานหนาโครงการ) จะใชขอมูลจากการ
สํารวจของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ตั้งแตเวลา 7.00 – 19.00 น. ซึ่งพบวา ปริมาณจราจร
จะสูงสุดในชวง 16.00 – 19.00 น. เทากับ 220 PCU/ชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.2-1)
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(8) ปริมาณจราจรบนถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 จะใชขอมูลจากการสํารวจของ
บริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ตั้งแตเวลา 7.00 – 19.00 น. ซึ่งพบวา ปริมาณจราจรจะสูงสุด
ในชวง 16.00 – 19.00 น. เทากับ 197 PCU/ชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.2-1)
อนึ่ง สภาพถนนสายตาง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ แสดงดังภาพถายที่ 3.3.2-1 ถึง 3.3.2-6

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

ปากทางถนนพัทยาสายสองซอย 4

ไปศรีราชา
ไปสัตหีบ

ถนนพัทยาสาย 2

ภาพถายที่ 3.3.2 – 1 สภาพกายภาพบนทางหลวงแผนดิน ภาพถายที่ 3.3.2 – 2 สภาพกายภาพบนถนนพัทยาสาย 2
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ซึ่งเปนถนนสายหลักมีขนาด 8 มีขนาด 4 ชองจราจร (เดินรถทางเดียว) บริเวณปากทาง
ชองจราจร (4 ชองจราจร/ทิศทาง) ผิวจราจรกวางและเรียบ ถนนพัทยาสายสองซอย 4
มีเกาะกลางถนน

กลุมอาคารโรงแรม (Leelawadee
Lagoon Hotel & Resort)

พื้นที่โครงการ

ถนนพัทยาสายสองซอย 4
เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา
(SP. Place)
พื้นที่กําลังกอสราง

ถนนสาธารณะประโยชน
เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร

ภาพถายที่ 3.3.2 – 3 สภาพกายภาพบนถนนพัทยาสายสอง ภาพถายที่ 3.3.2 – 4 สภาพกายภาพบนถนนสาธารณะ
ซอย 4 บริเวณดานหนาโครงการ ขนาด 2 ชองจราจร (1 ประโยชน (ซอยตัน) ดานทิศตะวันออกของโครงการ เขต
ชองจราจร/ทิศทาง) เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร
ทางกวางประมาณ 5 เมตร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

กลุมบานพักอาศัย
ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

หองเชา ชั้นเดียว

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

กลุมอาคารโรงแรม (Leelawadee
Lagoon Hotel & Resort)

ถนนสาธารณะประโยชน
เขตทางกวางประมาณ 4.5 เมตร

ภาพถายที่ 3.3.2 – 5 สภาพกายภาพบนถนนสาธารณะ ภาพถายที่ 3.3.2 – 6 สภาพกายภาพบริเวณสามแยก ใกล
ประโยชน ดานทิศใตของโครงการ เขตทางกวางประมาณ กับโครงการ
4.5 เมตร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 3.3.2-1 ปริมาณจราจรตอคาความจุของถนนบริเวณโครงการ
ชื่อถนน

ปริมาณจราจร จํานวนชอง คาความจุถนน/
สูงสุด (PCU/ชม.) จราจร
ชองจราจร

คาปริมาณจราจร/
ความจุถนน
(V/C Ratio)

ถนนทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข 3 หรื อถนน
สุขุมวิท บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 130+000 *

4,589

8

1,600

0.359

ถนนพัทยาเหนือ **

3,060

6

1,200

0.425

ถนนพัทยากลาง **

1,477

4

1,200

0.308

ถนนพัทยาสาย 1 **

1,674

2

1,200

0.698

ถนนพัทยาสาย 2 **

1,606

4

1,200

0.335

ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) **

1,463

4

1,200

0.305

ถนนพัทยาสายสองซอย 4 **

220

2

900

0.122

ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 **

197

2

900

0.109

หมายเหตุ :

*
**

สํารวจโดยกรมทางหลวง เมื่อป พ.ศ. 2550
สํารวจโดยบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551

การวิเคราะหหาคาความจุ (Capacity) บริเวณถนนสายตาง ๆ จะอางอิงการวิเคราะหจาก
Highway Manual 2004 และจากขอมูลปริมาณจราจรบนถนนสายตาง ๆ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 1 ถนนพัทยาสาย 2 ถนนพัทยาสาย 3
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ถนนพัทยาสายสองซอย 4 (ดานหนาโครงการ) และถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3
สามารถประเมินหาสัดสวนของปริมาณรถจริง ตอปริมาณถนนที่สามารถรองรับได และประเมินสภาพจราจร
โดยใชคาระดับความหนาแนนตามตารางที่ 3.3.2 - 2 มีรายละเอียดดังนี้
(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ขนาด 8 ชองจราจร (4 ชองจราจร/
ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ ชั่วโมงสูดสุด

=

4,589

คา V/C Ratio ในปจจุบัน

=

4,589/ (8 x 1,600)

=

0.359

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

PCU/ ชม.
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(2) ถนนพัทยาเหนือ ขนาด 6 ชองจราจร (3 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

3,060 PCU /ชม.

คา V/C Ratio ในปจจุบัน

=

3,060 / (6 x 1,200)

=

0.425

(3) ถนนพัทยากลาง ขนาด 4 ชองจราจร (2 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,477 PCU /ชม.

คา V/C Ratio ในปจจุบัน

=

1,477 / (4 x 1,200)

=

0.308

(4) ถนนพัทยาสาย 1 ขนาด 2 ชองจราจร (ทิศทางเดียว)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,674 PCU /ชม.

คา V/C Ratio ในปจจุบัน

=

1,674 / (2 x 1,200)

=

0.698

(5) ถนนพัทยาสาย 2 ขนาด 4 ชองจราจร (ทิศทางเดียว)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,606 PCU /ชม.

คา V/C Ratio ในปจจุบัน

=

1,606 / (4 x 1,200)

=

0.335

(6) ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ขนาด 4 ชองจราจร (2 ชองจราจร/
ทิศทาง)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,463 PCU /ชม.

คา V/C Ratio ในปจจุบัน

=

1,463 / (4 x 1,200)

=

0.305
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(7) ถนนพัทยาสายสองซอย 4 ขนาด 2 ชองจราจร (1 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

220

PCU /ชม.

คา V/C Ratio ในปจจุบัน

=

220 / (2 x 900)

=

0.122

(8) ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ขนาด 2 ชองจราจร (1 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

197

PCU /ชม.

คา V/C Ratio ในปจจุบัน

=

197 / (2 x 900)

=

0.109

ตารางที่ 3.3.2 - 2 ระดับความหนาแนนและความคลองตัวของจราจรตามอัตราสวนของปริมาณจราจร
สภาพทีป่ ระเมิน

อัตราสวนของปริมาณจราจร (V/C Ratio)

เลวมาก

0.88 - 1.00

เลว

0.67 - 0.88

พอใชได

0.52 – 0.67

ดี

0.36 – 0.52

ดีมาก

0.20 – 0.36

ที่มา : เผาพงษ นิจจันทรพันศรี. วิศวกรรมการทาง. คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร
กรุงเทพฯ, 2534

เมื่อนําคา V/C Ratio มาเปรียบเทียบกับตารางระดับความหนาแนน (ตารางที่ 3.3.2-2)
พบวา ปจจุบันสภาพการจราจรบนถนนสายตาง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 1 ถนนพัทยาสาย 2 ถนนพัทยาสาย 3
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ถนนพัทยาสายสองซอย 4 (ดานหนาโครงการ) และถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3
อยูในระดับดีมากถึงเลว
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3.3.3 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1) การจัดการมูลฝอย
พื้นที่โครงการอยูในความรับผิดชอบดานการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา ซึ่งไดวาจาง
บริษัทกิจการรวมคา อีสเวสท แมนเนสเมนท ดําเนินการเก็บขนมูลฝอย ในพื้นที่ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่
ทั้ ง หมด ตามสั ญ ญาจ า ง เลขที่ 105/2546 ลงวั น ที่ 10 เมษายน 2546 โดยมี กํ า หนดระยะเวลา 7 ป
(14 เมษายน 2546 ถึง 31 มีนาคม 2553) สําหรับพื้นที่ที่เหลือรอยละ 30 ซึ่งรวมถึงเกาะลาน เมืองพัทยาได
ดํ า เนิ น การเก็ บ ขนมู ล ฝอยเองทั้ ง หมด ซึ่ ง จากการสอบถามข อ มู ล ด า นการจั ด การมู ล ฝอยของเมื อ งพั ท ยามี
รายละเอียดดังนี้
(1) ขอบเขตความรับผิดชอบ ไดแก อําเภอบางละมุง มีพื้นที่สวนใหญอยูในเขตตําบล
นาเกลือ และพื้นที่บางสวนอยูในเขตตําบลหนองปรือ ตําบลหวยใหญ และตําบลหนองปลาไหล รวมไปถึง
เกาะลาน เกาะครก และเกาะสาก คิดเปนพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 208.10 ตารางกิโลเมตร
1. ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นประมาณ 300 ตัน/วัน
2. มีรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 42 คัน แบงออกเปน
2.1 รถเก็บมูลฝอยแบบอัดทาย จํานวน 40 คัน บุคลากรประจํารถ คันละ 4 คน
- ขนาดความจุ 15

ลูกบาศกเมตร จํานวน 1

คัน

- ขนาดความจุ 14

ลูกบาศกเมตร จํานวน 3

คัน

- ขนาดความจุ 12

ลูกบาศกเมตร จํานวน 18 คัน

- ขนาดความจุ 10

ลูกบาศกเมตร จํานวน 12 คัน

- ขนาดความจุ 8

ลูกบาศกเมตร จํานวน 6

คัน

2.2 รถแบบโฟลคลิฟต จํานวน 2 คัน บุคลากรประจํารถ คันละ 3 คน
- ขนาดความจุ 20

ลูกบาศกเมตร จํานวน 1

คัน

- ขนาดความจุ 15

ลูกบาศกเมตร จํานวน 1

คัน

(2) ชวงเวลาในการเก็บขนมูลฝอย มี 2 ชวง คือ เวลา 02.00 – 10.00 น. และ 13.00 – 21.00 น.
(3) สถานที่ทิ้งมูลฝอย เมืองพัทยามีสถานที่กําจัดมูลฝอย 2 แหง ไดแก
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(3.1) ศูนยการกําจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เมืองพัทยา
ตั้งอยูบริเวณตําบลเขาไมแกว ทําการกําจัดดวยวิธีฝงกลบ มีพื้นที่ 140 ไร โดยในการดําเนินการจะแบงการฝง
กลบมูลฝอยออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 มี พื้ น ที่ ฝ ง กลบมู ล ฝอยประมาณ 33 ไร ประกอบด ว ย
หลุมฝงกลบมูลฝอย จํานวน 1 หลุม ปจจุบันไดดําเนินการฝงกลบไปแลวที่ระดับความสูงของกองมูลฝอยเหนือ
พื้นดิน 2 เมตร โดยเริ่มทําการฝงกลบมูลฝอย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และจะสามารถรองรับมูลฝอย
ไดถึงประมาณ ป พ .ศ. 2555 หลุมดังกลาวจึงจะเต็ม หากหลุมดัวกลาวเต็ม เมืองพัทยาจะดําเนินการฝงกลบยัง
หลุมฝงกลบระยะที่ 2 ตอไป
- ระยะที่ 2 มี พื้ น ที่ ใ นการดํ า เนิ น การฝ ง กลบมู ล ฝอยประมาณ 77 ไร
ปจจุบันยังไมไดดําเนินการฝงกลบมูลฝอย โดยหลุมฝงกลบระยะที่ 2 จะสามารถรองรับการฝงกลบมูลฝอยได
นานประมาณ 6 ป
(3.2) เตาเผามูลฝอยชุมชนบานเกาะลาน ตั้งอยูที่เกาะลานหางจากเมืองพัทยา ไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร (ทางทะเล) มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร โดยเตาเผามูลฝอยจะรองรับมูลฝอยได
ประมาณ 4 ตัน/วัน ปจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่มากําจัดประมาณ 4 ตัน/วัน (มูลฝอยแหง)
อนึ่ง การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายของเมืองพัทยา จะจัดเก็บไปพรอมกับมูลฝอยอื่น ๆ ซึ่ง
ปกติจะมีมูลฝอยอันตรายนอยมาก เมืองพัทยาจึงมิไดมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ และจะนํามูลฝอย
อันตรายไปฝงกลบรวมกับมูลฝอยทั่วไปชนิดอื่น ๆ ที่ศูนยการกําจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ที่ตั้งอยูบริเวณเขาไมแกว มีขนาดพื้นที่ 140 ไร โดยจะสามารถฝงกลบมูลฝอยไดอีกประมาณ 8 - 9 ป
สําหรับการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายภายในโครงการ เชน
หลอดไฟ ถานไฟฉาย
แบตเตอรี่ ขวดยา กระปองยาฆาแมลง เปนตน พนักงานจะคัดแยกมูลฝอยอันตรายใสถุงพลาสติกสีสม ซึ่งเปน
ถุงสําหรับใสมูลฝอยอันตราย โดยเปนถุงพลาสติกแบบเดียวกับถุงดําที่ใชสําหรับใสมูลฝอยทั่วไป แตจะมี
ตัวอักษรพิมพอยูขางถุงวา “มูลฝอยอันตราย” ซึ่งในขณะปฏิบัติงาน จะกําหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง
เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกลาว จากนั้นจะนําไปรวมไวยังหองมูลฝอยอันตราย โดยโครงการ
จะใหพนักงานคัดแยกมูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟฟลูออเรสเซนตที่สภาพยังใชงานได และแบตเตอรี่มือถือ
ไว เนื่องจากมูลฝอยอันตรายดังกลาวสามารถนํากลับมารีไซเคิลได โดยโครงการไดประสานกับกรมควบคุม
มลพิษ เพื่อสงใหกับโรงงานที่รับไปกําจัดตอไป
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นอกจากนี้ มูลฝอยอันตรายอื่น ๆ เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนตที่มีสภาพ
ไมสามารถใชงานได และหลอดไส เปนตน โครงการจะติดตอใหบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (GENCO) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม มารับไปกําจัดตอไป
โดยบริษัท ฯ ดังกลาวจะนําไปฝงกลบที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีขนาดพื้นที่ประมาณ
75 ไร ซึ่งจะมารับไปกําจัดทุก 6 เดือน
ทั้งนี้ การจัดการมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการ ปจจุบันรถเก็บขนมูลฝอยของบริษัท
กิจการรวมคา อีสเวสท แมนเนสเมนท จัดใหมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุ 8 ลูกบาศกเมตร
(สามารถบีบอัดมูลฝอยไดประมาณ 4-5 ตัน) จํานวน 1 คัน รับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยบริเวณพัทยาเหนือ พัทยา
กลาง พัทยาสาย 2 พัทยาสาย 3 และถนนซอยตาง ๆ ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวันในเวลาประมาณ 22.00 08.00 น. โดยปจจุบันมีมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉพาะเสนทางนี้ประมาณ 9-10 ตัน (ในชวงปกติ) และ 10-12 ตัน
(ในชวงเทศกาล) ซึ่งในการเก็บขนมูลฝอยของบริษัทกิจการรวมคา อีสเวสท แมนเนสเมนท จะจัดเก็บจนกวา
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะหมดในแตละวัน และนํามูลฝอยที่จัดเก็บไดไปกําจัดที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเมืองพัทยา
ตําบลเขาไมแกวตอไป
2) การจัดการสิ่งปฏิกูล
พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของเมืองพัทยา ซึ่งปจจุบันเมืองพัทยา มีรถสูบ
สิ่งปฏิกูลขนาดความจุ 3 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 คัน และขนาด 6 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 คัน ใชบุคลากร
ประจํารถทั้งสิ้น 12 คน (2 คน/คัน) โดยสิ่งปฏิกูลที่สูบไดจะนําไปกําจัดยังพื้นที่กําจัดสิ่งปฏิกูล บริเวณถนน
ซอยชัยพฤกษ 2 ซึ่งอยูหางจากเมืองพัทยาไปทางทิศใตระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
3.3.4 การจัดการน้ําเสีย และการระบายน้ํา
เมืองพัทยามีน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 80,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และคาดวาจะเพิ่มเปน 85,000
ลูกบาศกเมตร/วัน ในระยะเวลาอีก 10 ป การดําเนินการแกไขปญหาน้ําเสียของเมืองพัทยา ไดมีการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งปจจุบันมีระบบบําบัดน้ําเสียเปดดําเนินการ 4 แหง ไดแก
1) ระบบบําบัดน้ําเสียหาดจอมเทียน ตั้งอยูที่ถนนซอยวัดบุญยกัญจนาราม ครอบคลุมพื้นที่
ใหบริการ 5 ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่นาจอมเทียนบางสวน ใชระบบผสมระหวางตัวกลางหมุนชีวภาพและ
การเลี้ยงตะกอน (Combination of Fixed Film and Activated Sludge : CFFAS) สามารถรองรับน้ําเสียได
ประมาณวันละ 85,000 ลูกบาศกเมตร โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางจากกรมโยธาธิการเปน
จํานวนเงิน 360 ลานบาท
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2) ระบบบําบัดน้ําเสียหาดพัทยา ตั้งอยูซอยวัดหนองใหญ ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ 36 ตาราง
กิโลเมตร ใชระบบตะกอนเรง (Activated Sludge : AS) เปดดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2544 สามารถบําบัดน้ําเสีย
ไดประมาณ 85,000 ลูกบาศกเมตร/วัน ในชวง 10 ปแรก และมีโครงการจะขยายระบบ เพื่อใหทําการบําบัด
น้ําเสียไดเพิ่มขึ้นเปน 120,000 ลูกบาศกเมตร/วัน ในป พ.ศ. 2555 โดยระบบบําบัดน้ําเสียแหงนี้ ไดรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณการก อ สร า งจากกองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอม เปนจํานวนเงิน 1,800 ลานบาท
3) ระบบบําบัดน้ําเสียพรอมทอรวบรวมน้ําเสียหาดแสม พื้นที่เกาะลาน เปนระบบถังกรอง
ไรอากาศ และถังเติมอากาศ สามารถรับน้ําเสียไดประมาณ 80 ลูกบาศกเมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ
หาดแสม และหาดเทียน ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 50 ลูกบาศกเมตร/วัน
4) ระบบบําบัดน้ําเสียหาดตาแหวน
ตั้งอยูที่หาดตาแหวน เกาะลาน ครอบคลุมพื้นที่หาด
ตาแหวนและหาดทองหลาง โดยใชระบบตัวโปรยกรอง (Trickling
Filter) สามารถบําบัดน้ําเสียได 300
ลูกบาศกเมตร/วัน สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียแหงนี้ ไดรับงบประมาณการกอสรางดวยงบประมาณสนับสนุน
จากเมืองพัทยา ป พ.ศ. 2546 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 34 ลานบาท
นอกจากนี้ ระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยา ไดมีการดําเนินการออกขอบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง
การควบคุมการกําจัดน้ําเสีย พ.ศ. 2530 กําหนดใหเจาของอาคารสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา จะตองขอ
อนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสีย - น้ําทิ้งกับเมืองพัทยา เพื่อนําน้ําเสียจากอาคารสถานประกอบการเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสียรวม โดยเมืองพัทยาจะเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย - น้ําทิ้ง และคาใบอนุญาตตอเชื่อมตามประเภทอาคาร
และขนาดของอาคาร เพื่อนําคาบริการนี้มาใชสําหรับดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
สําหรับโครงการจะจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ
(Fixed Film Aeration) จํานวน 2 ชุด (1 ชุด/อาคาร) บําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการกอนระบายน้ําเขาสู
ทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 ซึ่งจะไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป
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3.3.5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) ไฟฟา
การใหบริการไฟฟาบริเวณพื้นที่โครงการ อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค
เมืองพัทยา มีพื้นที่ใหบริการ 727 ตารางกิโลเมตร มีความสามารถในการจายไฟฟา 450 เมกกะวัตต ซึ่ง
ปจจุบันสามารถจายไฟฟาครอบคลุมพื้นที่อําเภอบางละมุง จํานวน 7 ตําบล ไดแก ตําบลหนองปรือ ตําบล
หนองปลาไหล ตําบลบางละมุง ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ ตําบลเขาไมแกว พื้นที่ปกครองพิเศษ 1 แหง
ไดแก เมืองพัทยา ตลอดจนพื้นที่เขตอําเภอสัตหีบบางสวนของตําบลนาจอมเทียน (บานน้ําเมา หมูที่ 2 บานนา
จอมเทียน หมูที่ 4) และพื้นที่เขตอําเภอศรีราชาบางสวนของตําบลบอวิน (บานปากรวม หมูที่ 3) โดยมีการ
จายไฟฟารวม 115,918,720.64
กิโลวัตต แยกตามประเภทผูใชไฟฟา ไดแก ที่อยูอาศัย 33,007,586.53
กิโลวัตต ธุรกิ จ และอุ ต สาหกรรม 77,261,850.29 กิโลวัตต, ราชการ/สาธารณะ 2,649,440.98 กิโลวัต ต
และอื่น ๆ 446 กิโลวัตต โดยมีจํานวนผูใชไฟฟา 119,577 ราย (ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา
ขอมูลเดือนตุลาคม 2551)
2) ระบบน้ําใช (ที่มา : สํานักงานประปาพัทยา ขอมูลเดือนมีนาคม 2550)
โครงการตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารน้ํ า ประปา ของสํ า นั ก งานประปาพั ท ยา ซึ่ ง มี พื้ น ที่
ใหบริการประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยา เทศบาลตําบลบางละมุง เทศบาลตําบล
นาจอมเทียน เทศบาลตําบลหวยใหญ เทศบาลตําบลหนองปรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล
องคการบริหารสวนตําบลโปง องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเตี้ย และองคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ
การผลิตน้ําประปาของสํานักงานประปาพัทยา จะใชน้ําดิ บจากอางเก็บน้ํา 5 แห ง ไดแ ก
อางเก็บน้ํามาบประชัน อางเก็บน้ําหวยสะพาน อางเก็บน้ําหนองกลางดง อางเก็บน้ําหวยขุนจิต และอางเก็บน้ํา
ชากนอก และซื้ อ น้ํ า ดิบ จากบริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ํา ภาคตะวั น ออก จํ ากั ด (มหาชน) หรื อ
อีสตวอเตอร (E/W) โดยมีสถานีผลิตน้ํา 4 สถานี มีกําลังผลิตรวม 5,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และรับน้ําจาก
สํานักงานประปาสัตหีบ ของบริษัท ยูนิเวอรแซลยูทิลิตี้ จํากัด ในอัตรา 550 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (ดูตารางที่ 3.3.5-1 และรูปที่ 3.3.5-1 ประกอบ)
(1) สถานีผลิตน้ําบางละมุง อยูหางจากสํานักงานประปาพัทยาประมาณ 12 กิโลเมตร
มีกําลังผลิต 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่งโมง ผลิตจริง 1,400 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ใชน้ําดิบที่ซื้อจากบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสตวอเตอร (E/W) สํารองน้ําในถังน้ําใส
ขนาด 10,000 ลู ก บาศก เ มตร และจ า ยน้ํ า โดยเครื่ อ งสู บ น้ํ า ไปยั ง เขตพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก าร ได แ ก แหลมฉบั ง
(บางสวน) โรงโปะ บางละมุง โพธิสาร นาเกลือ และพัทยาเหนือ
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(2) สถานีผลิตน้ําหนองกลางดง อยูหางจากสํานักงานประปาพัทยาประมาณ 23 กิโลเมตร
มีกําลังผลิต 1,500 ลูกบาศกเมตร/ชั่งโมง ผลิตจริง 2,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําหนอง
กลางดง อางเก็บน้ําขุนจิต อางเก็บน้ําหวยสะพาน และรับน้ําจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา ภาค
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสตวอเตอร (E/W) สํารองน้ําในถังน้ําใสขนาด 2,000 ลูกบาศกเมตร จายน้ํา
โดยแรงโนมถวงไปถังน้ําใสขนาด 12,800 ลูกบาสกเมตร ที่สํานักงานประปาพัทยา
เพื่อใหบริการผูใช
น้ําประปา เขตพัทยา นาเกลือ และพัทยาเหนือ
(3) สถานีผลิตน้ํามาบประชัน อยูหางจากสํานักงานประปาพัทยาประมาณ 6 กิโลเมตร มี
กําลังผลิต 1,500 ลู กบาศกเมตร/ชั่ งโมง ผลิต จริ ง 1,400 ลูกบาศกเมตร/ชั่ วโมง ใช น้ําดิ บ จากอ า งเก็บน้ํ า
มาบประชัน สํารองน้ําในถังน้ําใสขนาด 6,000 ลูกบาศกเมตร จายน้ําโดยแรงโนมถวงใหกับเขตจายน้ําพัทยา
เหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต และจายโดยหอถังสูงขนาด 25 ลูกบาศกเมตร ใหบริการเขตจายน้ําพื้นที่สูง
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโปง และอยูระหวางการกอสรางถังน้ําใสขนาด 2,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อสูบจาย
น้ําใหสถานีจายน้ําเขาตาโล
(4) สถานีผลิตน้ําหวยชากนอก อยูหางจากสํานักงานประปาพัทยาประมาณ 15 กิโลเมตร
มีกําลังผลิต 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่งโมง ผลิตจริง 200 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําชากนอก
สํ า รองน้ํ า ในถั ง น้ํ า ใสขนาด 5,000 ลู ก บาศก เ มตร จ า ยน้ํ า โดยเครื่ อ งสู บ น้ํ า ให บ ริ ก ารเขตจ า ยน้ํ า ถนน
เทพประสิทธิ์ และพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ
(5) สํานักงานประปาสัตหีบ ระยะหางจากสํานักงานประปาพัทยาประมาณ 35 กิโลเมตร
จายน้ําใหสํานักงานประปาพัทยาในอัตรา 550 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ใหบริการเขตจายน้ําเทพประสิทธิ์ ตําบล
นาจอมเทียน บานอําเภอ
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ตารางที่ 3.3.5-1 แหลงน้ําดิบของการผลิตน้ําประปาสํานักงานประปาพัทยา
แหลงน้ําดิบ
อางเก็บน้ํามาบประชัน
อางเก็บน้ําหนองกลางดง
อางเก็บน้ําหวยสะพาน
อางเก็บน้ําหวยขุนจิต
อางเก็บน้ําชากนอก

ความจุ
(ลาน ลบ.ม.)
16.60
7.65
3.84
4.80
7.03

ปริมาณน้าํ
(ลาน ลบ.ม.)
11.9
5.9
3
3.6
5.3

หมายเหตุ
-

ที่มา : ศูนยประสานและติดตามสถานการณน้ํา ขอมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2552

รูปที่ 3.3.5-1 ผังระบบประปา สํานักงานประปาพัทยา
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สถานีผลิตน้ําหนองกลางดง

สถานีผลิตน้ําบางละมุง

สถานีจายน้ํานาเกลือ

สถานีผลิตน้ํามาบประชัน

สถานีจายน้ําเขาพระตําหนัก

สถานีผลิตน้ําชากนอก

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.3.5-1 : ผังระบบประปา สํานักงานประปาพัทยา
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา :

สํานักประปาพัทยา
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สํ า หรั บระบบจา ยน้ํ าประปา ของสํา นักงานประปาพั ทยา มีสถานี จา ยน้ํา 4 แห ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) สถานีจายน้ําสํานักงานประปาพัทยา รับน้ําจากสถานีผลิตน้ําหนองกลางดง เขามาเก็บ
ไวในถังน้ําใสความจุ 12,800 ลูกบาศกเมตร เพื่อจายน้ําไปยังเขตใหบริการ พื้นที่พัทยาเหนือและพัทยากลาง
และสูบจายน้ําใหสถานีจายน้ําเขาทัพพระยา
(2) สถานีจายน้ําเขาทัพพระยา อยูหางจากสํานักงานประปาพัทยาประมาณ 10 กิโลเมตร
รับน้ําจากสถานีจายน้ําสํานักงานประปาพัทยา มาเก็บไวในถังน้ําใสความจุ 2,000 ลูกบาศกเมตร และอยูระหวาง
การกอสรางถังน้ําใส 1,500 ลูกบาศกเมตร เพิ่มขึ้นอีก 1 ถัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจายน้ํา โดยการจายน้ํา
ดวยแรงโนมถวงใหบริการเขตจายน้ําบริเวณเขาพระตําหนัก พัทยาใต และนาจอมเทียน
(3) สถานี จ า ยน้ํ า ห ว ยใหญ (ชากแง ว ) อยู ห า งจากสํ า นั ก งานประปาพั ท ยาประมาณ
21 กิโลเมตร จะเก็บน้ําไวในถังน้ําใสความจุ 660 ลูกบาศกเมตร และจายน้ําโดยหอถังสูงความจุ 45 ลูกบาศก
เมตร ไปยังเขตใหบริการ พื้นที่เทศบาลตําบลหวยใหญ
(4) สถานีจายน้ําเขาตาโล อยูระหวางการกอสรางเพื่อสํารองน้ําในถังน้ําใสขนาด 2,000
ลูกบาศกเมตร จายน้ําโดยแรงโนมถวง ใหบริการเขตจายน้ําเทศบาลตําบลหนองปรือ ปริมาณ 7.1 ลานลูกบาศก
เมตร/เดือน หรือ 9,861.1 ลูกบาศกเมตร/ ชั่วโมง และจายน้ําใหกับชุมชนรวม 6,948.7 ลูกบาศกเมตร /ชั่วโมง
รวมจํานวนผูใชน้ํา 107,625 ราย
พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตเมืองพัทยา ซึ่งใชบริการน้ําประปาจากการสํานักงานประปาพัทยา
โดยในปจจุบันสํานักงานประปาพัทยา มีกําลังการผลิตน้ําประปาปริมาณ 5,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง โดยจาย
น้ําใหกับผูใชน้ําจํานวน 46,827 ราย และมีปริมาณน้ําใชรวมประมาณ 2,620,204 ลูกบาศกเมตร/เดือน หรือ
3,639 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง (ดูรายละเอียดตามตารางที่ 3.3.5-2) โดยมีอัตราการจายน้ําประปาคงเหลือ 1,361
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ในขณะที่โครงการมีความตองการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 181 ลูกบาศกเมตร/วัน หรือมีความ
ตองการน้ําใชสูงสุดประมาณ 41 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง (2.25 เทาของปริมาณน้ําใชเฉลี่ย 10 ชั่วโมง) ซึ่งมี
ความสามารถในการใหบริการน้ําใชสําหรับโครงการไดอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ เนื่องจากชุมชนเมืองพัทยาขยายตัวอยางรวดเร็ว ความตองการน้ํามีสูงมากในบางพื้นที่
ทําใหอาจประสบปญหาการขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาในอนาคต ดังนั้น สํานักงานประปาพัทยา
และหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดจัดใหมีมาตรการที่จะรองรับ ดังนี้ (ที่มา : สํานักงานประปาพัทยา ; มีนาคม
2550)
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(1) ซื้อน้ําดิบจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
หรือ อีสตวอเตอร (E/W) ซึ่งเปนบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพสูงในการดูแลจัดสรรน้ําใหทั้งหนวยงานราชการและ
เอกชน โดยบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสตวอเตอร (E/W)
ไดวางทอผันน้ําจากแมน้ําบางประกง มาจายใหกับผูรับซื้อแลวเสร็จประมาณตนป พ.ศ. 2549 โดยสามารถผันน้ํา
มาจายใหกับผูรับซื้อไดประมาณ 40-50 ลานลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปา ของ
สํานักงานประปาพัทยา
(2) ซื้อน้ําประปาจากการประปาสัตหีบ ซึ่งสามารถจายน้ําประปาใหสํานักงานประปาพัทยา
ไดสูงสุด 12,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
(3) กรมชลประทานจะกอสรางระบบผันน้ําจากลําหวยใหญ และหวยยายจีน ลงอางเก็บน้ํา
ชากนอก และจะกอสรางระบบผันน้ําจากมาบหวายโสม ลงอางเก็บน้ํามาบประชัน ซึ่งจะประสบปญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง เพื่อสํารองน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
(4) วางทอสงน้ําเสริมแรงดันใหเชื่อมโยงครบระบบ สามารถสงน้ําเพื่อชวยเหลือสถานีผลิต
น้ําที่มีอยู 4 แหง
(5) กอสรางถังจายน้ําบริเวณเขาทัพพระยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีจายน้ําเขา
ทัพพระยา และวางทอสงน้ําเพิ่ม โดยรับน้ําจากสํานักประปาพัทยา ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการของผู
รับจาง
(6) กอสรางสถานีจายน้ําที่เขาตาโล และวางทอสงน้ําเพิ่ม โดยรับน้ําจากสถานีผลิตน้ํา
มาบประชัน พรอมกับเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จายน้ําของสถานีผลิตน้ํามาบประชัน ซึ่งปจจุบันอยูในระหวาง
ดําเนินการของผูรับจาง
ตารางที่ 3.3.5-2 จํานวนและประเภทผูใชน้ํา
ที่อยูอาศัย

ราชการ

ธุรกิจ
ขนาดเล็ก

รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจขนาดใหญ อุตสาหกรรม

รวม

จํานวนผูใชน้ํา (ราย)

27,943

173

7,155

34

11,522

46,827

ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.ม./เดือน)

517,617

53,511

521,341

7,689

1,520,046

2,620,204

ชนิดการใชน้ํา
ประเภทผูใชนา้ํ

ที่มา : สํานักงานประปาเขต 1 รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3) การประปาสวนภูมิภาค ขอมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2550

ทั้งนี้ ปจจุบันสํานักงานประปาพัทยา ไดออกหนังสือรับรองการจายน้ําประปาใหกับโครงการ
แลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
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3) การติดตอสื่อสารและการโทรคมนาคม (เอกสารอางอิงที่ 3-2)
เมืองพัทยา เปนแหลงทองเที่ยวขนาดใหญ มีสํานักงานเกี่ยวกับการสื่อสารกระจายอยูทั่วไป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สถานีวิทยุ จํานวน 2 สถานี ไดแก
-

สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ (สทร.5) พัทยา ตั้งอยูบนเขาพระตําหนัก

- สถานีวิทยุองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) พัทยา ตั้งอยูซอย
สุเหราตนกระบก บริเวณถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 142 + 420
(2) โทรทัศนทางสาย จํานวน 2 แหง ไดแก
-

เอสทีวี (โสภณ เคเบิล ทีวี)

-

บีทีวี (บางละมุง เคเบิล ทีวี)

(3) ไปรษณีย จํานวน 4 แหง
-

ที่ทําการไปรษณียพัทยา ซอยไปรษณีย พัทยาใต

-

ที่ทําการไปรษณียบางละมุง ถนนสวางฟาพฤฒาราม ตําบลนาเกลือ

-

ที่ทําการไปรษณียจอมเทียน ถนนชายหาดนาจอมเทียน

-

ที่ทําการไปรษณียเกาะลาน

(4) โทรศัพท
ชุมสายโทรศัพท 15 ชุมสาย ไดแก

มีจํานวนเลขหมายที่สามารถใหบริการได 35,953 เลขหมาย มีจํานวน

-

สํานักงานบริการโทรศัพทพัทยา ถนนพัทยากลาง

-

ชุมสายพัทยาเหนือ

-

ชุมสายนาเกลือ

-

ชุมสายพัทยาใต

-

ชุมสายหนองปรือ

-

ชุมสายโปง

-

ชุมสายเขาตาโล
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

-

ชุมสายเกาะลาน

-

ชุมสายนาจอมเทียน

-

ชุมสายเนินพลับหวาน

-

ชุมสายเทพประสิทธิ์

-

ชุมสายอัญดา

-

ชุมสายเซ็นทรัลปารค

-

ชุมสายเอส พี 3

-

ชุมสายพรประพา

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(5) ศูนยโทรคมนาคม จํานวน 1 แหง
(6) สื่อสารมวลชนในพื้นที่ ไดแก หนังสือพิมพทองถิ่น จํานวน 15 ฉบับ
(7) ระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 แหง (บริเวณชายหาดนาจอมเทียน)
(8) หนวยงานที่มีขายวิทยุส่อื สารในพื้นที่ จํานวน 22 หนวยงาน
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3.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต
3.4.1 สภาพทางการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
1) สภาพทางการปกครอง
จังหวัดชลบุรีแบงการปกครองออกเปน 10 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมืองชลบุรี
อําเภอหนองใหญ อําเภอพนัสนิคม อําเภอบานบึง อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง อําเภอศรีราชา อําเภอ
บางละมุง อําเภอสัตหีบ อําเภอเกาะสีชัง และกิ่งอําเภอเกาะจันทร (ดูรูปที่ 3.4.1-1 ประกอบ) สําหรับเมืองพัทยา
ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติ และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการบริหารปกครอง
ทองถิ่นแบบพิเศษ เรียกวา เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เขตการปกครองของเมืองพัทยา แบงเปน 4 สวน ไดแก พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต
และหาดจอมเที ย น เพื่ อ สะดวกต อ การดู แ ลรั ก ษา และจั ด ระเบี ย บในการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย แก
นักทองเที่ยวและประชาชนในเมืองพัทยา โดยเมืองพัทยามีพื้นที่ 208.10 ตารางกิโลเมตร โดยแบงเปนพื้นดิน
(รวมเกาะลาน) 53.44 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่แหลงน้ํา (ทะเล) 154.66 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
ตํา บลนาเกลื อ ตํ า บลหนองปรื อ ตํ า บลห ว ยใหญ และตํ า บลหนองปลาไหล ของอํา เภอบางละมุ ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ตําบลนาเกลือ

ครอบคลุมพื้นที่ หมู 1 2 3 4 5 6 และ 7 (เกาะลาน)

(2) ตําบลหนองปรือ

ครอบคลุมพื้นที่ หมู 5 6 9 10 11 12 และ 13

(3) ตําบลหวยใหญ

ครอบคลุมพื้นที่ หมู 4

(4) ตําบลหนองปลาไหล

ครอบคลุมพื้นที่ หมู 6 7 และ 8

สําหรับพื้นที่โครงการตั้งอยูในตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ซึ่งอยูในเขตการปกครอง
เมืองพัทยาดวยเชนกัน
รูปที่ 3.4.1-1 แผนที่แสดงการปกครองจังหวัดชลบุรี
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รูปที่ 3.4.1-1 : แผนที่แสดงการปกครองจังหวัดชลบุรี
ที่มา :

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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2) สภาพทางเศรษฐกิจ (เอกสารอางอิงที่ 3-2)
เมืองพัทยาเปนเมืองทองเที่ยว ที่ไดรับความนิยมทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ
และเปนเมืองที่ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญ
จึงเปนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยประชากรสวนใหญรอยละ 87 ประกอบอาชีพการคาและ
การบริการนักทองเที่ยว ในรูปแบบตาง ๆ นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และ
การคาขาย ประชาชนมีรายไดเฉลี่ย ประมาณ 270,000 บาท/คน/ป โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการทองที่ยว เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของพัทยา ปจจุบัน
มีการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มากกวารอยละ 90 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมี
กิจกรรมตาง ๆ เชน โรงแรม บังกะโล ไนทคลับ เปนตน ในสวนของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น พัทยามี
โรงงานอุตสาหกรรม ไดแก โรงงานทําคอนกรีต อิฐบลอก แผนพื้นคอนกรีต วงกบประตูหนาตาง โรงงาน
แปงมันสําปะหลัง โรงงานอัดมันเสน เปนตน
(2) การเกษตรกรรม
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมของเมื อ งพั ท ยา อยู ใ นบริ เ วณตํ า บลห ว ยใหญ และตํ า บล
หนองปลาไหล โดยมีการปลูกมันสําปะหลัง สับปะรด และมะพราว เปนตน ประชากรประกอบอาชีพนี้
ประมาณรอยละ 3 เพราะปจจุบันที่ดินมีราคาสูง ทําใหการลงทุนการเกษตรนอย
(3) การพาณิชยกรรมและการบริการ
เมืองพัทยามีการประกอบการดานพาณิชกรรม ประมาณรอยละ 4 ไดแก การคาปลีก
ธุรกิจนําเขา-สงออก และการใหบริการนักทองเที่ยว ประเภทขายหรือเชาอุปกรณในการอํานวยความสะดวก
และความบั น เทิ ง แก นั ก ท อ งเที่ ย ว โดยสถานที่ ป ระกอบพาณิ ช ยกรรมและการบริ ก ารของเมื อ งพั ท ยา
ประกอบดวย
- โรงแรมและที่พัก

จํานวน

383

แหง

- รานอาหาร

จํานวน

340

แหง

- ธนาคาร

จํานวน

34

แหง

- สถานีบริการน้ํามัน

จํานวน

30

แหง
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- สถานธนานุบาล เมืองพัทยา

จํานวน

1

แหง

- ศูนยการคา

จํานวน

16

แหง

- ตลาดสด

จํานวน

7

แหง

(4) การปศุสัตว
พื้นที่เมืองพัทยาเกือบทั้งหมด เปนพื้นที่ประกอบการดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จึงมีพื้นที่สําหรับใชประโยชนดานปศุสัตวเพียงเล็กนอยเทานั้น และ
แนวโนมในอนาคตอาจไมมีการประกอบการดานปศุสัตว โดยปจจุบันในเขตพัทยามีการประกอบการดาน
ปศุสัตว ไดแก สุกร จํานวน 300 ตัว และสัตวปก จํานวน 10,000 ตัว และมีโรงฆาสัตว จํานวน 1 แหง
3) สภาพสังคม
เมืองพัทยาเปนเมืองทองเที่ยว จึงสงผลใหชุมชนสวนใหญแปรเปลี่ยนเปนชุมชนพาณิชยกรรม
และบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว โดยมีจํานวนชุมชนทั้งสิ้น 27 ชุมชน บางชุมชนยังคงมี
ลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรม หรือชุมชนประมงประมาณ 17 ชุมชน นอกจากนี้ ยังพบการอพยพโยกยายของ
ประชากรจากทุกภาคของประเทศ และชาวตางประเทศจากทุกภูมิภาคของโลก เขามาทํางานและพักอาศัยในเขต
เมืองพัทยาเปนจํานวนมาก ทําใหมีสภาพสังคมที่ซับซอนและหลากหลาย
เมืองพัทยาครอบคลุมพื้นที่ ใน 4 ตําบล ไดแก ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปรือ ตําบล
หวยใหญ และตําบลหนองปลาไหล มีประชากรทั้งสิ้น 104,694 คน จํานวน 19,289 ครัวเรือน (ดูตารางที่
3.4.1-1 ประกอบ)
ตารางที่ 3.4.1-1 จํานวนประชากรจําแนกตามทะเบียนราษฎร
ลําดับที่

ตําบล

จํานวนราษฎร
ชาย

หญิง

รวม

จํานวนครัวเรือน

1.

หนองปรือ

27,617

32,535

60,152

12,354

2.

นาเกลือ

20,748

21,976

42,724

6,538

3.

หนองปลาไหล

781

897

1,678

371

4.

หวยใหญ

61

79

140

26

รวม

49,207

55,487

104,694

19,289

ที่มา : งานทะเบียนราษฎรเมืองพัทยา ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2551
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3.4.2 การศึกษาทัศนคติและการรับรูโครงการ
บริษัทที่ปรึกษาไดใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณผูแทนครัวเรือน/ สถานประกอบการ
ที่ตั้งอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ซึ่งจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการ ที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการทั้งในชวงระหวางการกอสรางและชวง
เปดดําเนินการ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่โครงการ (แบบสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของ
ชุมชน ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3) บริษัทที่ปรึกษาไดสุมตัวอยางระดับครัวเรือน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางจาก
ชุมชน โดยจํานวนตัวอยางดังกลาวไดจากสูตรการคํานวณของ Taro Yamane การสํารวจครั้งนี้มีขึ้นตั้งแตวันที่
19 ธันวาคม 2551 ซึ่งจากขอมูลความหนาแนนครัวเรือนโดยเฉลี่ยของเมืองพัทยา 361 ครัวเรือน/ตาราง
กิโลเมตร (คํานวณจากจํานวนครัวเรือน 19,289 / พื้นที่ดินของเมืองพัทยา (รวมเกาะลาน) 53.44) สามารถ
คํานวณหาจํานวนครัวเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร (คิดเปนพื้นที่ 3.14 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบงเปนพื้นที่อยูอาศัย
และพาณิชยกรรม 2.25 ตารางกิโลเมตร สําหรับพื้นที่สวนที่เหลือ 0.89 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่แหลงน้ํา
และพื้นที่วางรอการใชประโยชน) โดยรอบโครงการไดประมาณ 812 ครัวเรือน และสามารถคํานวณจํานวน
ขนาดตัวอยาง ไดดังนี้
สูตร

n

=

N
1 + Ne2

โดยที่ n

หมายถึง

จํานวนตัวอยางที่ตองการทราบ

N

หมายถึง

จํานวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา (812 ครัวเรือน)

e

หมายถึง

คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ในที่นี้กําหนดใหเทากับ 0.05)

แทนคา n

=

812
1 + 812 (0.05)2

=
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อนึ่ง รายละเอียดการศึกษาดานการรับรูโครงการ มีดังนี้
1) กลุมผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ในรัศมี 100 เมตรจากโครงการ
จากการสํารวจพบวา มีจํานวนบานพักอาศัย/สถานประกอบการ ในรัศมี 100 เมตร จาก
โครงการ จํานวน 38 แหง โดยบริษัทที่ปรึกษาไดใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณตัวแทนบานพักอาศัย/
สถานประกอบการ ทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะอยางยิ่งบานพักอาศัย/สถานประกอบการ อาคารพัก
อาศัยที่อยูติดกับพื้นที่โครงการ และกระจายออกไปบริเวณใกลเคียงในระยะ 100 เมตร โดยบริษัทที่ปรึกษา
ไดรับความคิดเห็นทั้งหมดจํานวน 29 แหง สวนที่เหลือ จํานวน 9 แหง ไมสามารถติดตอผูพักอาศัยได โดย
สามารถสรุปความคิดเห็นไดดังนี้
ลักษณะทางประชากร และทางสังคม
ลักษณะทางประชากรและสังคมที่สําคัญ ไดแก เพศ อายุ ศาสนา และระดับการศึกษา โดย
จะนําเสนอเปนภาพรวม ดังนี้
(1) เพศ และอายุ
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 29 ตัวอยาง รอยละ 63 เปนเพศชาย และรอย
ละ 37 เปนเพศหญิง โดยมีอายุระหวาง 36 – 45 ป และมีอายุระหวาง 46-60 ป รอยละ 32 เทากัน รองลงมา
มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป รอยละ 19 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป รอยละ 13 และมีอายุระหวาง 20 – 25 ป รอย
ละ 4 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีวัยวุฒิที่ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ เปนที่นาเชื่อถือ
ได
(2) ระดับการศึกษา
ในดานระดับการศึกษา พบวา ในพื้นที่ศึกษากลุมตัวอยางสวนมาก รอยละ 44 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 25 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 19 และจบการศึกษาตอนตน รอยละ 12 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา มี
คุณวุฒิที่ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ เปนที่นาเชื่อถือได
(3) การนับถือศาสนา
ในดานการนับถือศาสนา พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และ
รอยละ 1 นับถือศาสนาอิสลาม
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในดานลักษณะทางเศรษฐกิจนี้พิจารณาจากการประกอบอาชีพ และการเดินทางไปทํางาน
และภารกิจประจําวัน ดังนี้
(1) การประกอบอาชีพ
ในดานการศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพ จากการศึกษาพบวา สวนมากประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท รอยละ 25 รองลงมา ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย และรับจางทั่วไป รอยละ 19
เทากัน ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน รอยละ 12 สวนที่เหลือเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 6
(2) การเดินทางไปทํางาน และทําภารกิจประจําวัน
ในการศึกษาดานการเดินทางไปทํางาน และทําภารกิจประจําวัน พบวา สวนมาก
เดินทางโดยใชรถจักรยานยนต รอยละ 63 รองลงมา เดินทางโดยใชรถโดยสารประจําทาง รอยละ 31 สวนที่
เหลือรอยละ 6 เดินทางโดยใชรถยนต
(3) รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ในการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนมากมีรายไดอยูในชวง 10,001-15,000
บาท/เดือน รอยละ 38 รองลงมา มีรายไดอยูในชวง 5,001-10,000 บาท/เดือน รอยละ 31 มีรายไดอยูในชวง
15,001-20,000 บาท/ เดือน รอยละ 19 สวนที่เหลือรอยละ 12 ไมมีรายไดเปนของตนเอง
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ในการศึกษาดานนี้ จะศึกษาผลกระทบที่ไดรับในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง โดยแบง
ไดดังนี้
(1) ปญหากลิ่น
จากการศึกษา พบวา มีผูไดรับผลกระทบดานกลิ่น รอยละ 42 และผูที่ไมไดรับ
ผลกระทบ ร อยละ 58 โดยผู ที่ไ ด รั บผลกระทบสว นมากได รับ ผลกระทบในระดั บ ปานกลาง รอ ยละ 58
รองลงมาไดรับผลกระทบในระดับนอย รอยละ 42 ซึ่งแหลงที่มาของกลิ่น สวนใหญมาจากทอระบายน้ํา
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(2) ปญหาเขมา/ควัน
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 54 ไม ไ ด รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 46 ได รั บ
ผลกระทบดานเขมา/ควัน โดยผูที่ไดรับผลกระทบสวนมากไดรับผลกระทบในระดับนอย รอยละ 75 รองลงมา
ไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง รอยละ 25 ซึ่งแหลงที่มาของเขมา/ควัน สวนใหญมาจากทอไอเสียรถยนต
จากการสัญจรไป-มาของรถยนตบนถนน
(3) ปญหาฝุนละออง
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 83 ได รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 17 ไม ไ ด รั บ
ผลกระทบดานฝุนละออง โดยผูที่ไดรับผลกระทบสวนมากไดรับผลกระทบในระดับนอย รอยละ 57 รองลงมา
ไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง รอยละ 43 ซึ่งแหลงที่มาของฝุนละออง มาจากการสัญจรไป-มาของรถยนต
บนถนน
(4) ปญหาเสียง และการสั่นสะเทือน
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 67 ได รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 33 ไม ไ ด รั บ
ผลกระทบดานเสียงและความสั่นสะเทือน โดยผูที่ไดรับผลกระทบสวนมากไดรับผลกระทบในระดับนอย
รอยละ 56 รองลงมาไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง รอยละ 44 ซึ่งแหลงที่มาของเสียงและการสั่นสะเทือน
มาจากการกอสรางบริเวณใกลเคียง
(5) ปญหาการจราจรติดขัด
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 70 ไม ไ ด รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 30 ได รั บ
ผลกระทบจากการจราจรติดขัด โดยผูที่ไดรับผลกระทบสวนมากไมระบุระดับผลกระทบ รอยละ 99 สวนที่
เหลือรอยละ 1 ไดรับผลกระทบในระดับมาก ซึ่งแหลงที่มาของปญหาการจราจรติดขัด สวนใหญจะมาจากการ
สัญจรของรถยนตในชั่วโมงเรงดวน
(6) ปญหาสังคม
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 91 ไม ไ ด รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 9 ได รั บ
ผลกระทบ โดยผูที่ไดรับผลกระทบไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง และไดรับผลกระทบในระดับนอย
รอยละ 50 เทากัน ซึ่งแหลงที่มาของปญหาสังคม ไดแก การลักทรัพย
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ลักษณะการรับรูขาวสาร และความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
ในดานนี้ไดแยกพิจารณาออกเปน 2
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

สวน คือ การรับรูขาวสารและความคิดเห็นที่มีตอ

(1) การรับรูขาวสาร
ในดานการรับรูขาวสารและความคิดเห็น ที่มีตอสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบัน พบวา
ในดานการรับรูขาวสารนั้น สวนใหญรอยละ 69 ไมทราบวาจะมีโครงการเกิดขึ้น และที่ทราบมีอยูรอยละ 31
ซึ่งชี้ใหเห็นวาประชาชนในพื้นที่สวนใหญยังไมทราบวาจะมีโครงการเกิดขึ้น ซึ่งโครงการจะไดดําเนินการเพื่อ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบตอไป
(2) ดานความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
(2.1) ความตองการของชุมชน ดานลักษณะของอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา
-

ควรมีการจัดการมูลฝอย รอยละ 27

-

ควรมี ก ารจั ด การจราจรที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย และมี ส าธารณู ป โภค

-

ควรมีระบบบําบัดน้ําเสีย รอยละ 13

ครบครัน รอยละ 20 เทากัน

(2.2) ความตองการของชุมชน ดานสภาพแวดลอมของอาคารพักอาศัยรวมแบบให
เชา
- ควรมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี รอยละ 50
- ควรมีพื้นที่ปลูกตนไมมาก ๆ รอยละ 31
- ควรมีพื้นที่วางเปดโลงมาก ๆ รอยละ 19
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(2.3) ความคิดเห็นดานผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
สวนมาก รอยละ 60 ใหความเห็นวาจะไมไดรับผลกระทบ และรอยละ 40
ใหความเห็นวาจะไดรับผลกระทบ โดยผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ สวนมากคาดวาจะไดรับผลกระทบใน
ระดับปานกลาง และระดับนอย รอยละ 50 เทากัน
(2.4) ความคิดเห็นดานผลกระทบทางบวก
- ทํา ใหเ กิ ด รายไดจ ากการขายสิน ค าและบริก ารให ผูพั กอาศัยในโครงการ
รอยละ 33
- ชวยใหชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกวาเดิม รอยละ 22
- ทําใหเกิดการจางงานในชุมชนมากขึ้น และทําใหธุรกิจการคาในละแวก
ใกลเคียงดีขึ้นตามไปดวย รอยละ 17 เทากัน
- ทําใหประชาชนมีทางเลือกในการหาที่อยูเพิ่มมากขึ้น รอยละ 11
(2.5) ความคิดเห็นดานผลกระทบทางลบ
ชวงกอสราง
- ปญหาเสียงดังรบกวน รอยละ 33
- ปญหาดานฝุนละออง/อากาศเสีย รอยละ 29
- ปญหาดานจราจรติดขัด รอยละ 23
- ปญหาดานการทรุดตัว/การพังทลายของดิน การสั่นสะเทือน และปญหาน้ํา
เนาเสียมากขึ้น รอยละ 5 เทากัน
ชวงเปดดําเนินการ
- ปญหาน้ําเนาเสียมากขึ้น รอยละ 50
- ปญหาการจราจรติดขัด รอยละ 33
- ปญหาฝุนละออง/อากาศเสีย รอยละ 17
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(2.6) มาตรการที่ตองการใหโครงการระมัดระวังเปนพิเศษ
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 22 เห็นวาโครงการไมตองระมัดระวังเรื่องใดเปน
พิเศษ แตขอใหปฎิบัติตามมาตรการที่เสนอไวอยางเครงครัด และรอยละ 78 ตองการใหโครงการระมัดระวัง
และมีมาตรการปองกันดานตาง ๆ ในชวงกอสราง ดังนี้
- การปองกันเสียงดังรบกวน
- การปองกันฝุนที่จะเกิดขึ้นจากการกอสราง และจากรถขนสงวัสดุกอสราง
- การปองกันความปลอดภัยจากการกอสราง
- การปองกันการจราจรติดขัด
- การกําหนดชวงเวลาการทํางานกอสราง ไมควรรบกวนชวงเวลาพักผอน
ของผูพักอาศัยบริเวณใกลเคียง
สํ า หรั บ มาตรการในช ว งเป ด ดํ า เนิ น โครงการให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ ง การจั ด
การจราจร
(2.7) ความเพียงพอของมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใหความเห็นวา มาตรการที่โครงการจะปฏิบัติ มี
ความเพียงพอ
(2.8) ความเพียงพอของสาธารณูปโภคพื้นฐาน
จากการสอบถามในประเด็นความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่จะรองรับการดําเนินโครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ สามารถสรุปความเห็นในแตละดานได
ดังนี้
- ระบบไฟฟา เห็นวาเพียงพอ รอยละ 94 ที่เหลือรอยละ 6 เห็นวาไมเพียงพอ
- ระบบประปา เห็ นว าเพียงพอ ร อยละ 75 ที่เหลื อร อยละ 25 เห็ นว าไม
เพียงพอ
- ระบบการกําจัดมูลฝอย เห็นวาเพียงพอ รอยละ 87 ที่เหลือรอยละ 13 เห็น
วาไมเพียงพอ
- บริการสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล เห็นวาเพียงพอ รอยละ 94 ที่เหลือ
รอยละ 6 เห็นวาไมเพียงพอ
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

3-88

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

ความคิดเห็นดานความเพียงพอของปริมาณน้ําใชในปจจุบัน
ในการศึกษาดานนี้ จะศึกษาผลกระทบที่ไดรับในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง โดย
แบงไดดังนี้
(1) แหลงน้ําใชในปจจุบัน
จากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมด ใช น้ํ า จากการประปาส ว นภู มิ ภ าค
สํานักงานประปาพัทยา
(2) ปญหาน้ําใชในปจจุบัน
จากการศึกษา พบวา รอยละ 55 เห็นวามีปญหาเรื่องน้ําประปา สวนที่เหลือ
รอยละ 45 เห็นวาไมมีปญหา โดยผูที่มีปญหา มีปญหาเรื่อง น้ําประปาไหลไมสม่ําเสมอ และบางครั้งน้ําประปา
ไมสะอาด
(3) ความเพียงพอของการใชน้ําประปา
จากการศึกษา พบวา รอยละ 67 เห็นวาน้ําประปาเพียงพอ สวนที่เหลือ รอยละ
33 เห็นวาไมเพียงพอ ซึ่งคาดวานาจะมีสาเหตุมาจากเพิ่มจํานวนขึ้นของสถานประกอบการ และสถานบริการ
ตาง ๆ
(4) ผลกระทบดานการขาดแคลนน้ําประปาจากการเกิดขึ้นของโครงการ
จากการศึกษา พบวา รอยละ 60 เห็นวาการเกิดขึ้นของโครงการจะไมสงผล
กระทบตอความตองการใชน้ําประปา สวนที่เหลือ รอยละ 40 เห็นวาการเกิดขึ้นของโครงการจะสงผลกระทบ
เนื่องจากมีการใชน้ํามากขึ้น
ทั้งนี้ นอกจากผลสรุปในภาพรวมในระยะ 100 เมตรจากพื้นที่โครงการ บริษัทที่
ปรึกษาจะแยกความคิดเห็นของผูที่อยูติดกับโครงการมาแสดงโดยเฉพาะ โดยดานทิศเหนือเปนกลุมอาคาร
โรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel & Resort) ถัดจากถนนพัทยา
สายสองซอย 4 ดานทิศตะวันออกจะเปนกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2 หลัง และอาคาร
พักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (SP. Place) ดานทิศใตของโครงการจะเปนกลุม
บานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น และหองเชา ชั้นเดียว จํานวน 3 หลัง และดานทิศตะวันตกจะเปนบานพัก
อาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง และกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น โดยสามารถสรุป
ความคิดเห็นได ดังตารางที่ 3.4.2-2
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ตารางที่ 3.4.2–1 สรุปความคิดเห็นของผูที่อยูติดกับโครงการ
ผูที่อยูขางเคียงโครงการ

ผูใหความคิดเห็น

1. ดานทิศเหนือ
กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น พนักงานประจําโรงแรม
จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee
Lagoon
Hotel & Resort)
2. ดานทิศตะวันออก
เจาของบาน
- กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2
ชั้น จํานวน 2 หลัง

หมายเหตุ
การดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบ แตทั้งนี้
ขอใหโครงการปฎิบัติตามมาตรการที่ไดเสนอไว
อยางเครงครัด

การดําเนินโครงการจะสงผลกระทบในระดับปาน
กลาง โดยตองการใหโครงการมีมาตรการปองกัน
เปนพิเศษในเรื่องปญหาฝุนละออง
- อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด พนักงานดูแลอาคารพัก การดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบ แตทั้งนี้
ขอใหโครงการปฎิบัติตามมาตรการที่ไดเสนอไว
ความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (SP. Place)
อาศัย
อยางเครงครัด

3. ดานทิศใต
- กลุ มบ านพั กอาศั ย ขนาดความสู ง 1-2
ชั้น
- หองเชา ชั้นเดียว จํานวน 3 หลัง

4. ดานทิศตะวันตก
- บ า นพั ก อาศั ย ขนาดความสู ง 2 ชั้ น
จํานวน 1 หลัง

- กลุ ม บ านพั กอาศั ย ขนาดความสู ง 1-2
ชั้น

เจาของบาน

ผูพักอาศัย

เจาของบาน

ไมสามารถติดตอได

การดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบ แตทั้งนี้
ขอใหโครงการปฎิบัติตามมาตรการที่ไดเสนอไว
อยางเครงครัด
การดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบ แตทั้งนี้
ขอใหโครงการปฎิบัติตามมาตรการที่ไดเสนอไว
อยางเครงครัด

การดําเนินโครงการจะสงผลกระทบในระดับปาน
กลาง โดยตองการใหโครงการมีมาตรการปองกัน
เปนพิเศษในเรื่อง
- ปญหาฝุนละออง
- ปญหาเสียงดังรบกวน
-

ที่มา : บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด
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16

15
14

11

18
13

12

พื้นที่วาง

17
พื้นที่วาง

19
20
21

1

10

22

พื้นที่วาง

23

ถนนพัทยาสายสองซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

9

7
8

25

26

2

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง 30

36

ถนนสาธารณ

พื้นที่วาง

ะ เขตทางก
วางประมาณ
4.5 เมตร

4
พื้นที่วาง

31

32

5
พื้นที่วาง

33

35

พื้นที่วาง

34
พื้นที่วาง

37
พื้นที่วาง

38

1 กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น
(Leelawadee Lagoon Hotel & Resort)
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด
ความสูง 5 ชั้น (SP. Place)
4 พื้นที่กําลังกอสราง
5 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
และพื้นที่สวน
7 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
8 รานอาหาร (Grand Beer Plaza)
9 อาคารพาณิชย ขนาดความสูง 3 ชั้น
10 ธนาคารกรุงเทพ
11 อาคารพาณิชย ชัน้ เดียว
12 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
13 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
14 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
15 อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น
(Capital Hotel)
16 อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น
(The Pine Wood Residence)
17 หองเชา ขนาดความสูง 2 ชั้น
18 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
19 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
20 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 3.4.2-1 กลุมผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการในรัศมี 100 เมตร
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ที่มา : บริษทั ไท-ไท วิศวกร จํากัด

21 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
22 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด
ความสูง 5 ชั้น (แดง อพารทเมนท)
23 หองเชา ขนาดความสูง 3 ชั้น
24 รานอาหาร (โรงเบียร บูรพา)
25 รานเสริมสวย
26 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
27 บานพักอาศัย-รานคา ชั้นเดียว
28 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด
ความสูง 4 ชั้น (วรรณา เพลส)
29 บานพักอาศัยชั้นเดียว
30 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด
ความสูง 4 ชั้น (แมชิต อพารเมนท)
31 อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 5-7 ชั้น
(Nova Park)
32 รานสะดวกซื้อ (Family Mart)
33 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด
ความสูง 4 ชั้น (Siam View Residence)
34 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
35 หองเชาชั้นเดียว
36 โรงแรม แกรนด โซเล
37 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด
ความสูง 3 ชัน (บานเจริญสุข)
38 อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชัน
(อมารีโนวา สวีท)

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

2) กลุมผูที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งอยูถัดจาก 100 เมตรแรกในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากโครงการ
บริษัทที่ปรึกษาไดใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ ผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงโครงการ
ถัดจากระยะ 100 เมตร ออกไปตามแนวถนนพัทยาสาย 1 พัทยาสาย 2 พัทยาสาย 3 และถนนซอยตาง ๆ จน
ไดแบบสอบถามอีกจํานวน 239 ชุด เพื่อใหแบบสอบถามครบจํานวน 268 ชุด โดยสามารถสรุปความคิดเห็น
ไดดังนี้
ลักษณะทางประชากร และสังคม
ลักษณะทางประชากรและสังคมที่สําคัญ ไดแก เพศ อายุ ศาสนา และระดับการศึกษา โดย
จะนําเสนอเปนภาพรวม ดังนี้
(1) เพศ และอายุ
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 239 ตัวอยาง รอยละ 68 เปนเพศชาย และ
ร อ ยละ 32 เป น เพศหญิ ง โดยมี อ ายุ ร ะหว าง 26 – 35 ป ร อ ยละ 36 รองลงมา มีอ ายุ ร ะหว า ง 36 – 45 ป
รอยละ 31 มีอายุระหวาง 46 – 60 ป รอยละ 21 มีอายุระหวาง 20 – 25 รอยละ 9 และมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
รอยละ 3 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีวัยวุฒิที่ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ เปนที่
นาเชื่อถือได
(2) ระดับการศึกษา
ในดานระดับการศึกษา พบวา ในพื้นที่ศึกษากลุมตัวอยางสวนมาก รอยละ 46 จบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 28 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 20 และจบการศึกษาตอนตน รอยละ 6 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีคุณวุฒิที่
ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ เปนที่นาเชื่อถือได
(3) การนับถือศาสนา
ในดานการนับถือศาสนา พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และ
รอยละ 1 นับถือศาสนาอิสลาม
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในดานลักษณะทางเศรษฐกิจนี้พิจารณาจากการประกอบอาชีพ และการเดินทางไปทํางาน
และภารกิจประจําวัน ดังนี้
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(1) การประกอบอาชีพ
ในดานการศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพ จากการศึกษาพบวา สวนมากประกอบ
ธุรกิจ สว นตัว และประกอบอาชีพ คาขาย รอยละ 33 เทากัน รองลงมา รับจางทั่วไป ร อยละ 14 ไม ไ ด
ประกอบอาชีพ/แมบาน รอยละ 11 สวนที่เหลือเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 9
(2) การเดินทางไปทํางาน และทําภารกิจประจําวัน
ในการศึกษาดานการเดินทางไปทํางาน และทําภารกิจประจําวัน พบวา สวนมาก
เดินทางโดยใชรถจักรยานยนต รอยละ 72 รองลงมา เดินทางโดยใชรถโดยสารประจําทาง รอยละ 18 สวนที่
เหลือรอยละ 10 เดินทางโดยใชรถยนต
(3) รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ในการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนมากมีรายไดอยูในชวง 10,001-15,000
บาท/เดือน รอยละ 37 รองลงมา มีรายไดอยูในชวง 5,001-10,000 บาท/เดือน รอยละ 31 มีรายไดอยูในชวง
15,001-20,000 บาท/ เดือน รอยละ 29 สวนที่เหลือรอยละ 3 ไมมีรายไดเปนของตนเอง
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ในการศึกษาดานนี้ จะศึกษาผลกระทบที่ไดรับในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง โดยแบง
ไดดังนี้
(1) ปญหากลิ่น
จากการศึกษา พบวา มีผูไดรับผลกระทบดานกลิ่น รอยละ 56 และผูที่ไมไดรับ
ผลกระทบ ร อยละ 44 โดยผู ที่ไ ด รั บผลกระทบสว นมากได รับ ผลกระทบในระดั บ ปานกลาง รอ ยละ 67
รองลงมาไดรับผลกระทบในระดับนอย รอยละ 33 ซึ่งแหลงที่มาของกลิ่น มาจากทอระบายน้ําเสีย และขยะ
มูลฝอย
(2) ปญหาเขมา/ควัน
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 69 ไม ไ ด รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 31 ได รั บ
ผลกระทบดานเขมา/ควัน โดยผูท่ีไดรับผลกระทบสวนมากไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง และไดรับ
ผลกระทบในระดับนอย รอยละ 43 เทากัน รองลงมา ไดรับผลกระทบในระดับมาก รอยละ 14 ซึ่งแหลงที่มา
ของเขมา/ควัน สวนใหญจะมาจากทอไอเสียรถยนต จากการสัญจรไป-มาของรถยนตบนถนน

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(3) ปญหาฝุนละออง
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 64 ไม ไ ด รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 36 ได รั บ
ผลกระทบดานฝุนละออง โดยผูที่ไดรับผลกระทบสวนมากไดรับผลกระทบในระดับมาก รอยละ 34 รองลงมา
ไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง และไดรับผลกระทบในระดับนอย รอยละ 33 เทากัน ซึ่งแหลงที่มาของฝุน
ละออง มาจากการสัญจรไป-มาของรถยนตบนถนน
(4) ปญหาเสียง และการสั่นสะเทือน
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 81 ไม ไ ด รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 19 ได รั บ
ผลกระทบดานเสียงและความสั่นสะเทือน โดยผูที่ไดรับผลกระทบสวนมากไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง
รอยละ 39 รองลงมาไดรับผลกระทบในระดับมาก รอยละ 33 และไดรับผลกระทบในระดับนอย รอยละ 28
ซึ่งแหลงที่มาของเสียงและการสั่นสะเทือน มาจากการกอสรางบริเวณใกลเคียง และการสัญจรไป-มาของรถยนต
บนถนน
(5) ปญหาการจราจรติดขัด
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 78 ไม ไ ด รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 22 ได รั บ
ผลกระทบจากการจราจรติดขัด โดยผูที่ไดรับผลกระทบสวนมากไดรับผลกระทบในระดับนอย รอยละ 56
รองลงมา ไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง รอยละ 44 ซึ่งแหลงที่มาของปญหาการจราจรติดขัด สวนใหญ
จะมาจากปริมาณรถยนตที่สัญจรไป-มาบนถนน
(6) ปญหาสังคม
จากการศึ ก ษา พบว า ร อ ยละ 99 ไม ไ ด รั บ ผลกระทบ และร อ ยละ 1 ได รั บ
ผลกระทบ โดยผูที่ไดรับผลกระทบทั้งหมดไดรับผลกระทบในระดับนอย ซึ่งแหลงที่มาของปญหาสังคม การลัก
ทรัพย
ลักษณะการรับรูขาวสาร และความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
ในดานนี้ไดแยกพิจารณาออกเปน 2
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

สวน คือ การรับรูขาวสารและความคิดเห็นที่มีตอ
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 3 รายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

(1) การรับรูขาวสาร
ในดานการรับรูขาวสารและความคิดเห็น ที่มีตอสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบัน พบวา
ในดานการรับรูขาวสารนั้น สวนใหญรอยละ 87 ไมทราบวาจะมีโครงการเกิดขึ้น และที่ทราบมีอยูรอยละ 13
ซึ่งชี้ใหเห็นวาประชาชนในพื้นที่สวนใหญยังไมทราบวาจะมีโครงการเกิดขึ้น ซึ่งโครงการจะไดดําเนินการเพื่อ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบตอไป
(2) ดานความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
(2.1) ความตองการของชุมชน ดานลักษณะของอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา
- ควรมีการจัดการจราจรที่ดี รอยละ 31
- ควรมีระบบบําบัดน้ําเสีย รอยละ 20
- ควรมีการจัดการมูลฝอยที่ดี รอยละ 19
- ควรมีความปลอดภัย รอยละ 12
- ควรมี ร า นค า /แหล ง บริ ก ารต า ง ๆ และควรมี ส าธารณู ป โภคครบครั น
รอยละ 9 เทากัน
(2.2) ความตองการของชุมชน ดานสภาพแวดลอมของอาคารพักอาศัยรวมแบบให
เชา
- ควรมีพื้นที่ปลูกตนไมมาก ๆ รอยละ 40
- ควรมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอม รอยละ 37
- ควรมีพื้นที่วาง/เปดโลงมาก ๆ รอยละ 23
(2.3) ความคิดเห็นดานผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ส ว นมาก ร อยละ 48 ให ค วามเห็ น ว า จะได รับ ผลกระทบ รอ ยละ 27 ให
ความเห็นวาจะไมไดรับผลกระทบ และรอยละ 25 ไมแนใจวาการพัฒนาโครงการจะสงผลดานบวกหรือลบ
โดยผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ สวนมากคาดวาจะไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง รอยละ 49 รองลงมา
คาดวาจะไดรับผลกระทบในระดับมาก รอยละ 28 และคาดวาจะไดรับผลกระทบในระดับนอย รอยละ 23
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(2.4) ความคิดเห็นดานผลกระทบทางบวก
- ช ว ยให ชุ ม ชนเจริ ญ และพั ฒ นาไปมากกว า เดิ ม และทํ า ให ป ระชาชนมี
ทางเลือกในการหาที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น รอยละ 35 เทากัน
- ทําใหธุรกิจ / การคาบริเวณโดยรอบดีขึ้น รอยละ 16
- ทําใหเกิดรายไดจากการขายสินคาใหผูพักอาศัยในโครงการ รอยละ 12
- ทําใหเกิดการจางงานในชุมชนมากขึ้น รอยละ 2
(2.5) ความคิดเห็นดานผลกระทบทางลบ
ชวงกอสราง
- ปญหาดานฝุนละออง/อากาศเสีย รอยละ 33
- ปญหาดานการจัดการจราจร รอยละ 25
- ปญหาเสียงดังรบกวน รอยละ 15
- ปญหาดานความสั่นสะเทือน รอยละ 14
- ปญหาดานการทรุดตัว รอยละ 13
ชวงเปดดําเนินการ
- ปญหาเสียงดังรบกวน รอยละ 50
- ปญหาการจราจรติดขัด รอยละ 33
- ปญหาฝุนละออง/อากาศเสีย รอยละ 17
(2.6) มาตรการที่ตองการใหโครงการระมัดระวังเปนพิเศษ
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 66 เห็นวาโครงการไมตองระมัดระวังเรื่องใดเปน
พิเศษ แตขอใหปฎิบัติตามมาตรการที่เสนอไวอยางเครงครัด และรอยละ 34 ตองการใหโครงการระมัดระวัง
และมีมาตรการปองกันดานตาง ๆ ในชวงกอสราง ดังนี้
- การปองกันเสียงดังรบกวน
- การปองกันฝุนที่จะเกิดขึ้นจากการกอสราง
- การขนสงวัสดุกอสราง
- การปองกันการสั่นสะเทือน
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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- การปองกันการจราจรติดขัด
- กําหนดชวงเวลาการทํางานกอสราง ไมควรรบกวนชวงเวลาพักผอนของผู
พักอาศัยบริเวณใกลเคียง
- การปองกันการทรุดตัว และการพังทลายของดิน
สํ า หรั บ มาตรการในช ว งเป ด ดํ า เนิ น โครงการให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ ง การจั ด
การจราจร
(2.7) ความเพียงพอของมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความเห็นวา มาตรการที่โครงการจะปฏิบัติ มี
ความเพียงพอ รอยละ 70 มีผูที่ยังไมแนใจในความเพียงพอของมาตรการ รอยละ 28 โดยใหเหตุผลวา เนื่องจาก
ยังไมมีการกอสรางโครงการ และรอยละ 2 เห็นวาไมเพียงพอ โดยตองการใหมีมาตรการเพิ่มเติม ในเรื่องของ
การดูแลเรื่องความปลอดภัยและพฤติกรรมคนงานกอสราง และควรปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด ซึ่ง
โครงการไดนําความคิดเห็นดังกลาวผนวกไวในมาตรการที่โครงการตองปฏิบัติ พรอมทั้งควบคุมการปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด
(2.8) ความเพียงพอของสาธารณูปโภคพื้นฐาน
จากการสอบถามในประเด็นความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่จะรองรับการดําเนินโครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ สามารถสรุปความเห็นในแตละดานได
ดังนี้
- ระบบไฟฟา เห็นวาเพียงพอ รอยละ 87 ที่เหลือรอยละ

13 เห็นวาไม

เพียงพอ
- ระบบประปา เห็นวาเพียงพอ รอยละ 64 ที่เหลือรอยละ 36 เห็ นว าไม
เพียงพอ
- ระบบการกําจัดมูลฝอย เห็นวาเพียงพอ รอยละ 87 ที่เหลือรอยละ 13 เห็น
วาไมเพียงพอ
- บริการสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล เห็นวาเพียงพอ รอยละ 91 ที่เหลือ
รอยละ 9 เห็นวาไมเพียงพอ
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ความคิดเห็นดานความเพียงพอของปริมาณน้ําใชในปจจุบัน
ในการศึกษาดานนี้ จะศึกษาผลกระทบที่ไดรับในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง โดย
แบงไดดังนี้
(1) แหลงน้ําใชในปจจุบัน
จากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมด ใช น้ํ า จากการประปาส ว นภู มิ ภ าค
สํานักงานประปาพัทยา
(2) ปญหาน้ําใชในปจจุบัน
จากการศึกษา พบวา รอยละ 58 เห็นวามีปญหาเรื่องน้ําประปา สวนที่เหลือ
รอยละ 42 เห็นวาไมมีปญหา โดยผูที่มีปญหา มีปญหาเรื่อง น้ําประปาไหลไมสม่ําเสมอ และบางครั้งน้ําประปา
ไมสะอาด
(3) ความเพียงพอของการใชน้ําประปา
จากการศึกษา พบวา รอยละ 63 เห็นวาน้ําประปาเพียงพอ สวนที่เหลือ รอยละ
37 เห็นวาไมเพียงพอ ซึ่งคาดวานาจะมีสาเหตุมาจากเพิ่มจํานวนขึ้นของสถานประกอบการ และสถานบริการ
ตาง ๆ
(4) ผลกระทบดานการขาดแคลนน้ําประปาจากการเกิดขึ้นของโครงการ
จากการศึกษา พบวา รอยละ 57 เห็นวาการเกิดขึ้นของโครงการจะไมสงผล
กระทบตอความตองการใชน้ําประปา สวนที่เหลือ รอยละ 43 เห็นวาการเกิดขึ้นของโครงการจะสงผลกระทบ
เนื่องจากมีการใชน้ํามากขึ้น
3) สรุปการประเมินผลกระทบทางดานสังคมของการกอสรางและการดําเนินโครงการ
จากผลการศึ ก ษาการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของอาคาร/สถานประกอบการ ที่ อ ยู ใ กล เ คี ย ง
สามารถสรุปผลที่เกิดขึ้นตอวิถีชีวิตของประชาชน หรือผลกระทบดานสังคม ซึ่งสามารถประเมินผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบคือ
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ผลกระทบทางดานบวก
- ทําใหเกิดรายไดจากการขายสินคาและบริการใหผูพักอาศัยในโครงการ
- ชวยใหชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกวาเดิม
- ทําใหเกิดการจางงานในชุมชนมากขึ้น และทําใหธุรกิจการคาในละแวกใกลเคียงดี

ขึ้นตามไปดวย
- ทําใหประชาชนมีทางเลือกในการหาที่อยูเพิ่มมากขึ้น
(2) ผลกระทบทางดานลบ
ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และตัวแทนของสถานประกอบการที่อยู
ใกลเคียงโครงการ
(2.1) ผลกระทบในชวงกอสราง
- ปญหาเสียงดังรบกวน
- ปญหาดานฝุนละออง/อากาศเสีย
- ปญหาดานจราจรติดขัด
- ปญหาดานการทรุดตัว/การพังทลายของดิน
- ปญหาการสั่นสะเทือน
- ปญหาน้ําเนาเสีย
(2.2) ผลกระทบในชวงเปดดําเนินโครงการ
- ปญหาน้ําเนาเสียมากขึ้น
- ปญหาการจราจรติดขัด
- ปญหาฝุนละออง/อากาศเสีย
- ปญหาเสียงดังรบกวน
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ทั้งนี้ ในการใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ บริษัทที่ปรึกษาไดนําเสนอมาตรการที่
โครงการจะปฏิบัติ เพื่อลดความกังวลของผูพักอาศัย ใหผูตอบแบบสอบถามไดรับทราบ รวมทั้งไดสอบถามถึง
ความเพียงพอของมาตรการดังกลาว ซึ่งจากการสํารวจ พบวา สวนใหญเห็นวามีความเพียงพอ และในบางสวน
ที่เห็นวาไมเพียงพอ ไดเสนอใหเพิ่มเติมมาตรการตาง ๆ รายละเอียดตามที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่งโครงการไดนํา
มาตรการตาง ๆ มาผนวกไวกับมาตรการที่โครงการตองปฏิบัติ โดยสามารถสรุปมาตรการที่โครงการตองปฏิบัติ
ไดดังนี้
(1) มาตรการลดผลกระทบดานสังคม
1. ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ในบริเวณพื้นที่กอสราง ซึ่งมีรายละเอียดปาย
ประชาสัมพันธ ดังนี้
1.1 ชื่อโครงการ

โครงการ กรองทอง วิลลา

1.2 ชื่อเจาของโครงการ

บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

1.3 รูปแบบโครงการ

ประกอบด ว ย อาคารพั ก อาศั ย รวมแบบให เ ช า
จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง
7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้น
ใตดิน 1 ชั้น มีจํานวนหองพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 169
หอง

1.4 ภาพ Perspective ของโครงการเมื่อกอสรางแลวเสร็จ
1.5 ชื่อบริษัทผูรับเหมา/ผูควบคุมงาน ตลอดจนเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง
คุณภาพดานการกอสราง พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ
2. นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ มา
ติดไวบริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นไดงาย
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(2) มาตรการลดผลกระทบในการกอสรางและเปดดําเนินการ
(2.1) มาตรการชวงกอสราง
1. การปองกันผลกระทบดานคุณภาพอากาศ
-

จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน ความสูงไมนอยกวา 6 เมตร

- ติดตั้งผาใบทึบรอบอาคารโครงการในแตละชั้น เพื่อปองกันการฟุง
กระจายของฝุนละอองไปยังอาคารที่อยูขางเคียง
-

ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงดิน วัสดุกอสราง หิน ทราย เพื่อ

-

ฉี ดพรมน้ํ าบริ เ วณพื้ น ที่ ก อสร างหรื อบริ เวณที่ ทํ าให เ กิ ดฝุ น ตลอด

ปองกันการรวงหลนลงบนถนน
ระยะเวลากอสราง
- การกระทําใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดมลภาวะ ตองจัดทําในพื้นที่ที่คลุม
ผาใบ หรือในหองที่มีหลังคา และผนังปดดานขางอีก 3 ดาน
- ทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูถนน โดยทําเปนบอลางลอรถ
มีเหล็กรูปสามเหลี่ยมทั้งทางขึ้นและลง เพื่อขูดดินออกจากลอรถ
- จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนอยู
บริเวณทางเขา - ออกโครงการ ตลอดจนพื้นที่ขางเคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปยกตกหลนตองทําความสะอาด
โดยใชน้ําฉีด และกวาดพื้นใหสะอาดโดยทันที
- จัดเทคนิคการกอสรางใหเปนระบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มีการ
หลอคอนกรีตในพื้นที่กอสรางนอยที่สุด
- บริเวณปากทางเขา - ออก ตองปดตลอดเวลา เปดเฉพาะเมื่อมีรถเขา ออก และรักษาพื้นผิวใหสะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุน ตกคางจนการกอสรางแลวเสร็จ
-

ในการกองวัสดุที่มีฝุนหรือเศษวัสดุที่เหลือใช ตองปดหรือคลุมดวย
ผาใบดานบนและดานขางอีก 3 ดาน ใหมิดชิด
- จัดใหมีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่กอสราง โดยกองวัสดุ
เท า ที่ จํ า เป น และเมื่ อ เป ด หน า ดิ น แล ว ต อ งป ด หน า ดิ น ด ว ยคอนกรี ต หรื อ ยางแอสฟ ล ต ทั น ที ที่ ไ ม มี ค วาม
จําเปนตองทํางานที่ผิวพื้น
-

ไมกองหรือกักเศษวัสดุที่เหลือใชไวที่หนางาน โดยจัดใหมีรถบรรทุก

มารับไปกําจัด
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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- จัดหาแผนเหล็กอยางหนา ปูใหทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผานภายในพื้นที่
กอสราง เพื่อปองกันรถจมโคลนในชวงฝนตก
- กํ า หนดความเร็ ว ยานพาหนะที่ ใ ช ข นส ง ดิ น วั ส ดุ ก อ สร า ง ให มี
ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละอองบนผิวจราจร
- ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองแกปญหาโดยทันที
-

ตรวจวัดฝุนละอองภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการกอสราง

2. การปองกันผลกระทบดานเสียงรบกวน
-

จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน ความสูงไมนอยกวา 6 เมตร

- กําหนดชวงเวลาการกอสรางฐานราก และกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
เสียงดัง ใหอยูในชวงเวลาตั้งแต 08.00-17.00 น. เทานั้น
- ในการขนยายวัสดุอุปกรณ หรือวัสดุกอสรางลงจากรถ ตองทําดวย
ความระมัดระวังไมใหเกิดเสียงดังรบกวนตอผูพักอาศัยขางเคียง
-

ไมเรงเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสราง หรือเครื่องยนตของรถที่ใช

ขนสงวัสดุกอสรางใหเกิดเสียงดัง
- จัดทําโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปดขึงชองวางดวยผาใบทึบ
โดยมีที่ยึดติดบนโครงสรางอาคารในแตละชั้น เพื่อปองกันผลกระทบดานเสียง
-

ไมทํากิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมกันในเวลาเดียวกัน

-

ลดจํานวนของเครื่องจักรกลที่ใชงานในบริเวณที่อยูใกลเคียงกัน

-

เลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และวิ ธี ก ารก อ สร า งที่ ก อ ให เ กิ ด เสี ย ง

-

อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปนครั้งคราว ตองดับเครื่อง

รบกวนนอยที่สุด
หรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
- ใชอุปกรณ เครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดีเทานั้น และตอง
ไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอในระหวางการกอสราง

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

-

ใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสีระหวางชิ้นสวนของเครื่องจักร

-

ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็วเกินไป

-

ควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดัง
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ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่
อาจเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองหาแนวทางแกปญหาโดยทันที
3. การปองกันผลกระทบดานความสั่นสะเทือน
- กอนที่จะทําการกอสราง ตองจัดใหมีเจาหนาที่จากโครงการ และ
บริษัทผูรับเหมา เขาไปแจงตออาคาร และบานพักอาศัยที่อยูใกลโครงการ พรอมทั้งใหหมายเลขโทรศัพทของ
เจาหนาที่ควบคุมการกอสราง เพื่อใหสามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง และแจงกําหนดการตอกเสาเข็ม
โดยระบุวัน ชวงเวลาที่จะตอกเสาเข็มใหทราบอยางชัดเจน
ความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม

กําหนดชวงเวลาการทําฐานรากในชวงเวลา 08.00-17.00 น. เทานั้น
ใชวิธีการเจาะนํา (Pre Bored) แลวจึงดําเนินการตอกเสาเข็ม เพื่อลด

- ขุดคูน้ําขนาดความกวาง 1 เมตร ความลึก 1 เมตร ตลอดแนวเขต
ที่ดินดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก เพื่อปองกันความสั่นสะเทือน และการเคลื่อนตัวของดินสูพื้นที่
ขางเคียง
- จัดลําดับการตอกเสาเข็มของแตละอาคาร ใหเริ่มตอกเสาเข็มจากแถว
ที่ใกลกับกลุมบานพักอาศัย ทั้งดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใกลกับ
โครงการมากที่สุด
- ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปองยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่
อาจเกิดขึ้นจากการกอสราง หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองดําเนินการแกไขปญหาทันที
- จัดใหมีการประกับภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย
และทรัพยสินของบุคคลภายนอก และแสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ไวในที่เปดเผยและเห็นได
งายภายในพื้นที่กอสราง
- นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการ มาติดไวบริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นไดงาย
- จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด และควบคุมการกอสราง
ใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และสงผลกระทบตอขางเคียงนอยที่สุด
-

ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการ

ทําเสาเข็ม และฐานราก

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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4. การปองกันผลกระทบดานการพังทลายของดิน
- ตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) บริเวณที่กอสรางระบบสาธารณูปโภค
ดานที่อยูติดกับแนวเขตที่ดิน สําหรับดานอื่น ๆ โครงการจะขุดดินใหมีความลาดเอียง 1 : 1 (ทํามุม 45 องศากับ
แนวระนาบ) ทั้งนี้ ในชวงการถอนเข็มกันพัง ตองรีบดําเนินการกลบรองที่เกิดจากการถอนเข็มกันพังดังกลาว
โดยทันที และบดอัดดินที่กลบใหแนน เพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของดิน
5. การปองกันผลกระทบดานการจัดการน้ําเสีย
- จัดสรางหองสวมชาย-หญิง สําหรับคนงานกอสราง ไวบริเวณทีว่ า งดาน
ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนดานที่ติดกับพื้นที่สวนของบานพักอาศัย โดยมีระยะหางจากแนวเขตที่ดิน
ประมาณ 6 เมตร จํานวน 20 หอง ซึ่งโครงการจะใชถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบถังเกรอะ – ถังกรองไรอากาศ ถังเติมอากาศ ที่สามารถรองรับน้ําเสียไดปริมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/วัน บําบัดน้ําเสียจากคนงาน โดยน้ําทิ้ง
ภายหลังการบําบัดจะระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบําบัดน้ําเสียรวมเมือง
พัทยาตอไป
-

จัดใหมีคนงานดูแลรักษาความสะอาดหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ

6. การปองกันผลกระทบดานการระบายน้ํา
- ควบคุมการระบายน้ําโดยทําทอระบายน้ํา ขนาด 0.3 0.4 และ 0.6
เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ําเขาสูบอพักใหเศษดินตกตะกอน
กอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป
-

ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบอพักเปนประจํา

7. การปองกันผลกระทบดานการจัดการมูลฝอย
-

ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงเศษวัสดุกอสราง เพื่อปองกันการ

-

ไมขนสงเศษวัสดุในชวงเวลาเรงดวน

รวงหลนลงบนถนน
- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และจํากัดความเร็วของรถไมให
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกําชับใหผูขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และใหขับ
รถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
-

ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสง ใหอยูในสภาพดีอยู

-

ไมเรงเครื่องยนตของรถขนสงใหเกิดเสียงดังรบกวน

เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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- ไมนําเศษวัสดุกอสรางไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจ
สงผลกระทบตอผูพักอาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ
8. การปองกันผลกระทบดานการจราจร
- จัดใหมีพื้นที่สําหรับจอดรถบรรทุกไวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเปน
พื้นที่จอดรถสําหรับขนถายวัสดุกอสราง และจอดรถในการขนสงดิน
-

หามมิใหมีการจอดรถเพื่อขนถายวัสดุกอสราง และขนสงดิน บนถนน

-

ไมขนสงวัสดุกอสราง และขนสงดินในชวงเวลาเรงดวน

สาธารณะดานหนาโครงการ
- จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกใหกับ
รถที่ตองการเขาหรือออกจากโครงการใหสามารถเขา - ออกโครงการไดโดยสะดวก ไมกีดขวางการจราจรบน
ถนนสาธารณะดานหนาโครงการ
-

กําหนดความเร็วของรถที่ใชขนสงวัสดุกอสราง และขนสงดิน ใหใช

ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- จั ด ให มี ป า ยชื่ อ โครงการ และลู ก ศรแสดงทิ ศ ทางการเข า - ออก
โครงการ ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเขาสูพื้นที่โครงการไดอยาง
ปลอดภัย
9. การปองกันผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- กอนดําเนินการกอสราง เจาหนาที่จากบริษัทผูรับเหมาตองเขาไปแจง
ตอผูที่อยูใกลเคียงโครงการ และใหหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ควบคุมการกอสราง เพื่อใหสามารถติดตอ
กับโครงการไดโดยตรง
- จัดทํารั้วทึบรอบพื้นที่กอสราง สูงไมนอยกวา 6 เมตร และติดตั้งปาย
หามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปภายในบริเวณพื้นที่กอสราง
- ขณะทําโครงสรางตองทํา Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุ
รวงหลน ซึ่งตองยายตามไปทุก 2 - 3 ชั้น
-

เมื่อยาย Chain Link ไปแลวตองทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร โดยใช

-

เลือกใชวัสดุกอสรางที่ไดมาตรฐาน โดยตองควบคุมการกอสรางให

โครงเหล็กขึงดวยตาขายถี่ทุกชั้น
ไดมาตรฐาน
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- จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูก
สุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคหรือเกิดโรคระบาดได
- จั ด ให มี ห อ งปฐมพยาบาล โดยจั ด ให มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ก าร
รักษาพยาบาลเบื้องตน และเจาหนาที่สําหรับคนงานที่ทํางานกอสราง
-

บริเวณทาง เขา - ออก ตองมียามดูแลการเขา - ออกของเจาหนาที่
คนงานและยานพาหนะตาง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย
-

ติ ด ป า ยแนะนํ า การทํ า งาน ป า ยเตื อ น เพื่ อ ให ค นงานก อ สร า ง

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
- จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางานใหกับคนงาน
เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เปนตน
- จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน หรือ
จัดหาคูมือรักษาความปลอดภัยในการกอสรางพรอมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
-

ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิง

-

ไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยในพื้นที่กอสราง

ที่จําเปน
- จัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยไวในบริเวณพื้นที่กอสราง
- นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการ มาติดไวบริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นไดงาย
10. การดูแลคนงานกอสราง
-

ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักอาศัยในพื้นที่โครงการ

- ตองกําหนดใหผูรับเหมากอสรางบานพักคนงาน ตามมาตรฐานและ
แบบกอสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
(มาตรฐาน วสท. 1010-30)
-

กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบอยางชัดเจน และดําเนินการโดย

-

จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูก

เด็ดขาดหากมีการฝาฝน
สุขลักษณะไดอยางเพียงพอ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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-

จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไวภายในบริเวณบานพักคนงาน เพื่อปองกัน

-

กําชับใหคนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบานพักคนงาน

ผลกระทบดานอัคคีภัย
- จัดใหมีการอบรมคนงานกอสราง และกําหนดระเบียบปฏิบัติภายใน
พื้นที่บานพักคนงานกอสราง เพื่อไมใหรบกวนผูที่อยูอาศัยขางเคียง
(2.2) มาตรการชวงเปดดําเนินการ
1. การปองกันฝุนละออง
-

จัดใหมีการปลูกตนไมภายในพื้นที่โครงการใหมากที่สุด

- ควบคุมความเร็วของรถยนตภายในโครงการ เชน ปายจํากัดความเร็ว
สันนูนลดความเร็ว เพื่อไมใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนในผิวถนน
-

ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดลางถนนเปนครั้งคราว

2. การจัดการน้ําเสีย
- จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึด
เกาะ (Fixed Film Aeration) จํานวน 2 ชุด (1 ชุด/อาคาร) เพื่อบําบัดน้ําเสียจากโครงการ โดยระบบบําบัดน้ํา
เสียแตละชุดมีประสิทธิภาพเทากับรอยละ 92 คิดคาความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ํา
เสียเทากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และจะมีคา BOD ที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสียของโครงการ ใหทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
-

กําจัดไขมันออกจากบอดักไขมันเปนประจําทุกสัปดาห

3. การระบายน้ํา
- จัดใหมีบอหนวงน้ําเพื่อรองรับน้ําหลากภายในพื้นที่โครงการ และ
จํากัดอัตราการระบายน้ําจากบอหนวงน้ําดวยเครื่องสูบน้ํา โดยมีอัตราการระบายน้ําไมเกินกอนพัฒนาโครงการ
- ตรวจสอบดู แ ลบ อ พั ก ของระบบระบายน้ํ า เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห มี ก าร
สะสมของตะกอนดินในบอพักที่เปนสาเหตุใหเกิดการอุดตัน ซึ่งเปนอุปสรรคในการระบายน้ํา
4. การจัดการมูลฝอย
-

จัดใหมีถังรองรับมูลฝอยใหเพียงพอตอปริมาณมูลฝอย

- การเก็บมูลฝอยในถุงจะไมใหมีปริมาณ หรือน้ําหนักมากเกินไป โดย
ใหบรรจุ ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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- ก อ นรวบรวมมู ล ฝอยจากจุ ด ต า ง ๆ ไปยั ง ห อ งพั ก มู ล ฝอยรวมของ
โครงการ ตองมัดปากถุงใหแนน เพื่อปองกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกตอการขนยาย
- จัด ให มี หอ งพั ก มู ล ฝอยรวมภายในโครงการ โดยแบ ง เป น ห อ งพั ก
มูลฝอยแหง ความจุ 8.4 ลูกบาศกเมตร และหองพักมูลฝอยเปยก ความจุ 3.9 ลูกบาศกเมตร
- จัด ใหมีพ นัก งานทํ าความสะอาดหองพั กมูลฝอยอยางสม่ําเสมอทุก
สัปดาห เพื่อปองกันการเพาะตัวของเชื้อโรค
- หองพักมูลฝอยใหมีประตูปดมิดชิด เพื่อปองกันกลิ่นรบกวนผูอยูอาศัย
และชุมชนบริเวณใกลเคียง โดยเปดประตูเฉพาะชวงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเทานั้น
-

จัดใหมีทอรวบรวมน้ําจากการลางหองพักมูลฝอย เขาสูระบบบําบัด

น้ําเสียสําเร็จรูปของอาคาร A ตอไป
- จั ด ให มี พ นั ก งานคอยดู แ ลรั ก ษาความสะอาดบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ว างถั ง
มูลฝอยและหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ
- ติ ด ตามประสานงานการจั ด เก็ บ มู ล ฝอยของเมื อ งพั ท ยา ให ม าเก็ บ
มูลฝอยจากโครงการอยางสม่ําเสมอโดยไมมีการตกคาง
- ประสานกับรานซื้ อของเกาบริเ วณใกลเคีย ง ใหมารับซื้ อมูลฝอยที่
สามารถนํากลับมาใชไดอีกโดยตรง หรือตองผานกรรมวิธีใด ๆ ก็ตามและมูลฝอยมีคาที่สามารถขายได
5. การปองกันอัคคีภัย
- จัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
- จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ใหสามารถใช
งานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหาย หรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการแกไขทันที
- ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู
เพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที
- จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยติดตอประสานงานกับสถานีดับเพลิงพัทยาใต มาจัดอบรมและซักซอมแผนอพยพและปองกันอัคคีภัยใหกับ
โครงการ
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6. การจัดการจราจร
- จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย อํ า นวยความสะดวกด า น
การจราจรบริเวณทางเขา – ออกของโครงการ
- จั ด ให มี เ ครื่ อ งหมายสั ญ ญาณจราจรทั้ ง บนพื้ น ทาง (แสดงทิ ศ ทาง
การจราจร และการแบงชองจราจร) และปายแนะนําการจัดการจราจรในบริเวณโครงการอยางชัดเจน เพื่อชวย
ไมใหเกิดความสับสนของผูขับขี่ ทําใหการเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขาและออกโครงการ
สามารถทําไดอยางสะดวกและปลอดภัย
- ติดตั้งปายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเขาและออก
โครงการ ที่สามารถมองเห็น ไดอยางชั ดเจน และอยูในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถไดทั น เพื่ อเข าสู
โครงการไดอยางปลอดภัย
- ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า แสงสว า งบริ เ วณช อ งทางเข า และออกโครงการ ให
สามารถมองเห็นรถที่เขาและออกโครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน
- หามไมใหมีการจอดรถบริเวณทางเขาและออกของโครงการ เพื่อให
เกิดความคลองตัวในการเดินรถ และไมกีดขวางการจราจรของรถที่จะเขาหรือออกจากโครงการ
ภาคผนวกที่ 3 ตัวอยางแบบสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของชุมชน
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3.4.3 สาธารณสุข
โรงพยาบาลที่ใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ตั้งอยูหางจาก
โครงการไปทางทิศใตประมาณ 500 เมตร เริ่มเปดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2524 โดยเปด
เฉพาะแผนกคนไขนอกและคนไขนอนดูอาการไมคางคืน ตอมาเริ่มเปดตึกผูปวยในเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2524
โดยมีจํานวนเตียงคนไขในที่รับได 30 เตียง โดยในขณะนั้นใชชื่อโรงพยาบาลวา “โรงพยาบาลเปาโล พัทยา”
รูปแบบของโรงพยาบาลแหงนี้ ครั้งแรกเริ่มมีการวางแผนการกอสรางมาเกือบ 2 ป เพื่อที่จะ
กอสรางในรูปแบบของโรงแรม ซึ่งเมื่อทําการกอสรางไปได รอยละ 50 ไดมีการเปลี่ยนแผนงานกันใหม เพราะ
เล็งเห็นวาในขณะนั้นเมืองพัทยามีแ ตคลินิกแพทย ไมมีโรงพยาบาล จึงขออนุญาตจัด ตั้งจากทางกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัด เปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกในเมืองพั ทยา รับผูปวยในได 50 เตีย ง มีระบบการ
รักษาพยาบาลแบบพื้นฐานโดยคนไขที่ตองการแพทยเฉพาะทางชั้นสูง จะจัดสงเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เปาโลที่กรุงเทพมหานคร
จากนั้นแผนการดําเนินงานไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะโรงพยาบาลจําเปนตองมีศักยภาพในการ
รักษามากขึ้น โดยเฉพาะมีคนไขอุบัติเหตุมากมาเขารับการรักษา จึงไดมีการเพิ่มทุนในการจัดซื้อหาเครื่องมือ
หองผาตัด ใหสามารถปฏิบัติงานไดครบทุกแผนก ตั้งแต แผนกศัลยกรรม อายุรกรรม เด็ก สูตินารีแพทย และ
อื่น ๆ ในป พ.ศ. 2527 ไดมีการเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลเปาโล พัทยา เปนโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล และ
ไมไดเปนสาขาของเปาโลเมโมเรียลแตอยางใด
ในปจจุบัน โรงพยาบาลดําเนินงานรับรักษาผูปวยในและผูปวยนอกทุกสาขา รวมถึงรับรักษา
ผูปวยประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ และผูปวยบริษัท
ประกันสุขภาพทั้งใน และตางประเทศ โรงพยาบาลสามารถรับคนไขในได 100 เตียง คนไขนอกเฉลี่ยประมาณ
300-400 คน/วัน
3.4.4 สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่อยูใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก โรงเรียนตันตรารักษ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยหางจากโครงการไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 1 กอตั้งโดยนาง
ชไมพร ตันตราภรณ เมื่อป พ.ศ. 2518 ครูใหญคนแรกคือ ครูปราณี ทองใบ โดยเปดสอนเพียงระดับชั้น
อนุบาล ตอมาจึงไดขยายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปจจุบันโรงเรียนตันตรารักษเปดสอนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน และยังคงสืบทอดปณิธานดั้งเดิมคือ การดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด
สรางความรูสึกเสมือนเปนบานแหงที่สองอันอบอุน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับสงเสริมความกลาคิด
กลาทํา กลาแสดงออก
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3.4.5 สถาบันทางศาสนา
ประชากรโดยทั่วไปสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สวนศาสนาอื่น ๆ ไดแก ศาสนาอิสลาม โดย
ศาสนสถานที่ใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก วัดชัยมงคล ตั้งอยูหางจากโครงการไปทางทิศใตประมาณ 2.1
กิโลเมตร
3.4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ
1) การปองกันอัคคีภัยและสาธารณะภัย
เมืองพัทยามีสถานีดับเพลิง 2 สถานี ไดแก
(1) สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือ รับผิดชอบเขตตําบลนาเกลือ และพัทยาเหนือ
(2) สถานีดับเพลิงเขตพัทยาใต รับผิดชอบเขตตําบลนาเกลือ พัทยากลาง พัทยาใต และสุด
เขตดานตําบลนาจอมเทียน
สําหรับโครงการตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงเขตพัทยาใต โดยมีรถดับเพลิงจํานวน
ทั้งสิ้น 28 คัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) รถหัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 3 คัน แบงเปน
- รถหัวฉีดน้ําดับเพลิง ขนาด 10 ลอ บรรทุกน้ํา 10,000 ลิตร สามารถฉีดน้ําไดไกล
ขนาดตึกสูง 6 ชั้น จํานวน 1 คัน
- รถหัวฉีดน้ําดับเพลิง ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ํา 4,000 ลิตร สามารถฉีดน้ําไดไกลขนาด
ตึกสูง 6 ชั้น จํานวน 2 คัน
(2) รถบรรทุกน้ํา จํานวน 5 คัน แบงเปน
- รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10 ลอ บรรทุกน้ํา 10,000 ลิตร จํานวน 3 คัน
- รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ํา 5,000 ลิตร จํานวน 2 คัน
(3) รถผจญเพลิง จํานวน 5 คัน แบงเปน
- รถผจญเพลิง บรรทุกน้ําขนาด 4,000 ลิตร บรรจุโฟม 400 ลิตร จํานวน 2 คัน
- รถผจญเพลิง บรรทุกน้ําขนาด 4,000 ลิตร บรรจุโฟม 200 ลิตร จํานวน 3 คัน
(4) รถตรวจการ จํานวน 6 คัน บรรทุกเครื่องหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง
(5) รถกูภัย จํานวน 3 คัน แบงเปน
- รถกูภัยขนาดเล็ก จํานวน 2 คัน
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- รถกูภัยขนาดกลาง 1 คัน
(6) รถกระเชา จํานวน 2 คัน ขนาดความสูง 68 เมตร
(7) รถกระเชาหอน้ํา จํานวน 2 คัน ขนาดความสูง 32 เมตร
(8) รถเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 6 ลอ จํานวน 2 คัน
มีเจาหนาที่ดับเพลิงจํานวน 87 นาย ระยะทางระหวางสถานีดับเพลิงพัทยาใต ถึงโครงการ
ประมาณ 1 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-5 นาที (ขึ้นกับสภาพการจราจร)
3.4.7 สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว
โครงการตั้งอยูที่ถนนพัทยาสายสองซอย 4 ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญที่อยูใกลโครงการ
ไดแก หาดพัทยา เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เดนสะดุดตา เปนหาดรูปโคง อยูในเมืองพัทยา เริ่มตั้งแตบริเวณพัทยา
เหนือ (แยกโรงแรมดุสิตรีสอรท) เลียบไปตามแนวถนนชายหาด จนถึงพัทยาใต (จรดเขาพัทยา) ซึ่งในบริเวณ
ยานนี้ทั้งหมด เปนเขตชุมชนหนาแนน มีโรงแรม รานคา ภัตตาคาร รานอาหาร และธุรกิจทุกประเภทตั้งอยู
มากมาย มีถนนเลียบชายหาดตลอดสายยาวประมาณ 4 กิโลเมตร รมรื่นไปดวยพันธุไมนานาชนิด ชายหาดดาน
เหนือเปนบริเวณที่คอนขางเงียบสงบ นักทองเที่ยวนิยมไปพักผอน เลนน้ํา และเลนกีฬาทางน้ําตาง ๆ สําหรับ
ชวงกลางหาดจนถึงสุดหาดทางดานใต เปนบริเวณที่เปนแหลงอาหาร เครื่องดื่ม หางสรรพสินคา รานขายของที่
ระลึก ตลอดจนแหลงบันเทิงเริงรมยตาง ๆ มากมาย
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาจะประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น โครงการ ทั้ ง ในช ว งการ
กอสรางและชวงเปดดําเนินการ ที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ อันไดแก ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากร
ดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ผลการประเมินที่ไดจะนําไปใชเปน
ขอ มูล พื้ น ฐานในการกํ า หนดมาตรการลดผลกระทบ และแผนการดํ า เนิ น การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอไป
ในการประเมิ น ผลกระทบของโครงการ จะประเมิ น ผลกระทบที่ มี ต อ ทรั พ ยากรและคุ ณ ค า ของ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญทั้ง 4 ดาน โดยแบงผลกระทบที่เกิดขึ้นเปน 2 ทาง คือ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ทางลบ โดยจัดระดับของผลกระทบเปน 4 ระดับดังนี้
1) ผลกระทบระดับมาก หมายถึง การดําเนินโครงการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ (Structure)
หนาที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอื่น ๆ จนไมสามารถฟนฟูสภาพกลับคืนได
2) ผลกระทบระดับปานกลาง
หมายถึง การดําเนินโครงการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
(Structure) หนาที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอื่น ๆ แตสามารถฟนฟูสภาพกลับคืน
ไดในระยะเวลานานพอสมควร
3) ผลกระทบระดับต่ํา หมายถึง การดําเนินโครงการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ (Structure)
หนาที่ (Function) และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ในระยะสั้น สามารถฟนฟูสภาพกลับคืนไดในระยะเวลา
อันสั้น
4) ไมมีผลกระทบ หมายถึง การดําเนินโครงการ ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ (Structure)
หนาที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย แตไมกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม
อื่น
สําหรับผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
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4.1 ชวงเวลากอสราง
4.1.1 ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1) ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โครงการปจจุบัน เปนบานพักอาศัยชั้นเดียว บอน้ํา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน
ซึ่งตองมีการรื้อถอนกอนดําเนินการกอสราง และหลังจากที่รื้อถอนบานพักอาศัยชั้นเดียวแลวเสร็จ โครงการจะ
ปรั บ พื้ น ที่ โ ครงการ โดยระดั บ ความสู ง ของดิ น บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการจะสู ง กว า ถนนพั ท ยาสายสองซอย 4
ประมาณ 0.5 เมตร ซึ่งเปนระดับที่ไมแตกตางกันมากนัก สวนการขุดดินจะมีการขุดเพื่อกอสรางฐานราก และ
วางระบบสาธารณูปโภคใตดิน ซึ่งอาจมีผลทําใหลักษณะภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปบางแตไมมากนัก และ
ผลกระทบดังกลาวจะเปนผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในชวงกอสรางเทานั้น ดังนั้น จึงถือไดวากิจกรรมในชวง
กอสราง จะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสภาพภูมิประเทศ
2) คุณภาพอากาศ
(1) ฝุนละออง
ผลกระทบดานฝุนละออง จะเกิดขึ้นจากการกอสรางอาคาร และระบบสาธารณูปโภค การ
ใชเครื่องมือกลขนาดหนักในการดําเนินการ ซึ่งการประเมินปริมาณฝุนจากกิจกรรมเหลานี้มีปจจัยที่เกี่ยวของ
หลายประการ ทั้งลักษณะอากาศ สวนประกอบของดิน กรรมวิธีการกอสราง ความเร็วลม เปนตน ปริมาณ
ฝุนละอองที่เกิดขึ้นประเมินไดในเบื้องตน โดย US.EPA.
(1977) ซึ่งไดเสนอแนะการคํานวณสําหรับ
งานกอสราง ที่มีกิจกรรมระดับปานกลาง และมีคา Precipitation Evaporation Index ประมาณ 50 % จะทําให
เกิดปริมาณฝุนเฉลี่ยขณะกอสราง 1.2 ตัน/พื้นที่กอสราง 1 เอเคอร/เดือน ซึ่งสามารถหาคาความเขมขนของฝุน
ไดจาก Box Model คือ
เมื่อ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

C
C
Q

=
=
=

d

=

Q / dWM
ความเขมขนของฝุนที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
ปริมาณฝุนที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/วินาที) ในที่นี้เทากับ 1.2 ตัน/
พื้นที่กอสราง 1 เอเคอร/เดือน
ความกวางของพื้นที่ (ระยะทางตั้งฉากกับทิศลม) ประมาณ
111 เมตร
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=

ความเร็วลม โดยจะใชสถิติภูมิอากาศสถานีตรวจอากาศ
เมืองพัทยา ในคาบ 30 ป ซึ่งเทากับ 4.9 นอต หรือ 2.53
เมตร/วินาที

M

=

Mixing Height เปนสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการ
ฟุงกระจายของสารมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด โดยใช
ผลการศึกษาของ Tachai Sumittra (1984) ดังตารางที่ 4.1.1-1

โครงการมีพื้นที่กอสรางเทากับ 3-2-77 ไร (5,908 ตารางเมตร) หรือ 1.46 เอเคอร
โดยสามารถคํานวณหาปริมาณฝุนละอองภายในพื้นที่กอสรางโครงการ ไดดังนี้
Q

=

1.2 ตัน x 109 มิลลิกรัม x 1.46 เอเคอร
เอเคอร/เดือน ตัน
1.75 x 109 มิลลิกรัม/เดือน

=

1.75 x 109

มิลลิกรัม/เดือน x เดือน/30 วัน x วัน/8 ชั่วโมง

=

7.3 x 106

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

เนื่องจากภายใน 1 วันจะทําการกอสรางเพียง 8 ชั่วโมง โดยสามารถคํานวณหาความ
เขมขนของฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากการกอสราง ไดดังนี้
C

=

Q / dwM

=

7.3 x 106 มิลลิกรัม/ชั่วโมง x (ชั่วโมง/3,600 วินาที)
1,419 เมตร x 111 เมตร x (2.53 เมตร/วินาที)

=

0.005

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ดังนั้น ปริมาณฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสรางจะมีปริมาณ 0.005 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนปริมาณที่คอนขางต่ํา และถือไดวาไมทําใหคุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
เนื่องจากมีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศซึ่งกําหนดไวเทากับ 0.330
ทั้งนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีขอหวงกังวลใน
เรื่องฝุนละอองในชวงกอสราง โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบจากฝุนละอองตอ
ชุมชนขางเคียงที่อยูโดยรอบ ดังนี้
(1) จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน ความสูงไมนอยกวา 6 เมตร และดูแลรักษารั้วใหอยู
ในสภาพที่ดี ตลอดระยะเวลาการกอสราง
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(2) ติดตั้งผาใบทึบรอบอาคารโครงการในแตละชั้น และดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดีอยู
เสมอ เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองไปยังอาคารที่อยูขางเคียง
(3) ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงดิน วัสดุกอสราง หิน ทราย เพื่อปองกันการรวง
หลนลงบนถนน
(4) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิดฝุน ตลอดระยะเวลากอสราง
(5) การกระทําใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดมลภาวะ ตองจัดทําในพื้นที่ที่คลุมผาใบ หรือในหอง
ที่มีหลังคา และผนังปดดานขางอีก 3 ดาน
(6) ทําความสะอาดล อรถบรรทุ ก กอนออกสูถนน โดยทํา เปน บอล างล อรถมี เ หล็ก รู ป
สามเหลี่ยมทั้งทางขึ้นและลง เพื่อขูดดินออกจากลอรถ
(7) จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนอยูบริเวณทางเขา - ออก
โครงการ ตลอดจนพื้นที่ขางเคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปยกตกหลนตองทําความสะอาดโดยใชน้ําฉีด และ
กวาดพื้นใหสะอาดโดยทันที
(8) จัดเทคนิคการกอสรางใหเปนระบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มีการหลอคอนกรีตใน
พื้นที่กอสรางนอยที่สุด
(9) บริเวณปากทางเขา - ออก ตองปดตลอดเวลา เปดเฉพาะเมื่อมีรถเขา - ออก และรักษา
พื้นผิวใหสะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุน ตกคางจนการกอสรางแลวเสร็จ
(10) หากมีพื้นที่ในโครงการ ที่ไมมีการใชงานในกิจกรรมการกอสรางเปนเวลา 3 เดือน
จะดําเนินการปลูกหญา ชวยลดการฟุงกระจายของฝุน
(11) ในการกองวัสดุที่มีฝุนหรือเศษวัสดุที่เหลือใช ตองปดหรือคลุมดวยผาใบดานบนและ
ดานขางอีก 3 ดาน ใหมิดชิด
(12) จัดใหมีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่กอสราง โดยกองวัสดุเทาที่จําเปน และ
เมื่อเปดหนาดินแลวตองปดหนาดินดวยคอนกรีต หรือยางแอสฟลต ทันทีที่ไมมีความจําเปนตองทํางานที่ผิวพื้น
(13) ไมกองหรือกักเศษวัสดุที่เหลือใชไวที่หนางาน โดยจัดใหมีรถบรรทุกมารับไปกําจัด
(14) จั ด หาแผ น เหล็ ก อย า งหนา ปู ใ ห ทั่ ว บริ เ วณที่ จ ะมี ร ถวิ่ ง ผ า นภายในพื้ น ที่ ก อ สร า ง
เพื่อปองกันรถจมโคลนในชวงฝนตก
(15) กําหนดความเร็วยานพาหนะที่ใชขนสงดิน วัสดุกอสราง ใหมีความเร็วไมเกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละอองบนผิวจราจร
(16) ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น
หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองแกปญหาโดยทันที
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(17) ตรวจวัดฝุนละอองภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการกอสราง หากมีปริมาณ
ฝุนละอองเกินกวาคามาตรฐานที่กําหนด ใหรีบหาสาเหตุและดําเนินการแกไขโดยเร็วที่สุด
ทั้ งนี้ โครงการจะควบคุมใหผูรับ เหมาปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ กํ า หนดไว อยา งเครงครั ด
ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการขางตนจะสามารถชวยลดผลกระทบดานฝุนละอองไดอยางมีประสิทธิภาพ

(2) คุณภาพอากาศ
มลพิษทางอากาศที่เกิดในชวงกอสราง สวนมากเกิดจากกาซทอไอเสียของรถยนตขนสงดิน
วัสดุกอสราง และเครื่องจักรกลตาง ๆ ซึ่งปลอยกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) สารไฮโดรคารบอน (HC)
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ออกไซดของซัลเฟอร (SOx) ฝุนละออง (TSP) และสารประกอบอัลดีไฮด
(RCHO) จากทอไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงาน ซึ่ง US.EPA ไดใหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและ
อุปกรณที่ใชในการกอสรางวา สวนใหญแลวเปนประเภทเครื่องยนตดีเซล และมี Emission Factor (ดังตารางที่
4.1.1-2) Emission จากเครื่องจักรกลดังกลาว จะสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกลเคียงไมมาก
เนื่องจากจํานวนเที่ยวในการขนสงดิ น วัสดุกอสร าง และรับ - ส งคนงานมีไมมากนัก และการทํางานของ
เครื่องจักรกลตาง ๆ ไมไดทํางานทั้งวัน และไมไดทํางานพรอมกันทั้งหมด ดังนั้น การกอสรางโครงการจึงไม
สงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอคุณภาพอากาศ อยางไรก็ตาม โครงการจะกําหนดใหตรวจสอบเครื่องจักรกล และ
เครื่องยนตที่ใชในการกอสราง และเครื่องยนตของรถที่ใชขนสงดิน วัสดุกอสราง และรับ - สงคนงานใหอยูใน
สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ตารางที่ 4.1.1-1 แสดงคาสูงสุดและคาเฉลี่ยของ Mixing Height ในแตละเดือน
เดือน

คาสูงสุด Mixing Height (เมตร)

มกราคม

1,660

กุมภาพันธ

1,460

มีนาคม

1,340

เมษายน

1,500

พฤษภาคม

1,280

มิถุนายน

1,350

กรกฎาคม

1,540

สิงหาคม

1,350

กันยายน

1,200

ตุลาคม

1,400

พฤศจิกายน

1,380

ธันวาคม

1,550

เฉลี่ยตลอดป

1,419

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย MMD ที่0700 LST (2494-2523) =1,419 เมตร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ตารางที่ 4.1.1-2 Emission Factors (กก./1,000 ลิตร น้ํามันเชื้อเพลิง) ของเครื่องจักรกล และอุปกรณทํางาน
ดวยเครื่องยนตดีเซลที่ใชสําหรับงานกอสราง
ชนิดของเครื่องจักร

ชนิดของมลสาร

และอุปกรณ

CO

HC

NOx

RCHO

SOx

TSP

Tracklaying Tractor

10.50

3.01

39.80

0.745

3.73

3.03

Wheeled Tractor

16.30

5.10

41.00

4.230

3.73

5.57

Wheeled Dozer

7.90

2.48

53.90

0.690

3.74

1.77

Scraper

11.80

5.06

50.20

1.160

3.74

3.27

Motor Grader

9.35

2.09

44.80

0.517

3.73

2.66

Wheeled Loader

11.40

3.87

48.90

0.859

3.74

3.51

Tracklaying Loader

7.90

1.58

28.80

0.439

3.74

2.88

Roller

13.70

2.91

58.50

0.730

3.73

2.90

Miscellancous 1/

11.30

4.16

59.20

0.813

3.73

3.61

หมายเหตุ : 1/ รวมถึง Belt Loaders, Cranes, Pumps, Mixers, และ Generators เปนตน
ที่มา : US. EPA, 1977

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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3) ระดับเสียง
โดยปกติเสียงในงานกอสรางทุกประเภทมีเสียงดังรบกวนอยูเสมอ แหลงกําเนิดเสียงสวนใหญ
เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรกล อุปกรณและเครื่องมือชนิดตาง ๆ ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ระดับความดังของ
เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในชวงกอสรางสามารถเรียงลําดับจากนอยไปหามาก ไดดังนี้
- การขุดเจาะและการขึ้นโครงการ ระดับเสียง (Leq)

79

dBA

- การเตรียมพื้นที่

ระดับเสียง (Leq)

83

dBA

- การเก็บงานและงานตกแตง

ระดับเสียง (Leq)

84

dBA

- การทําฐานราก

ระดับเสียง (Leq)

88

dBA

ที่มา : Canter Law, Environmental lmpact Assessment McGraw Hill, lnc, 1977 (วัดที่ระยะ 15
เมตร จากจุดกําเนิดเสียง)
ทั้งนี้ ในการคํานวณระดับเสียงดังที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางตาง ๆ สามารถคํานวณไดจาก
สมการ (1) ซึ่งผลที่ไดจะแปลงจากชั่วโมงการทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน เปนระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ดังแสดงในตารางที่ 4.1.1-3
จากสูตร Leq (equip) =

E.L. + 10 log (U.F.) – 20 log ( D ) – 10 Glog ( D ) สมการ (1)

เมื่อ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

50

50

Leq

=

Leq ผูที่รับที่เปนผลจากเครื่องจักรตลอดการทํางาน

E.L.

=

ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง

G

=

คาคงที่เกิดจากการดูดซับเสียง

=

0 (กรณีไมมีการดูดซับเสียงโดยพื้นดิน)

D

=

ระยะทางจากแหลงกําเนิด (ฟุต)

U.F.

=

สัดสวนของเวลาที่ใชเครื่องจักรที่นํามาประเมินตลอดเวลา

=

0.333 (กําหนดชวงเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน)
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ตารางที่ 4.1.1-3 ระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสรางที่ผูพักอาศัยขางเคียงไดรับ

ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ
ดานทิศเหนือ
กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3
ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee
Lagoon Hotel & Resort)
ดานทิศตะวันออก
กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 12 ชั้น จํานวน 2 หลัง และอาคารพัก
อาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5
ชั้น จํานวน 1 อาคาร (SP. Place
ทิศใต
กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2
ชั้น
ทิศตะวันตก
บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
จํ า นวน 1 หลั ง และกลุ ม บ า นพั ก
อาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

ระยะหางจาก
อาคารโครงการ

ระดับเสียงที่ไดรบั จากกิจกรรมการกอสราง ; dB (A)

เมตร

ฟุต

การขุดเจาะและ
ขึ้นโครงการ

การเตรียมพื้นที่

การเก็บงาน
และตกแตง

การทําฐานราก

15

49

74

78

79

83

7

23

81

85

86

90

7

23

81

85

86

90

7

23

81

85

86

90
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ทั้งนี้ จากผลการคํานวณ พบวา ระดับเสียงดังที่รบกวนมากที่สุดจะเกิดจากกิจกรรมการทําฐาน
ราก โดยมีร ะดับเสีย งอยูใ นชว ง 83 - 90 dB(A) เมื่อนํ าไปเปรียบเที ย บกั บมาตรฐานระดับ เสีย งทั่ ว ไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540
กําหนดใหมีคาระดับเสียงสูงสุดไมเกิน (Lmax) 115 dB(A) และมีคาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)
นั้นพบวา เสียงที่เกิดจากการกอสรางจะสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบโครงการ อยูในระดับที่เกินมาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง แตไมเกินคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดใหมีมาตรการ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนี้
(1) จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน ความสูงไมนอยกวา 6 เมตร
(2) กํา หนดช ว งเวลาการก อ สรา งฐานราก และกิ จ กรรมที่ อ าจก อให เ กิ ด เสี ย งดั ง ให อ ยู ใ น
ชวงเวลาตั้งแต 08.00-17.00 น. เทานั้น
(3) ในการขนยายวัสดุอุปกรณ หรือวัสดุกอสรางลงจากรถ ตองทําดวยความระมัดระวังไมให
เกิดเสียงดังรบกวนตอผูพักอาศัยขางเคียง
(4) ไมเรงเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสราง หรือเครื่องยนตของรถที่ใชขนสงวัสดุกอสรางให
เกิดเสียงดัง
(5) จัดทําโครงเหล็ก โดยรอบตัวอาคาร และปดขึงชองวางดวยผาใบทึบ โดยมีที่ยึดติดบน
โครงสรางอาคารในแตละชั้น เพื่อปองกันผลกระทบดานเสียง
(6) ไมทํากิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมกันในเวลาเดียวกัน
(7) ลดจํานวนของเครื่องจักรกลที่ใชงานในบริเวณที่อยูใกลเคียงกัน
(8) เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงรบกวนนอยที่สุด
(9) อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปนครั้งคราว ตองดั บเครื่องหรือเบาเครื่องลง
ระหวางการพัก
(10) ใชอุปกรณ เครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดีเทานั้น และตองไดรับการดูแลอยาง
สม่ําเสมอในระหวางการกอสราง
(11) ใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสีระหวางชิ้นสวนของเครื่องจักร
(12) ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็วเกินไป
(13) ควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดัง
(14) ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการกอสราง
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(15) ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบวา
มีเรื่องรองเรียนตองหาแนวทางแกปญหาโดยทันที
อนึ่ง จากการคํานวณระดับเสียงที่ลดลงจากการจัดใหมีรั้วทึบ รอบแนวเขตที่ดินสูงไมนอยกวา
6 เมตร พบวา จะสามารถลดระดับเสียงลงได 18 dB (A) โดยประเมินจากทฤษฎีการสะทอนของแสง ซึ่งใน
ขั้นตอนแรกจะตองประมาณคา Fresnel Number, N, โดย
N=

2 ( d 1 + d 2 − d)
w

W = ความยาวคลื่นเสียง, เมตร
ระยะ d1, d2 และ d ดังแสดงในรูปที่ 4.1.1 -1
ถา h เปนความสูงของกําแพงกั้นเสียง (Barrier) จะไดวา
d 1 = (h × cos β) 2 + ( d 3 + h × sin β) 2

d 2 = (h × cos β) 2 + ( d − ( d 3 + h × sin β)) 2

d = 1.1
d 3= 6.2

Source

รั้วทึบสูง 6 ม.

d2 = 8.9

d 1 = 9.7

Receiver
2

160
6

1

รูปที่ 4.1.1 - 1 แนวรัว้ ทึบรอบแนวเขตทีด่ ิน กรณีเลวรายที่สุดหางจากจุดกําเนิดเสียง 6 เมตร
ทั้งนี้ จุดสนใจอยูที่ Receiver
และสิ่งที่ตองการทราบ คือ รั้วทึบจะกั้นเสียงที่ Receiver
ไดเทาใด โดยการประมาณจาก Fresnel Number จากกราฟรูปที่ 4.1.1 - 2 ซึ่งมีทั้งแบบแหลงกําเนิดที่เปนจุด
(Point Source) และแหลงกําเนิดเสียงชนิดเปนเสน (Line Source) เชน ถนน ทางหลวงหรือทางดวน
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รูปที่ 4.1.1 - 2 Fresnel Number และการลดลงของเสียงที่ผูรับ
ทั้ ง นี้ กราฟนี้ เ ป น การประมาณเท า นั้ น ในกรณี เ สี ย งภายนอกอาคารจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง สภาพ
บรรยากาศ ในขณะนั้นเชน อุณหภูมิ ความชื้น และลักษณะพื้นที่ ประกอบกันดวย โดย ณ จุดติดตั้งรั้วหาง
จากจุดกําเนิดเสียง 6 เมตร ขณะที่อุณหภูมิบรรยากาศของเมืองพัทยา เทากับ 31.3 oC และความถี่ของเสียงจาก
การกอสราง 500 Hz สามารถคํานวณหาความสามารถในการลดระดับเสียง ไดดังนี้
แทนคาสูตร

N

=

2 (d1 + d2 - d)
w

เมื่อ

d1

=

√ (6 x cos 18.4) 2 + (6.3 + 3 sin 18.40) 2

=

10

=

√ (6 x cos 18.40)2 + (3.2 - (6.3+ 3 sin 18.40) 2)

=

7.6

=

V/f

=

(20 √ K ) / 500

=

(20 √ 305) / 500

=

0.7

d2
เมื่อ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

w

เมตร
เมตร
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N

=

2 (10 + 7.6 - 3.2)
0.7

=

41

จากรูปที่ 4.1.1 -2 ไดคา N มากกวา 10 ดังนั้น จึงจะใชคา N = 10 ระดับเสียงจะลดลง
ประมาณ 18 dB(A) ดังนั้น การที่โครงการจัดใหมีรั้วทึบตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จะทําใหผูที่อยูขางเคียง
ไดรับระดับเสียงลดลงอยูที่ชวง 65 – 72 dB(A) ซึ่งยังคงมีคาเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 70
dB(A) อยางไรก็ตาม เสียงจากการทําฐานรากอาคาร จะสงผลกระทบตอผูอยูขางเคียงในระดับมาก เมื่ออยูใน
บริเวณที่ใกลกับอาคารขางเคียง และจะคอย ๆ ลดลง เมื่อมีระยะไกลออกไป ทั้งนี้ โครงการจะกําหนดชวงเวลา
ในการทําฐานราก และทํากิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังรบกวนในชวงเวลา 8.00 – 17.00 น. เทานั้น เพื่อใหระดับ
เสียงจากการกอสรางโครงการรบกวนผูที่อยูขางเคียงนอยที่สุด
4) ความสั่นสะเทือน
ในการกอสรางอาคารโครงการจะใชเสาเข็มตอก ซึ่งความสั่นสะเทือนจะเกิดจากการตอกเสาเข็ม
ที่มีพื้นที่หนาตัดมาก ๆ เชน เสาเข็มคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมตัน เปนจํานวนมากในพื้นที่จํากัด ทําใหเกิดการ
เคลื่อนตัวของดินอันเกิดจากการที่เสาเข็มไปแทนที่ และกอใหเกิดความเสียหายตออาคารขางเคียง อาทิเชน
พื้นลางโกงขึ้น ผนังหรือโครงสรางแตกราว เปนตน ซึ่งสามารถประเมินระดับความสั่นสะเทือน (Peak Particle
Velocity : PPV) ที่ระยะทางหางจากแหลงกําเนิดระยะตาง ๆ โดยใชสมการความสัมพันธของ Rudder (1978)
ดังนี้
เมื่อ

L (r) =

Lo + 10 Log (do/r)-8.69 k (r-do)

L (r) =

ระดับความเรงของการสั่นสะเทือนที่ลดลง (dB re 1 g)

Lo

=

ระดั บ ความเร ง ของการสั่ น สะเทื อ นอ า งอิ ง วั ด ที่ ตํ า แหน ง do
เทากับ 100 dB หรือ 10 มม./วินาที ที่ 15 Hz

do

=

ระยะการอางอิงของความเรง Lo (กําหนดใหเทากับ 3 เมตร)

r

=

ระยะหางจากแหลงกําเนิดถึงจุดรับคลื่น (เมตร)

k

=

สัมประสิทธิ์ในการดูดกลืนคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดินคือ 0.05
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แทนคาลงในสมการซึ่งพื้นที่ที่อยูใกลกับอาคารโครงการมากที่สุด มีระยะหางประมาณ 7 เมตร
ไดแก กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2 หลัง และอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาด
ความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (SP. Place) ดานทิศตะวันออก กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ดาน
ทิศใต และบานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง และกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
ดานทิศตะวันตก
L (r) =
=

10 + 10 Log (3/7)-8.69 (0.05) (7-3)
4.58

จะเห็นไดวาดานที่อยูใกลกับอาคารโครงการมากที่สุด จะไดรับระดับการสั่นสะเทือน 4.58
มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญการอยูอาศัยของประชาชนตามมาตรฐานของ German
DIN 4150 (PPV < 5 มิลลิเมตร/วินาที) อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการปองกันและแกไขผลกระทบในการกอสราง
โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานความสั่นสะเทือน ดังนี้
(1)
กอนที่จะทําการกอสราง ตองจัดใหมีเจาหนาที่จากโครงการ และบริษัทผูรับเหมา
เขาไปแจงตออาคาร และบานพักอาศัยที่อยูใกลโครงการ พรอมทั้งใหหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ควบคุม
การก อ สร า ง เพื่อ ให ส ามารถติ ด ต อกั บ โครงการได โ ดยตรง และแจ ง กํา หนดการตอกเสาเข็ ม โดยระบุ วั น
ชวงเวลาที่จะตอกเสาเข็มใหทราบอยางชัดเจน
(2)

กําหนดชวงเวลาการทําฐานรากในชวงเวลา 08.00-17.00 น. เทานั้น

(3)
ใชวิธีการเจาะนํา (Pre
สั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม

Bored)

แลวจึงดําเนินการตอกเสาเข็ม เพื่อลดความ

(4)
ขุด คู น้ําขนาดความกวาง 1 เมตร ความลึก 1 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดิน ดา นทิศ
ตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก เพื่อปองกันความสั่นสะเทือน และการเคลื่อนตัวของดินสูพื้นที่ขางเคียง
(5)
จัดลําดับการตอกเสาเข็มของแตละอาคาร ใหเริ่มตอกเสาเข็มจากแถวที่ใกลกับกลุม
บานพักอาศัย ทั้งดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใกลกับโครงการมากที่สุด
(6)
ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ บ ริ เ วณป อ งยาม เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากการกอสราง หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองดําเนินการแกไขปญหาทันที
(7)
จัดใหมีการประกับภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก และแสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายภายใน
พื้นที่กอสราง
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(8)
นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ มาติด
ไวบริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นไดงาย
(9)
จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด และควบคุมการกอสรางใหถูกตองตาม
หลักวิศวกรรม และสงผลกระทบตอขางเคียงนอยที่สุด
(10)

ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการทําเสาเข็ม และ

ฐานราก
5) การพังทลายของดิน
การพังทลายของดินในชวงการกอสราง จะเกิดขึ้นจากการขุดดินเพื่อทําฐานราก และงานระบบ
สาธารณู ป โภคต า ง ๆ ที่ อ ยู ใ ต ดิ น เช น ถั ง เก็ บ น้ํ า ใต ดิ น บ อ เก็ บ น้ํ า สํ า หรั บ รดน้ํ า ต น ไม และบ อ หน ว งน้ํ า
ซึ่งโครงการจะตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) บริเวณที่กอสรางระบบสาธารณูปโภคดานที่อยูติดกับแนวเขตที่ดิน
สําหรับดานอื่น ๆ โครงการจะขุดดินใหมีความลาดเอียง 1 : 1 (ทํามุม 45 องศากับแนวระนาบ) เพื่อปองกัน
ผลกระทบจากการพังทลายของดิน ทั้งนี้ ในชวงการถอนเข็มกันพัง ตองรีบดําเนินการกลบรองที่เกิดจากการถอน
เข็มกันพังดังกลาวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบใหแนน เพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของดิน ดังนั้น จึงคาดวาการ
กอสรางโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานการพังทลายของดิน
6) คุณภาพน้ํา
น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสราง ซึ่งมีปริมาณ 12 ลูกบาศกเมตร/วัน เปนสวนที่ตองไดรับการ
บําบัด โดยโครงการจะใชถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบถังเกรอะ – ถังกรองไรอากาศ - ถังเติมอากาศ ที่สามารถ
รองรับน้ําเสียไดปริมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/วัน บําบัดน้ําเสียจากคนงาน ซึ่งน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดจะระบาย
ออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป โดยโครงการ
มิ ไ ด ร ะบายน้ํ า สู แ หล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น โดยตรง ดั ง นั้ น การก อ สร า งโครงการจึ ง ไม ส ง ผลกระทบที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ
คุณภาพน้ํา
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4.1.2 ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบดวย อาคารพักอาศัย สถานที่พักตากอากาศ
โรงแรม กลุมบานพัก อาศัย พื้นที่กําลังกอสราง รานคา และพื้ นที่วางรอการใชประโยชน เปนตน ระบบ
นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดไดวาเปนระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง ไมมีสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจหรือควรคาแกการอนุรักษ ไมมีทรัพยากรชีวภาพประเภทสัตวปาหายาก หรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่
สําคัญ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
4.1.3 ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
1) น้ําใช
ในช ว งก อ สร า งโครงการจะใช น้ํ า จากการประปาส ว นภู มิ ภ าค สํ า นั ก งานประปาพั ท ยา
ซึ่งปจจุบันสํานักงานประปาพัทยา มีความสามารถในการใหบริการน้ําประปาในเขตพื้นที่ใหบริการไดอยางทั่วถึง
โดยน้ําใชในชวงกอสรางนี้สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) น้ําใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง ปริมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/วัน
(2) น้ําใชเพื่อการกอสราง เชน ผสมปูนซีเมนตและบมคอนกรีต ทําความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ เปนตน โดยคาดวาน้ําใชในสวนนี้จะมีปริมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน
ดังนั้น ความตองการใชน้ําทั้งหมดของโครงการ ในชวงกอสรางจะมีประมาณ 20 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งเปนปริมาณที่ไมมากนัก คาดวาการใชน้ําในชวงกอสรางโครงการ จะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
ตอการใชน้ําของชุมชนใกลเคียง
2) การบําบัดน้ําเสีย
โครงการจะจั ดสร างห องส วมชาย-หญิ ง สํ าหรั บคนงานก อสร าง ไว บริ เวณที่ ว างด านทิ ศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนดานที่ติดกับพื้นที่สวนของบานพักอาศัย โดยมีระยะหางจากแนวเขตที่ดิน
ประมาณ 6 เมตร จํานวน 20 หอง และเนื่องจากคนงานไมไดพักในพื้นที่กอสรางโครงการ ดังนั้น ปริมาณน้ํา
โสโครกจากหองสวม คาดวาจะมีประมาณ 12 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดเปน 80 % ของปริมาณน้ําใช) ซึ่งโครงการ
จะใชถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบถังเกรอะ – ถังกรองไรอากาศ - ถังเติมอากาศ ที่สามารถรองรับน้ําเสียได
ปริ มาณ 15 ลู กบาศก เมตร/วัน บําบัด น้ําเสียจากคนงาน ซึ่งการบําบัด น้ําเสี ยด วยวิธีดัง กลาว ไมกอใหเ กิด
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสภาพแวดลอม สามารถบําบัดน้ําเสียจนไดน้ําทิ้งที่มี BOD ในน้ําทิ้งไมเกิน 20
มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดจะระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 และ
จะไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป ดังนั้น การจัดการน้ําเสียของโครงการในชวงกอสราง จะไม
สงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานการบําบัดน้ําเสียตอชุมชนใกลเคียง
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3) การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
ในระหวางการกอสรางโครงการ กรณีที่ฝนตก โครงการจะควบคุมการระบายน้ําโดยทําทอ
ระบายน้ํา ขนาด 0.3 0.4 และ 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวม
น้ําเขาสูบอพักใหเศษดินตกตะกอน กอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป โดยโครงการตองดูแลขุดลอกตะกอนในบอพักอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถ
ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอระบบระบายน้ําของชุมชนโดยรอบ
4) การจัดการมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดจากคนงานกอสรางจํานวน 300 คน ซึ่งมีอัตราการผลิตมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน
คิดเปนปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้น 900 ลิตร/วัน โครงการจะจัดใหมีถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จํานวนไมนอยกวา 5
ถัง วางไวตามจุดตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่กอสราง โดยถังมูลฝอยดังกลาวจะสามารถรองรับมูลฝอยได 1,000 ลิตร
ดังนั้น ถังมูลฝอยที่โครงการจัดไว จะสามารถรองรับมูลฝอยไดอยางเพียงพอ โดยในแตละวันจะมีรถเก็บขน
มูลฝอยของเมืองพัทยามารับไปกําจัดตอไป
สวนมูลฝอยจากกิจกรรมการกอสราง โครงการจะคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช
ประโยชนได เชน ไมแบบ นํากลับมาใชใหม เศษเหล็ก และมูลฝอยอื่น ๆ ที่สามารถขายไดจะขายใหกับผูรับ
ซื้อของเกา สําหรับมูลฝอยที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม เปนตน
โครงการจะใหผูรับเหมานําไปกําจัด โดยมูลฝอยจําพวกเศษอิฐ และเศษปูน อาจจะนําไปปรับถมพื้นที่ แตทั้งนี้
เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ผูรั บ เหมา จึ ง ยัง ไมส ามารถระบุ แ หล ง ทิ้ ง มู ล ฝอยได อยา งไรก็ต าม โครงการต อ ง
กําหนดใหผูขนสงเศษวัสดุไปกําจัดปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ดังนี้
-

ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงเศษวัสดุกอสราง เพื่อปองกันการรวงหลนลงบนถนน

-

ไมขนสงเศษวัสดุในชวงเวลาเรงดวน

- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และจํากัดความเร็วของรถไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่ ว โมง และกํา ชั บ ให ผูขั บ รถบรรทุ ก ปฏิบั ติต ามพระราชบั ญญัติ ก ารจราจรทางบก และให ขับ รถดว ยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
-

ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสง ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิด

-

ไมเรงเครื่องยนตของรถขนสงเศษวัสดุ ใหเกิดเสียงดังรบกวน

มลพิษ
- ไมนําเศษวัสดุกอสรางไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจสงผลกระทบตอ
ผูพักอาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ดังนั้น มูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงการกอสราง จึงไมกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอชุมชน
ขางเคียงและสภาพแวดลอมโดยรอบ
5) ระบบไฟฟา
ในระหวางการกอสราง โครงการจะใชบริการไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี โดยจะติดตั้งมิเตอรไฟฟาชั่วคราวสําหรับใชในพื้นที่กอสรางโครงการ ซึ่งการดําเนินการกอสราง
โครงการ จะไมสงผลกระทบตอการใชไฟฟาของชุมชนขางเคียง หรือระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
เมืองพัทยา เพราะปริมาณไฟฟาที่ตองการใชมีคานอยเกินกวาจะกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ
6) การจราจร
ในชวงการกอสรางโครงการ จะมีรถขนสงดิน วัสดุกอสราง และรับสงคนงานเขา - ออก
โครงการประมาณ 28 เที่ยว/ วัน หรือประมาณ 11 PCU/ชั่วโมง โดยสามารถคํานวณปริมาณการจราจร
เขา - ออกโครงการ และผลกระทบตอถนนสายตาง ๆ ไดดังนี้
(1) รถขนสงวัสดุกอสราง
ปริมาณรถขนสงวัสดุกอสราง

=

8

เที่ยว/วัน

ปริมาณรถขนสงวัสดุ เขา-ออก โครงการ

=

16

ครั้ง/วัน

คิดเทียบเทาเปนรถยนตสวนบุคคลได

=

16 x 1.5

=

24

=

24 / 8

=

3

PCU/ชม.

ปริมาณรถขนสงดิน

=

10

เที่ยว/วัน

ปริมาณรถขนสงดินเขา-ออกโครงการ

=

20

ครั้ง/วัน

คิดเทียบเทาเปนรถยนตสวนบุคคลได

=

20 x 1.7

=

34

=

34/8

=

4.25

ชวงการทํางาน 8 ชั่วโมง จะมีปริมาณจราจร

PCU/วัน

(2) รถขนสงดิน

ชวงการทํางาน 8 ชั่วโมง จะมีปริมาณจราจร

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(3) รถรับสงคนงาน
ปริมาณรถรับสงคนงาน

=

10

เที่ยว/วัน

ปริมาณรถรับสงคนงานเขา-ออกโครงการ

=

20

ครั้ง/วัน

คิดเทียบเทาเปนรถยนตสวนบุคคลได

=

20 x 1.5

=

30

=

30 / 8

=

3.75

=

3 + 4.25 + 3.75

=

11

ชวงการทํางาน 8 ชั่วโมง จะมีปริมาณจราจร
ดังนั้น ปริมาณจราจรในชวงกอสราง

PCU/วัน
PCU/ชม.
PCU/ชม.

ปริมาณจราจรสูงสุดในชวงกอสราง สามารถนํามาประเมินคา V/C Ratio
ตาง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ไดดังนี้

ของถนนสาย

(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ขนาด 8 ชองจราจร (4 ชองจราจร/
ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

4,589 PCU/ชม.

ปริมาณจราจรที่เกิดชวงกอสราง

=

11

คา V/C Ratio ชวงกอสรางโครงการ

=

(4,589 + 11) / (8 x 1,600)

=

0.359

PCU/ชม.

(2) ถนนพัทยาเหนือ ขนาด 6 ชองจราจร (3 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

3,060 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรที่เกิดชวงกอสราง

=

11

คา V/C Ratio ชวงกอสรางโครงการ

=

(3,060 +11) / (6 x 1,200)

=

0.427

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(3) ถนนพัทยากลาง ขนาด 4 ชองจราจร (2 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,477 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรที่เกิดชวงกอสราง

=

11

คา V/C Ratio ชวงกอสรางโครงการ

=

(1,477 +11) / (4 x 1,200)

=

0.31

PCU/ชม.

(4) ถนนพัทยาสาย 1 ขนาด 2 ชองจราจร (เดินรถทางเดียว)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,674 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรที่เกิดชวงกอสราง

=

11

คา V/C Ratio ชวงกอสรางโครงการ

=

(1,674 +11) / (2 x 1,200)

=

0.702

PCU/ชม.

(5) ถนนพัทยาสาย 2 ขนาด 4 ชองจราจร (เดินรถทางเดียว)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,606 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรที่เกิดชวงกอสราง

=

11

คา V/C Ratio ชวงกอสรางโครงการ

=

(1,606 +11) / (4 x 1,200)

=

0.337

PCU/ชม.

(6) ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ขนาด 4 ชองจราจร (2 ชองจราจร/
ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,463 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรที่เกิดชวงกอสราง

=

11

คา V/C Ratio ชวงกอสรางโครงการ

=

(1,463 +11) / (4 x 1,200)

=

0.307

PCU/ชม.

(7) ถนนพัทยาสายสองซอย 4 ขนาด 2 ชองจราจร (1 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

220

PCU /ชม.

ปริมาณจราจรที่เกิดชวงกอสราง

=

11

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ชวงกอสรางโครงการ

=

(220 +11) / (2 x 900)

=

0.128

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(8) ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ขนาด 2 ชองจราจร (1 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

197

PCU /ชม.

ปริมาณจราจรที่เกิดชวงกอสราง

=

11

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ชวงกอสรางโครงการ

=

(197 +11 ) / (2 x 900)

=

0.116

จากผลการประเมินปริมาณจราจรในชวงกอสราง โดยใชคา V/C Ratio พบวา คา V/C
Ratio ของถนนสายตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบันไมมากนัก โดยสภาพการจราจรยังคงอยูในระดับดีมาก
ถึงเลว ดังนั้น การกอสรางโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานการจราจร อยางไรก็ตาม ในการขนสง
ดิน และวัสดุกอสราง ที่ตองใชรถบรรทุกขนาดใหญ อาจทําใหเกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรในบางจังหวะ
ที่มีการเลี้ยวเขา - ออกโครงการ และอาจกอใหเกิดอุบัติเหติแกผูที่สัญจรไปมาได ดังนั้น โครงการไดกําหนดใหมี
มาตรการในการปองกัน และลดผลกระทบดานจราจร ดังนี้
(1) จัดใหมีพื้นที่สําหรับจอดรถบรรทุกไวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเปนพื้นที่จอดรถสําหรับ
ขนถายวัสดุกอสราง และจอดรถในการขนสงดิน
(2) หามมิใหมีการจอดรถเพื่อขนถายวัสดุกอสราง และขนสงดิน บนถนนพัทยาสายสองซอย 4
ดานหนาโครงการ
(3) ไมขนสงวัสดุกอสราง และขนสงดินในชวงเวลาเรงดวน
(4) จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกใหกับรถที่ตองการเขา
หรือออกจากโครงการใหสามารถเขา - ออกโครงการไดโดยสะดวก ไมกีดขวางการจราจรบนถนนพัทยาสายสอง
ซอย 4 ดานหนาโครงการ
(5) กําหนดความเร็วของรถที่ใชขนสงวัสดุกอสราง และขนสงดิน ใหใชความเร็วไมเกิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(6) จัดใหมีปายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเขา - ออกโครงการ ใหสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเขาสูพื้นที่โครงการไดอยางปลอดภัย

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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4.1.4 ผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต
1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อุตสาหกรรมการกอสราง เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่ ง การพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของภาคอุ ต สาหกรรมการก อ สร า ง ดั ง นั้ น
การกอสรางโครงการซึ่งจะตองมีเงินทุนหมุนเวียนสูง จึงมีสวนชวยในการกระตุนเศรษฐกิจ ทั้งในแงของการซื้อ
วัสดุอุปกรณการกอสราง การจางงาน เปนตน
ทั้ ง นี้ ในช ว งการก อ สร า ง โครงการอาจส ง ผลกระทบในด า นสั ง คมต อ ผู ที่ อ ยู ใ กล เ คี ย ง
เนื่องจากคนงานกอสราง ซึ่งโครงการจะตองมีมาตรการควบคุมคนงานกอสราง ใหอยูในความสงบเรียบรอย
ไมกอเหตุเดือดรอนหรือรําคาญตอขางเคียง โดยมีรายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ ดังนี้
(1) ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักอาศัยในพื้นที่โครงการ
(2) ในพื้นที่ที่จะกอสรางบานพักคนงานจะตองจัดใหมีมาตรการดังนี้
(2.1) จัดใหมีบานพักคนงานจํานวนไมนอยกวา 150 หอง (อัตราการเขาพัก 2 คน/
หอง) โดยแตละหองมีพื้นที่ไมนอยกวา 9 ตารางเมตร
(2.2) บริเวณบานพักคนงานตองมีรั้วลอมรอบอยางเปนสัดสวน
(2.3) ภายในบริเ วณบา นพัก คนงาน ตองจัดใหมี หองน้ํา – หองสวม ลานซักลาง
ตลอดจนรานคา
(2.4) จั ด ให มี หั ว หน า คนงาน คอยควบคุ ม ดู แ ลคนงานก อ สร า งไม ใ ห ก อ ความ
เดือดรอนตอผูที่อยูขางเคียง
(2.5) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบานพักคนงาน อาทิเชน
- หามกอไฟกอนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
- หามเลนการพนันทุกประเภท

เพื่อปองกันไมใหเกิดการมั่วสุมและ

การทะเลาะวิวาท
- หามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไวในครอบครอง เพื่อความปลอดภัย
ของคนงานและผูที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียง
- หามสงเสียงดังหลังเวลา 20.00 น.
- หามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบรอยภายในบริเวณบานพัก
คนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาใหออกทั้งสองฝาย
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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- หามทําลาย เคลื่อนยาย ดัดแปลง ตอเติมทรัพยสินของบริษัทผูรับเหมา
ทุกกรณี
- หามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นตองถูกสงดําเนินคดี
- หามนําบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บานพักคนงานโดยไมไดรับอนุญาต
เพื่อความเปนระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบานพักคนงาน
(2.6) กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบอยางชัดเจน และดําเนินการโดยเด็ดขาด
หากมีการฝาฝน
(2.7) จั ด หาน้ํ า ใช ระบบรวบรวมและกํ า จั ด มู ล ฝอย น้ํ า เสี ย สิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ถู ก
สุขลักษณะไดอยางเพียงพอ
(2.8) จั ด เตรี ย มถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ไ ว ภ ายในบริ เ วณบ า นพั ก คนงาน เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบดานอัคคีภัย
(2.9) กําชับใหคนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบานพักคนงาน
(2.10) จั ด ให มีก ารอบรมคนงานก อ สรา ง และกํ า หนดระเบีย บปฏิ บั ติ ภ ายในพื้ น ที่
บานพักคนงานกอสราง เพื่อไมใหรบกวนผูที่อยูอาศัยขางเคียง
นอกจากในบริเวณบานพักคนงานแลว ในการกอสรางโครงการซึ่งใชทั้งคนงานกอสรางที่
เปนแรงงานตางดาว และแรงงานคนไทย ซึ่งอาจมีคนงานบางกลุมที่ประพฤติตัวไมเรียบรอย กอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญ หรือสรางความเสียหายใหแกผูพักอาศัยที่อยูโดยรอบพื้นที่โครงการได ดังนั้น โครงการตองมี
มาตรการในการควบคุมคนงานไมใหกอความเดือดรอนตอผูพักอาศัยที่อยูโดยรอบ ดังนี้
1) จัดทํารั้วทึบรอบพื้นที่กอสราง ความสูงไมนอยกวา 6 เมตร และควบคุมคนงานใหอยู
ภายในบริเวณพื้นที่กอสราง มิใหรุกล้ําออกไปบริเวณบานพักอาศัยขางเคียง
2) ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักอาศัยในพื้นที่โครงการ
3) จัดใหมีเจาหนาที่หรือหัวหนาคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานกอสรางไมใหกอความ
เดือดรอนตอผูที่อยูขางเคียง
4) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในพื้นที่กอสราง อาทิเชน
- หามเลนการพนันทุกประเภท เพื่อปองกันไมใหเกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท
- หามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไวในครอบครอง
คนงานและผูที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียง

เพื่อความปลอดภัยของ

- หามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบรอย หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
พิจารณาใหออกทั้งสองฝาย
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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- หามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นตองถูกสงดําเนินคดี
- หามนําบุคคลภายนอกเขามาในพื้นที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาต เพื่อความเปน
ระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่กอสราง
5) กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบอยางชัดเจน และดําเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการ
ฝาฝน
6) จัดอบรมคนงานกอสราง ใหเขาใจกฎระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ภายในพื้นที่กอสรางกอน
รับเขาทํางาน และกําชับใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อปองกันการสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูที่อยู
อาศัยขางเคียง
นอกจากนี้ โครงการจะตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่มีบุคคลใดไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางโครงการ โดยกําหนดใหผูเหมากอสรางทําประกันภัยใหความคุมครองตลอดระยะเวลา
การกอสราง คุมครองความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก ซึ่งรับผิดชอบตอการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความ
เสียหายของทรัพยสินของบุคคลภายนอก ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับเหมา ซึ่งทําใหเกิด
อุบัติเหตุตาง ๆ ภายในและบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ปฏิบัติงาน และกอนทําการกอสรางเจาหนาที่จากบริษัท
ผูรับเหมา ตองเขาไปพบผูที่อยูขางเคียงโครงการ พรอมใหเบอรโทรศัพทติดตอเพื่อสามารถแจงปญหาที่เกิดจาก
การกอสรางโครงการไดทันที

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลกระทบดานอาชีวอนามัย สวนใหญจะเกิดขึ้นกับคนงาน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
โครงการ จากอุบัติเหตุตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการทํางานที่ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทในการใชเครื่องจักร
การใช เ ครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ ที่ ไ ม ส มบู ร ณ และอาจเกิ ด จากแรงสั่ น สะเทื อ นที่ เ กิ ด จากการก อ สร า ง
การขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางที่อาจทําใหเกิดการกีดขวางการจราจร ซึ่งมีผลกระทบมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
มาตรการทางดานความปลอดภัยของผูรับเหมาและตัวคนงานผูปฏิบัติเอง นอกจากนี้ การกอสรางโครงการอาจ
กอใหเกิดผลกระทบจากการรวงหลนของเศษวัสดุตอพื้นที่ขางเคียง ดังนั้น โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการใน
การปองกันและลดผลกระทบ ดังนี้
(1) กอนดําเนินการกอสราง เจาหนาที่จากบริษัทผูรับเหมาตองเขาไปแจงตอผูที่อยูใกลเคียง
โครงการ และใหหมายเลขโทรศัพ ท ของเจาหนาที่ ควบคุมการกอสราง เพื่อ ให สามารถติ ดต อกับโครงการ
ไดโดยตรง
(2) จัดทํารั้วทึบรอบพื้นที่กอสราง สูงไมนอยกวา 6 เมตร และติดตั้งปายหามมิใหผูที่ไม
เกี่ยวของเขาไปภายในบริเวณพื้นที่กอสราง
(3) ขณะทําโครงสรางตองทํา Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุรวงหลน ซึ่งตอง
ยายตามไปทุก 2 - 3 ชั้น
(4) เมื่อยาย Chain Link ไปแลวตองทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร โดยใชโครงเหล็กขึงดวย
ตาขายถี่ทุกชั้น
(5) เลือกใชวัสดุกอสรางที่ไดมาตรฐาน โดยตองควบคุมการกอสรางใหไดมาตรฐาน
(6) จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไวอยาง
เพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคหรือเกิดโรคระบาดได
(7) จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณการรักษาพยาบาลเบื้องตน
และเจาหนาที่สําหรับคนงานที่ทํางานกอสราง
(8) บริเวณทาง เขา - ออก ตองมียามดูแลการเขา - ออกของเจาหนาที่ คนงานและ
ยานพาหนะตาง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย
(9) ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อใหคนงานกอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
(10) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางานใหกับคนงาน เชน หมวกนิรภัย
แวนตานิรภัย หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เปนตน
(11) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน หรือจัดหาคูมือรักษา
ความปลอดภัยในการกอสรางพรอมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
(12) ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงที่จําเปน
(13) ไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยในพื้นที่กอสราง
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(14) จัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก โดยแสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยไวในบริเวณพื้นที่กอสราง
(15) นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ มาติดไว
บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นไดงาย
3) ความปลอดภัยและสุขภาพของคนงาน
การอยูอาศัยของคนงาน ซึ่งไมถูกสุขลักษณะหรือการที่แรงงานเปนคนตางดาว อาจเปน
พาหะนําโรคตาง ๆ อาทิเชน โรคเทาชางได ดังนั้น เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบจากบริษัทผูรับเหมากอสราง
โครงการจะตองกําหนดใหบริษัทผูรับเหมาคัดเลือกแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น (กรณีเปนแรงงานตาง
ดาว) และตองกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางาน เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพที่อาจเปน
พาหะนําโรคได นอกจากนี้ โครงการจะตองกําหนดใหผูรับเหมาดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน จัดระเบียบ
คนงาน รวมทั้ ง ดู แ ลความสะอาดภายในบ า นพั ก คนงาน ตลอดจนจั ด ให มี ก ารตรวจสุ ข ภาพคนงาน ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
1) จัดอบรมและใหคําแนะนําคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เชน การทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ําที่สะอาด การชําระลางรางกายเปนประจํา เปนตน
2) ควบคุมคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไวอยางเครงครัด
3) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบานพัก
คนงาน ตลอดจนภายในหองพักคนงานแตละหอง ใหมีความสะอาด และกําหนดใหทําความสะอาดหองพักทุก
สัปดาห
4) เข ม งวดด า นสุ ข าภิ บ าลต อ คนงานกอ สร า ง เพื่ อป อ งกั น ป ญ หาการแพร ก ระจายของ
เชื้อโรคหรือโรคติดตอ
5) จัดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานทุก 6 เดือน หลังรับเขาทํางาน
อนึ่ง บริษัทที่ปรึกษาไดประเมินผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการในชวง
กอสราง ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทย ของสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยรายละเอียดการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 4.1.4-1 ซึ่งตามที่โครงการไดกําหนดใหมีมาตรการปองกันและ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในชวงกอสราง มาตรการดังกลาวจะสามารถชวยปองกันและลดผลกระทบ
ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบไดอีกทางหนึ่ง เชน มาตรการในการจัดการน้ําเสีย มาตรการดานการ
จัดการมูลฝอย มาตรการดานการจราจร เปนตน ดังนั้น เมื่อโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไว
คาดวา โครงการจะไมกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานสุขภาพตอประชาชนที่อยูโดยรอบ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-26

ตารางที 4.1.4-1 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากการดําเนินโครงการในชวงกอสราง
ผลกระทบดานสุขภาพ
ชวงการกอสราง
(ภายในพื้นที่บานพักคนงานและพื้นที่กอสราง)
1. ดานสุขภาพกาย
(1) โรคระบบทางเดินหายใจ

สาเหตุ

- ฝุนละอองจากการกอสราง
- การสูดดมกลิ่นของสารเคมีที่ใชในการกอสราง เชน สี ทินเนอร
น้ํายาลางทําความสะอาดตางๆ เปนตน
- ทํางานในบริเวณที่เปนพื้นที่อับชื้นการระบายอากาศไมดี เปนระยะ
เวลานาน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

1. จัดเตรียมหนากากกันฝุนใหกับคนงานกอสราง
2. ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางที่กอใหเกิดฝุนตลอดระยะเวลาการกอสราง
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
3. ติดตั้งผาใบโดยรอบตัวอาคาร เพื่อปองกันฝุนละอองฟุงกระจายไปยังพื้นที่
ขางเคียง
4. ในการกองวัสดุที่มีฝุนหรือเศษวัสดุที่เหลือใช ใหปดหรือคลุมดวยผาใบ
ดานบนและดานขางอีก 3 ดาน ใหมิดชิด
5. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเขา-ออก ใหปราศจากเศษดินทรายตกคาง
ตลอดระยะเวลาการกอสราง
6. เศษวัสดุที่เหลือใช ตองไมมีกองหรือเก็บไวที่หนางาน โดยจัดใหมี
รถบรรทุกมารับไปกําจัด
7. จัดใหมีหนากากปองกันสําหรับคนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานที่ใชสารเคมี
ที่มีกลิ่นรุนแรง เชน การทาสี เปนตน
8. เลือกใชสารเคมีที่มีกลิ่นไมรุนแรง
9. จัดใหมีชองระบายอากาศเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
10. ไมใหคนงานทํางานในบริเวณที่ปดทึบหรืออับชื้น เชน ชั้นใตดิน ตอเนื่อง
กันเปนระยะเวลานาน
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ตารางที่ 4.1.4-1 (ตอ 1)
ผลกระทบดานสุขภาพ

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

(2) โรคระบบทางเดินอาหาร

- ดื่มน้ํา หรือรับประทานอาหารที่ไมสะอาด
1. จัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดไวอยางเพียงพอ
- พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เชน รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ําดื่ม
- หองน้ํา หองสวม ไมถูกสุขลักษณะ
3. จัดใหมีการอบรมชี้แจงคนงานดานสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร
เชน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ ลางมือกอนรับประทานอาหาร
เปนตน
4. จัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ และกําชับใหคนงานดูแลความสะอาด
สม่ําเสมอ

(3) โรคผิวหนัง

- การแพฝุนละอองหรือสารเคมี เชน ผงปูนซีเมนต หรือน้ํายาตางๆ
ที่ใชในการกอสราง
- สวมเสื้อผาไมสะอาด
- สวมรองเทาที่อับชื้นเปนระยะเวลานาน

1. ใหคนงานสวมเสื้อผาที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะตองสัมผัสหรือ
ใชปูนซีเมนต หรือสารเคมีที่เปนอันตรายตอผิวหนังในการทํางาน
2. จัดใหมีผาใบโดยรอบอาคารเพื่อปองกันฝุนละออง รวมทั้งฝุนผงปูนซีเมนต
ฟุงกระจายไปยังพื้นที่ขางเคียง
3. จัดใหมีการอบรมชี้แจงคนงานดานสุขอนามัยสวนบุคคล เชน การรักษา
ความสะอาดรางกาย สวมใสเสื้อผาที่แหงและสะอาด
4. ดูแลความสะอาดภายในหองพักคนงานอยางสม่ําเสมอ
5. ลางทําความสะอาดรองเทาบูททุกครั้งหลังเลิกใชงาน และตากใหแหงกอน
นําไปใส
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ตารางที่ 4.1.4-1 (ตอ 2)
ผลกระทบดานสุขภาพ

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ดูแลไมใหมีแหลงน้ําทวมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่กอสรางและบานพักคนงาน
เพื่อปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุยุง
จัดใหมีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยไดอยางเพียงพอ และดูแล
ความสะอาดไมใหมีมูลฝอยลนถัง เพื่อปองกันสัตวพาหะนําโรค เชน
แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน
ไมนําสัตวที่ปวยตายมาบริโภค
ไมอนุญาตใหคนงานเลี้ยงสัตวภายในพื้นที่บานพักคนงาน
ดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรคตาง ๆ

(4) โรคที่เกิดจากสัตวเปนพาหะนําโรค

- ถูกสัตวที่เปนพาหะนําโรคกัด เชน โรคไขเลือดออก โรคเทาชาง 1.
เปนตน
- บริโภคหรือสัมผัสสัตวที่เปนพาหะนําโรภ เชน โรคไขหวัดนก เปนตน 2.
- มีสัตวที่เปนพาหะนําโรค เชน แมลงวัน หนู แมลงสาบ อยูภายใน
โครงการ
3.
4.
5.

(5) โรคที่เกิดจากคนเปนพาหะนําโรค

- ไดรับเชื้อจากการสัมผัสกับผูปวย หรืออยูรวมกับผูปวยเปนระยะเวลา 1. จางคนงานที่ถูกตองตามกฏหมายเทานั้น
นาน เชน โรคไขหวัด โรควัณโรค เปนตน
2. ตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางานและหลังรับเขาทํางานทุก 6 เดือน
3. เขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค

(6) อุบัติเหตุตางๆ

- การทํางานที่ขาดความระมัดระวัง
- เครื่องมือที่ใชในการกอสรางชํารุด

1. กอนดําเนินการกอสราง เจาหนาที่จากบริษัทผูรับเหมาตองเขาไปแจงตอผูที่
อยูใกลเคียงโครงการ และใหหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ควบคุมการ
กอสราง เพื่อใหสามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง
2. จัดทํารั้วทึบรอบพื้นที่กอสราง สูงไมนอยกวา 6 เมตร และติดตั้งปายหามมิให
ผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปภายในบริเวณพื้นที่กอสราง
3. ขณะทําโครงสรางตองทํา Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุรวงหลน
ซึ่งตองยายตามไปทุก 2 - 3 ชั้น
4. เมื่อยาย Chain Link ไปแลวตองทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร โดยใชโครงเหล็ก
ขึงดวยตาขายถี่ทุกชั้น
5. เลือกใชวัสดุกอสรางที่ไดมาตรฐาน โดยตองควบคุมการกอสรางใหไดมาตรฐาน
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ตารางที่ 4.1.1-1 (ตอ 3)
ผลกระทบดานสุขภาพ

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
6. จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณการรักษาพยาบาล
เบื้องตนและเจาหนาที่สําหรับคนงานที่ทํางานกอสราง
7. บริเวณทาง เขา - ออก ตองมียามดูแลการเขา - ออกของเจาหนาที่ คนงานและ
ยานพาหนะตาง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเปนระเบียบ
เรียบรอย
8. ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อใหคนงานกอสรางปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง
9. จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางานใหกับคนงาน เชน
หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เปนตน
10. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน หรือจัดหาคูมือ
รักษาความปลอดภัยในการกอสรางพรอมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
11. ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงที่จําเปน
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ตารางที่ 4.1.4-1 (ตอ 4)
ผลกระทบดานสุขภาพ

สาเหตุ

2. ดานสุขภาพจิต ไดแก ความเครียด ความวิตกกังวล - ความเครียดจากการทํางาน
ความหวาดกลัว เปนตน
- ความแออัดในบานพักคนงาน
- ความรูสึกไมปลอดภัยจากการที่มีการกอสรางในบริเวณขางเคียง
ทั้งจากคนงานกอสราง และอุบัติเหตุจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวนเวลาพักผอน ทําใหพักผอนไมเต็มที่
- กลิ่นรบกวนจากหองน้ํา-หองสวม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
1. จัดสรรบานพักคนงานใหเปนไปตามตามมาตรฐานแบบกอสรางอาคารชั่วคราว
สําหรับคนงานกอสราง ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-3)
2. กําหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอยูรวมกันเพื่อปองกันความขัดแยง
3. จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการระหวางคนงานกอสราง เพื่อคลายความเครียด
จากการทํางานและใหเกิดความสามัคคีในการอยูรวมกัน
4. จัดใหมีเจาหนาที่คอยควบคุมดูแลคนงานกอสรางไมใหกอความเดือดรอน
ตอผูที่อยูใกลเคียง
5. จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการเขาพบกับผูที่อยูขางเคียงพื้นที่โครงการ
รวมทั้งพื้นที่บานพักคนงานเปนระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการกอสราง
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและรับทราบปญหาจากผูที่อยูขางเคียงโดยตรง
6. ไมดําเนินการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผอนของผูที่อยู
โดยรอบ
7. ดูแลรักษาความสะอาดหองน้ํา-หองสวมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ําตางๆ
ไมใหน้ําทวมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผูที่อยูโดยรอบได
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4.2 ชวงดําเนินโครงการ
4.2.1

ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1) ลักษณะภูมิประเทศ

เมื่อโครงการเปดดําเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเปนที่ตั้งอาคารพักอาศัยรวม
แบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น
และชั้นใตดิน 1 ชั้น แทนพื้นที่เดิมซึ่งเป นบานพักอาศัยชั้นเดียว บอน้ํา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน
โดยระดับดินภายในโครงการจะสูงกวาระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ดานหนาโครงการประมาณ 0.5 เมตร
ซึ่งเปนระดับที่ไมตางกันมากนัก จึงคาดวาการดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานภูมิประเทศ
2) คุณภาพอากาศ
กิจกรรมหลักของโครงการใชเพื่อการอยูอาศัย ดังนั้น ผลกระทบดานคุณภาพอากาศจึงเกิดจาก
การจราจรภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นมาจากทอไอเสียรถยนต โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น ไดดังนี้
(1) ฝุนละออง (Particulate Matter)
เปนทั้งอนุภาคของแข็งและของเหลวมีขนาดคอนขางเล็ก ทําใหอัตราการคงอยูในอากาศ
เปนไปไดตั้งแต 2 – 3 วินาที จนไปถึงหลาย ๆ เดือน ฝุนละอองที่มีขนาดระหวาง 0.1 ถึง 1 ไมครอน จะมี
ความเร็วการตกลงสูพื้นนอยมากเมื่อเทียบกับความเร็วของลม สําหรับฝุนที่มีขนาดใหญกวา 20 ไมครอน จะเริ่ม
มีความเร็วการตกลงสูพื้นเพียงพอที่จะตกลงสูพื้น ฝุนละอองจะมีผลตอสุขภาพอนามัย เนื่องจาก ตัวฝุนละออง
เองและการรวมตัวของฝุนกับสารมลพิษทางอากาศอื่น ทําใหเกิดเปนพิษมากขึ้น ซึ่งในประเทศไทยกําหนด
มาตรฐานฝุนในบรรยากาศไวสองประเภท ไดแก ฝุนรวม (Total Suspended Particulate, TSP) คือ ฝุนละอองที่
มีขนาด 0.1 – 100 ไมครอน และฝุนขนาดเล็ก (PM10) เปนฝุนที่ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะเขาสูรางกาย
โดยทางระบบหายใจ ทําใหรบกวนระบบการหายใจโดยตรง ฝุนขนาดนี้สามารถเขาไปสะสมอยูในถุงลมปอดได
โดยฝุ น ขนาดเล็ ก ส ว นหนึ่ ง จะมาจากการเผาไหม ที่ ไ ม ส มบู ร ณ ใ นเครื่ อ งยนต ดี เ ซล ส ว นการเผาไหม ใ นรถ
เครื่องยนตเบนซินจะพบนอยมาก ดังนั้น ถาพิจารณาเฉพาะแหลงกําเนิดจากกาซจากทอไอเสีย จะพบวาฝุนขนาด
เล็กสวนใหญเกิดจาก รถบรรทุก รถปคอัพ และรถตู

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(2) ไนโตรเจนออกไซด (NOx)
ออกไซดของไนโตรเจนมี 7 รูป ที่มีปรากฏอยูในบรรยากาศ แตอยางไรก็ตาม มีเพียง
ไนโตรเจนออกไซด (NO) และไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ที่เปนสารมลพิษที่สําคัญ แหลงกําเนิดไนโตรเจน
ออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดสูบรรยากาศ จะมาจากการเผาไหมและอุตสาหกรรมเคมีบางชนิด ไนโตรเจน
ไดออกไซดจะทําปฏิกิริยากับความชื้นทําใหเกิดกรดไนตริก ซึ่งจะทําใหเกิดการกัดกรอนโลหะ ไนโตรเจนได
ออกไซดเมื่อมีความเขมขนตั้งแตระดับ 0.25 ถึง 1 ppm จะเริ่มมีผลตอสุขภาพอนามัยของมนุษย โดยออกไซด
ของไนโตรเจนจะเกิดขึ้นไดดีถาเปนการสันดาปที่อุณหภูมิสูง
บริษัทที่ปรึกษาจะคํานวณปริมาณฝุนละออง และไนโตรเจนออกไซด (NOx) ที่เกิดจากโครงการ
โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ ตั ว คู ณ การปล อ ยมลพิ ษ สํ า หรั บ รถเบนซิ น ขนาดเล็ ก ซึ่ ง กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม ไดประมาณการคาสัมประสิ ทธิ์ ตัว คูณการปลอยสารมลพิษแต ละชนิด
สําหรับยานยนตชนิดตาง ๆ ความเร็วตั้งแต 5 – 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 4.2.1-1 โดยเลือกใช
ความเร็วของรถภายในโครงการเฉลี่ย 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งคํานวณหาปริมาณมลพิษไดตามสมการ ดังนี้

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ตารางที่ 4.2.1–1 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอยมลพิษสําหรับยานยนตชนิดตาง ๆ (กรัม/กิโลเมตร)

ชนิดยานยนต

ความเร็ว
(กิโลเมตร/ชั่วโมง)

NOx

สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอยมลพิษ
HC

TSP

5

2.98

64.67

0.10

10

2.57

27.95

0.10

15

2.33

19.11

0.10

20

2.22

15.17

0.10

30

2.25

11.46

0.10

40

2.43

9.66

0.10

50

2.63

8.49

0.10

5

2.55

1.90

0.26

10

2.25

1.62

0.26

15

2.00

1.40

0.26

20

1.81

1.21

0.26

30

1.54

0.94

0.26

40

1.38

0.75

0.26

50

1.31

0.62

0.26

5

39.27

10.43

2.71

10

34.53

8.90

2.71

15

30.78

7.67

2.71

20

27.82

6.66

2.71

30

23.68

5.15

2.71

40

21.29

4.12

2.71

50

20.22

3.41

2.71

รถเบนซินเล็ก

รถดีเซลเล็ก

รถดีเซลใหญ

ที่มา : Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand, 1994

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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คํานวณหาความเขมขนของมลพิษที่เกิดขึ้นของโครงการ
C

=

Q/dWM

C

=

ความเขมขนของมลพิษที่เกิดขึ้น (มก./ ลบ.ม.)

Q

=

ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น (มก./วินาที)

=

สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอยมลพิษ x ระยะทางวิ่งรถภายใน

เมื่อ

โครงการ x จํานวนที่จอดรถ
กําหนดให
ระยะทางวิ่งรถภายในโครงการ

=

0.3

กิโลเมตร

จํานวนที่จอดรถของโครงการ

=

72

คัน

d =

ความกวางของพื้นที่ (ระยะทางตั้งฉากกับทิศทางลม) ประมาณ 111 เมตร

W=

ความเร็วลม โดยใชสถิติภูมอิ ากาศสถานีตรวจวัดอากาศเมืองพัทยาในคาบ
30 ป ซึ่งเทากับ 4.9 นอต หรือ 2.53 เมตร/วินาที

M =

Mixing Height ความสูงที่อากาศลอยตัว ในที่นี้จะเทากับคาเฉลี่ย Mixing
Height ที่ 1,419 เมตร เนื่องจากที่จอดรถยนตสวนใหญจะอยูภ ายนอกอาคาร

โดยสามารถคํานวณหาปริมาณความเขมขนของสารมลพิษของโครงการ ไดดังนี้
(1) ฝุนละออง (Particulate Matter)
Q

C

=

0.1 ก./กม.-คัน x 1,000 มก./ก. x 0.3 กม. x 72 คัน/ชม.

=

2,160

=

2,160 มก./ ชม. x (ชม./ 3,600 วินาที)

มก./ ชม.

1,419 ม. x 111 ม. x (2.53 ม./ วินาที)
=

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ความเขมขนของฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนต จะมีคาเทากับ 1.5 x 10-6
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนคาที่ต่ํามาก และถือไดวาไมทําใหคุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจาก
มีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.33 มิลลิกรัม / ลูกบาศกเมตร
(2) ไนโตรเจนออกไซด (NOx)
Q

C

=

2.25 ก./กม.-คัน x 1,000 มก./ก. x 0.3 กม. x 72 คัน/ชม.

=

48,600

=

48,600 มก./ ชม. x (ชม./ 3,600 วินาที)

มก./ ชม.

1,419 ม. x 111 ม. x (2.53 ม./ วินาที)
=

3.4 x 10-5

มก./ลบ.ม.

ความเขมขนของไนโตรเจนออกไซด (NOx) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตของโครงการ
จะมีคาเทากับ 3.4 x 10-5 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งคอนขางต่ํา และไมทําใหคุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เนื่องจากมีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.32 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร
ตารางที่ 4.2.1-2 ความเขมขนของมลพิษจากทอไอเสียรถยนต เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ
หนวย

ความเขมขนของสารมลพิษ

คามาตรฐาน(1)

ฝุนละออง (TSP)

มก./ ลบ.ม.

1.5 x 10-6

0.33

ไนโตรเจนออกไซด (NOx)

มก./ ลบ.ม.

3.4 x 10-5

0.32

มลพิษ

อางอิง : (1) คือคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่องกําหนดคา
มาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(3) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
กาซคารบอนมอนอกไซด เปนกาซไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมมีรส เบากวาอากาศเล็กนอย
มีความคงตัวสูงมาก มีชวงชีวิตประมาณ 2 - 3 เดือน ในบรรยากาศ กาซคารบอนมอนอกไซด ไมปรากฏวามีผล
ตอผิวของวัตถุและไมมีผลตอพืช แมกระทั่งความเขมขนสูงถึง 100 ppm ในเวลา 1 ถึง 3 สัปดาห ผลของกาซ
คารบอนมอนอกไซดตอสุขภาพ จะเนื่องมาจากกาซคารบอนมอนอกไซดจะรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเลือดได
ดีกวากวาออกซิเจนถึง 200–500 เทา เกิดเปนคารบอกซีฮีโมโกลบิน (Carboxyhemoglobin, COHb) ซึ่งจะลด
ความสามารถของเลือด ในการพาออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย ทําใหเกิดอาการขาด
ออกซิเจนในคนปกติ กาซคารบอนมอนอกไซดเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ เนื่องจากในเครื่องยนตดีเซลมี
อั ต ราส ว นระหว า งอากาศต อ เชื้ อ เพลิ ง สู ง กว า ในเครื่ อ งยนต เ บนซิ น จึ ง ทํ า ให อั ต ราการปล อ ยก า ซ
คารบอนมอนอกไซดจากเครื่องยนตเบนซิน จะสูงกวาจากเครื่องยนตดีเซลมาก
สําหรับกาซคารบอนมอนอกไซดที่เกิดจากโครงการ จะเกิดจากยานพาหนะที่เขา - ออก
ซึ่งโครงการจัดใหมีที่จอดรถทั้งสิ้น 72 คัน สามารถคํานวณหาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่เกิด
ภายในโครงการเทากับ 2 mol. ดังนั้น ในการดําเนินโครงการจึงจัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
จากกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ดังนี้
1. จัดใหที่จอดรถบริเวณชั้นที่ 1 อยูภายนอกอาคาร มีลักษณะเปดโลงไมปดทึบอากาศ
ถายเทสะดวก
2. จัดใหที่จอดรถบริเวณชั้นใตดินของอาคาร B มีลักษณะเปนที่จอดรถที่อยูใตอาคาร
ไมมีผนังปดทึบ อากาศถายเทสะดวก
3. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณลานจอดรถ ใหสามารถสังเกตไดอยาง
ชัดเจนและทั่วถึง
4. จัดใหมีการปลูกตนไมภายในโครงการใหมากที่สุด เพื่อใหตนไมตาง ๆ ชวยดูดซับ
มลพิ ษ โดยได คํ า นึ ง ถึ ง ชนิ ด ของพั น ธุ ไ ม ที่ ป ลู ก ภายในโครงการ ที่ มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ
คารบอนไดออกไซดจากยานพาหนะของโครงการ โดยศึกษาขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ไดศึกษาอัตราการดูดซับคารบอนไดออกไซดของตนไม เพื่อใหสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดที่เกิดจาก
โครงการไดอยางเพียงพอ (ดูตารางที่ 4.2.1-3 ประกอบ) โดยมีรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพการดูดซับ
คารบอนมอนอกไซด เมื่อเทียบเปนคารบอนไดออกไซด ของตนไมที่ปลูกภายในโครงการ ดังนี้
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

- ปริมาณ CO ที่ปลอยออกจากรถยนตในโครงการ 1 คัน (โดยคํานวณตามระยะทาง)
ระยะทาง 1 กิโลเมตร ดวยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ปลอย CO

=

1.206 ก./คัน/กม.

ระยะทางในโครงการ 0.3 กิโลเมตร ดวยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ปลอย CO

=

0.36

ก./คัน

- ปริมาณการปลอย CO ของรถยนตภายในโครงการ 72 คัน ใน 1 ชั่วโมง
ปริมาณการปลอย CO ตอรถยนต 1 คัน

=

0.36

ปริมาณรถยนตทั้งสิ้น 72 คัน ปลอย CO

=

0.36 x 72

≈

26

อัตราการเขา-ออกปกติ วันละ 2 เที่ยว ปริมาณ CO =
=

ก./คัน

ก.

26 x 2 ก./วัน
52

ก./วัน

- ปรับเปลี่ยนปริมาณ CO เพื่อเปน CO2
2CO + O2

2CO2

มวลโมเลกุลของ CO

=

28

มวลโมเลกุลของ CO2

=

44

ปริมาณ CO 28 กรัม คิดเปน CO2

=

44

ดังนั้น ปริมาณ CO 52 กรัม คิดเปน CO2

=

(52 x 44)/28

=

82

กรัม

=

2

mol.
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รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

คํานวณอัตราการสังเคราะหแสงของตนไม
ในการคํานวณอัตราการสังเคราะหแสงของตนไม บริษัทที่ปรึกษาจะแสดง

ตัวอยางการคํานวณ ดังนี้
ตนชมพูพันธุทิพย ขนาดทรงพุม 2.5 เมตร
อัตราการสังเคราะหแสง

=

19.5

ขนาดพื้นที่ทรงพุม

=

10

ตร.ม./ตน

จํานวนตนอินทนิลภายในโครงการ

=

10

ตน

ขนาดพื้นที่ทรงพุมรวม

=

10 x 10

=

100

=

19.5x10-6x100x60x60x8

=

56.16 mol.

ดังนั้น อัตราการสังเคราะหแสง

ตร.ม.

ทั้งนี้ อัตราการสังเคราะหแสงใน 1 วัน ของตนไมภายในพื้นที่โครงการ จะมีคารวม
ประมาณ 91 mol. (ตารางที่ 4.2.1-3 ประกอบ) ในขณะที่ปริมาณคารบอนมอนออกไซด (CO) ที่ปลอยจาก
รถยนตภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเปนคารบอนไดออกไซด (CO2) มีคาเทากับ 2 mol. ซึ่งจะเห็นไดวาปริมาณ
CO เมื่อคิดเทียบเปน CO2 ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะภายในโครงการมีปริมาณนอยมาก เมื่อเทียบกับอัตราการ
สังเคราะหแสงของตนไมภายในโครงการ ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอคุณภาพ
อากาศบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ ใหมีความสมบูรณ
และสวยงามตลอดเวลา
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 4.2.1-3 อัตราการสังเคราะหแสงของตนไมที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
ชนิดพันธุไ ม

อัตราการสังเคราะหแสงสุทธิ

พื้นที่ทรงพุมของตนไม

อัตราการสังเคราะหแสงของตนไมใน 1 วัน

(Umol/m2/s)

(ตร.ม.)

(mol) ***

กลุมไมยืนตน
1. ชมพูพนั ธุทิพย

19.5*

100

19.5 x 10-6x 100 x 60 x 60 x 8 = 56.16

2. สารภี

4.9**

250

4.9 x 10-6 x 250 x 60 x 60 x 8 = 35.28

รวมอัตราการสังเคราะหแสงของพันธุไมที่ปลูกในพืน้ ที่โครงการ

อางอิงจาก

91.44

* งานวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2543.
** พู น พิ ภ พ เกษมทรั พ ย . ภาควิ ช าพื ช ไร น า คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร . 2538.
พื ช ช ว ยลดก า ซคาร บ อนไดออกไซด ใ นอากาศ. วารสารวั น ต น ไม ป ระจํ า ป แ ห ง ชาติ 2538. หน า 125 –
131.
*** คิดอัตราการสังเคราะหแสง 8 ชั่วโมง/ วัน
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3) ระดับเสียง
เนื่องจากโครงการเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา กิจกรรมหลักภายในโครงการจะเปนการ
อยูอาศัย และสวนใหญจะอยูภายในหองพักอาศัยแตละหอง ซึ่งแยกกันอยางเปนสัดสวน ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจึง
เปนระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจําวัน สําหรับเสียงที่คาดวาจะกอใหเกิดการรบกวนผูพักอาศัยที่
อยู ข า งเคี ย ง จะเป น เสี ย งจากการสั ญ จรของรถภายในโครงการ ซึ่ ง บางครั้ ง อาจมี ก ารเร ง เครื่ อ งยนต และ
ใชความเร็วที่กอใหเกิดเสียงดัง ดังนั้น โครงการจะกําหนดใหมีการทําสันนูน ชะลอความเร็วของรถบนถนน
ภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแลนของรถยนต รวมทั้งจะติดตั้งปายหามเรง
เครื่องยนตไวบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการใหเห็นอยางชัดเจน
4) คุณภาพน้ํา
น้ําเสียจากโครงการปริมาณ 146 ลูกบาศกเมตร/วัน จะผานการบําบัดน้ําเสียดวยระบบบําบัด
น้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) จํานวน 2 ชุด (1 ชุด/อาคาร)
ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียไดประมาณ 120 ลูกบาศกเมตร/วัน
ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 94 ลูกบาศกเมตร/วัน และระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร B
ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียไดประมาณ 80 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ําเสียที่
เกิดขึ้นประมาณ 52 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุดมีประสิทธิภาพเทากับรอยละ 92 คิดคา
ความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเทากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และจะมีคา BOD
ที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
อนึ่ง น้ําทิ้งจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ข ซึ่งจะตองมีคา
BOD
ในน้ําทิ้งไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2537)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งระบุวา
“น้ําทิ้งจากอาคารชุดพักอาศัย ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 100 หองขึ้นไป แตไมเกิน 500 หอง จัดเปนน้ําทิ้งจาก
อาคารประเภท ข กําหนดใหมีคา BOD ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร” โดยน้ําทิ้งทั้งหมดของโครงการที่ผานการ
บําบัดแลวปริมาณ 146 ลูกบาศกเมตร/ วัน จะถูกนํามาใชรดน้ําตนไมภายในโครงการ โดยไมระบายออกสู
ภายนอก ทั้งนี้ จะมีเฉพาะในชวงที่ฝนตก และไมมีความตองการรดน้ําตนไมเทานั้นที่จะระบายน้ําออกสูทอ
ระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป ดังนั้น จึงคาดวาการ
ดําเนินโครงการ จะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอคุณภาพน้ํา
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4.2.2 ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
1) นิเวศวิทยาทางบก
สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบดวย อาคารพักอาศัย สถานที่พักตากอากาศ
โรงแรม กลุมบานพัก อาศัย พื้นที่กําลังกอสราง รานคา และพื้ นที่วางรอการใชประโยชน เปนตน ระบบ
นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดไดวาเปนระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง ไมมีสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจหรือควรคาแกการอนุรักษ ไมมีทรัพยากรชีวภาพประเภทสัตวปาหายาก หรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่
สําคัญ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
2) นิเวศวิทยาทางน้ํา
เนื่องจากโครงการจะนําน้ําทิ้งทั้งหมดที่ผานการบําบัดแลวมาใชรดน้ําตนไมภายในโครงการ
โดยไม ร ะบายออกสู ภ ายนอก ทั้ ง นี้ จะมี เ ฉพาะในช ว งที่ ฝ นตก ซึ่ ง ไม มี ค วามต อ งการรดน้ํ า ต น ไม เ ท า นั้ น
ที่จะระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 ซึ่งจะไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยา
ตอไป ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอนิเวศวิทยาทางน้ํา
4.2.3 ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
1) น้ําใช
โครงการมีความตองการใชน้ํารวมประมาณ 181 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยแหลงน้ําใชของ
โครงการมาจากน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค สํานักงานประปาพัทยา ซึ่งในปจจุบันสามารถจายน้ําใหกับ
ชุมชนไดอยางทั่วถึง และมีความสามารถในการใหบริการน้ําใชสําหรับโครงการไดอยางเพียงพอ โดยมีอัตราการ
ผลิตน้ําประปาคงเหลือ 1,361 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ในขณะที่โครงการมีความตองการน้ําใชสูงสุดประมาณ
41 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง (2.25 เทาของปริมาณน้ําใชเฉลี่ย 10 ชั่วโมง) โดยสํานักงานประปาพัทยา ไดจัดใหมี
มาตรการรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยซื้อน้ําดิบจากบริษัทเอกชน ซื้อน้ําประปาจากการประปาสัตหีบ และ
จะกอสรางระบบผันน้ําจากลําหวยลงสูอางเก็บน้ํา เพื่อใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา ดังนั้น การเกิดขึ้นของ
โครงการ จะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอความสามารถในการจายน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค
สํานักงานประปาพัทยา โดยปจจุบันการประปาสวนภูมิภาค สํานักงานประปาพัทยา ไดออกหนังสือรับรองการ
จายน้ําประปาใหกับโครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
สําหรับการสํารองน้ําใชภายในโครงการนั้น โครงการจะจัดใหมีถังเก็บน้ําใตดิน และถังเก็บน้ํา
ชั้นหลังคา สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค สําหรับแตละอาคารอยางเพียงพอ โดยสามารถคํานวณปริมาณน้ํา
สํารองไดดังนี้
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ถังเก็บน้ําใตดินสํารองน้ําอุปโภค-บริโภค

=

476

ลบ.ม.

ถังเก็บน้ําชั้นหลังคาอาคาร A สํารองน้ําอุปโภค-บริโภค

=

100

ลบ.ม.

ถังเก็บน้ําชั้นหลังคาอาคาร B สํารองน้ําอุปโภค-บริโภค

=

100

ลบ.ม.

รวมปริมาณน้ําสํารองเพื่ออุปโภค-บริโภค

=

476 + 100 + 100

=

676

ลบ.ม.

ความตองการใชน้ําสูงสุด

=

181

ลบ.ม./วัน

ดังนั้น สามารถสํารองน้ําใชไดนาน

=

676 / 181

=

3.7

วัน

>

3

วัน (OK.)

อนึ่ง โครงการจะรับน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สํานักงานประปาพัทยา โดยจะตอทอ
รับน้ําประปาขนาด 2 นิ้ว เพื่อรับน้ําประปาจากทอประปาริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 ขนาดเสนผานศูนยกลาง
6 นิ้ว แรงดันเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร โดยสามารถประเมินความสามารถในการจายน้ําประปา ดังนี้
(1) อัตราการจายน้ําของทอประปาริมถนนพัทยาสายสองซอย 4
ทอประปาริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เปนทอประปาที่แยกมาจากทอประปาริมถนน
พัทยาสาย 2 ซึ่ง ณ จุดเริ่มตนทอประปาบริเวณดังกลาว มีแรงดันน้ําประมาณ 3.5 เมตร โดยโครงการจะอยูหาง
จากถนนพัทยาสาย 2 ประมาณ 185 เมตร ดังนั้น สามารถคํานวณหาอัตราการไหลของน้ําประปา โดยใชสูตร
เฮเซน-วิลเลียม ไดดังนี้
เมื่อกําหนดให

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

Q

=

0.278CD2.63S0.54

Q

=

อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)

C

=

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของทอ
ในที่นี้ เลือกใชเทากับ 130

D
S

=
=

เสนผานศูนยกลางทอ (ม.) ในที่นี้เทากับ 0.15 ม.
ความลาดเอียง หรือความสูญเสียความดัน (ม. / ม.)
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แทนคาจะได

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

Q

=

0.278 x 130 x (0.15)2.63 x [(3.5-3)/185]0.54

=

0.01

ลบ.ม./วินาที

จากการคํานวณขางตนจะเห็นไดวา ปริมาณน้ําที่จายในทอประปาริมถนนพัทยาสายสอง
ซอย 4 มีคาเทากับ 0.01 ลูกบาศกเมตร/ วินาที
ทั้งนี้ โครงการจะตอทอรับน้ําประปาขนาด 2 นิ้ว เพื่อนําน้ําประปามาเก็บไวในถังเก็บน้ํา
ใตดินของอาคารโครงการ โดยจะไหลเขาสูถังเก็บน้ําใตดินดวยแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) จากนั้นจึงจะ
ใชเครื่องสูบน้ําที่ติดตั้งไวจํานวน 1 เครื่อง สูบน้ําไปยังถังเก็บน้ําชั้นหลังคาของแตละอาคาร แลวจึงจายน้ํามายัง
สวนตาง ๆ ของแตละอาคาร จะเห็นไดวาการจายน้ําประปาไปยังสวนตาง ๆ ของแตละอาคาร มิไดดึงน้ําประปามา
จากทอเมนโดยตรง ดังนั้น ในการประเมินเปรียบเทียบอัตราการใชน้ําสูงสุดของโครงการ กับอัตราการจายน้ํา
ของการประปาจึงใชอัตราการไหลของน้ําในทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ซึ่งมีอัตราการไหล 0.0006
ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งรายละเอียดการคํานวณอัตราการไหลของน้ําในทอ 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร) โดยใชสูตร
เฮเซน-วิลเลียม มีดังนี้

แทนคาจะได

Q

=

0.278CD2.63S0.54

Q

=

0.278 x 130 x (0.05)2.63 x [(3.5-3) / 185]0.54

=

0.0006

ลบ.ม./วินาที

(2) การสูญเสียแรงดันน้ําของทอประปาริมถนนพัทยาสายสองซอย 4
การดําเนินการโครงการจะทําใหปริมาณความตองการใชน้ําของชุมชนเพิ่มสูงขึ้น จึงจะทํา
ใหสูญเสียแรงดันน้ําเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถคํานวณหาคาความสูญเสียแรงดันโดยใชสูตรเฮเซน-วิลเลียม ไดดังนี้

หมายเหตุ :

เมื่อกําหนดให

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

Q

=

0.278CD2.63 x [(hf)/L]0.54

hf

=

S (ความลาดเอียง หรือความสูญเสียความดัน (ม./ม.))

hf

=

Q

=

10.7 LQ1.85
C1.85 D4.87
0.01 + 0.0006

=

0.0106

ลบ.ม./วินาที
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แทนคาจะได

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

hf

=

10.7 x 185 x (0.0106)1.85
(130)1.85 (0.15)4.87

=

0.56

ม.

ดังนั้น ในกรณีที่โครงการมีการใชน้ําในชั่วโมงสูงสุด จะทําใหคาการสูญเสียแรงดันที่บริเวณ
ดานหนาโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.06 เมตร (คํานวณจาก 0.56-0.5 = 0.06 เมตร) แตทั้งนี้ จากการประสาน
กับการประปาสวนภูมิภาค สํานักงานประปาพัทยา ไดรับคําชี้แจงวา การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานประปา
พัทยา มีสถานีสูบจายน้ําคอยควบคุมแรงดันน้ํา ตั้งกระจายตามจุดตาง ๆ ในพื้นที่ใหบริการ โดยคอยควบคุม
แรงดันน้ําใหคงที่ตลอดทั้งเสนทอ ดังนั้น แรงดันน้ําในทอประปาจะไดรับการดูแลตอเนื่องตลอดเวลา
ทั้งนี้ จะกําหนดใหมีมาตรการในการประหยัดน้ํา ดังนี้
1) เลือกใชสุขภัณฑที่ประหยัดน้ํา
ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ํา

หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งกอกประหยัดน้ํา

2) นําน้ําทิ้งทั้งหมดมาใชรดน้ําตนไมภายในโครงการแทนการใชน้ําประปา โดยรดน้ําตนไม
ในเวลาเชา เพราะอากาศยังเย็นอยูทําใหน้ําระเหยไดชา
3) จัด ใหมีชางซอมบํ ารุ ง ซึ่งทํา หนาที่ตรวจสอบรอยรั่ว ของอุปกรณที่ใ ชอย างสม่ํ าเสมอ
เปนประจําทุกเดือน หากพบการรั่วซึมจะรีบซอมแซมทันที
4) กําหนดใหพนักงานใชภาชนะรองน้ําและซักลางอุปกรณในภาชนะกอนที่จะนําไปเช็ดถู
ซึ่งจะใชน้ํานอยกวาการใชสายยางฉีดลางทําความสะอาดพื้นโดยตรง
5) ติดปายรณรงคประหยัดน้ําภายในพื้นที่สว นกลาง โดยการเขียนขอความ เชน
-

“น้ําประปามีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจได”

-

“ขาดน้ําคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”

-

“น้ําคือชีวิต ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช”

-

“Use The Water Wisely, For The Sake Of Your Country”

6) จัด ใหมี น้ํ าสํ า รองเก็ บ ไวใ นถั ง เก็ บ น้ํ าใต ดิ น และถั ง เก็ บ น้ํา ชั้ น หลั ง คาของแตล ะอาคาร
ปริมาณน้ําสํารอง 676 ลูกบาศกเมตร สํารองน้ําใชไดนาน 3.7 วัน

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

2) การบําบัดน้ําเสีย
เมื่อโครงการเปดดําเนินการ จะมีน้ําเสียประมาณ 146 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งโครงการจะจัดใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) จํานวน 2 ชุด (1 ชุด/
อาคาร) ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียไดประมาณ 120 ลูกบาศกเมตร/
วัน ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 94 ลูกบาศกเมตร/วัน และระบบบําบัดน้ําเสีย
อาคาร B ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียไดประมาณ 80 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณ
น้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 52 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุดมีประสิทธิภาพเทากับรอยละ 92
คิดคาความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเทากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และจะมีคา
BOD ที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
อนึ่ง น้ําทิ้งจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ข ซึ่งจะตองมีคา
BOD
ในน้ําทิ้งไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2537)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งระบุวา
“น้ําทิ้งจากอาคารชุดพักอาศัย ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 100 หองขึ้นไป แตไมเกิน 500 หอง จัดเปนน้ําทิ้งจาก
อาคารประเภท ข กําหนดใหมีคา BOD ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร” โดยน้ําทิ้งทั้งหมดของโครงการที่ผานการ
บําบัดแลวปริมาณ 146 ลูกบาศกเมตร/ วัน จะถูกนํามาใชรดน้ําตนไมภายในโครงการ โดยไมระบายออกสู
ภายนอก ทั้งนี้ จะมีเฉพาะในชวงที่ฝนตก และไมมีความตองการรดน้ําตนไมเทานั้นที่จะระบายน้ําออกสูทอ
ระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 ซึ่งจะไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป
สํ า หรั บรายละเอี ย ดการประเมิน ประสิท ธิ ภ าพสว นต าง ๆ ของระบบบําบั ด น้ํา เสีย แต ละชุ ด
มีรายละเอียดดังนี้
(1) ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A
ขอมูลโครงการ
- อัตราการไหลน้ําเสียสูงสุด (Q)

=

94

ลบ.ม./วัน

- BOD เขา (So)

=

250

มก./ล.

- BOD ออก (S)

=

20

มก./ล.

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(1.1) ถังดักไขมันสําเร็จรูป (Grease Trap Tank) จํานวน 1 ถัง ความจุ 9 ลูกบาศก
เมตร ทําหนาที่รับน้ําเสียจากการประกอบอาหารแตละหองพัก และหองอาหาร ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียประมาณ 16
ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดจากผูพักอาศัยอาคาร A จํานวน 530 คน โดยมีอัตราการเกิดน้ําเสียจากการประกอบ
อาหาร 30 ลิตร/คน/วัน ) เพื่อดักไขมันออกจากน้ําเสียกอนที่จะไหลเขาสูถังเกรอะ ซึ่งโครงการจะจัดใหมี
พนักงานตักไขมันทิ้งทุกสัปดาห โดยจะตักกากไขมันใสถุงดํา มัดปากถุงใหแนน และนําไปไวยังหองพักมูลฝอย
เปยกตอไป โดยสามารถคํานวณระยะเวลากักเก็บ ไดดังนี้
ปริมาณน้ําเสียที่เขาสูถังดักไขมันสําเร็จรูป

=

16

ลบ.ม./วัน

ความจุถังดักไขมันสําเร็จรูป

=

9

ลบ.ม.

ดังนั้น ระยะเวลากักเก็บ

=

(9 / 16) x 24

=

13.5

ชม.

(1.2) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(1.2.1) ถังเกรอะ (Solid Separation Chamber) ความจุประมาณ 35 ลูกบาศก
เมตร จะรองรับน้ําเสียที่ไหลมาจากถังดักไขมัน น้ําโสโครกจากหองสวมของแตละหองพัก และน้ําเสียอื่น ๆ
ปริมาณรวมทั้งหมด 94 ลูกบาศกเมตร/วัน กอนไหลเขาสูถังเติมอากาศตอไป ซึ่งสามารถคํานวณระยะเวลาการ
กักเก็บไดดังนี้
ปริมาณน้ําเสียเขาถังเกรอะ

=

94

ลบ.ม./วัน

ความจุถังเกรอะ

=

35

ลบ.ม.

ดังนั้น จะมีระยะเวลากักเก็บ

=

(35/94) x 24

=

9

ชม.

(1.2.2) ถังเติมอากาศ (Aeration Chamber) ความจุประมาณ 52 ลูกบาศกเมตร
รองรับน้ําเสียที่ไหลมาจากถังเกรอะ ภายในบรรจุตัวกลางพลาสติก ปริมาตร 36 ลูกบาศกเมตร พื้นที่ผิวตัวกลาง
102 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร เพื่อใหจุลินทรียยึดเกาะ และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีอัตราการจายอากาศ
2.41 ลูกบาศกเมตร/นาที จํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) เพื่อเติมอากาศในน้ําเสียเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนใหกับจุลินทรียชนิดที่ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ
จากนั้นน้ําเสียที่ผานการเติมอากาศ จะไหลเขาสูถังตกตะกอนตอไป โดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
BOD5 Loading

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

(BODin ) x Q/1,000

=

(250 x 94) /1,000

=

23.5

กก. BOD5 /วัน
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

BODออก

=

20

มก./ล.

ความจุถังเติมอากาศ

=

52

ลบ.ม.

BOD Removal

=

[(250-20) x 94]/1,000

=

21.62 กก. BOD5 /วัน

=

52 / 94

=

0.55

วัน

=

13

ชม.

ปริมาตรตัวกลางที่ใช

=

36

ลบ.ม.

Surface Area

=

102

ตร.ม./ลบ.ม.

พื้นที่ผิวชั้นกรอง

=

36 x 102

=

3,672 ตร.ม.

=

23.5 / 3,672

=

0.006 กก.BOD5/ตร.ม.-วัน

=

23.5 / 36

=

0.65 กก.BOD5/ลบ.ม.-วัน

=

94 / 3,672

=

0.026 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน

จากสูตร F/M

=

S0 / θX

กําหนดให F / M Ratio

=

0.2

S0

=

BOD เขา

θ

=

Hydraulic Retention Time

X

=

คา MLVSS

X

=

250 / (0.55 x 0.2)

X

=

2,273 มก./ล.

Hydraulic Retention Time

Organic Loading
Volumetric Loading
Hydraulic Loading

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

คา MLSS

=

2,273 / 0.8

=

2,841 มก./ล.

Volatile Mass ในสวนเติมอากาศ
=

(2,841 x 52) / 1,000

=

147.7 กก.

จากขอมูลอางอิง Volatile Mass ของ Moving Bed Biofilm (เอกสารอางอิงที่
2-1) โดยประมาณการวา Volatile Mass ประกอบดวย 2 สวน คือ
1) ตะกอนแขวนลอย
% โดยน้ําหนักประมาณ

=

20 %

น้ําหนักตะกอน

=

147.7 x 0.2

=

29.5

กก.

ตะกอนแขวนลอยในสวนเติมอากาศ
=

(29.5 x 1,000) / 52

=

567.3 มก./ล.

=

80 %

2) ตะกอนที่ผิวตัวกลาง
% โดยน้ําหนักประมาณ

น้ําหนักตะกอนที่ผิวตัวกลาง =

147.7 x 0.8

=

118.2 กก.

W

=

SxVxD

W

=

น้ําหนักของตะกอนที่เกาะ

จากสูตร

บนผิวตัวกลาง
V

=

ปริมาณของตะกอนที่เกาะ
บนผิวตัวกลาง

S
D
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

Specific Gravity of Sludge

=

1.01

=

1,000 กก./ลบ.ม.
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(เอกสารอางอิงที่ 2-1)
แทนคา

V

ใชตัวกลาง

=

118.2 / (1.01 x 1,000)

=

0.117 ลบ.ม.

=

3,672 ตร.ม.

ความหนาของตะกอนจุลินทรียที่ผิวตัวกลาง
=

0.117 / 3,672

=

3.2 x 10-5 ม.

=

32

ไมครอน

<

70

ไมครอน (OK.)

ประเมินความตองการออกซิเจนของระบบและความสามารถของเครื่อง
จายอากาศ
ปริมาณออกซิเจนที่ตองการ

=

2.0 kg O2 x flow x (S0-S)

=

2.0 x 94x (250- 20)/ 1,000

=

43.24 กก.O2/วัน

=

1.8

=

23.2%

=

1.201 กก./ลบ.ม.

กก.O2/ชม.

ปริมาณออกซิเจนที่ปนอยูในอากาศ
ความหนาแนนของอากาศ

ประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจน =

4.5 %

ดังนั้น ปริมาณอากาศที่ตองการ

=

1.8 / (0.232x1.201x0.045)

=

143.56 ลบ.ม./ชม.

=

2.39

ลบ.ม./นาที

=

2.41

ลบ.ม./นาที

>

2.39

ลบ.ม./นาที (OK.)

เครื่องจายอากาศมีขนาด

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(1.2.3) ถังตกตะกอน (Sedimentation
Chamber) พื้นที่ผิวตกตะกอนประมาณ 5
ตารางเมตร ทําหนาที่ตกตะกอนจุลินทรีย (Floc) ที่ปะปนมากับน้ําเสียเพื่อใหน้ําใส โดยตะกอนจุลินทรียจะตก
ลงสูกนถังตกตะกอน ซึ่งตะกอนบางสวนจะไหลกลับไปยังถังเติมอากาศ และตะกอนสวนที่เหลือจะไหลไปยังถัง
เกรอะ โดยอาศัยระบบการยกตัวของอากาศ (Air Lift System) ซึ่งโครงการจะติดตอใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของเมือง
พัทยามาสูบตะกอนไปกําจัดตอไป สําหรับน้ําใสจะไหลลนผานเวียรของถังตกตะกอน และผานการเติมคลอรีน
ในเสนทอกอนจะไหลเขาสูบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไมตอไป รายละเอียดการประเมินดังนี้
คํานวณหาพื้นที่ผิวตกตะกอน
อัตราการไหลสูงสุด

=

94

ลบ.ม./วัน

กําหนดอัตราการไหลลนผิว

=

24

ลบ.ม./ตร.ม./วัน

พื้นที่ผิวตกตะกอนที่ตองการ

=

94 / 24

=

3.9

ตร.ม.

=

5

ตร.ม.

>

3.9

ตร.ม. (OK.)

พื้นที่ผิวตกตะกอน
ปริมาณตะกอนสวนเกิน

BOD Loading / ปริมาตรตัวกลาง =
=

23.5/36
0.65

กก. BOD5/ลบ.ม.-วัน

ตารางที่ 4.2.3-1 การประเมินปริมาณตะกอน
BOD Loading (กก.BOD/ลบ.ม.วัน)

น้ําหนักตะกอน (กก.ตะกอน / กก.BOD ที่ถูกกําจัด)

1.0

0.18

1.5

0.31

2.0

0.35

2.5

0.42

3.0

0.58

3.6

0.70

ที่มา : Wastewater Treatment By Biological Contal Oxidation Process Yu banshen & Zhejiang, Preaa of Science &
Technology, 1983 Page – 86
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ปริมาณตะกอนสวนเกิน (จากตารางที่ 4.2.3-1)
BOD Removal
ปริมาณตะกอนสวนเกิน

=

0.18

กก./กก.BOD removal

=

[(250-20) x 94]/1,000

=

21.62 กก. BOD5/วัน

=

0.18 x 21.62

=

3.9

กก./วัน

ตะกอนสวนเกินทั้งหมดจะไหลไปยังถังเกรอะ โดยกําหนดให 1/3 เทาของความจุ
ถังเกรอะเปนสวนเก็บตะกอน ซึ่งสามารถคํานวณหาระยะเวลากักเก็บตะกอนได ดังนี้
1/3 ของความจุถังเกรอะ

=

35/3

=

11.7

ลบ.ม.

ปริมาณตะกอนสวนเกินจากถังเกรอะ =

3.9

กก. /วัน

ความเขมขนของตะกอน

=

2%

=

20

=

0.195 ลบ.ม./วัน

ปริมาณตะกอนในถังเกรอะ
ระยะเวลาในการสูบตะกอน

กก./ลบ.ม.

=

11.7 /0.195

=

60

วัน

ทั้งนี้ โครงการจะประสานใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา มาสูบตะกอนไปกําจัด
ทุก 2 เดือน
คํานวณปริมาณการเติมคลอรีน
กําหนดอัตราการเติมคลอรีน

=

5

มก./ล.

ปริมาณคลอรีนที่ตองการใชทั้งหมด

=

(5 x 94)/ 1,000

=

0.47

กก./ วัน

เลือกใชผงปูนคลอรีน Ca(OCl)2 ที่ความเขมขน 10 % โดยน้ําหนัก
ดังนั้น ปริมาณผงปูนคลอรีน Ca(OCl)2 ที่ใช
ทําการเตรียมน้ํายาคลอรีนเขมขน
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

(100/ 10) x 0.47

=

4.7

=

2%

กก./ วัน
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

นั่นคือ มีผงปูนคลอรีน Ca(OCl)2 2 กก.ในน้ํา 1 ลบ.ม.
ถามีผงปูนคลอรีน Ca(OCl)2 4.7 กก. ในน้ํา

=

(1/2) x 4.7

=

2.35

=

2,350 ล.

ลบ.ม.

ดังนั้น ตองใชผงปูนคลอรีน 10 % หนัก 4.7 กิโลกรัม ละลายในน้ํา 2,350 ลิตร
จะไดน้ํายาคลอรีนเขมขน 2 % ในการบําบัดน้ําเสียของอาคาร A และมีปริมาณคลอรีนตกคางไมเกิน 1
มิลลิกรัม/ลิตร
คํานวณหาประสิทธิภาพรวมของระบบ
BOD ที่เขาระบบ

=

250

มก./ ล.

BOD ที่ออกจากระบบ

=

20

มก./ ล.

ประสิทธิภาพรวมของระบบ

=

[(250 - 20) / 250] x 100

=

92 %

- อัตราการไหลน้ําเสียสูงสุด (Q)

=

52

ลบ.ม./วัน

- BOD เขา (So)

=

250

มก./ล.

- BOD ออก (S)

=

20

มก./ล.

(2) ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร B
ขอมูลโครงการ

(2.1) ถังดักไขมันสําเร็จรูป จํานวน 1 ถัง ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร ทําหนาที่รับน้ําเสีย
จากการประกอบอาหารแตละหองพัก ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียประมาณ 9.5 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดจากผูพักอาศัย
อาคาร B จํานวน 315 คน โดยมีอัตราการเกิดน้ําเสียจากการประกอบอาหาร 30 ลิตร/คน/วัน) เพื่อดักไขมัน
ออกจากน้ําเสียกอนที่จะไหลเขาสูถังเกรอะ ซึ่งโครงการจะจัดใหมีพนักงานตักไขมันทิ้งทุกสัปดาห โดยจะตัก
กากไขมันใสถุงดํา มัดปากถุงใหแนน และนําไปไวยังหองพักมูลฝอยเปยกตอไป โดยสามารถคํานวณระยะเวลา
กักเก็บ ไดดังนี้

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ปริมาณน้ําเสียที่เขาสูถังดักไขมันสําเร็จรูป

=

9.5

ลบ.ม./วัน

ความจุถังดักไขมันสําเร็จรูป

=

6

ลบ.ม.

ดังนั้น ระยะเวลากักเก็บ

=

(6 / 9.5) x 24

=

15.2

ชม.

(2.2) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(2.2.1) ถังเกรอะ (Solid Separation Chamber) ความจุประมาณ 25 ลูกบาศก
เมตร จะรองรับน้ําเสียที่ไหลมาจากถังดักไขมัน น้ําโสโครกจากหองสวมของแตละหองพัก และน้ําเสียอื่น ๆ
ปริมาณรวมทั้งหมด 52 ลูกบาศกเมตร/วัน กอนไหลเขาสูถังเติมอากาศตอไป ซึ่งสามารถคํานวณระยะเวลาการ
กักเก็บไดดังนี้
ปริมาณน้ําเสียเขาถังเกรอะ

=

52

ลบ.ม./วัน

ความจุถังเกรอะ

=

25

ลบ.ม.

ดังนั้น จะมีระยะเวลากักเก็บ

=

(25/52) x 24

=

11.5

ชม.

(2.2.2) ถังเติมอากาศ (Aeration Chamber) ความจุประมาณ 34 ลูกบาศกเมตร
รองรับน้ําเสียที่ไหลมาจากถังเกรอะ ภายในบรรจุตัวกลางพลาสติก ปริมาตร 24 ลูกบาศกเมตร พื้นที่ผิวตัวกลาง
102 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร เพื่อใหจุลินทรียยึดเกาะ และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีอัตราการจายอากาศ 1.6
ลูกบาศกเมตร/นาที จํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) เพื่อเติมอากาศในน้ําเสียเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนใหกับจุลินทรียชนิดที่ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ
จากนั้นน้ําเสียที่ผานการเติมอากาศ จะไหลเขาสูถังตกตะกอนตอไป โดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
BOD5 Loading

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

(BODin ) x Q/1,000

=

(250 x 52) /1,000

=

13

กก. BOD5 /วัน

BODออก

=

20

มก./ล.

ความจุถังเติมอากาศ

=

34

ลบ.ม.

BOD Removal

=

[(250-20) x 52]/1,000

=

11.96 กก. BOD5 /วัน
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

Hydraulic Retention Time

=

34 / 52

=

0.65

วัน

=

15.6

ชม.

ปริมาตรตัวกลางที่ใช

=

24

ลบ.ม.

Surface Area

=

102

ตร.ม./ลบ.ม.

พื้นที่ผิวชั้นกรอง

=

24 x 102

=

2,448 ตร.ม.

=

13 / 2,448

=

0.005 กก.BOD5/ตร.ม.-วัน

=

13 / 24

=

0.54 กก.BOD5/ลบ.ม.-วัน

=

52 / 2,448

=

0.021 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน

จากสูตร F/M

=

S0 / θX

กําหนดให F / M Ratio

=

0.2

S0

=

BOD เขา

θ

=

Hydraulic Retention Time

X

=

คา MLVSS

X

=

250 / (0.65 x 0.2)

X

=

1,923 มก./ล.

คา MLSS

=

1,923 / 0.8

=

2,404 มก./ล.

Organic Loading
Volumetric Loading
Hydraulic Loading

วัน-1

Volatile Mass ในสวนเติมอากาศ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

(2,404 x 34) / 1,000

=

81.7

กก.
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

จากขอมูลอางอิง Volatile Mass ของ Moving Bed Biofilm (เอกสารอางอิงที่
2-1) โดยประมาณการวา Volatile Mass ประกอบดวย 2 สวน คือ
1) ตะกอนแขวนลอย
% โดยน้ําหนักประมาณ

=

20 %

น้ําหนักตะกอน

=

81.7 x 0.2

=

16.3

กก.

ตะกอนแขวนลอยในสวนเติมอากาศ
=

(16.3 x 1,000) / 34

=

479.4 มก./ล.

=

80 %

2) ตะกอนที่ผิวตัวกลาง
% โดยน้ําหนักประมาณ

น้ําหนักตะกอนที่ผิวตัวกลาง =
จากสูตร

81.7 x 0.8

=

65.4

กก.

W

=

SxVxD

W

=

น้ําหนักของตะกอนที่เกาะ
บนผิวตัวกลาง

V

=

ปริมาณของตะกอนที่เกาะ
บนผิวตัวกลาง

S
D

=

Specific Gravity of Sludge

=

1.01

=

1,000 กก./ลบ.ม.
(เอกสารอางอิงที่ 2-1)

แทนคา
ใชตัวกลาง

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

V

=

65.4 / (1.01 x 1,000)

=

0.065 ลบ.ม.

=

2,448 ตร.ม.
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ความหนาของตะกอนจุลินทรียที่ผิวตัวกลาง
=

0.065 / 2,448

=

2.6 x 10-5 ม.

=

26

ไมครอน

<

70

ไมครอน (OK.)

ประเมินความตองการออกซิเจนของระบบและความสามารถของเครื่อง
จายอากาศ
ปริมาณออกซิเจนที่ตองการ

=

2.0 kg O2 x flow x (S0-S)

=

2.0 x 52x (250- 20)/ 1,000

=

23.92 กก.O2/วัน

=

1

=

23.2%

=

1.201 กก./ลบ.ม.

กก.O2/ชม.

ปริมาณออกซิเจนที่ปนอยูในอากาศ
ความหนาแนนของอากาศ

ประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจน =

4.5 %

ดังนั้น ปริมาณอากาศที่ตองการ

=

1 / (0.232x1.201x0.045)

=

79.75 ลบ.ม./ชม.

=

1.33

ลบ.ม./นาที

=

1.6

ลบ.ม./นาที

>

1.33

ลบ.ม./นาที (OK.)

เครื่องจายอากาศมีขนาด

(2.2.3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Chamber) พื้นที่ผิวตกตะกอนประมาณ
3.5 ตารางเมตร ทําหนาที่ตกตะกอนจุลินทรีย (Floc) ที่ปะปนมากับน้ําเสียเพื่อใหน้ําใส โดยตะกอนจุลินทรียจะ
ตกลงสูกนถังตกตะกอน ซึ่งตะกอนบางสวนจะไหลกลับไปยังถังเติมอากาศ และตะกอนสวนที่เหลือจะไหลไปยัง
ถังเกรอะ โดยอาศัยระบบการยกตัวของอากาศ (Air Lift System) ซึ่งโครงการจะติดตอใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของ
เมืองพัทยามาสูบตะกอนไปกําจัดตอไป สําหรับน้ําใสจะไหลลนผานเวียรของถังตกตะกอน และผานการเติม
คลอรีนในเสนทอกอนจะไหลเขาสูบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไมตอไป รายละเอียดการประเมินดังนี้

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

คํานวณหาพื้นที่ผิวตกตะกอน
อัตราการไหลสูงสุด

=

52

ลบ.ม./วัน

กําหนดอัตราการไหลลนผิว

=

24

ลบ.ม./ตร.ม./วัน

พื้นที่ผิวตกตะกอนที่ตองการ

=

52 / 24

=

2.2

ตร.ม.

=

3.5

ตร.ม.

>

2.2

ตร.ม. (OK.)

=

13/24

=

0.54

กก.BOD5/ลบ.ม.-วัน

=

0.18

กก./กก.BOD removal

=

[(250-20) x 52]/1,000

=

11.96 กก. BOD5/วัน

=

0.18 x 11.96

=

2.15

พื้นที่ผิวตกตะกอน
ปริมาณตะกอนสวนเกิน
BOD Loading / ปริมาตรตัวกลาง

ปริมาณตะกอนสวนเกิน (จากตารางที่ 4.2.3-1)
BOD Removal
ปริมาณตะกอนสวนเกิน

กก./วัน

ตะกอนสวนเกินทั้งหมดจะถูกสูบไปยังถังเกรอะ โดยกําหนดให 1/3 เทาของความ
จุถังเกรอะเปนสวนเก็บตะกอน ซึ่งสามารถคํานวณหาระยะเวลากักเก็บตะกอนได ดังนี้
1/3 ของความจุถังเกรอะ

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

25/3

=

8.3

ลบ.ม.

ปริมาณตะกอนสวนเกินจากถังเกรอะ =

2.15

กก. /วัน

ความเขมขนของตะกอน

=

2%

=

20

กก./ลบ.ม.

ปริมาณตะกอนในถังเกรอะ

=

0.11

ลบ.ม./วัน

ระยะเวลาในการสูบตะกอน

=

8.3 /0.11

=

75

วัน
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ทั้งนี้ โครงการจะประสานใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา มาสูบตะกอนไปกําจัด
ทุก 2 เดือน
คํานวณปริมาณการเติมคลอรีน
กําหนดอัตราการเติมคลอรีน

=

5

มก./ล.

ปริมาณคลอรีนที่ตองการใชทั้งหมด

=

(5 x 52)/ 1,000

=

0.26

กก./ วัน

เลือกใชผงปูนคลอรีน Ca(OCl)2 ที่ความเขมขน 10 % โดยน้ําหนัก
ดังนั้น ปริมาณผงปูนคลอรีน Ca(OCl)2 ที่ใช
ทําการเตรียมน้ํายาคลอรีนเขมขน

=

(100/ 10) x 0.26

=

2.6

=

2%

กก./ วัน

นั่นคือ มีผงปูนคลอรีน Ca(OCl)2 2 กก.ในน้ํา 1 ลบ.ม.
ถามีผงปูนคลอรีน Ca(OCl)2 2.6 กก. ในน้ํา

=

(1/2) x 2.6

=

1.3

=

1,300 ล.

ลบ.ม.

ดังนั้น ตองใชผงปูนคลอรีน 10 % หนัก 2.6 กิโลกรัม ละลายในน้ํา 1,300 ลิตร
จะไดน้ํายาคลอรีนเขมขน 2 % ในการบําบัดน้ําเสียของอาคาร B และปริมาณคลอรีนที่ตกคางไมเกิน 1
มิลลิกรัม/ลิตร
คํานวณหาประสิทธิภาพรวมของระบบ
BOD ที่เขาระบบ

=

250

มก./ ล.

BOD ที่ออกจากระบบ

=

20

มก./ ล.

ประสิทธิภาพรวมของระบบ

=

[(250 - 20) / 250] x 100

=

92 %

3) บอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม จํานวน 1 ถัง ขนาดความกวาง 2 เมตร ความยาว 4
เมตร ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุประมาณ 16 ลูกบาศกเมตร ทําหนาที่รองรับน้ําใสที่ผานการเติม
คลอรีนในเสนทอที่ไหลมาจากถังตกตะกอนของระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุด โดยภายในจะติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 0.2 ลูกบาศกเมตร/นาที ที่ TDH 25 เมตร เพื่อสูบน้ําทิ้งมาใชรดน้ําตนไม
ภายในโครงการ โดยสามารถคํานวณระยะเวลาสัมผัสคลอรีนดังนี้
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-59

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

คํานวณระยะเวลาสัมผัสคลอรีน
ปริมาณน้ําทิ้ง

=

146

ลบ.ม./วัน

ความจุบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม

=

16

ลบ.ม.

ระยะเวลาสัมผัสคลอรีน

=

(16/ 146) x 24

≈

2.6

ชม.

>

15

นาที (OK.)

จากการประเมินศักยภาพการเก็บตะกอนสวนเกินของระบบบําบัดน้ําเสียแตละอาคาร
ของโครงการ พบวา ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A มีปริมาณตะกอนสวนเกิน 0.195 ลูกบาศกเมตร/วัน
ซึ่งมีระยะเวลากักเก็บตะกอนประมาณ 60 วัน และระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร B มีปริมาณตะกอนสวนเกิน 0.11
ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งมีระยะเวลากักเก็บตะกอนประมาณ 75 วัน โดยโครงการจะประสานใหรถสูบสิ่งปฏิกูล
ของเมืองพัทยา มาสูบตะกอนไปกําจัดทุก 2 เดือน เนื่องจาก ตะกอนที่เกิดขึ้นภายในถังตกตะกอน บางสวนจะ
ไหลกลับไปยังถังเติมอากาศ และตะกอนสวนที่เหลือจะไหลไปยังถังเกรอะ ดวยระบบการยกตัวของอากาศ
(Air Lift Pump) ทําใหความจุภายในถังเกรอะลดลงจากเดิม ดังนั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของถังเกรอะ และ
ปองกันปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนที่อาจเกิดจากการยอยสลายตะกอน หากมีการจัดเก็บเปนระยะเวลานาน
จึงตองมีการสูบตะกอนไปกําจัดทุก 2 เดือน ซึ่งเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ในการเดินระบบบําบัดน้ํา
เสียเมื่อเปดดําเนินการในทางปฏิบัติผูดูแลระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนผูกําหนดความถี่ใหเหมาะสมกับปริมาณ
ตะกอนที่เกิดขึ้นจริง
สํ า หรั บ ในการนํ า น้ํ า ทิ้ ง มาใช ป ระโยชน ใ นการรดน้ํ า ต น ไม ภ ายในโครงการนั้ น
โครงการจะติดตั้งกอกน้ําตามจุดตาง ๆ เพื่อใหพนักงานตอสายยางรดน้ําตนไม และจะจัดทําปาย “ใชน้ําทิ้งรดน้ํา
ตนไม” ใหเห็นชัดเจน เพื่อมิใหผูคนเขาถึงหรือสัมผัสน้ําทิ้งดังกลาว
จะเห็นไดวาระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุด สามารถบําบัดน้ําเสียแตละอาคารไดอยาง
เพียงพอ โดยประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน แสดงไวในตารางที่ 4.2.3-2
ทั้งนี้ โครงการจะเก็บน้ํ าทิ้งจากบอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไมมาตรวจสอบทุก ๆ 1 เดือน ซึ่งดัชนี ที่ทําการ
ตรวจวัดมีดังนี้ pH BOD SS Sulfide TKN Oil & Grease Total Coliform และ Residual Chlorine
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.3-2 การประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชาเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐาน
รายละเอียดของระบบ
1. ถังดักไขมันสําเร็จรูป
ปริมาตร (ลบ.ม.)
ปริมาณน้ําเสียที่เขาถังดักไขมัน (ลบ.ม./วัน)
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
2. ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
2.1 ถังเกรอะ
ปริมาตร (ลบ.ม)
ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบ (ลบ.ม./วัน)
BOD เขา (มก./ล.)
ระยะเวลากักเก็บน้ําเสีย (ชม.)
ระยะเวลากักเก็บตะกอนสวนเกิน (วัน)
2.2 ถังเติมอากาศ
ปริมาตร (ลบ.ม.)
ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบ (ลบ.ม./วัน)
MLSS (มก./ล.)
F/M (วัน-1)
ปริมาตร Media (ลบ.ม.)
พื้นที่ผิว Media (ตร.ม./ลบ.ม.)
Hydraulic Loading (ม3/ม2-วัน)
Organic Loading (กก. BOD5/ม3-วัน)
Volumetric Loading (กก. BOD5/ม3-วัน)
Hydraulic Retention Time (ชม.)
ความตองการ O2 (กก. O2/ชม.)
ความหนาตะกอนที่เกาะผิว Media (ไมครอน)
2.3 ถังตกตะกอน
ความตองการพื้นที่ผิวตกตะกอน (ตร.ม.)
พื้นที่ผิวตกตะกอน (ตร.ม.)
ปริมาณตะกอนสวนเกิน (ลบ.ม./วัน)
2.4 บอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม
ปริมาตร (ลบ.ม.)
ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบ (ลบ.ม./วัน)
ระยะเวลาสัมผัสคลอรีน (ชม.)
ปริมาณคลอรีนตกคาง (มก./ล.)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร
A

B

เกณฑที่ใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพ

9
16
13.5

6
9.5
15.2

-

-

35
94
250
9
60

25
52
250
11.5
75

ไมนอยกวา 2501/
-

ผาน
-

52
94
2,841
0.2
36
102
0.026
0.006
0.65
13
1.8
32

34
52
2,404
0.2
24
102
0.021
0.005
0.54
15.6
1
26

2,000 - 4,0001/
0.1 - 0.31/
0.0008-0.017
0.1 - 53/
> 41/
ไมเกิน 70 1/

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.9
5
0.195

2.2
3.5
0.11

-

-

> 15 นาที1/
0.5 – 1.0 1/

ผาน
ผาน

16
146
2.6
≤1

ผลการประเมินเทียบ
กับเกณฑที่ใช
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.3-2 (ตอ 1)
รายละเอียดของระบบ
3. ประสิทธิภาพระบบบําบัด
BOD เขา (มก./ล)
BOD ออก (มก./ล.)
ประสิทธิภาพ (%)

ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร
A
B
250
20
92

250
20
92

เกณฑที่ใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพ

ผลการประเมินเทียบ
กับเกณฑที่ใช

ไมนอยกวา 2501/
ไมเกิน 302/
75-953/

ผาน
ผาน
ผาน

ที่มา

:

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

อางอิง

:

1/ กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, 2542. แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและ
สถานที่พักตากอากาศ, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ.
2/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (พ.ศ. 2537)
3/ สมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2540. “คากําหนดการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย”, พิมพครั้ง ที่ 1, เรือนแกวการพิมพ, กรุงเทพ ฯ
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

3) การระบายน้ํา
โครงการจะกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบ ตอระบบระบายน้ําของพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียง โดยจะควบคุมการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการไมใหมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม กอนระบายออกสู
ภายนอกโครงการ โดยจัดใหมีบอหนวงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 บอ ขนาดความกวาง 5 เมตร ความ
ยาว 15 เมตร พื้นที่หนาตัดประมาณ 75 ตารางเมตร ความจุ 105 ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูบริเวณใตที่จอดรถดาน
ทิศเหนือใกลกับทางเขาของโครงการ โดยภายในบอหนวงน้ําจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ
3.6 ลูกบาศกเมตร/นาที (0.06 ลูกบาศกเมตร/ วินาที) เพื่อสูบน้ําออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4
ซึ่งจะไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป สําหรับรายละเอียดการคํานวณอัตราการระบายน้ําออก
ของสภาพพื้นที่กอนพัฒนา และสภาพพื้นที่หลังการพัฒนา มีดังนี้
การคํานวณหาคา Q น้ําฝนจะใชวิธี Rational Method โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากสูตร

Q

=

0.278x10-6 C.I.A.

เมื่อ

Q

=

อัตราการระบายน้ํา; ลบ.ม./วินาที

C

=

สัมประสิทธิ์การไหลนองของพื้นที่

I

=

ความเขมฝนที่คาบอุบัติ 5 ป อ. เมือง จ. ชลบุรี

=

4,097/ (tc + 27)0.91

=

เวลาการรวมตัวของน้ํา; นาที

เมื่อ

tc

สามารถคํานวณหาคา C และเวลาการรวมตัวของน้ํา (tc) ของพื้นที่โครงการกอนและหลังการ
พัฒนา ไดดังนี้
(1) กอนพัฒนาโครงการ
(1.1) คา C กอนพัฒนา
สภาพพื้นที่กอนการพัฒนาซึ่งเปนที่วางรอการใชประโยชน คา C = 0.3
พื้นที่โครงการกอนพัฒนา มีขนาด 5,908 ตารางเมตร
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(1.2) การรวมตัวของน้ํา tc
เวลาการรวมตัวของน้ํา (tc)

=

เวลาน้ําไหลบนพื้นที่ระบายน้ํา

สามารถคํานวณหาคา (tc) ไดโดยนําขอมูลที่กําหนดแทนคาใน Nomograph สําหรับ
การหาเวลาการรวมตัวของน้ําผิวดิน กอนไหลออกจากพื้นที่ระบายน้ํา แสดงในรูปที่ 4.2.3-1
เวลาน้ําไหลบนพื้นที่ระบายน้ํา
Bare Surface, Moderately rough

=

0.2

ความลาดของผิวดิน 1: 150

=

0. 006

ระยะทางจากจุดไกลสุดมายังจุดที่ระบายน้ําออก มีระยะทาง 57 เมตร (187 ฟุต)
ดังนั้น เวลาการไหลรวมตัวของน้ํา (tc)

=

14.5

นาที

รูปที่ 4.2.3-1 Nomograph สําหรับการหาเวลาการรวมตัวของน้ําผิวดิน กอนไหลออกจากพื้นที่ระบายน้ํา
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

รูปที่ 4.2.3-1 Nomograph สําหรับหาเวลาการรวมตัวของ น้ําผิวดินกอนไหลออกจากพื้นที่ระบายน้ํา
ที่มา : เกษม สุวรรณรัตน. วิศวกรรมสาร, 2518

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(2) หลังพัฒนาโครงการ
(2.1) คา C หลังพัฒนา
พื้นที่โครงการหลังพัฒนาซึ่งมีขนาด 5,908 ตารางเมตร สามารถแบงออกเปนพื้นที่
สวนตาง ๆ ตามสภาพพื้นผิวและการใชประโยชน ไดดังนี้
1. พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวม (C = 0.7)
=

1,960 ตร.ม.

2. พื้นที่จอดรถยนตและทางวิ่งภายนอกอาคาร (C = 0.7)
=

2,249 ตร.ม.

รวมพื้นที่ 1+2

=

4,209 ตร.ม.

คิดเปน

=

71.2 % ของพื้นที่โครงการ

3. พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร (C = 0.25)
=

1,699 ตร.ม.

คิดเปน

=

28.8 % ของพื้นที่โครงการ

ดังนั้น คา C เฉลี่ย

=

[(0.7 x 71.2) + (0.25 x 28.8)]/ 100

=

0.57

=

เวลาน้ําไหลบนพื้นที่ระบายน้ํา

(2.2) เวลาการรวมตัวของน้ํา (tc)
เวลาการรวมตัวของน้ํา (tc)

+ เวลาน้ําไหลในทอระบายน้ํา
เวลาน้ําไหลบนพื้นที่ระบายน้ํา
= [ 2 l (n/s) ] 0.467
3
สภาพพื้นที่ระบายน้ําของโครงการสวนใหญ คือ พื้นที่ถนนภายในโครงการ
เวลาน้ําไหลบนพื้นที่ระบายน้ํา (tc)

ดังนั้น กําหนดคา n สําหรับ Impervious Surface
= 0.020
ความลาดของผิวดิน 1 : 500

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

กําหนดใหจุดไกลสุดมายังทอระบายน้ํา มีระยะทาง 24 เมตร (79 ฟุต)
ดังนั้น เวลาการรวมตัวของน้ํา (tc)

= [2 x 79 (0.020/0.002)] 0.467
3
= 18.7 นาที

เวลาน้ําไหลในทอระบายน้ํา
ความเร็วของน้ําในทอระบายน้ํา โดยประมาณ 0.60 เมตร/วินาที (Design Criteria)
ระยะจากจุดเริ่มตนทอระบายน้ํามายังบอหนวงน้ํา เปนระยะทาง 148 เมตร
เวลาน้ําไหลในทอระบายน้ํา

= ความยาวของทอระบายน้ํา
ความเร็วการไหล
= 148 / 0.6

ดังนั้น เวลารวมตัวของน้ํา (tc)

= 247

วินาที

= 4

นาที

= เวลาน้ําไหลบนพื้นที่ระบายน้ํา
+ เวลาน้ําไหลในทอระบายน้ํา
= 18.7 + 4
= 22.7

นาที

≈ 23

นาที

ผลการคํานวณหาอัตราการระบายน้ําออก และปริมาณน้ําฝนที่ตองเก็บกัก สามารถสรุป
ไดดังตารางที่ 4.2.3-3 และรูปที่ 4.2.3-2
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ตารางที่ 4.2.3 – 3 อัตราการระบายน้ําออกและปริมาณน้าํ ฝนที่ตองเก็บกักของพื้นที่โครงการ
รายการ

กอนการพัฒนา

หลังการพัฒนา

5,908

5,908

สัมประสิทธิ์การไหลของน้ําผิวดิน

0.3

0.57

ระยะทางน้ําไหลบนพื้นที่ระบายน้ํา (ม.)

57

24

ความยาวของทอระบายน้ํา (ม.)

-

148

เวลารวมตัวของน้ํา (นาที)

14.5

23

คาความเขมของฝนที่คาบอุบัติ 5 ป (มม./ชม.)

138.1

116.5

อัตราการระบายน้ําออกจากโครงการ (ลบ.ม./วินาที)

0.068

0.109

พื้นที่ระบายน้าํ (ตร.ม.)

≈ 57

ปริมาณน้าํ ที่ตอ งกักเก็บ (ลบ.ม.)

0.180

อัต ราการไหลของน้ําผิวดิน (ลบ.ม./วินาที)

0.160

0.140

Q กอนการพัฒนา
0.120

Qหลัง

Q หลังการพัฒนา

0.100

0.080

Qกอน

0.060

0.040

0.020

0.000
0

t กอน t หลัง

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

เวลา (นาที)

รูปที่ 4.2.3-2 อัตราการระบายน้ํากอนและหลังการพัฒนาพื้นที่โครงการ
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=

(Qหลัง- Qกอน) x tc หลัง

=

(0.109 – 0.068) x 23 x 60

=

57

ลบ.ม.

จากตารางที่ 4.2.3 - 3 และรูปที่ 4.2.3 - 2 พบวา โครงการซึ่งมีพื้นที่ 5,908
ตารางเมตร ในชวงที่ฝนตก อัตราการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการ จะไมเกินอัตราการระบายน้ําสูงสุดกอน
การพัฒนาโครงการ คือ 0.068 ลูกบาศกเมตร/วินาที (ระบายออกตลอดเวลาจนไดปริมาณน้ําที่ตองกักเก็บจริง)
และจะมีปริมาณน้ําสวนเกิน ที่จะตองกักเก็บไวในบอหนวงน้ําประมาณ 57 ลูกบาศกเมตร โดยจะควบคุมอัตรา
การระบายน้ําออกจากบอหนวงน้ําดวยเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3.6 ลูกบาศกเมตร/นาที
(0.06 ลูกบาศกเมตร/ วินาที) ซึ่งไมเกินอัตราการระบายน้ําสูงสุดกอนการพัฒนาโครงการ
สําหรับการประเมินความสามารถในการรองรับน้ํา ของทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสอง
ซอย 4 ดานหนาโครงการ มีดังนี้
ทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 บริเวณดานหนาโครงการ เปนทอคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเสนผาน 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ทําหนาที่ระบายน้ําฝนและน้ําทิ้งจากโครงการ รวมถึง
น้ําฝนและน้ําทิ้งจากชุมชนที่อยูบริเวณริมถนนดังกลาว โดยคํานวณอัตราการไหลของน้ําในทอไดดังนี้
Qfull

=

0.312 / n x D8/3 x S1/2

n

=

สัมประสิทธิ์ความขรุขระ

=

0.013

=

เสนผานศูนยกลาง

=

0.6

=

ความลาดเอียง

=

1 : 200

=

(0.312/0.013) x 0.68/3 x 0.0051/2

=

0.435 ลบ.ม./วินาที

D
S

เมตร

แทนคา
Qfull
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ทั้งนี้ จากการที่โครงการไดมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบ ตอระบบระบายน้ําของพื้นที่
บริเวณใกลเคียงโครงการ ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวขางตน ซึ่งจะไมทําใหอัตราการระบายน้ําออกจากพื้นที่
โครงการเพิ่มขึ้นแตอยางใด จึงไมสงผลกระทบตอความสามารถในการรองรับน้ําของทอระบายน้ําริมถนนพัทยา
สายสองซอย 4 ดานหนาโครงการ
จากการประเมินขางตนสามารถสรุปไดวา โครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบดานการระบาย
น้ําอยางเพียงพอ โดยจะมีการควบคุมอัตราการระบายน้ําของโครงการ ไมใหมีคามากกวาอัตราการระบายน้ํากอน
การพัฒนา ดังนั้น การดําเนินการของโครงการจึงไมกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอระบบระบายน้ําของ
ชุมชนใกลเคียง
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4) การจัดการมูลฝอย
(1) ความเพียงพอของที่รองรับมูลฝอย และหองพักมูลฝอย
เมื่อโครงการเปด ดําเนินการ จะมีมูลฝอยรวมทั้ งสิ้นประมาณ 3.3 ลูกบาศก เมตร/วั น
แบ ง เป น มู ล ฝอยแห ง ปริ ม าณ 2.31 ลู ก บาศก เ มตร/วั น (คิ ด เป น ร อ ยละ 70 ของปริ ม าณมู ล ฝอยทั้ ง หมด)
และมู ล ฝอยเป ย กประมาณ 0.99 ลู ก บาศก เ มตร/วั น (คิ ด เป น ร อ ยละ 30 ของปริ ม าณมู ล ฝอยทั้ ง หมด)
โดยโครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจําชั้นสําหรับอาคาร A ขนาดความกวางประมาณ 1 เมตร ความยาว
ประมาณ 1.7 เมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 1.7 ตารางเมตร ตั้งอยูบริเวณใกลกับบันได ST-1A และอาคาร B
ขนาดความกวางประมาณ 1 เมตร ความยาวประมาณ 1 เมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร ตั้งอยูบริเวณ
ใกลกับลิฟต โดยจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จํานวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปยก
1 ถัง) ไวในหองพักมูลฝอยดังกลาว และจะประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยนํามูลฝอยมาไวในหองนี้ และจะจัดใหมี
พนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปไวยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการตอไป
ทั้งนี้
โครงการจะจัดใหมีพนักงานทําความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน
โครงการทุกวัน โดยจะคัดแยกมูลฝอยแตละประเภทใสถุงมูลฝอย และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ
จากนั้นพนักงานจะนํามูลฝอยจากชั้นตาง ๆ ไปรวมไวที่หองพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยูใกลกับ
ทางออกบริเวณดานทิศเหนือของโครงการ สําหรับอาคาร A จะใชบันได ST-1A เปนเสนทางในการขนยาย
มูลฝอยจากหองพักมูลฝอยประจําชั้นมายังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ และอาคาร B จะใชบันได ST-1B
เปนเสนทางในการขนยายมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยประจําชั้นมายังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยจะให
พนักงานดําเนินการในชวงเวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่รบกวนผูพักอาศัยนอยที่สุด โดยมีรายละเอียด
การคัดแยกมูลฝอย ดังนี้
(1) มูลฝอยเปยก ใหพนักงานนํามูลฝอยจากถังมูลฝอยเปยก และนํามารวมไวที่หองพัก
มูลฝอยเปยก โดยรวบรวมใสถุงดําและมัดปากถุงใหแนน ติดปายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอย
ของเมืองพัทยามารับไปกําจัดทุกวัน
(2) มูลฝอยแหง ใหพนักงานนํามูลฝอยจากถังมูลฝอยแหง โดยรวบรวมใสถุงดํา มัดปาก
ถุงใหแนน ติดปายบอกประเภทมูลฝอย และนํามารวมไวที่หองพักมูลฝอยแหง โดยจัดใหมีพนักงานคัดแยก
มูลฝอย ดังนี้
(2.1) มูลฝอยที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก เชน เศษผง กระดาษทิชชู
จะรวบรวมใสถุงดํามัดปากใหแนน และตั้งไวภายในหองพักมูลฝอยแหง แยกจากมูลฝอยประเภทอื่นใหชัดเจน
เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยามารับไปกําจัดทุกวัน
(2.2) มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชไดโดยตรง หรือผานกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม เชน
กระดาษ แกว ถุงพลาสติก หนัง เศษผา ยาง เหล็ก ขวดน้ํามันพืช และโลหะอื่น ๆ จะจัดใหพนักงานคัดแยกใส
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ถุงใส (สําหรับใสมูลฝอยรีไซเคิล) มัดปากถุงใหแนน และวางไวในหองพักมูลฝอยแหง ใหเปนระเบียบแยกจาก
มูลฝอยที่ไมสามารถใชประโยชนได เพื่อใหรานรับซื้อของเกามาเก็บขนตอไป
(3) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่
ขวดยา กระปองยาฆาแมลง เปนตน พนักงานจะคัดแยกมูลฝอยอันตรายใสถุงพลาสติกสีสม ซึ่งเปนถุงสําหรับ
ใสมูลฝอยอันตรายแบบเดียวกับถุงดําที่ใชสําหรับใสมูลฝอยทั่วไป แตจะมีตัวอักษรพิมพอยูขางถุงวา “มูลฝอย
อันตราย” ซึ่งในขณะปฏิบัติงาน จะกําหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยดังกลาว จากนั้นจะนําไปรวมไวยังถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง ที่ตั้งอยูภายใน
หองพักมูลฝอยแหง เพื่อใหเมืองพัทยามาจัดเก็บไปกําจัดพรอมกับมูลฝอยอื่น ๆ ตอไป
อนึ่ง โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมตั้งอยูใกลกับทางออกบริเวณดานทิศเหนือ
ของโครงการ ซึ่งมีความสะดวกในการเขาจัดเก็บของเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดหองพักมูลฝอยของโครงการ
ดังนี้
- หองพักมูลฝอยแหง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 5.6 ตารางเมตร ความจุประมาณ 8.4
ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร)
รองรับมูลฝอยแหงของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 2.31
ลูกบาศกเมตร/วัน (รอยละ 70 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) ไดอยางเพียงพอ และภายในจะตั้งถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายแยกอยางเปนสัดสวน
- หองพักมูลฝอยเปยก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2.6 ตารางเมตร ความจุประมาณ 3.9
ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร)
รองรับมูลฝอยเปยกของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 0.99
ลูกบาศกเมตร/วัน (รอยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) ไดอยางเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 240 ลิตร จํานวน 5 ถัง เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกชั้นหนึ่ง ปองกันการกระจัดกระจายของมูลฝอย หากถุง
บรรจุมูลฝอยฉีกขาด
อนึ่ง รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา จะสามารถจอดรถบริเวณทางวิ่งใกลกับทางออก
ของโครงการ เพื่อเก็บขนมูลฝอยไดอยางสะดวก (ดูรูปที่ 2.6.4-3 ประกอบ) โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา
จะเดินทางมาถึงโครงการในเวลาประมาณ 01.00 – 02.00 น. อยางไรก็ตาม โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกดานการจราจรสําหรับรถเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนรถของผูพักอาศัย
ภายในโครงการใหสามารถเดินรถไดอยางสะดวก นอกจากนี้ โครงการจะควบคุมไมใหพนักงานนํามูลฝอยมา
กองไว เพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพัทยา เนื่องจากการกระทําดังกลาว อาจกอใหเกิดผลกระทบดานทัศนียภาพ
และอาจสงกลิ่นรบกวนผูพักอาศัยภายในโครงการ ตลอดจนผูพักอาศัยขางเคียงได
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สวนผลกระทบดานความเดือดรอนรําคาญตอผูอาศัยบริเวณโดยรอบ คาดวาจะไมสงผล
กระทบที่มีนัยสําคัญมากนัก เนื่องจากหองพักมูลฝอยรวมมีประตูปดมิดชิด โดยโครงการจะติดตอประสานกับ
เมืองพัทยา ใหมาจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกวัน เพื่อไมใหมีมูลฝอยตกคางขามวัน
และจะจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดดูแลความสะอาดหองพักมูลฝอย โดยลางหองพักมูลฝอยสัปดาหละ 1
ครั้ง ซึ่งน้ําเสียที่เกิดจากการลางพื้นหองพักมูลฝอยรวม จะไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปของอาคาร A
ตอไป ดังนั้น จึงไมกอใหเกิดปญหาความเดือดรอนรําคาญแตอยางใด
(2) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา
การจั ด เก็ บ มู ล ฝอยของโครงการ อยู ใ นพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเมื อ งพั ท ยา
โดยรับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่เขตเมืองพัทยา คิดเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 208.1
ตารางกิโลเมตร มีรถเก็บขนมูลฝอยทั้งสิ้นจํานวน 42 คัน ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปจจุบันมีประมาณ
300 ตัน/วัน โดยปจจุบันการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการนั้น บริษัทกิจการรวมคา อีสเวสท แมนเนส
เมนท ซึ่งไดรับสัมปทานการจัดเก็บมูลฝอยจากเมืองพัทยา ซึ่งไดจัดใหมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดทาย ความจุ 8
ลูกบาศกเมตร (สามารถบีบอัดมูลฝอยไดประมาณ 4-5 ตัน) จํานวน 1 คัน รับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยบริเวณ
พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาสาย 2 พัทยาสาย 3 และถนนซอยตาง ๆ โดยดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวันใน
เวลาประมาณ 22.00 - 08.00 น. เพื่อไมใหสงผลกระทบดานการจราจร ซึ่งเมื่อจัดเก็บมูลฝอยแลวเสร็จ ไดนํา
มูลฝอยไปฝงกลบที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตําบลไมแกว ตั้งอยูหางจากเมืองพัทยาประมาณ 35 กิโลเมตร
โดยปจจุบันมีมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉพาะเสนทางนี้ประมาณ 9-10 ตัน (ในชวงเวลาปกติ) และ 10-12 ตัน (ในชวง
เทศกาล) ซึ่งในการเก็บขนมูลฝอยของบริษัทกิจการรวมคา อีสเวสท แมนเนสเมนท จะจัดเก็บจนกวาปริมาณ
มูลฝอยจะหมดในแตละวัน
ทั้งนี้ เมื่อโครงการเปดดําเนินการจะมีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3.3 ลูกบาศก
เมตร/วัน หรือประมาณ 1.1 ตั น/วัน จะทํา ใหมีปริ มาณมู ลฝอยเพิ่มขึ้นเป น 10.1 – 11.1 ตั น/วัน จากการ
สอบถามถึงแนวทางการดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ จากบริษัท กิจการรวมคา อีสเวสท
แมนเนสเมนท ไดรับคําชี้แจงวาในกรณีนี้บริษัท ฯ จะหาแนวทางรวมกับเมืองพัทยา และจะจัดใหมีแผนรองรับ
โดยจะเพิ่มจํานวนรถและจํานวนเที่ยววิ่งของรถเก็บมูลฝอย เพื่อใหสามารถเก็บขนมูลฝอยไดอยางทั่วถึง และ
เพียงพอตอมูลฝอยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อนึ่ง ปจจุบันเมืองพัทยา ไดออกหนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอยและสูบสิ่งปฏิกูลใหกับ
โครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
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5) ระบบไฟฟา
โครงการจะรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา โดยระบบไฟฟาของ
โครงการจะแบงออกเปน 2 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1)

ระบบไฟฟาปกติ

อุปกรณหลักสําหรับระบบแจกจายไฟฟาปกติ ประกอบดวย สวิตชบอรดแรงสูงชนิด
ติดตั้งภายในอาคาร สวิตชบอรดแรงต่ํา และหมอแปลงไฟฟา แปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขนาด 22 KV ผาน Transformer ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 630 KVA จํานวน 2 ชุด เพื่อแปลงไฟ
ขนาด 22 KV เปนขนาด 400/230 V จายไปยัง Load ตาง ๆ ในภาวะปกติ โดยโครงการจะมีความตองการใช
ไฟฟาประมาณ 1,247 KVA
2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ในกรณีที่ระบบไฟฟาปกติขัดของ โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟา
สํารอง โดยติดตั้ง Battery ขนาด 12 V จํานวน 1 ชุด ซึ่งสามารถสํารองไฟไดนาน 1.3 ชั่วโมง
อนึ่ง ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา ไดออกหนังสือรับรองการใหบริการจายไฟฟา
ใหกับโครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
จะเห็นไดวาทางโครงการมีความพรอมในการสํารองไฟเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการ
ซึ่งหากเกิดกรณีไฟฟาดับ จะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้น จึงไมกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟาของ
โครงการ และการใชไฟฟาของชุมชนใกลเคียงแตอยางใด
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6) การปองกันอัคคีภัย
(1) ความสามารถของระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ
โครงการ ประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร
A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น แตละอาคารมีพื้นที่ใชสอย
ไมเกิน 10,000 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 1 พบวา
แตละอาคารไมจัดเปนประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ดังนั้น ในการประเมินระบบปองกันและ
เตือนอัคคีภัย ที่โครงการจัดเตรียมกับขอกฎหมาย บริษัทที่ปรึกษาจะเปรียบเทียบกับขอกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โดยสามารถสรุปการประเมินไดดังตารางที่ 4.2.3-4
อนึ่ง เนื่องจากแตละอาคารมีพื้นที่อาคารไมเกิน 10,000 ตารางเมตร จึงไมจัดเปนอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ ดังนั้น จึงมิไดจัดใหมีถนนโดยรอบแตละอาคารกวาง 6 เมตร อยางไรก็ตาม โครงการได
พยายามที่จะออกแบบใหแตละอาคาร มีระยะรนแนวอาคารหางจากแนวเขตที่ดินใหมากที่สุด โดยระยะรนแนว
อาคารจะหางจากแนวเขตที่ดินอยางนอย 6 เมตร และโครงการจะจัดใหมีถนนโดยรอบโครงการ ซึ่งมีผิวจราจร
กวางไมนอยกวา 3.5 เมตร เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถเขาถึงไดทุกอาคาร
นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีอุปกรณเพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่
ดับเพลิงในการเขาระงับเหตุใหกับโครงการ อาทิเชน ติดตั้งตู FHC เพิ่มเติมไวบริเวณหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอก
อาคาร (Fire Department Connection : FDC) ของอาคาร B และจัดเตรียมอุปกรณเตือนอัคคีภัย ไดแก
แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน เครื่องแจงเหตุโดยใหมือดึง และกริ่งสัญญาณเตือนภัย เปนตน
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ตารางที่ 4.2.3-4 สรุปรายละเอียดระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมายกําหนด และระบบปองกันอัคคีภัยที่โครงการจัดเพิ่มเติม
รายละเอียดระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
1. บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ
ขอ (1) อาคารที่มีความสูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปใหติดตั้ง
บันไดหนีไฟที่ไมใชบันไดในแนวดิ่ง เพิ่มจากบันได
หลักใหเหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแตละชั้น เพื่อให
สามารถลําเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคาร
ไดภายในหนึ่งชั่วโมง

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ขอ 27 อาคารที่สูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร
หรื อ อาคารที่ สู ง สามชั้ น และมี ด าดฟ า เหนื อ ชั้ น ที่ ส ามที่ มี
พื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคาร
ตามปกติแลวตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยาง
นอยหนึ่งแหง และตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได
โดยไมมีสิ่งกีดขวาง

รายละเอียดโครงการ
- โครงการจัดใหมีบันไดหนีไฟสําหรับอาคาร
A จํานวน 4 แหง และอาคาร B จํานวน 3
แหง ซึ่งเปนทางขึ้น-ลงของอาคารในชวงเวลา
ปกติ แต อ อกแบบเพื่ อ ใช ใ นการหนี ไ ฟได
โดยผูพักอาศัยในแตละอาคาร สามารถเขาสู
บันไดที่ใชในการหนีไฟไดโดยสะดวก ไมมี
สิ่งกีดขวาง

ขอ 28 บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60 องศา - บันไดหนีไฟของแตละอาคารมีความลาดชัน
เวนแตตึกแถวและบานแถวที่สูงไมเกินสี่ชั้น ใหมีบันได 45 องศา และมีชานพักบันไดทุกชั้น
หนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได และตองมีชานพัก
บันไดทุกชั้น
ขอ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิ
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และตองมีผนังสวนที่บนั ได
หนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปน
วัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถาทอดไมถึงพื้นชั้น
ลางของอาคารตองมีบันไดโลหะทีส่ ามารถเลื่อนหรือยืด
หรือหยอนลงมาจนถึงพื้นชั้นลางได
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- อาคารโครงการแต ล ะอาคารไม จั ด ให มี
บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.3-4 (ตอ 1)
รายละเอียดระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
(ก) บั น ไดหนี ไ ฟภายในอาคารต อ งมี ผ นั ง ทุ ก ด า น ขอ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไม
โดยรอบที่ทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ
นอยกวา 80 เซนติเมตร มีผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่
เปนวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบาย
อากาศและชองประตูหนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจาก
ภายนอกอาคารไดโดยแตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่
เป ด สู ภ ายนอกอาคารได มี พื้ น ที่ ร วมกั น ไม น อ ยกว า 1.4
ตารางเมตร กับตองมีแสงสวางใหเพียงพอทั้งกลางวันและ
กลางคืน

(ข) ชองประตูสูบันไดหนีไฟตองเปนบานเปดทําดวย
วัสดุที่ไมติดไฟ พรอมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับให
บานประตูปดเองเพื่อปองกันควันและเปลวไฟมิใหเขา
สูบันไดหนีไ ฟและมีความกวางสุท ธิไมนอยกวา 80
เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 2 เมตร

2. แบบแปลนแผนผังอาคาร
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รายละเอียดโครงการ
- บันไดที่ใชในการหนีไฟสําหรับอาคาร A
ไดแก ST-1A มีความกวาง 1.65 ม. ST-2A
มีความกวาง 0.9 ม. ST-3A มีความกวาง 1.1
ม. และ ST-4A มีความกวาง 0.9 ม. และ
อาคาร B ไดแก ST-1B มีความกวาง 1.05
ม. ST-2B มีความกวาง 1 ม. และ ST-3B
มีความกวาง 1.6 ม.ผนังบันไดทําดวย คสล.
และสวนที่เปนชองระบายอากาศมีพื้นที่ไม
นอยกวา 1.4 ตารางเมตร และมีการติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ
- ประตูหนีไฟ จะทําดวยวัสดุทนไฟขนาด
กวาง 0.9 เมตร สูง 2 เมตร เปนบานเปด
ชนิ ด ผลั ก ออกสู ภ ายนอกและสามารถป ด
ได เ อง โดยสามารถเป ด ออกได ส ะดวก
ตลอดเวลา และไมมีธรณีหรือขอบกั้น

ขอ 31 ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีความกวาง
สุทธิไมนอยกวา 80
เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.9
เซนติ เ มตร และต อ งทํ า เป น บานเป ด ชนิ ด ผลั ก ออกสู
ภายนอกเทานั้น กับตองติดอุปกรณชนิดที่บังคับใหบาน
ประตูปดไดเองและตองสามารถเปด ออกไดโ ดยสะดวก
ตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณี
หรือขอบกั้น
ขอ (2) จัดใหมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคาร
- โครงการจะติดตั้งแบบแปลนแผนผังของ
แตละชั้น แสดงตําแหนงหองตาง ๆ ทุกหอง ตําแหนงที่
อาคาร ที่ แ สดงตํ า แหน ง ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ประตู หรือทางหนีไฟของ
ดับเพลิงตาง ๆ ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
ชั้นนั้น ติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน ที่บริเวณหอง
ไวที่บริเวณโถงลิฟต และโถงบันไดแตละ
โถงหรือหนาลิฟตทุกแหงทุกชั้นของอาคาร และที่
ชั้นในแตละอาคาร
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.3-4 (ตอ 2)
รายละเอียดระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
บริเวณชั้นลางของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของ
อาคารทุ ก ชั้ น เก็ บ รั ก ษาไว เ พื่ อ ให ส ามารถตรวจสอบได
โดยสะดวก

3. เครื่องดับเพลิงเคมี

ขอ (3) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่
กํ า หนดไว ท า ยกฎกระทรวงนี้ อย า งใดอย า งหนึ่ ง สํ า หรั บ
ดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้น โดยใหมี 1
เครื่อง ตอพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00
เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ ตองติดตั้งใน
สวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50
เมตร ในที่ ม องเห็ น สามารถอ า นคํ า แนะนํ า การใช ไ ด และ
สามารถเขาใชสอยไดสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใชงานได
ตลอดเวลา
ขอ (4) ติดตั้งระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหมทุกชั้น โดยระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย
(ก) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียง
หรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินและทราบอยางทั่วถึง
(ข) อุปกรณแจงเหตุที่มีระบบแจงเหตุอัตโนมัติ และระบบ
แจงเหตุที่ใชมือ เพื่อใหอุปกรณ (ก) ทํางาน

4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
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รายละเอียดโครงการ
-

-

- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC
ขนาด 10 ปอนด สําหรับอาคาร A และ B
ไว ภ ายในตู FHC ทุ ก ตู โดยระยะห า งถั ง
ดับเพลิงเคมีของอาคาร A มีระยะหางกันมาก
ที่สุดประมาณ 41 เมตร (ไมเกิน 45 เมตร)
และอาคาร B
มีระยะหางกันมากที่สุด
ประมาณ 13 เมตร (ไมเกิน 45 เมตร)

-

- จัดใหมีอุปกรณสงสัญญาณเตือนภัย ติดตั้ง
ไว ภ ายในแต ล ะอาคาร เพื่ อ ให ค นภายใน
อาคารไดยินอยางทั่วถึง ไดแก กริ่งสัญญาณ
เตือนภัย (Alarm Bell)
- จัดใหมีอุปกรณแจงเหตุอัตโนมัติ ติดตั้งไว
ภายในแตล ะอาคาร ไดแ ก เครื่ อ งตรวจจั บ
ควัน (Smoke Detector) พรอมทั้งจัดใหมี
อุปกรณแจงเหตุที่ใชมือดึง ไดแก สัญญาณ
เตือนภัย (Fire Alarm Manual Station)

-
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.3-4 (ตอ 3)
รายละเอียดระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
5. ระบบไฟสองสวาง
ขอ (5) ติดตั้งไฟสองสวางสํารอง เพื่อใหมีแสงสวาง
สามารถมองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิงไหม และมี
ปายบอกชั้น และปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและ
ด า นนอกของประตู ห นี ไ ฟทุ ก ชั้ น ด ว ยตั ว อั ก ษรที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาด
ไมเล็กกวา 10 ซม.

รายละเอียดโครงการ
- ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า ส อ งสว า ง ไว ภ ายในแต ล ะอาคาร
เพื่อใหมองเห็นชองทางเดินได และจัดใหมีปายทาง
หนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูงไมนอยกวา 10
เซนติเมตร

*6. ระบบทอยืน

-

-

- ทอยืนของอาคาร A และ B ที่ใชเปนทอเหล็กดํา
ไม มี ต ะเข็ บ คุ ณ ภาพชั้ น 40 ขนาดเส น ผ า น
ศูนยกลาง 2 ½ และ 6 นิ้ว จํานวน 2 ทอ/ อาคาร
ทาดวยสีน้ํามันแดง ซึ่งการติดตั้งและขนาดที่ใชจะ
เปนไปตามขอกําหนดของกฎกระทรวง ฯ และจะ
อ า งอิ ง มาตรฐานการเดิ น ท อ ภายในอาคารของ ว.
ส.ท. , FM , NFPA

*7. หัวรับน้าํ ดับเพลิงภายนอกอาคาร

-

-

- ติ ด ตั้ ง หั ว รั บ น้ํ า ดั บ เพลิ ง ภายนอกอาคาร ขนาด
2½ x 2½ x 4 นิ้ว พรอม Check Valve จํานวน 1
จุด/อาคาร โดยติดตั้งไวที่บริเวณใกลกับทางออก
ของโครงการ จํานวน 1 จุด และบริเวณอาคาร B
ใกลกับทางวิ่ง จํานวน 1 จุด และฝาปดเปดที่มีโซ
รอยติดไว โดยมาตรฐานการติดตั้งจะเปนไปตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวง ฯ และมาตรฐาน ว.ส.ท.
จายน้ําเขาสูทอยืนภายในอาคาร

หมายเหตุ : * อุปกรณที่โครงการจัดใหมีเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกําหนด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(2) ความสามารถของทางหนีไฟ
โครงการไดจัดใหมีบันไดหนีไฟของอาคาร A จํานวน 4 แหง และอาคาร B จํานวน 3
แหง (ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวในบทที่ 2 หัวขอ 2.6.6 ขอ 4) โดยมีรายละเอียดการคํานวณเวลาที่ใชในการ
หนีไฟของแตละอาคาร ดังนี้
วิธีการคํานวณ หาเวลาทั้งหมดที่ใชในการลําเลียงบุคคลภายในอาคาร ออกภายนอกอาคาร
=

ระยะเวลาที่คนแรกบนชั้นที่ 2 ลงถึงชั้นที่ 1 และออกนอกอาคาร
+ ระยะเวลาของคนจากชั้นบนสุด ทยอยลงบันไดหนีไฟ ถึงชั้นที่ 2
+ ระยะเวลาที่คนสุดทายลงจากชั้นบนสุด ลงสูชั้นที่ 1 และออกนอกอาคาร

ความเร็วในการเดินเฉลี่ยตามแนวราบ 0.6

เมตร/วินาที

ความเร็วในการเดินเฉลี่ยตามแนวดิ่ง 0.286 เมตร/วินาที
ความสามารถในการรองรับคนของบันไดหนีไฟ 1.3 คน/ วินาที/ กวาง 1.00 เมตร
1)

อาคาร A
ระยะเวลาที่คนแรกบนชั้นที่ 2 ลงถึงชั้นที่ 1 และออกนอกอาคาร
= ระยะเวลาในการเดินทางตามระยะทางราบโดยเฉลี่ย
+ ระยะเวลาในการเดินทางตามระยะทางดิ่งโดยเฉลี่ย
= (14.4 เมตร / 0.6 เมตร/ วินาที) + (3 เมตร / 0.286 เมตร/วินาที)
≈ 35

วินาที

ระยะเวลาของคนจากชั้นบนสุด ทยอยลงบันไดหนีไฟ ถึงชั้นที่ 2
= (530 คน) / (5.9 คน/ วินาที)
≈ 90

วินาที

ระยะเวลาที่คนสุดทายจากชั้นบนสุด ลงสูชั้นที่ 1 และออกนอกอาคาร
= ระยะเวลาในการเดินทางตามระยะทางราบโดยเฉลี่ย
+ ระยะเวลาในการเดินทางตามระยะทางดิ่งโดยเฉลี่ย
= (14.4 เมตร / 0.6 เมตร/ วินาที) + (19.5 เมตร/ 0.286 เมตร/ วินาที)
≈ 92
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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เวลาทั้งหมดที่ใชในการลําเลียงบุคคลภายในอาคาร ออกนอกอาคาร A
= 35 + 90 + 92

2)

= 217

วินาที

= 3.6

นาที

≈4

นาที

อาคาร B
ระยะเวลาที่คนแรกบนชั้นที่ 2 ลงถึงชั้นที่ 1 และออกนอกอาคาร
= ระยะเวลาในการเดินทางตามระยะทางราบโดยเฉลี่ย
+ ระยะเวลาในการเดินทางตามระยะทางดิ่งโดยเฉลี่ย
= (11 เมตร / 0.6 เมตร/ วินาที) + (3 เมตร / 0.286 เมตร/วินาที)
≈ 29

วินาที

ระยะเวลาของคนจากชั้นบนสุด ทยอยลงบันไดหนีไฟ ถึงชั้นที่ 2
= (315 คน) / (4.7 คน/ วินาที)
≈ 67

วินาที

ระยะเวลาที่คนสุดทายจากชั้นบนสุด ลงสูชั้นที่ 1 และออกนอกอาคาร
= ระยะเวลาในการเดินทางตามระยะทางราบโดยเฉลี่ย
+ ระยะเวลาในการเดินทางตามระยะทางดิ่งโดยเฉลี่ย
= (11 เมตร / 0.6 เมตร/ วินาที) + (19.5 เมตร/ 0.286 เมตร/ วินาที)
≈ 87

วินาที

เวลาทั้งหมดที่ใชในการลําเลียงบุคคลภายในอาคาร ออกนอกอาคาร B
= 29 + 67 + 87

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

= 183

วินาที

= 3.05

นาที

≈3

นาที
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จากการคํานวณ ระยะเวลาที่ใชหนีไฟของแตละอาคาร จะเห็นไดวา จะใชระยะเวลามาก
ที่สุดประมาณ 4 นาที ซึ่งไมเกินคามาตรฐานที่กําหนด คือ 60 นาที ดังนั้น จึงคาดวาผูพักอาศัยจะสามารถ
อพยพหนีไฟออกสูภายนอกอาคารไดอยางปลอดภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
(3) แผนอพยพหนีไฟ
โครงการจะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟ เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยประสานใหวิทยากรจากสถานีดับเพลิงพัทยาใต มาฝกอบรมใหเปนประจํา ซึ่งรายละเอียดของแผนการอพยพ
หนีไฟแสดงไวในภาคผนวกที่ 2-11 โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมคนเบื้องตนภายใน
โครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟจากจุดตาง ๆ ไปยังจุดรวมคนเบื้องตน (ดูภาคผนวกที่
2-12 ประกอบ) ติดไวบริเวณโถงลิฟตและโถงบันได เพื่อใหผูที่อยูภายในแตละอาคาร สามารถหนีไฟไปยัง
จุดรวมคนไดอยางรวดเร็ว
(4) ความสามารถในการระงับอัคคีภัยของหนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานอัคคีภัยบริเวณพื้นที่โครงการ คือ สถานีดับเพลิงพัทยาใต
โดยมีรถปฏิบัติการจํานวนทั้งสิ้น 28 คัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) รถหัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 3 คัน แบงเปน
- รถหัวฉีดน้ําดับเพลิง ขนาด 10 ลอ บรรทุกน้ํา 10,000 ลิตร สามารถฉีดน้ําได
ไกลขนาดตึกสูง 6 ชั้น จํานวน 1 คัน
- รถหัวฉีดน้ําดับเพลิง ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ํา 4,000 ลิตร สามารถฉีดน้ําไดไกล
ขนาดตึกสูง 6 ชั้น จํานวน 2 คัน
(2) รถบรรทุกน้ํา จํานวน 5 คัน แบงเปน
- รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10 ลอ บรรทุกน้ํา 10,000 ลิตร จํานวน 3 คัน
- รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ํา 5,000 ลิตร จํานวน 2 คัน
(3) รถผจญเพลิง จํานวน 5 คัน แบงเปน
- รถผจญเพลิง บรรทุกน้ําขนาด 4,000 ลิตร บรรจุโฟม 400 ลิตร จํานวน 2 คัน
- รถผจญเพลิง บรรทุกน้ําขนาด 4,000 ลิตร บรรจุโฟม 200 ลิตร จํานวน 3 คัน
(4) รถตรวจการ จํานวน 6 คัน บรรทุกเครื่องหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง
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(5) รถกูภัย จํานวน 3 คัน แบงเปน
- รถกูภัยขนาดเล็ก จํานวน 2 คัน
- รถกูภัยขนาดกลาง 1 คัน
(6) รถกระเชา จํานวน 2 คัน ขนาดความสูง 68 เมตร
(7) รถกระเชาหอน้ํา จํานวน 2 คัน ขนาดความสูง 32 เมตร
(8) รถเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 6 ลอ จํานวน 2 คัน
มีเจาหนาที่ดับเพลิงจํานวน 87 นาย ระยะทางระหวางสถานีดับเพลิงพัทยาใต ถึงโครงการ
ประมาณ 1 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-5 นาที (ขึ้นกับสภาพการจราจร)
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม โครงการจะประสานขอความชวยเหลือจากสถานีดับเพลิงพัทยาใต
ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานอัคคีภัยบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีหลักการของการเขาดับเพลิง คือ
การเขาระงับเหตุเพลิงไหมที่จุดเกิดเหตุ โดยจะแบงทีมงานในการปฏิบัติการออกเปน 2 ชุด ดังนี้ (ทั้งนี้ จะตอง
ใหผูพักอาศัยทุกคนอพยพไปยังจุดรวมคนใหหมด)
(4.1) ชุ ด ปฏิบัติ การภายนอก โครงการประกอบด ว ย อาคารพั ก อาศั ย รวมแบบให เ ช า
จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1
ชั้น โดยลักษณะของโครงการไมจั ดเป นอาคารสูงและขนาดใหญ พิเ ศษ จึงมิ ไ ดจัด ใหมีถนนกวาง 6 เมตร
โดยรอบอาคาร อยางไรก็ตาม โครงการไดจัดใหมีถนนความกวาง 3.5 เมตร โดยรอบโครงการ ซึ่งในกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม รถดับเพลิงจะสามารถเขาจอดรถบริเวณดานหนาอาคาร A และอาคาร B และฉีดน้ําดับเพลิงไป
ยังจุดเกิดเหตุได (ดูรูปที่ 2.6.6-1 ประกอบ)
(4.2) ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารภายใน นอกจากวิ ธี ก ารดั บ เพลิ ง จากภายนอกแล ว จะมี เ จ า หน า ที่
ดับเพลิงอีก 1 ชุด เขาดับเพลิงภายในอาคารโดยทีมดับเพลิงของโครงการ จะเปนผูนําทางพนักงานดับเพลิงไปยัง
จุดที่เกิดเหตุ ซึ่งในการเขาดับเพลิงภายในอาคารจะมีเจาหนาที่ผจญเพลิงประมาณ 3-4 คน เขาสูตัวอาคารโดยใช
บันไดหนีไฟไปยังชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม โดยเจาหนาที่จะใชอุปกรณปองกันไฟ เชน ชุดทนไฟ ชุดทนความ
รอน เครื่องกันไฟ และเครื่องชวยหายใจ จากนั้นจะไปยังจุดที่เก็บอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิง Fire Hose Cabinet
โดยจะลากสายน้ําใหจนสุดสาย แลวเปดน้ําทําการดับเพลิง ซึ่งวิธีการดังกลาวจะสามารถระงับเหตุเพลิงไหมได
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเปนหลักการสําคัญในการเขาดับเพลิง
นอกจากนี้ หากเกิดเหตุอัคคีภัยขนาดใหญ เกินความสามารถของสถานีดับเพลิงพัทยาใต
สามารถติดตอประสานงานขอความชวยเหลือ จากสถานดับเพลิงอื่นในบริเวณใกลเคียงไดทันที ไดแก สถานี
ดับเพลิงนาเกลือ อีกทั้ง อาคารโครงการจัดอยูในอาคารประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ซึ่งเปนลักษณะของอาคารที่มีอัตราการเสี่ยงจากเพลิงที่เกิดขึ้นไมรุนแรง (Light
Hazard
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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Occupancies) นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีแผนปฏิบัติการฝกซอมการอพยพและการระงับอัคคีภัยปละ 1 ครั้ง
โดยจะประสานใหวิทยากรจากสถานีดับเพลิงพัทยาใต มาฝกอบรมใหพนักงานและผูอยูอาศัย ชวยกันสอดสอง
ดู แ ล สั ง เกตความผิ ด ปกติ ที่ อ าจเป น ต น เหตุ ข องเพลิ ง ไหม และรู จั ก การดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต น โดยการจํ า ลอง
สถานการณขึ้น ซึ่งเมื่อพบกับสถานการณจริงจะไดไมรูสึกหวาดกลัวและสามารถเขาชวยกันระงับเหตุ ซึ่งจะชวย
ลดเหตุการณเพลิงไหมขนาดใหญได ดังนั้น อาคารโครงการจึงจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานอัคคีภัยตอ
ชุมชนใกลเคียง
7) ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
1) ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเปนแบบแยกสวน (Air Cooled Split Type) ติดตั้ง
สําหรับแตละหองพัก โดยมีขนาดความเย็นรวมทั้งโครงการประมาณ 674 ตัน
2) ระบบระบายอากาศ
โครงการจะจัดใหมีการระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังดานนอกอยาง
นอยหนึ่งดาน มีชองเปดสูภายนอกได เชน ประตู หนาตาง ชองบานเกล็ด ซึ่งจะเปดใหอากาศผานในขณะ
ใชสอยพื้นที่นั้น ๆ และพื้นที่ของชองเปดนี้จะมีพื้นที่ลมผานสุทธิไมนอยกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับพื้นที่ของ
หองนั้นหรือบริเวณนั้น
สําหรับความรอนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินโครงการนั้น จะเปนความรอนที่
เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ไอความรอนของรถยนต และความรอนจากการถายเทความรอนผานพื้นผิววัสดุ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความรอนที่เกิดจากระบบปรับอากาศ
โครงการจะใชระบบปรับอากาศแบบ Air Cooled Split Type ขนาดความเย็นรวม
ประมาณ 674 ตัน ซึ่งความเย็นในชวงตองการความเย็นสูงสุดของอาคาร จะเปนชวงเวลาสั้น ๆ ของวัน เชน
ชวงเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ดังนั้น หากคิดตลอดวันแลว Average Cooling Load จะต่ํากวา Peak Load
มาก ดังนั้น ถาประเมิน Average Cooling Load อยูที่ 50 % ของชวงความตองการความเย็นสูงสุด ซึ่งจะเทากับ
337 ตันความเย็น โดยสามารถคํานวณหาอัตราการระบายความรอนของระบบปรับอากาศ ไดดังนี้

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-84

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

อัตราการระบายความรอนสูงสุด
อัตราการระบายความรอนสูงสุด

=

Cooling Load + อัตราการระบาย
ความรอนของ Compressor Motor

อัตราการระบายความรอนของ Compressor Motor

อัตราการระบายความรอนสูงสุด

=

10 % ของ Cooling Load

=

674 x 0.1

=

67.4

=

674 + 67.4

=

741.4

ตัน

≈

742

ตัน

=

Average Cooling Load + อัตราการ

ตัน

- อัตราการระบายความรอนเฉลี่ย
อัตราการระบายความรอนเฉลี่ย

ระบายความรอนของ Compressor
Motor
อัตราการระบายความรอนของ Compressor Motor

อัตราการระบายความรอนเฉลี่ย

=

10 % ของ Average Cooling Load

=

337 x 0.1

=

33.7

=

337 + 33.7

=

370.7

ตัน

≈

371

ตัน

ตัน

ดังนั้น อัตราการระบายความรอนจากระบบปรับอากาศ จะมีคาอยูระหวาง 371 – 742
ตัน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะใชคาอัตราการระบายความรอนสูงสุด ในการประเมินคาความรอนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น
ไดดังนี้
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(1.1) อัตราการระบายความรอนจากระบบปรับอากาศ
อัตราการระบายความรอน (V1) =

742

ตัน

=

742 x 1,000

cfm

=

742,000

cfm

≈

350

ลบ.ม./วินาที

อุณหภูมิอากาศที่ระบายผาน Condensing Unit(C1)
=

110°F หรือ 43.3°C
(เอกสารอางอิงที่ 4 - 1)

(1.2) อัตราการไหลของอากาศ (Air Flow) ที่พัดเขาสูอาคาร
บริษัทที่ปรึกษาจะใชขอมูลความเร็วลม และอุณหภูมิจากสถิติอากาศในคาบ
30 ป (ระหวางป 2521 - 2550) จากสถานีตรวจวัดอากาศเมืองพัทยา ในชวงฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ –
เมษายน ซึ่งคาดวานาจะเปนชวงที่มีการใชระบบปรับอากาศมากที่สุด โดยพบวามีคาความเร็วลมและอุณหภูมิ
ดังนี้
ความเร็วลมเฉลี่ย

=

(4.4+4.6+4.0) / 3

(เดือนกุมภาพันธ – เมษายน)

=

4.33

นอต

=

2.23

ม./วินาที

พื้นที่หนาตัดของทุกอาคารที่ลมจะปะทะ (2 ดาน)
=

4,127

ตร.ม.

ดังนั้น อัตราการไหลของลมที่ปะทะอาคาร (V2)
=

4,127 x 2.23

=

9,203

ลบ.ม./วินาที

อุณหภูมิเฉลี่ยชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน (C2)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

(31.1+31.8+32.9) / 3

=

31.9

องศาเซลเซียส
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(1.3) อุณหภูมิผสมของบรรยากาศ
อุณหภูมิผสมของบรรยากาศ

=

(C1V1 + C2V2) / (V1 + V2)

แทนคา

V1

=

350

ลบ.ม./วินาที.

V2

=

9,203

ลบ.ม./วินาที

C1

=

43.3

องศาเซลเซียส

C2

=

31.9

องศาเซลเซียส

จะไดอุณหภูมิผสมในบรรยากาศ

=

{(43.3 x 350)+(31.9 x 9,203)} /
(350 + 9,203)

=

32.32

องศาเซลเซียส

ดังนั้น อุณหภูมิที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากระบบปรั บ อากาศ
=

32.32 – 31.9

=

0.42

องศาเซลเซี ย ส

(2) ความรอนจากไอความรอนรถยนต
ไอความรอนของรถยนตนั้น จะเกิดขึ้นในปริมาณที่นอยมากจนไมกอใหเกิดผลกระทบที่มี
นัยสําคัญ เนื่องจากการเขา – ออกของรถยนตมีปริมาณมากในชวงวันหยุด หรือวันหยุดนักขัตตฤกษที่มีผูพักอาศัย
มาพักผอนตากอากาศ ซึ่งรถจะคอย ๆ ทยอยเขา - ออกโครงการ โดยโครงการจะจัดใหมีที่จอดรถอยูภายนอก
อาคารเปนพื้นที่เปดโลง สําหรับที่จอดรถชั้นใตดิน จะเปนที่จอดรถที่อยูใตอาคารที่ไมมีผนังปด ลมสามารถพัด
ผานไดสะดวก ดังนั้น จึงไมเกิดการสะสมไอความรอนของรถยนตแตอยางใด และโครงการจะติดตั้งปายหามติด
เครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณลานจอดรถ เพื่อใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและทั่วถึง

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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(3) ความรอนจากการถายเทความรอนผานพื้นผิววัสดุ
q

=

A

T inside – T outside
Resistance

จากสมการการถายเทความรอน
จากขอมูลใน Perry’s Chemical Engineer Handbook, 50th edition, p 3-260
Thermal Conductivity สําหรับวัสดุกอสรางบางชนิด, Btu/(hr.ft2)(oF/ft)
Glass

=

0.3 – 0.61 (ในที่นี้จะใชคา 0.5)

Aluminum

=

0.25

Concrete

=

0.2

สมมติวาผนังอาคาร

=

0.5 ft

เปลี่ยนคา Thermal Conductivity ไปเปน Resistance Unit: จะไดดังนี้
Glass

=

1.6545

Concrete

=

0.6618

Aluminum

=

0.8273

พื้นที่ผิวทั้งหมด

=

13,013 m2

พื้นที่ผิวของอาคารแยกตามวัสดุ
=

26.55 % =

3,455 m2

=

37,193 ft2

Concrete =

69.95 % =

9,103 m2

=

97,993 ft2

Aluminum =

3.5 % =

455

m2

=

4,898 ft2

Glass

สมมติวาคาเฉลี่ยอุณหภูมิบรรยากาศเฉลี่ยเมืองพัทยา (ใกลเคียงโครงการ) = 31.9 oC
= 89.4 oF (T inside)
อุณหภูมิที่ควบคุมในอาคาร = 25oC = 77 oF (T outside)
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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จากสมการขางตนสามารถประมาณปริมาณความรอนที่ระบายออกจากตึก ผานผิววัสดุ
ตาง ๆ ไดดังนี้
Glass

=

278,751

Btu/hr

Concrete =

1,836,073

Btu/hr

Aluminum =

73,414

Btu/hr

ปริมาณความรอนที่ระบายออกจากตึกผานผิววัสดุตาง ๆ ทั้งหมด = 2,188,238 Btu/hr
Q

=

Cp of air =

(mass flow rate)* Cp*ΔT
0.25 Btu/lboF

สมมติวาชั้นของอากาศที่พัดผานผิวของอาคารโดยความเร็วลมต่ํา 1 m/s (as worst case)
ความหนาแนนของอากาศ =

0.075 lb/ft3

มวลของอากาศที่พัดผานผิวของอาคาร
= 0.075 lb/ft3x1 m/s x 3.28 ft/m x1 ft x 3,600 s/hr x 13,013 m2(3.28*3.28ft2/m2)
= 123,983,167 lb/hr
ΔT = (2,188,238 Btu/hr )/[(123,983,167 lb/hr)* 0.25 Btu/lboF]
= 0.07 oF
อุณหภูมิอากาศจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.07 oF หรือประมาณ 0.04oC
ดังนั้ น อุ ณ หภู มิที่ เ พิ่ มขึ้ น จากการถ า ยเทความร อนผ า นพื้ น ผิ ว วัส ดุข องอาคารโครงการ
เมื่อรวมความรอนกับระบบปรับอากาศ จะทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นรวม 0.46 องศาเซลเซียส

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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จะเห็นไดวาการดําเนินการของโครงการ จะทําใหอุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่
โครงการสูงขึ้นจากเดิม 31.9 องศาเซลเซียส เปน 32.36 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงเปนอุณหภูมิปกติในบรรยากาศ
บริเวณพื้นที่โครงการ อยางไรก็ตาม โครงการจะกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบของอุณหภูมิที่
สูงขึ้น จากกิจกรรมการดําเนินโครงการ โดยจะปลูกตนไมและพืชคลุมดินใหมากที่สุด ซึ่งการปลูกตนไมและพืช
คลุมดินจะชวยลดความรอนที่เขามาในอาคารไดดี นอกจากนี้ การปลูกตนไมจะชวยลดแสงจา (Glare) ได
โดยรวม จากทั้งทางพื้นโดยใชพืชคลุมดินและจากทองฟาโดยใชไมยืนตน ซึ่งในสวนผังบริเวณโครงการจะปลูก
ตนไมยืนตนรวมกับการปลูกไมขนาดเล็ก เพื่อใหพื้นที่ Hardscape ลดลงกันความรอนและแสงสะทอนที่จะเขาสู
อาคาร ซึ่งความรอนกอนเขาสูอาคารจะลดลงไดประมาณ 3 – 4 องศาเซลเซียส หากลักษณะดังกลาวเปนลักษณะ
ของตนไมยืนตน ทรงพุมที่มีความหนาแนนของใบไมมากพอ และลดลงอีกประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส หากมี
ตนไมพุมขนาดเล็ก นอกจากนี้ การปลูกพืชคลุมดิน สามารถชวยลดอุณหภูมิลงไดอีก โดยจะเห็นไดวาการปลูก
ตนไมในโครงการมีหลักการการพิจารณาของการปลูกตนไมยืนตน ควบคูไปกับการปลูกพืชคลุมดิน ซึ่งสามารถ
ชวยลดความรอนที่เขามาสูอาคารไดประมาณ 3 - 6 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยูกับระยะหางระหวางสวนของการจัด
กับสวนอาคาร และลักษณะของตนและพุมไม) ดังรูปที่ 4.2.3-3

รูปที่ 4.2.3-3 การใชตนไมชว ยลดความรอน และสรางสภาพแวดลอม ( สุนทร บุญญาธิการ , 2542 )

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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8) การจราจร
(1) การประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร ของถนนบริเวณพื้นที่โครงการ
ในการประเมินผลกระทบดานการจราจรจากการดําเนินโครงการ จะประเมินความสามารถ
ในการรองรับปริมาณการจราจรที่มีเพิ่มขึ้นจากโครงการ ซึ่งในการคาดการณจํานวนรถที่ เขา – ออกโครงการ
บริษัทที่ปรึกษาจะเปรียบเทียบจากจํานวนที่จอดรถ คือ 72 คัน โดยใชจํานวนที่จอดรถดังกลาวเปนคาปริมาณ
จราจรสูงสุดในการวิเคราะหผลกระทบดานจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการ แบงเปนรถเขาโครงการรอยละ 60
(เขา 43 คัน) และออกจากโครงการรอยละ 40 (ออก 29 คัน) โดยมีการกระจายปริมาณจราจร ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.2.3-5 และรูปที่ 4.2.3 – 4
ตารางที่ 4.2.3-5 ปริมาณจราจรเขา – ออกโครงการสูงสุด แบงตามทิศทางบนถนนบริเวณโครงการ

ทิศทางการเดินรถ

รวมรถ
เขา-ออก
โครงการ
(คัน/ชม.)

เขาโครงการ
ออกจากโครงการ
รวม

ปริมาณจราจรเขา-ออกโครงการ กระจายไปบนถนนสายตาง ๆ (สูงสุด คัน/ชม.)
ทางหลวง
แผนดิน
หมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท)

ถนนพัทยา
เหนือ

ถนนพัทยา
กลาง

ถนนพัทยา
สาย 1

ถนนพัทยา
สาย 2

ถนนพัทยาสาย
3 (ถนนเฉลิม
พระเกียรติ)

ถนนพัทยาสายสอง
ซอย 4
(ดานหนาโครงการ)

ถนนซอยเฉลิม
พระเกียรติซอย 3

43
29

43
29

22
22

21
7

11
-

32
15

11
14

32
15

11
14

72

72

44

28

11

47

25

47

25

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ปริมาณจราจรเดินทางเขาสูโครงการสูงสุด จํานวน 43 คัน
3

2

ถนนพัทยาเหนือ

วงเวียนปลาโลมา

ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ิซอ
รต
เฉล
ิมพ
ระเ
กีย
ซอ
ย

ถน
น

ถนนพัทยาสาย 2

ถนนพัทยาสาย 1

5

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4

1
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิ)

11 คัน

ย3

11 คัน

22 คัน

พื้นที่โครงการ

4

ถนนพัทยากลาง

21 คัน
ปริมาณจราจรเดินทางออกจากโครงการสูงสุด จํานวน 29 คัน
3

ถนนพัทยาเหนือ

7 คัน

ิซอ

รต
เฉล
ิมพ
ระเ
กีย
ซอ
ย

1

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4

ถน
น

ถนนพัทยาสาย 2

ถนนพัทยาสาย 1

ย3

14 คัน

ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

15 คัน

7 คัน

พื้นที่โครงการ
ถนนพัทยากลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิ)

2

วงเวียนปลาโลมา

4

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.3-4 : การกระจายปริมาณจราจรในการเดินทางเขา - ออกโครงการ
ที่มา : บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

สําหรับการวิเคราะหปริมาณจราจรที่เกิดจากโครงการ และคา V/C Ratio
สายตาง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ สามารถประเมินไดดังนี้

ของถนน

(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ขนาด 8 ชองจราจร (4 ชองจราจร/
ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

4,589 PCU/ชม.

ปริมาณจราจรจากโครงการชวงเปดดําเนินการ =

72

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ในชวงเปดดําเนินการ

=

(4,589 + 72) / (8 x 1,600)

=

0.364

(2) ถนนพัทยาเหนือ ขนาด 6 ชองจราจร (3 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

3,060 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรจากโครงการชวงเปดดําเนินการ =

44

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ในชวงเปดดําเนินการ

=

(3,060 +44) / (6 x 1,200)

=

0.431

(3) ถนนพัทยากลาง ขนาด 4 ชองจราจร (2 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,477 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรจากโครงการชวงเปดดําเนินการ =

28

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ในชวงเปดดําเนินการ

=

(1,477 +28) / (4 x 1,200)

=

0.314

(4) ถนนพัทยาสาย 1 ขนาด 2 ชองจราจร (ทิศทางเดียว)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

1,674 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรจากโครงการชวงเปดดําเนินการ =

11

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ในชวงเปดดําเนินการ

=

(1,674 +11) / (2 x 1,200)

=

0.702
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(5) ถนนพัทยาสาย 2 ขนาด 4 ชองจราจร (ทิศทางเดียว)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,606 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรจากโครงการชวงเปดดําเนินการ =

47

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ในชวงเปดดําเนินการ

=

(1,606 +47) / (4 x 1,200)

=

0.344

(6) ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ขนาด 4 ชองจราจร (2 ชองจราจร/
ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

1,463 PCU /ชม.

ปริมาณจราจรจากโครงการชวงเปดดําเนินการ =

25

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ในชวงเปดดําเนินการ

=

(1,463 +25) / (4 x 1,200)

=

0.31

(7) ถนนพัทยาสายสองซอย 4 ขนาด 2 ชองจราจร (1 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

=

220

PCU /ชม.

ปริมาณจราจรจากโครงการชวงเปดดําเนินการ =

47

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ในชวงเปดดําเนินการ

=

(220 +47) / (2 x 900)

=

0.148

(8) ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ขนาด 2 ชองจราจร (1 ชองจราจร/ทิศทาง)
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

=

197

PCU /ชม.

ปริมาณจราจรจากโครงการชวงเปดดําเนินการ =

25

PCU/ชม.

คา V/C Ratio ในชวงเปดดําเนินการ

=

(197 +25) / (2 x 900)

=

0.123
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

จากผลการคํานวณคา V/C Ratio เมื่อโครงการเปดดําเนินการจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
ปจจุบันไมมาก (ดูตารางที่ 4.2.3-6 ประกอบ) โดยสภาพจราจรยังคงอยูในระดับดีมากถึงเลว โดยถนนบริเวณ
โครงการยังสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการได ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไมกอใหเกิด
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ตอการจราจรบนถนนบริเวณใกลเคียงโครงการแตอยางใด
ตารางที่ 4.2.3 - 6 สรุปคา V/C Ratio บนถนนสายตาง ๆ ในปจจุบันและเมื่อโครงการเปดดําเนินการ
ปริมาณจราจรสูงสุด (PCU/ ชม.)
ชื่อถนน

คา V/C Ratio

ปจจุบัน

เมื่อโครงการเปด
ดําเนินการ

ปจจุบัน

เมื่อโครงการ
เปดดําเนินการ

ถนนทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 3 หรื อ ถนน
สุขุมวิท บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 130+000 *

4,589

4,589 + 72

0.359

0.364

ถนนพัทยาเหนือ **

3,060

3,060 + 44

0.425

0.431

ถนนพัทยากลาง **

1,477

1,477 + 28

0.308

0.314

ถนนพัทยาสาย 1 **

1,674

1,674 + 11

0.698

0.702

ถนนพัทยาสาย 2 **

1,606

1,606 + 47

0.335

0.344

ถนนพัทยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) **

1,463

1,463 + 25

0.305

0.31

ถนนพัทยาสายสองซอย 4 **

220

220 + 47

0.122

0.148

ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 **

197

197 + 25

0.109

0.123

หมายเหตุ :

*
**

สํารวจโดยกรมทางหลวง เมื่อป พ.ศ. 2550
สํารวจโดยบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551

(2) การประเมินผลกระทบบริเวณทางเขา - ออกโครงการ
บริเวณดานทิศเหนือตรงขามโครงการ เปนที่ตั้งของโรงแรม Leelawadee Lagoon Hotel &
Resort ซึ่งประกอบดวย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร มีหองพัก จํานวน 94 หอง
และหองสัมมนา จํานวน 1 หอง รองรับผูเขาสัมมนาประมาณ 60 คน ทั้งนี้ จากการสอบถามขอมูลจาก
เจาหนาที่ของโรงแรมดังกลาว พบวา ผูมาใชบริการของโรงแรมสวนใหญเปนชาวตางชาติ เดินทางเปนหมูคณะ
โดยใชรถตูเปนสวนใหญ จึงมีปริมาณจราจรจากการเขาพักไมมาก สําหรับในสวนของหองประชุมสัมมนา
สว นมากจะเป นการจัด ประชุ มของหนวยงานราชการในเมืองพัทยา และมี ก ารใชรถส วนตัวในการเดินทาง
แตทั้งนี้ เนื่องจากทางเขา-ออกของโรงแรม เชื่อมตอกับถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ผูใชบริการของโรงแรม
สวนใหญจึงใชเสนทางดังกลาวในการเดินทาง ดังนั้น คาดวาการเดินทางเขา-ออกโครงการ จะไมสงผลกระทบ
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตอการเดินทางเขา-ออกของโรงแรมดังกลาว เนื่องจากทางเขา-ออกของโครงการจะเชื่อมตอกับถนนพัทยาสาย
สองซอย 4 (ดูรูปที่ 4.2.3-5 ประกอบ)
ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ บริเวณทางเขาและออกโครงการ
นั้น พบวา รถที่มาจากถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 ที่ตองการเขาสูโครงการจะไมกอใหเกิดการตัดกระแส
จราจร เนื่องจากเปนการเลี้ยวซายจากถนนพัทยาสายสองซอย 4 เขาสูโครงการ สวนรถที่มาจากถนนพัทยาสาย
2 ที่ตองการเขาสูโครงการจะเกิดการตัดกระแสจราจร เนื่องจากเปนการเลี้ยวขวาเขาสูโครงการ สําหรับรถที่ออก
จากโครงการสามารถเลี้ยวซายออกจากโครงการเขาสูถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อออกสูถนนพัทยาสาย 2 ได
โดยไมเกิดการตัดกระแสจราจร สวนรถที่ตองการไปถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 3 จะเกิดการตัดกระแส
จราจร เนื่องจากเปนการเลี้ยวขวาออกสูโครงการ ทั้งนี้ จากการประเมินพบวา จะมีรถที่ตองการเลี้ยวขวาเขาและ
ออกโครงการรวมสูงสุด 25 คัน มีระยะหางในการเดินรถประมาณ 144 วินาที/คัน (คํานวณจาก 3,600/25)
ใชเวลาในการเดินรถรวมประมาณ 75 วินาที (ระยะเวลาในการเลี้ยวรถประมาณ 2-3 วินาที/คัน) เมื่อพิจารณา
ปริมาณจราจรบนถนนพัทยาสายสองซอย 4 บริเวณดานหนาโครงการ ปจจุบันซึ่งมีปริมาณจราจรประมาณ 905
คัน/ชั่วโมง ใชเวลาในการเดินรถรวม 1,810 วินาที (คํานวณจาก (3,600/1,800)x905) ดังนั้น จะเหลือเวลาวาง
ในการเดินรถประมาณ 1,790 วินาที (คํานวณจาก 3,600-1,810) ซึ่งมากกวาระยะเวลาที่รถตองการใชในการ
เลี้ยวขวาเขาโครงการ รถที่ตองการเลี้ยวขวาเขาโครงการ จึงใชเวลาวางดังกลาวเลี้ยวเขาและออกโครงการไดอยาง
สะดวก แตอยางไรก็ตาม โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกดานการจราจร
บริเวณทางเขาและออกของโครงการที่สามารถใหรถจากโครงการแทรกเลี้ยวขวาเขาและออกโครงการไดอยาง
สะดวก ปลอดภัย และไมเกิดการตัดกระแสจราจร
รูปที่ 4.2.3-5 ตําแหนงทางเขา-ออก ของโครงการ และกลุมอาคารโรงแรม (Leelawadee Lagoon Hotel &
Resort)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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3
ียรต
ิซอย
ถนอนอก
ซอย
เฉลิม
พระ
เก

เขา
ยาสาย 2

สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ

ถนนพัท

ทางเขา-ออกของโครงการ

เขา

ออก ถนนพัทยาสายสองซอย 4

ทางเขา-ออกของกลุม
อาคารโรงแรม
(Leelawadee Lagoon
Hotel & Resort)

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.3-5 : ตําแหนงทางเขา-ออก ของโครงการ และกลุม อาคารโรงแรม (Leelawadee Lagoon Hotel & Resort)
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(3) แนวทางการลดผลกระทบดานการจราจรชวงเปดดําเนินการ
จากการประเมินผลกระทบดานการจราจรเมื่อโครงการเปดดําเนินการ พบวา ถนนพัทยาสาย
สองซอย 4 ยังคงสามารถรองรับปริมาณจราจรสวนที่เพิ่มขึ้นจากโครงการได อยางไรก็ตาม การเลี้ยวเขาและออก
โครงการในทิศทางของการเลี้ยวขวา อาจทําใหเกิดการตัดกระแสจราจรบนถนนพัทยาสายสองซอย 4 ดังนั้น
โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจราจร ดังนี้
(1) จัด ให มีเ จ าหนาที่รัก ษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกดานการจราจรบริเ วณ
ทางเขา – ออกของโครงการ
(2) จัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง (แสดงทิศทางการจราจร และการ
แบงชองจราจร) และปายแนะนําการจัดการจราจรในบริเวณโครงการอยางชัดเจน เพื่อชวยไมใหเกิดความสับสน
ของผูขับขี่ ทําใหการเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขาและออกโครงการ สามารถทําไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย
(3) ติ ด ตั้ ง ป า ยชื่ อ โครงการ ลู ก ศรแสดงทิ ศ ทาง บริ เ วณทางเข า และออกโครงการ
ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และอยูในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถไดทัน เพื่อเขาสูโครงการไดอยาง
ปลอดภัย
(4) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณชองทางเขาและออกโครงการ ใหสามารถมองเห็นรถที่
เขาและออกโครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน
(5) หามไมใหมีการจอดรถบริเวณทางเขาและออกของโครงการ เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการเดินรถ และไมกีดขวางการจราจรของรถที่จะเขาหรือออกจากโครงการ
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(4) ความเพียงพอของที่จอดรถของโครงการ
โครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A
ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น ซึ่งในการประเมินความ
ตองการที่จอดรถจะประเมินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
(1) “ที่จอดรถยนต” หมายความวา สถานที่จัดไวใชเปนที่จอดรถยนตโดยเฉพาะสําหรับ
อาคาร
(2) “ที่กลับรถยนต” หมายความวา บริเวณที่จัดไวสําหรับกลับรถยนต เพื่อสะดวกในการ
จอดหรือเขาออกของรถยนต
(3) “ทางเขาออกของรถยนต” หมายความวา ทางที่ใชสําหรับรถยนตเขาหรือออกจากที่
จอดรถยนตถึงปากทางเขาออกของรถยนต
(4) “ปากทางเขาออกของรถยนต” หมายความวา สวนของทางเขาออกของรถยนตที่เชื่อม
กับทางสาธารณะ
(5) “เชิงลาดสะพาน” หมายความวา สวนของทางที่เชื่อมกับสะพานที่มีสวนลาดชันเกิน 2
ใน 100
(6) “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนโรง
มหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ
(7) “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม
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(8) “อาคารชุด” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่พักอาศัย
หลายครอบครัว โดยแตละครอบครัวมีหองนอน ครัวไฟ หองสวมและหองน้ําเปนอิสระ และมีทางเดินและบันได
ขึ้นชั้นบนหรือลิฟตใชรวมกัน
(9) “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขาย
อาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
(10) “หางสรรพสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน
อาคารพาณิชยสําหรับแสดงหรือขายสินคาตาง ๆ
(11) “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ทําการ
(12) “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่สรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของอาคารเปนที่ประกอบกิจกรรมประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต 15 เมตร
ขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(13) “หองโถง” หมายความวา สวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมหรือประชุม
ขอ 2 ให กํ า หนดประเภทของอาคารซึ่ ง ต อ งมี ที่ จ อดรถยนต ที่ ก ลั บ รถยนต และ
ทางเขาออกรถยนตไวดังตอไปนี้
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สําหรับจัดที่นั่งสําหรับคนดูตั้งแต 500 ที่ขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 30 หองขึ้นไป
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตร ขึ้นไป
(4) ภัตตาคารที่มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาคารตั้งแต 150 ตารางเมตร ขึ้นไป
(5) หางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
(6) สํานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ
ขอ 3 จํานวนที่จอดรถยนต ตองจัดใหมีตามกําหนดดังตอไป
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(2) ในเขตเทศบาลทุกแหงหรือในเขตทองที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ
(ก) โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 1 คัน ตอที่นั่งสําหรับคนดู 40 ที่ เศษของ 40
ที่ ใหคิดเปน 40 ที่
(ข) โรงแรม
โรงแรมที่มีหองพักไมเกิน 100 หอง ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 5 คัน สําหรับ
หองพัก 30 หองแรก สวนที่เกิน 30 หอง ใหคิดอัตรา 1 คันตอ 10 หอง เศษของ 10 หอง ใหคิดเปน 10 หอง
โรงแรมที่มีหองพักเกิน 100 หอง ใหมีที่จอดรถตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
สําหรับหองพัก 100 หองแรก สวนที่เกิน 100 หอง ใหคิดอัตรา 1 คันตอ 15 หอง เศษของ 15 หอง ใหคิดเปน 15
หอง
(ค) อาคารชุด ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 1 คัน ตอ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว
ใหคิดเปน 2 ครอบครัว
(ง) ภัตตาคาร ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ตั้งโตะอาหาร 40 ตาราง
เมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร
(จ) หางสรรพสินคา ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 1 คัน ตอพื้นที่ 40 ตารางเมตร เศษ
ของพื้นที่ 40 ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร
(ฉ) สํานักงานใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 120 ตารางเมตร เศษของ 120
ตารางเมตร ใหคิดเปน 120 ตารางเมตร
(ช) หองโถงของโรงแรมภัตตาคาร หรืออาคารขนาดใหญ 2(8) ใหมีที่จอดรถไมนอย
กวา 1 คัน ตอพื้นที่หองโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถตามจํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคาร
ที่ใชเปนที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญนั้นรวมกันหรือใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คัน ตอพื้นที่อาคาร
240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ใหคิดเปน 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ใหถือที่จอดรถยนตที่มากกวาเปน
เกณฑ
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อาคารขนาดใหญ ที่ มี ลั ก ษณะเป น ตึ ก แถว สู ง ไม เ กิ น สี่ ชั้ น ต อ งมี ที่ จ อดรถยนต อ ยู
ภายนอกอาคาร หรืออยูในหองใตดินของอาคารไมนอยกวา 1 คันตอ 2 หอง
ขอ 4 อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการหลายประเภท
ถาเปนประเภทของอาคารที่ตองมีที่จอกรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออกรถยนตตามขอ 2 ตองจัดใหมี
จํานวนที่จอดรถยนตตามที่กําหนดในขอ 3 ของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการในอาคารหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารนั้นรวมกัน
ขอ 5 ที่จอดรถยนต 1 คัน ตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา กวางไมนอยกวา 2.50 เมตร
ยาวไมนอยกวา 6 เมตร โดยตองทําเครื่องหมายแสดงลักษณะ และขอบเขตของที่จอดรถยนตไวใหปรากฏ
ขอ 6 ที่จอดรถยนตตองจัดใหอยูภายในบริเวณของอาคารนั้น ถาอยูภายนอกอาคารตอง
มีทางสูอาคารนั่นไมเกิน 200 เมตร
ขอ 7 ที่กลับรถยนตตองมีพื้นที่เพียงพอและอยูในที่เหมาะสมใหสามารถกลับรถยนตเขา
สูทางออกของรถยนตไดโดยสะดวก โดยตองทําเครื่องหมายแสดงแนวกลับของรถยนตไวใหปรากฏ
ในกรณีที่จัดใหรถยนตวิ่งไดทางเดี ยวจากปากทางเขาจนถึงปากทางออก จะไม มีที่กลับ
รถยนตก็ได
ขอ 8 ทางเขาออกของรถยนตตองกวางไมนอยกวา 6 เมตร ในกรณีที่จัดใหรถยนตวิ่งได
ทางเดียวทางเขาและทางออกตองกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร โดยตองทําเครื่องหมายแสดงทางเขาและทางออกไว
ใหปรากฏ
หมายเหตุ : กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให
ยกเลิกขอ 5 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช 2479 และตามขอบังคับขอ 2 ระบุวา ที่จอดรถ 1 คัน ตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา และ
ตองมีลักษณะและขนาด ดังนี้
(1) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทํามุมกับแนวทางเดินรถนอยกวาสามสิบองศา
ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา 6.00 เมตร
(2) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความ
ยาวไมนอยกวา 5.00 เมตร แตทั้งนี้ จะตองไมจัดใหมีทางเขาออกของรถเปนทางเดินรถทางเดียว
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(3) ในกรณีที่จอดรถทํามุมกับแนวทางเดินมากวาสามสิบองศา ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40
เมตร และความยาวไมนอยกวา 5.50 เมตร
จากขอกําหนดขางตน สามารถประเมินเรื่องที่จอดรถยนตตามกฎกระทรวง ไดดังนี้
1. ในการประเมินความตองการที่จอดรถยนต บริษัท ฯ จะแบงการประเมินเปน 2 กรณี ดังนี้
1.1 กรณี คิ ด แยกประเภท โครงการมี ห อ งพั ก ที่ มี พ้ื น ที่ ตั้ ง แต 60 ตารางเมตรขึ้ น ไป
จํานวน 39 หอง จึงมีความตองการที่จอดรถยนต 20 คัน
1.2 กรณีคิดแบบอาคารขนาดใหญ โครงการจะตองจัดใหมีที่จอดรถยนตทั้งสิ้น 61 คัน
เนื่องจากมีพื้นที่อาคารทุกอาคาร (ไมรวมพื้นที่จอดรถยนตและทางวิ่ง) รวมประมาณ 14,444 ตารางเมตร
จะเห็นไดวา กรณีคิดแบบอาคารขนาดใหญ จะตองจัดใหมีที่จอดรถยนตมากกวา ดังนั้น
จะถื อ วิ ธี ที่ มี ที่ จ อดรถยนต ม ากกว า เป น เกณฑ ดั ง นั้ น โครงการจะต อ งจั ด ให มี ที่ จ อดรถยนต ทั้ ง สิ้ น 61 คั น
ซึ่งโครงการจัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 72 คัน จึงเพียงพอกับความตองการที่จอดรถยนต ตามขอกําหนดของ
กฎกระทรวงฯ
2. โครงการจะมีทางเขา-ออก จํานวน 2 แหง ไดแก ทางเขา ขนาดความกวาง 6 เมตร
จํานวน 1 แหง และทางออก ขนาดความกวาง 3.5 เมตร จํานวน 1 แหง โดยทางเขาและออกของโครงการจะ
เชื่อมตอกับถนนพัทยาสายสองซอย 4 สําหรับการจราจรภายในโครงการนั้น จะมีถนนความกวาง 3.5 เมตร
โดยรอบโครงการการจราจรมีลักษณะเดินรถทิศทางเดียว (One Way) ซึ่งจะมีลูกศรบอกทิศทางการจราจรอยาง
ชัดเจน เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงขอ 8 จะเห็นวา การจัดทางเขา-ออกของโครงการ มีความสอดคลองกับ
ขอกําหนดของกฎกระทรวง ฯ
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9) การใชที่ดิน
(1) การใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
ตามผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 พบวา “พื้นที่โครงการตั้งอยูในพื้นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม หมายเลข 3.4 (สีแดง) (ดูรูปที่
3.3.1-1 ประกอบ) ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป นสวนใหญ สําหรับการใชป ระโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดิน
ประเภทนี้ในแตละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
ฯลฯ
การใชประโยชนที่ดินในระยะ 50 เมตร จากเขตทางทัง้ สองฟากของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(4)

การประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ

(5)

การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก

การประกอบกิจการประเภทหองแถวหรือตึกแถว ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร
การใชประโยชนที่ดินริมฝง คลอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงคลองไมนอยกวา 6 เมตร
เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
สําหรับโครงการซึ่งประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก
อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น มีจํานวนหองพัก
อาศัยรวมทั้งสิ้น 169 หอง มีลักษณะการดําเนินการเพื่อการอยูอาศัย และไมไดอยูในระยะ 50 เมตร จากเขต
ทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถือเปนกิจการหลักที่สามารถดําเนินการได
โดยไมขัดกับขอกําหนดผังเมืองดังกลาว โดยปจจุบันเมืองพัทยา ไดออกหนังสือรับรองการใชประโยชนที่ดิน
ใหกับโครงการแลว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
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(2) การใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519)
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช 2479 มีรายละเอียดดังนี้
ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา ใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล
ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521
ขอ 2 ใหกําหนดพื้นที่ตามที่กฎกระทรวงนี้ ใชบังคับเปนบริเวณซึ่งอาคารชนิดดังตอไปนี้
จะปลูกสรางขึ้นมิได
(1) โรงทําเนยหรือเนยเทียม
(2) โรงทํากะป น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หรือหอยดอง
(3) โรงฆาสัตว
(4) โรงฟอกหนังสัตว หรือโรงเก็บหรือสะสมเขาสัตว หนังสัตว กระดูกสัตว หรือ
ขนสัตว
(5) โรงยอมผาที่ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
(6) โรงนึ่งปลา หรือโรงตมปลา ซึ่งใชแทนการนึ่ง
(7) โรงทําสบู
(8) โรงเคี่ยวไขสัตว หนังสัตว หรือเอ็นสัตว
(9) โรงเคี่ยวหรืออัดเอาน้ํามันทุกชนิด
(10) โรงเผาเปลือกหอย หรือโรงทําปูน
(11) โรงทําแปง
(12) โรงตมกลั่นสุรา เบียร หรือแอลกอฮอล
(13) โรงเลี้ยงสัตวที่มีเสียง กลิ่น หรือทิ้งน้ําเสียและกอใหเกิดความรําคาญ
(14) โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงที่ผลิตสิ่งของโดยมีเสียง กลิ่น ควัน ฝุนละออง
หรือทิ้งน้ําเสียและกอใหเกิดความรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
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ขอ 3 ใหกําหนดบริเวณภายในระยะ 200 เมตร โดยวัดจากเขตควบคุมการกอสรางอาคาร
ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่
ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2521 ดานริมทะเล เปนบริเวณซึ่งอาคารชนิดดังตอไปนี้จะปลูกสรางขึ้นมิได
(1) สถานที่เก็บและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
(2) โรงมหรสพ
(3) หองแถว
(4) ตึกแถว
(5) ตลาดสด
(6) โรงซอมหรือโรงพนสีรถยนต จักรยานยนต หรือเรือยนต
(7) โรงเก็บสินคา
(8) อาคารที่มีความสูงจากระดับถนนเกิน 14 เมตร
ขอ 4 ภายในบริเวณตามขอ 3
(1) อาคารที่เปนตึก บาน เรือน หรือโรงที่ปลูกสรางขึ้น ตองมีระยะระหวางอาคาร
กับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3135 ไมนอยกวา 8 เมตร
(2) อาคารที่เปนตึก บาน เรือน หรือโรงที่ปลูกสรางขึ้น ตองมีที่วางอันปราศจาก
พื้นที่อาคารปกคลุมไมนอยกวารอยละ 75 ของขนาดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสราง
เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงดังกลาว พบวา พื้นที่โครงการอยูภายในแนวเขตตามแผนที่
ทายพระราชกฤษฎีกา ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละ
มุง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 (ดูรูป
ที่ 2.3-2 ประกอบ) โดยการกอสรางอาคารโครงการจะประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2
อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น
แตละอาคารมีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ถึงระดับชั้นหลังคา
ค.ส.ล.) มิไดเปนอาคารที่ระบุในขอหาม ตามขอบังคับ ขอ 2 และพื้นที่ดินโครงการมิไดตั้งอยูภายในระยะ 200
เมตร โดยวัดจากเขตควบคุมการกอสรางอาคาร ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา ใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ และตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง พ.ศ. 2521 ดานริมทะเล ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงไมขัดตอกฎกระทรวงฉบับ
ดังกลาว
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(3) การใชป ระโยชนที่ดิน ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม เรื่อ ง
กํา หนดเขตพื้น ที่และมาตรการคุม ครองสิ่ง แวดลอม ในบริเวณพื้น ที่เมืองพัทยา จัง หวัด ชลบุรี พ.ศ. 2546
กําหนดให
ขอ 1 ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายถึง แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติตามธรรมชาติ
ขอ 2 ให พื้ น ที่ ที่ มี ก ารกํ า หนดให เ ป น เขตควบคุ ม มลพิ ษ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดใหทองที่เมืองพัทยา เปนเขตควบคุมมลพิษ เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กาํ หนดไวในประกาศนี้ โดยกําหนดเปน 2 บริเวณ ดังตอไปนี้
บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณเมืองพัทยาในสวนที่เปนแผนดินใหญ และใหมี
ความหมายรวมถึงเกาะลาน เกาะครก และเกาะสากดวย
บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณเมืองพัทยาในสวนที่เปนทะเล
ขอ 3 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือเปลี่ยนใชอาคารใด ๆ ใหเปน
อาคารดังตอไปนี้
(1) โรงงานอุต สาหกรรมทุก ประเภทหรือ ทุก ชนิด เวน แตใ นบริเ วณพื้น ที่ฟ าก
ตะวัน ออกของทางหลวงแผน ดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุม วิท ) ใหมีโ รงงานอุต สาหกรรมไดเ ฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมตามประเภทหรือชนิด จําพวก และเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัญชี 1 ทายประกาศ
(2) สถานที ่บ รรจุกา ซหรือ สถานที่เ ก็บ กา ซตามกฎหมายวา ดว ยการบรรจุกา ซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมรวมถึงสถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหารโดยกาซ เวนแตในบริเวณพื้นที่ฟาก
ตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
(3) อาคารปศุสัตวเพื่อการคา เวนแตอาคารปศุสัตวเพื่อการคา ที่มีพื้นที่ทุกชั้นใน
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 200 ตารางเมตร
อาคารปศุสัตวที่ไดรับยกเวนตามวรรคกอน ตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเล
ไมนอ ยกวา 1,000 เมตร และตอ งหา งจากแหลง น้ํา สาธารณะหรือ บอ น้ํา เพื่อ การบริโ ภค ไมนอ ยกวา 30
เมตร รวมทั้งตองมีบอกรองและบอบําบัดมูลสัตวและน้ําเสีย ตลอดจนตองมีมาตรการควบคุมการปลอยทิ้ง
ของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการดวย
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(4) สุสานและฌาปนสถาน เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิม ใน
พื้น ที่เ ดิม พรอ มดว ยระบบควบคุม มลพิษ ทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึง สิ่ง กอ สรา งและอาคาร
ประกอบของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศนั้น
ขอ 4 ภายใตขอบังคับขอ 3 ในพื้นที่ตามขอ 2 บริเวณที่ 1 ที่วัดจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
เขาไปในแผนดินเปนระยะ 100 เมตร หามกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารที่มีความสูง
เกิน 14 เมตร ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลนอยกวา 20 เมตร และมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมนอยกวา
รอยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางนั้น
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
ขอ 5 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามผูใดบุกรุก แผวถาง หรือกอสรางอาคารหรือกอสรางสิ่งใด ๆ
ในบริเวณพื้นที่ปาตามกฎหมายวาดวยปาไม เวนแตเปนการกระทําของทางราชการ
ขอ 6 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามกระทํา หรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(1) การทําเหมือง
(2) การขุด ตัก ดูด หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หินผุ หรือทราย เพื่อการคา
(3) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง เวนแตในบริเวณที่
กําหนดใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการผัง
เมือง
(4) การถม ปดกั้น หรือปรับพื้นที่ ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเปลี่ยน
ทิศทางหรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(5) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ํา หรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว
(6) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 2 ทายประกาศ เพื่อการคา เวนแต
(ก) การครอบครองของทางราชการเพื่อการเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว
สาธารณะ โดยตองไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมงกอน
(ข) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง การครอบครอง และ
การจําหนายที่ไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
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(7) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเดินทองเที่ยวใตทะเล
(sea walker) การเลนเรือสกูตเตอร เรือลากรม และเจ็ตสกี ยกเวนในพื้นที่บริเวณที่เมืองพัทยากําหนดใหเปนเขต
อนุญาตใหใชเรือลากรมและเจ็ตสกีได
(8) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใด ๆ
ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง ถูกทําลายหรือเสียหาย
การกระทําหรือประกอบกิจกรรมตามวรรคหนึ่งที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอยู
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ขอ 7 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะทําการกอสรางอาคาร หรือดําเนินการ
โครงการหรื อ ประกอบกิ จ การในพื้น ที่ ต ามข อ 2 เสนอรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเบื้ องต น หรื อ รายงาน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม แล ว แต ก รณี ต อ สํ า นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มตาม
หลักเกณฑ วิ ธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
(1) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังนี้ ให
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ก) โรงงานสงพลังงานไฟฟา (สถานีไฟฟายอย) หรือจําหนายพลังงานไฟฟา
(ข) โรงฆาสัตว
(ค) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรองรับเรือขนาดต่ํากวา 500 กรอส
(ง) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได
ไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน 50 ตัน
ตอวัน แตไมรวมถึงโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน
(จ) ฌาปนสถานสาธารณะ
(2) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังนี้ ให
จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(ก) อาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ พิ เ ศษ ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม
อาคาร
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(ข) การก อ สร า งอาคาร หรื อ การดํ า เนิ น การโครงการหรื อ ประกอบกิ จ การ
ประเภทที่มีขนาดเกินกวาที่กําหนดไวใน (1) (ค) และ (ง)
การดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารที่กําหนดไวใน (1) และ (2)
ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งดวย
ขอ 8 ใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การกระทําหรือการประกอบกิจการใด
ๆ ในเขตพื้นที่ตามขอ 2 ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 9 เพื่ อ ประโยชน ใ นการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การฟ น ฟู บํ า รุ ง รั ก ษาและคุ ม ครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ 2 ใหเมืองพัทยามีหนาที่จัดทําแผนภายใตกระบวนการการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ และมีอํานาจเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ตามแผนงานในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการพัฒนาคุมครองสิ่งแวดลอมพื้นที่ชายหาดในพื้นที่ตามขอ 2 ใหมีสภาพ
สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหแกชุมชนในทองถิ่น
(2) กําหนดการใชประโยชนของพื้นที่ในทะเลในพื้นที่ตามขอ 2 บริเวณที่ 2 เพื่อรักษา
สภาพทางธรรมชาติและความปลอดภัยตอการทองเที่ยวในพื้นที่ดังกลาว
ขอ 10 ในพื้นที่ตามขอ 2 หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเรื่องใดไว
โดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม หรือมีมาตรการที่ดีกวาในการคุมครอง
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดในกฎหมายนั้น
ขอ 11 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันประกาศนี้บังคับใช ให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ดังกลาวใหเปนอาคารชนิด
หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 3 และขอ 4
ขอ 12 อาคารที่รับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับและยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ แต
จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอประกาศนี้ไมได
ขอ 13 ประกาศนี้ ใ ห ใ ช บัง คั บ ได มีกํ า หนดหา ป นั บ แตวั น ถัด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเปนตนไป

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-110

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

อนึ่ง ปจจุบันประกาศ ฯ ดังกลาวขางตนไดหมดอายุบังคับใชแลว แตทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช ตามที่กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลมที่ 125 ตอนพิเศษ 159 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยมี
ระยะเวลาการใชบังคับมีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551
ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม ในบริ เ วณพื้ น ที่ เ มื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี พ.ศ.2546 ดั ง กล า วข า งต น
โครงการจะตั้งอยูในพื้นที่บริเวณที่ 1 โดยมิไดอยูในระยะ 100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง และมิไดเปน
อาคารที่ระบุในขอหาม ดังนั้น การดําเนินการโครงการจึงไมขัดตอประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดังกลาว
(4) ความสอดคลองกับรูปแบบการใชที่ดินโดยรอบโครงการ
โครงการตั้งอยูที่ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อจําแนกประเภทการ
ใชประโยชนที่ดินภายในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,140,000 ตาราง
เมตร หรือประมาณ 1,962 – 2 - 0 ไร มีรายละเอียดดังนี้ (ดูตารางที่ 4.2.3-7 ประกอบ)
(1) พื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม

2,247,013

ตารางเมตร (รอยละ 71.6)

(2) พื้นที่แหลงน้ํา (ทะเล)

554,880

ตารางเมตร (รอยละ 17.7)

(3) พื้นที่วางรอการใชประโยชน

338,107

ตารางเมตร (รอยละ 10.7)

ตารางที่ 4.2.3-7 การแบงประเภทการใชประโยชนที่ดิน รัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ (กอนมีโครงการ)
ประเภทการใชที่ดิน

เนื้อที่ (ตร.ม.)

รอยละ

1) พื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม

2,247,013

71.6

2) พื้นที่แหลงน้ํา (ทะเล)

554,880

17.7

3) พื้นที่วางรอการใชประโยชน

338,107

10.7

รวม

3,140,000

100
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สภาพการใชพื้นที่กอนพัฒนาโครงการ เปนบานพักอาศัยชั้นเดียว บอน้ํา และพื้นที่วางรอการ
ใชประโยชน เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน อันเปนผลมาจากการพัฒนา
โครงการนั้น จะทําใหพื้นที่วางลดลงจากรอยละ 10.7 เปนรอยละ 10.6 (ดูตารางที่ 4.2.3 -7 และ 4.2.3-8
ประกอบ) เนื่องจากถูกแทนที่ดวยพื้นที่โครงการซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย ขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 5,908 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการถือเปนสวนหนึ่งในการเตรียมที่อยูอาศัย ที่มีคุณภาพใหเหมาะสมกับบทบาทของ
พื้ น ที่ ใ นอนาคต โดยมิ ไ ด ส ร า งภาระให แ ก ชุ ม ชน ทั้ ง ในแง ค วามสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณการจราจร
การใหบริการไฟฟา ประปา โทรศัพท ระบบบําบัดน้ําเสีย บริการดานการจัดเก็บมูลฝอย และอื่น ๆ โดยบริเวณ
พื้นที่โดยรอบโครงการซึ่งเปนเมืองทองเที่ยว ประกอบดวย อาคารพักอาศัย สถานที่พักตากอากาศ โรงแรม
กลุมบานพักอาศัย พื้นที่กําลังกอสราง รานคา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน เปนตน ซึ่งในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมากมายเดินทางมาทองเที่ยว ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงชวยสงเสริม
ใหเกิดที่พักเพื่อรองรับการทองเที่ยวในพื้นที่บริเวณนี้
ตารางที่ 4.2.3-8 การแบงประเภทการใชประโยชนที่ดิน รัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ (หลังมีโครงการ)
ประเภทการใชที่ดิน

เนื้อที่ (ตร.ม.)

รอยละ

1) พื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม

2,252,921

71.7

2) พื้นที่แหลงน้ํา (ทะเล)

554,880

17.7

3) พื้นที่วางรอการใชประโยชน

332,199

10.6

รวม

3,140,000

100

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-112

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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10) การอนุรักษพลังงาน
โครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A
ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น โดยจะมีความตองการใชไฟฟา
รวมทั้งสิ้น 1,247 KVA ซึ่งโครงการจะกําหนดใหมีมาตรการในการอนุรักษพลังงานในอาคาร เพื่อใหมีการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ดังนี้
(1) เลื อ กใช อุ ป กรณ ที่ ช ว ยประหยั ด ไฟฟ า เช น หลอดผอม การติ ด สวิ ต ซ ตั้ ง เวลา
(Timer) หรือ Time Delay Switch ทํางานเปด-ปด ไฟฟา ณ บริเวณที่ใชไฟบางเวลา
(2) ติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในหองพักตาง ๆ ใหเปนอุปกรณชวยประหยัดไฟฟา อาทิ
หลอดผอมประหยัดไฟ เปนตน
(3) จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหมากที่สุดโดยจะจัดใหมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด
1,699 ตารางเมตร ทั้งนี้ เพื่อชวยลดปริมาณความรอนที่สะสมของพื้นที่ที่เปนลานคอนกรีต และถายเทสูตัว
อาคารเวลากลางคืน
(4) ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร หรือหองที่มีระบบปรับอากาศ โครงการจะเลือกให
สีออน หรือสีที่ไมดูดรังสีความรอน เพื่อการสะทอนแสงที่ดี และทําใหหองสวางขึ้น
(5) จัดใหมีการประชาสัมพันธวิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทําแผนพับ ปายแสดง
วิธีการประหยัดพลังงาน เปนตน
(6) ในการจายน้ํามายังสวนตาง ๆ ของอาคาร จะสูบน้ําจากถังเก็บน้ําชั้นใตดินไปยังถัง
เก็บน้ําชั้นหลังคา กอนจายใหกับสวนตาง ๆ ของแตละอาคารโครงการ
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4.2.4 ผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต
1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อโครงการเปดดําเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบ
ใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และ
ชั้นใตดิน 1 ชั้น ซึ่งโครงการตั้งอยูที่ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยลักษณะทางสังคม
ตลอดจนลักษณะการดําเนินชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ สวนใหญจะเปนพื้นที่พักอาศัย และรานคา
โดยดานเหนือของโครงการถัดจากถนนพัทยาสายสองซอย 4 มีกลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น
จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel & Resort) ดานทิศตะวันออกจะเปนกลุมบานพักอาศัย ขนาด
ความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2 หลัง พื้นที่วางรอการใชประโยชน อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5
ชั้น จํานวน 1 อาคาร (SP. Place) ถนนสาธารณะประโยชน และพื้นที่กําลังกอสราง ดานทิศใตของโครงการจะ
เปนกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ถัดไปเปนถนนสาธารณะประโยชน และหองเชา ชั้นเดียว จํานวน
3 หลัง และดานทิศตะวันตกจะเปนบานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง และกลุมบานพักอาศัย
ขนาดความสู ง 1-2 ชั้ น สํ า หรับการใชประโยชนที่ดินในภาพรวมปจจุบัน ตั้งแตบริเวณปากทางถนนพัท ยา
สายสองซอย 4 จนถึงบริเวณซึ่งเปนที่ตั้งโครงการ สวนใหญเปนอาคารพาณิชย ขนาดความสูง 3 ชั้น ธนาคาร
กรุงเทพ รานคา และรานอาหาร เปนตน ซึ่งการพัฒนาโครงการเพื่อเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา สามารถ
ที่จะรองรับความตองการดานที่พักอาศัยของผูที่มีแหลงงานอยูภายในเมืองพัทยา หรือบริเวณใกลเคียงไดอยางมาก
เนื่องจากพัทยาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ ทําใหมีประชากรจากจังหวัดอื่น ๆ เขามา
ประกอบอาชี พในพัทยาเปน จํานวนมาก นอกจากนี้ ยังกอให เกิ ดการขยายตั วทางเศรษฐกิ จในพื้นที่ อีก ดว ย
กลาวคือ เมื่อมีผูมาพักอาศัยในโครงการแลว จะทําใหมีการจับจายใชสอยอันจะเปนผลใหเกิดการหมุนเวียน
เงินตรามากขึ้น
ทั้งนี้ การดําเนินโครงการจะสงผลทําใหมีความหลากหลายของกลุมคนที่เขามาพักอาศัย มีความ
หลากหลายในการประกอบอาชีพมากขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มิไดสงผลกระทบดานความเสื่อมตอ
ชุมชนดั่งเดิมแตอยางใด เนื่องจากผูที่มาพักอาศัยสวนใหญจะเปนผูที่มีความรู และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
โดยการกําหนดราคาคาหองของโครงการ จะเปนตัวจําแนกกลุมลูกคาที่สําคัญ เพื่อชวยดํารงสภาพทางสังคมมิให
เสื่อมลงจากสภาพปจจุบัน
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2) สาธารณสุข
การดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบทางดานนี้แตอยางใด เนื่องจากโครงการตั้งอยูบริเวณที่
เปนศูนยกลางทางการทองเที่ยวและการบริการ บริเวณพื้นที่ใกลเคียงมีสถานบริการทางการแพทย และจํานวน
บุคลากรทางการแพทยอยางเพียงพอ และมีการคมนาคมขนสงที่สะดวกรวดเร็ว โดยโรงพยาบาลที่อยูใกลกับ
โครงการมากที่สุด ไดแก โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ตั้งอยูหางจากโครงการไปทางทิศใตประมาณ 500 เมตร
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดประเมินผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ในชวง
เปดดําเนินการ ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทย ของสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รายละเอียดการประเมินดังแสดงในตารางที่ 4.2.4-1 ซึ่งตามที่โครงการไดกําหนดใหมีมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการในชวงเปดดําเนินการ มาตรการดังกลาวจะสามารถชวย
ปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบไดอีกทางหนึ่ง เชน มาตรการในการจัดการ
น้ําเสีย มาตรการดานการจัดการมูลฝอย มาตรการดานจราจร เปนตน ดังนั้ น เมื่อโครงการไดปฏิบัติ ตาม
มาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไว คาดวาโครงการจะไมกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพที่มีนัยสําคัญตอประชาชนที่
อยูโดยรอบ
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ตารางที่ 4.2.4-1 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากการดําเนินโครงการในชวงเปดดําเนินการ
ผลกระทบดานสุขภาพ
ชวงเปดดําเนินการ
1. ดานสุขภาพกาย
(1) โรคระบบทางเดินหายใจ

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

- ฝุนละอองและมลพิษจากการจราจร
- ระบบระบายอากาศไมดี อากาศถายเทไมสะดวก

1. ฉีดลางทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอยางสม่ําเสมอ
2. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อชวยในการลดการฟุงกระจายของ
ฝุนละออง และชวยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เขา-ออกโครงการ
3. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้งิ ไว บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ใหเห็นได
อยางชัดเจนและทั่วถึง
4. ออกแบบอาคารใหมีชองเปดโลง เพื่อใหอากาศภายในอาคารถายเทไดสะดวก
5. ตรวจสอบชองระบายอากาศภายในอาคาร ไมใหมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ

(2) โรคระบบทางเดินอาหาร

- ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารที่ไมสะอาด
- รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
- ภาชนะที่ใสอาหารหรือน้ําดื่มไมสะอาด

1. รณรงคใหรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหมๆ และลางมือกอน
รับประทานอาหาร ดวยการเขียนปายคําขวัญ เปนตน
2. ดูแลความสะอาดของภาชะที่ใสอาหารหรือน้ําดื่ม

(3) โรคผิวหนัง

- การแพ เชน แพฝุน
- สัมผัสกับน้ําทิ้งที่ใชรดน้ําตนไม
- การลุยน้ําทีท่ วมขัง

1. ฉีดลางทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอยางสม่ําเสมอ
2. ออกกฎระเบียบมิใหมีการกวาดฝุนละอองหรือมูลฝอย มากองไวบริเวณทางเดิน
3. จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรู ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัด
น้ําเสียใหทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. เติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคในน้ําทิ้ง กอนนํามารดน้ําตนไมภายในโครงการ
5. ติดตั้งปาย "ใชน้ําทิ้งรดน้ําตนไม" ใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อปองกันมิใหผูคน
สัมผัสน้ําทิ้งดังกลาว
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ตารางที่ 4.1.4-1 (ตอ 1)
ผลกระทบดานสุขภาพ

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
6. จัดใหมีบอหนวงน้ํารองรับน้ําหลากภายในโครงการ มิใหทวมขังภายในพื้นที่
โครงการ
7. หมั่นตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายน้ําเปนประจําทุกเดือน เพื่อปองกัน
มิใหมีการสะสมของตะกอนดินในบอพัก ที่เปนสาเหตุใหเกิดการอุดตัน ซึ่งเปน
อุปสรรคในการระบายน้ํา

(4) โรคที่มีสัตวเปนพาหะนําโรค

- ถูกแมลงหรือสัตวที่เปนพาหะนําโรคกัด เชน โรคไขเลือดออก เปนตน 1. รณรงคใหมีการทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน การกําจัดลูกน้ํา
- สัมผัสกับสัตวที่ปวยหรือเปนพาหะนําโรค เชน โรคไขหวัดนก เปนตน ยุงลาย เปนตน
- มีสตั วที่เปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงสาบ อยูภายในโครงการ
2. จัดใหมีหองพักมูลฝอยประจําชั้น และหองพักมูลฝอยรวม ที่มีประตูปดมิดชิด
เพื่อปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน
แมลงสาบ เปนตน
3. ออกกฎระเบียบมิใหมีการกวาดฝุนละอองหรือมูลฝอยมากองไวบริเวณทางเดิน
4. จัดใหมีแมบานคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณทางเดินภายในอาคาร หองพัก
มูลฝอยแตละชั้น และหองพักมูลฝอยรวมอยางสม่ําเสมอ
5. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ของเมืองพัทยาใหมาเก็บขนมูลฝอย
จากโครงการอยางสม่ําเสมอทุกวัน เพื่อไมใหมีมูลฝอยตกคาง
6. ประสานกับเมืองพัทยาใหเขามากําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรคใหกับโครงการ
เชน ฉีดพนยากําจัดยุง เปนตน
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ตารางที่ 4.1.4-1 (ตอ 2)
ผลกระทบดานสุขภาพ

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

(5) โรคที่มีคนเปนพาหะนําโรค

- สัมผัสหรืออยูรวมกับผูปวย

1. ออกแบบอาคารใหมีชองเปดโลง เพื่อใหอากาศภายในอาคารถายเทไดสะดวก
ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยูในอากาศ จากการไอหรือจามของ
ผูปวย
2. รณรงคใหผูพักอาศัยออกกําลังกาย เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย

(6) อุบัติเหตุ

- การจราจร
- การพลัดตก หกลม
- การเกิดอัคคีภัย

1. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกดานการจราจร
ทางเขา – ออกของโครงการ
2. จัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง (แสดงทิศทางการจราจร
และการแบงชองจราจร) และปายแนะนําการจัดการจราจรในบริเวณโครงการ
อยางชัดเจน เพื่อชวยไมใหเกิดความสับสนของผูขับขี่ ทําใหการเคลื่อนตัวของ
รถในโครงการ และบริเวณทางเขาและออกโครงการ สามารถทําไดอยางสะดวก
และปลอดภัย
3. ติดตั้งปายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเขาและออกโครงการ
ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และอยูในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถ
ไดทัน เพื่อเขาสูโครงการไดอยางปลอดภัย
4. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณชองทางเขาและออกโครงการ ใหสามารถมองเห็น
รถที่เขาและออกโครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน
5. จัดใหมีแมบานคอยดูแลความสะอาดและความเปนระบียบเรียบรอย บริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแตละแหง ไมใหพ้นื ทางเดินเปยกน้ํา หรือ
มีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะกอใหเกิดอุบัติเหตุได
6. จัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ตามขอกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่
47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ตารางที่ 4.1.1-1 (ตอ 3)
ผลกระทบดานสุขภาพ

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
7. รณรงคใหผูพักอาศัยมีความระมัดระวังในการปองกันอัคคีภัย โดยติดปาย
ประชาสัมพันธภายในโครงการ
8. จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ใหสามารถใชงานได
อยูเสมอหากพบวามีการเสียหาย หรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการแกไขทันที
9. ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อใหผูที่
อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที
10. จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องตนติดไวบริเวณที่
มองเห็นไดอยางชัดเจน
11. จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยติดตอ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงพัทยาใตมาจัดอบรม และซักซอมแผนอพยพ
และปองกันอัคคีภัยใหกับโครงการ

2. ดานสุขภาพจิต
ไดแก ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว - ความเครียดจากการทํางาน
- ความขัดแยงระหวางผูพักอาศัย
เปนตน
- ความแออัด วุนวายของผูพักอาศัย

1. จัดใหมีพ้นื ที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ ทําใหเกิด
ความผอนคลาย
2. กําหนดใหมีขอปฏิบัติในการอยูรวมกัน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และ
อยูรวมกันอยางสงบสุข
3. จัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีของผูพักอาศัยภายในโครงการ
รวมทั้งเพื่อนบานที่อยูขางเคียง เชน การทําบุญในวันสําคัญตางๆ เปนตน
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

3) ทัศนียภาพ
เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จพื้นที่โครงการจะประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา
จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1
ชั้น เพื่อใหสามารถเห็นการประเมินชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทที่ปรึกษาจะแบงการประเมิน ดังนี้
(1) แหลงโบราณสถานและแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ควรคาแกการอนุรักษ
จากการตรวจสอบแหลงโบราณสถาน จากทะเบียนแหลงโบราณสถานแหงประเทศไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝายทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไมพบวามีแหลงโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนอยูภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ
(2) โครงสรางทางสถาปตยกรรม
จากบริบทโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบดวย กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง
3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel & Resort) กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (SP. Place) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปที่
4.2.4-1 ถึง 4.2.4-4 จะเห็นวาอาคารโครงการมีความโดดเดนไปจากสภาพแวดลอมโดยรอบในปจจุบันไมมากนัก
เนื่องจากอาคารโครงการมีขนาดความสูง 7 ชั้น ความสูงเพียง 22.95 เมตร อีกทั้ง บริเวณดานทิศตะวันออกของ
โครงการ มีพื้นที่กําลังกอสรางอาคารพักอาศัย ความสูง 6 ชั้น ซึ่งมีความสูงใกลเคียงกับโครงการ อยางไรก็ตามเพือ่
ลดความโดดเดนของอาคารโครงการ จึงจะจัดใหมีพื้นที่สีเขียวใหมากที่สุด โดยจะมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้นประมาณ
1,699 ตารางเมตร เพื่อสรางทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้ ในการออกแบบอาคารจะเลือกใชโทนสีที่เย็นสบายตา และ
ไมกอใหเกิดผลกระทบดานทัศนียภาพมากนัก
รูปที่ 4.2.4-1 มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ จากดานทิศเหนือ (มุมมอง 1)
รูปที่ 4.2.4-2 มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ จากดานทิศตะวันออก (มุมมอง 2)
รูปที่ 4.2.4-3 มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ จากดานทิศใต (มุมมอง 3)
รูปที่ 4.2.4-4 มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ จากดานทิศตะวันตก (มุมมอง 4)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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กอนมีโครงการ

หลังมีโครงการ
ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-1 : มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ จากดานทิศเหนือ (มุมมอง 1)
ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด
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กอนมีโครงการ

หลังมีโครงการ

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-2 : มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ จากดานทิศตะวันออก (มุมมอง 2)
ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด
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กอนมีโครงการ

หลังมีโครงการ

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-3 : มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ จากดานทิศใต (มุมมอง 3)
ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด
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กอนมีโครงการ

หลังมีโครงการ

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-4 : มุมมองภาพเชิงซอนของโครงการ จากดานทิศตะวันตก (มุมมอง 4)
ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(3) การบดบังแสง
โครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A
ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ซึ่งการประเมินผลกระทบดานการ
บดบังแสงแดด จากการดําเนินโครงการที่อาจสงผลกระทบตออาคารขางเคียง มีรายละเอียดดังนี้
(3.1) ฤดูรอน
-

ชวงเวลา 06.00 - 10.00 น.

ในชวงเวลา 06.00 น. อาคารโครงการจะไมสงผลกระทบดานการบดบังแสง
ตออาคารขางเคียงแตอยางใด สําหรับในชวงเวลา 07.00-10.00 น. อาคารโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบดานการ
บดบังแสงแดดตออาคารขางเคียงดานทิศตะวันตก ไดแก กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น และพื้นที่วาง
รอการใชประโยชน โดยชวงเวลาดังกลาวมีลักษณะเปนแสงแดดออน กลาวคือ ความรอนจะไมรุนแรง โดยพระ
อาทิตยทํามุมต่ํากับทองฟา ทําใหเกิดเงายาวของอาคารโครงการทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกลาว (ดูรูปที่ 4.2.4-5 ถึง
4.2.4-7 และตารางที่ 4.2.4-2 ประกอบ)
-

ชวงเวลา 11.00 - 13.00 น.

ในชวงเวลา 11.00 – 13.00 น. อาคารโครงการจะไมสงผลกระทบดานการบด
บังแสงตออาคารขางเคียงแตอยางใด เนื่องจากเงาของอาคารจะอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น (ดูรูปที่ 4.2.4 - 7
และ 4.2.4-8 และตารางที่ 4.2.4-2 ประกอบ)
-

ชวงเวลา 14.00 – 18.00 น.

ในชวงเวลา 14.00-15.00 น. อาคารโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบดานการ
บดบังแสงแดดตออาคารขางเคียงดานทิศตะวันออก ไดแก กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2
หลัง พื้นที่วางรอการใชประโยชน อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(SP.
Place) ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร พื้นที่กําลังกอสราง บานพักอาศัย
ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้น (วรรณาเพลส) พื้นที่วางรอการใชประโยชน
อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 4 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โรงเบียรบูรพา รานคา (Family Mart)
และรานอาหาร (ดูรูปที่ 4.2.4 - 9 ถึง 4.2.4 – 11 และตารางที่ 4.2.4-2 ประกอบ)
ทั้งนี้ สามารถสรุปการประเมินผลกระทบดานการบดบังแสง ตอพื้นที่ขางเคียงใน
ฤดูรอนได ดังแสดงในตารางที่ 4.2.4-2

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-125

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

รูปที่ 4.2.4-5 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 06.00 - 07.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-6 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 08.00 - 09.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-7 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 10.00 - 11.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-8 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-9 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 14.00 - 15.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-10 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 16.00 - 17.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-11 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 18.00 น.)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-126

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.4-2 สรุปผลกระทบดานการบดบังแสงแดดตอพื้นที่ขางเคียงของโครงการ ตามชวงเวลาตางๆ (ฤดูรอน)

ทิศ

ตะวันออก

ตะวันตก

สัญลักษณ
ผูที่ไดรับ
ผลกระทบ

หมายเลข / บริเวณพื้นที่ขางเคียง
ที่เกิดผลกระทบดานการบดบังแสงแดด

ชวงเวลา/รอยละ (ของพื้นที่)
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

6

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น และพื้นที่สวน

-

80

30

15

10

-

-

-

-

-

-

-

-

7

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

-

70

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

รานอาหาร (Grand Beer Plaza)

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

60

70

70

3

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP.
Place)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

50

100

100

4

พื้นที่กําลังกอสราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

40

90

95

24

รานอาหาร (โรงเบียร บูรพา)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

26

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

35

27

บานพักอาศัย-รานคา ชั้นเดียว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

100

28

อาคารพั ก อาศั ย รวมแบบให เ ช า ขนาดความสู ง 4 ชั้ น
(วรรณา เพลส)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

4-127

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-127

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.4-2 (ตอ 1)
ทิศ

ตะวันตก

สัญลักษณ
ผูที่ไดรับ
ผลกระทบ

หมายเลข / บริเวณพื้นที่ขางเคียง
ที่เกิดผลกระทบดานการบดบังแสงแดด

ชวงเวลา/รอยละ (ของพื้นที่)
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

29

บานพักอาศัยชั้นเดียว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

30

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 4 ชั้น (แมชิต
อพารเมนท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

31

อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 5-7 ชั้น (Nova Park)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

4-128

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-128

N

¿

แนวแดดเวลา 06.00 น.
14

11

15

16

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8
6

พื้นที่โครงการ

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

N

¿

แนวแดดเวลา 07.00 น.
14

11

15

16

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

พื้นที่โครงการ

6

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5

29 พื้นที่วาง

31
32

พื้นที่วาง
33

35

30

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน
7 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้
8 รานอาหาร (Grand Beer Plaza)

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4 - 5 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 06.00-07.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-129

N

¿

แนวแดดเวลา 08.00 น.
14

11

16

15

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8
6

พื้นที่โครงการ

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน
7 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้

N

¿

แนวแดดเวลา 09.00 น.
14

11

15

16

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

พื้นที่โครงการ

6

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5

29 พื้นที่วาง

31
32

พื้นที่วาง
33

35

30

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-6 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 8.00-9.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-130

N

¿

แนวแดดเวลา 10.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8
6

พื้นที่โครงการ

24

พื้นที่วาง

28

27

3

25

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

ะมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน

N

¿

แนวแดดเวลา 11.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8
6

พื้นที่โครงการ

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

ะมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-7 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 10.00-11.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-131

N

¿

แนวแดดเวลา 12.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8
6

พื้นที่โครงการ

24

พื้นที่วาง

28

27

3

25

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

ะมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง

31
32

พื้นที่วาง
33

35

30

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

N

¿

แนวแดดเวลา 13.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8
6

พื้นที่โครงการ

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ะมาณ 5
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

29 พื้นที่วาง

เมตร

30

31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-8 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 12.00-13.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-132

N

¿

แนวแดดเวลา 14.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8
6

พื้นที่โครงการ

24

พื้นที่วาง

28

27

3

25

ะมาณ 5
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

35

เมตร

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

N

¿

แนวแดดเวลา 15.00 น.
14

11

15

16

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8
6

พื้นที่โครงการ

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)
4 พืน้ ที่กําลังกอสราง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-9 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอน (ชวงเวลา 14.00-15.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-133

N

¿

แนวแดดเวลา 16.00 น.
14

11

16

15
13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

พื้นที่โครงการ

6

25
24

พื้นที่วาง

28

27

3

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

ะมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)
4 พืน้ ที่กําลังกอสราง

N

¿

แนวแดดเวลา 17.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

พื้นที่โครงการ

6

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

35

ะมาณ 5 เมตร

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

26 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้

3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)

27 บานพักอาศัย-รานคา ชัน้ เดียว

4 พืน้ ที่กําลังกอสราง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-10 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอ น (ชวงเวลา 16.00-17.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-134

N

¿

แนวแดดเวลา 18.00 น.
14

11

16

15
13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

25

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง

35

ะมาณ 5 เมตร

33

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)
4 พืน้ ที่กําลังกอสราง
24 รานอาหาร (โรงเบียร บูรพา)
26 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้
27 บานพักอาศัย-รานคา ชัน้ เดียว
28 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 4 ชัน้ (วรรณา เพลส)
29 บานพักอาศัยชั้นเดียว
30 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 4 ชัน้ (แมชิต อพารเมนท)
31 อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 5-7 ชั้น (Nova Park)

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-11 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูรอ น (ชวงเวลา 18.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-135

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(3.2) ฤดูฝน
-

ชวงเวลา 06.00 - 10.00 น.

ในชวงเวลา 06.00 น. อาคารโครงการจะไมสงผลกระทบดานการบดบังแสง
ตออาคารขางเคียงแตอยางใด สําหรับในชวงเวลา 07.00-10.00 น. อาคารโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบดานการ
บดบังแสงแดดตออาคารขางเคียงดานทิศตะวันตก ไดแก กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น และพื้นที่วาง
รอการใช ป ระโยชน โดยช ว งเวลาดั ง กล า วมี ลั ก ษณะเป น แสงแดดอ อ น กล า วคื อ ความร อ นจะไม รุ น แรง
โดยพระอาทิตยทํามุมต่ํากับทองฟา ทําใหเกิดเงายาวของอาคารโครงการทอดตัวไปยังพื้นที่วางดังกลาว (ดูรูปที่
4.2.4-12 ถึง 4.2.4-14 และตารางที่ 4.2.4-3 ประกอบ)
-

ชวงเวลา 11.00 - 13.00 น.

ในชวงเวลา 11.00 – 13.00 น. อาคารโครงการจะไมสงผลกระทบดานการบด
บังแสงตออาคารขางเคียงแตอยางใด เนื่องจากเงาของอาคารจะอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น (ดูรูปที่ 4.2.4 - 14
และ 4.2.4-15 และตารางที่ 4.2.4-3 ประกอบ)
-

ชวงเวลา 14.00 – 18.00 น.

ในชวงเวลา 14.00-15.00 น. อาคารโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบดานการ
บดบังแสงแดดตออาคารขางเคียงดานทิศตะวันออก ไดแก กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2
หลัง พื้นที่วางรอการใชประโยชน อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(SP. Place) ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร พื้นที่กําลังกอสราง บานพักอาศัย ขนาด
ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้น (วรรณาเพลส) พื้นที่วางรอการใชประโยชน
อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 4 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โรงเบียรบูรพา รานคา (Family Mart)
และรานอาหาร (ดูรูปที่ 4.2.4 - 16 ถึง 4.2.4 – 18 และตารางที่ 4.2.4-3 ประกอบ)
ทั้งนี้ สามารถสรุปการประเมินผลกระทบดานการบดบังแสง ตอพื้นที่ขางเคียงใน
ฤดูฝนได ดังแสดงในตารางที่ 4.2.4-3

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-136

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

รูปที่ 4.2.4-12 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 06.00 - 07.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-13 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 08.00 - 09.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-14 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 10.00 - 11.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-15 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-16 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 14.00 - 15.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-17 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 16.00 - 17.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-18 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 18.00 น.)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-137

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.4-3 สรุปผลกระทบดานการบดบังแสงแดดตอพื้นที่ขางเคียงของโครงการ ตามชวงเวลาตางๆ (ฤดูฝน)

ทิศ

ตะวันออก

ตะวันตก

สัญลักษณ
ผูที่ไดรับ
ผลกระทบ

หมายเลข / บริเวณพื้นที่ขางเคียง
ที่เกิดผลกระทบดานการบดบังแสงแดด

ชวงเวลา/รอยละ (ของพื้นที่)
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

6

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น และพื้นที่สวน

-

90

30

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

7

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

-

70

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

รานอาหาร (Grand Beer Plaza)

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

75

80

80

3

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP.
Place)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

70

95

95

4

พื้นที่กําลังกอสราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

25

85

80

26

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

27

บานพักอาศัย-รานคา ชั้นเดียว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

80

4-138
บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-138

N

¿

แนวแดดเวลา 06.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

28

27

3

25

ะมาณ 5
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

เมตร

30

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

พื้นทีข่ างเคียงโครงการที่ไดรบั ผลกระทบ

N

¿

แนวแดดเวลา 07.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8
6

พื้นที่โครงการ

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน
7 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้
8 รานอาหาร (Grand Beer Plaza)

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4 - 12 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 06.00-07.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-139

N

¿

แนวแดดเวลา 08.00 น.
14

11

15

16

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

พื้นที่โครงการ

6

24

พื้นที่วาง

28

27

3

25

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน
7 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้

N

¿

แนวแดดเวลา 09.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

25

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

35

ะมาณ 5 เมตร

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-13 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 08.00-09.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-140

N

¿

แนวแดดเวลา 10.00 น.
14

11

16

15
13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8
6

พื้นที่โครงการ

24

พื้นที่วาง

28

27

3

25

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

ะมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน

N

¿

แนวแดดเวลา 11.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8
6

พื้นที่โครงการ

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

ะมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

พื้นทีข่ างเคียงโครงการที่ไดรบั ผลกระทบ

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-14 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 10.00-11.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-141

N

¿

แนวแดดเวลา 12.00 น.
14

11

16

15
13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8
6

พื้นที่โครงการ

24

พื้นที่วาง

28

27

3

25

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

ะมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

N

¿

แนวแดดเวลา 13.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-15 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 12.00-13.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-142

N

แนวแดดเวลา 14.00 น.

¿

14

11

16

15
13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

28

27

3

25

ะมาณ 5
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

เมตร

30

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

พื้นทีข่ างเคียงโครงการที่ไดรบั ผลกระทบ

N

¿

แนวแดดเวลา 15.00 น.
14

11

15

16

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5

29 พื้นที่วาง

31
32

พื้นที่วาง

35

30

33

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)
4 พืน้ ที่กําลังกอสราง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-16 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 14.00-15.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-143

N

¿

แนวแดดเวลา 16.00 น.
14

11

16

15

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

28

27

3

25

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)

N

4 พืน้ ที่กําลังกอสราง

¿

แนวแดดเวลา 17.00 น.
14

11

15

16

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

26 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้

3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)

27 บานพักอาศัย-รานคา ชัน้ เดียว

4 พืน้ ที่กําลังกอสราง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-17 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 16.00-17.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-144

N

แนวแดดเวลา 18.00 น.

¿

14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

25

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง

35

ะมาณ 5 เมตร

33

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น
3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)
4 พืน้ ที่กําลังกอสราง
26 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้
27 บานพักอาศัย-รานคา ชัน้ เดียว

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-18 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูฝน (ชวงเวลา 18.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-145

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(3.3) ฤดูหนาว
-

ชวงเวลา 06.00 - 10.00 น.

ในชวงเวลา 06.00 น. อาคารโครงการจะไมสงผลกระทบดานการบดบังแสง
ตออาคารขางเคียงแตอยางใด สําหรับในชวงเวลา 07.00-11.00 น. อาคารโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบดานการ
บดบังแสงแดดตออาคารขางเคียงดานทิศตะวันตก ไดแก กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น พื้นที่วางรอ
การใชประโยชน อาคารพาณิชย ขนาดความสูง 3 ชั้น ธนาคารกรุงเทพ และอาคารโรงแรม (Grand Sole Hotel)
และดานทิศเหนือ ไดแก กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel
& Resort) (ดูรูปที่ 4.2.4-19 ถึง 4.2.4-21 และตารางที่ 4.2.4-4 ประกอบ)
-

ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น.

ในชวงเวลา 12.00 – 13.00 น. อาคารโครงการจะไมสงผลกระทบดานการบด
บังแสงตออาคารขางเคียงแตอยางใด เนื่องจากเงาของอาคารจะอยูภายในพื้นที่โครงการ และถนนพัทยาสายสองซอย
4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร (ดูรูปที่ 4.2.4 - 22 และตารางที่ 4.2.4-4 ประกอบ)
-

ชวงเวลา 14.00 – 18.00 น.

ในชวงเวลา 14.00-17.00 น. อาคารโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบดานการ
บดบังแสงแดดตออาคารขางเคียงดานทิศตะวันออก ไดแก กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2
หลัง พื้นที่วางรอการใชประโยชน อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(SP. Place) พื้นที่กําลังกอสราง บานพักอาศัยชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้น
(วรรณาเพลส) โรงเบียรบูรพา และรานเสริมสวย และดานทิศเหนือ ไดแก กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง
3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel & Resort) สําหรับเวลา 18.00 น. อาคารโครงการจะ
ไมสงผลกระทบดานการบดบังแสงตออาคารขางเคียงแตอยางใด (ดูรูปที่ 4.2.4 - 23 ถึง 4.2.4 – 25 และตารางที่
4.2.4-4 ประกอบ)
ทั้งนี้ สามารถสรุปการประเมินผลกระทบดานการบดบังแสง ตอพื้นที่ขางเคียงใน
ฤดูหนาวได ดังแสดงในตารางที่ 4.2.4-4

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-146

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

รูปที่ 4.2.4-19 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 06.00 - 07.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-20 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 08.00 - 09.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-21 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 10.00 - 11.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-22 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-23 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 14.00 - 15.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-24 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 16.00 - 17.00 น.)
รูปที่ 4.2.4-25 ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 18.00 น.)

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-147

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.4-4 สรุปผลกระทบดานการบดบังแสงแดดตอพื้นที่ขางเคียงของโครงการ ตามชวงเวลาตางๆ (ฤดูหนาว)

ทิศ
เหนือ

ตะวันออก

ตะวันตก

สัญลักษณ
หมายเลข / บริเวณพื้นที่ขางเคียง
ผูที่ไดรับ
ที่เกิดผลกระทบดานการบดบังแสงแดด
ผลกระทบ
1
กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น (Leelawadee
Lagoon Hotel & Resort)

ชวงเวลา/รอยละ (ของพื้นที่)
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
-

15

30

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น และพื้นที่สวน

-

75

45

20

10

-

-

-

-

-

-

-

-

7

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

-

100 100

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

รานอาหาร (Grand Beer Plaza)

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

อาคารพาณิชย ขนาดความสูง 3 ชั้น

-

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

ธนาคารกรุงเทพ

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

อาคารพาณิชยชั้นเดียว

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

-

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

100

100

-

3

อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP.
Place)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

95

100

-

4

พื้นที่กําลังกอสราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

20

30

-

4-148

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

4-148

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

ตารางที่ 4.2.4-4 (ตอ 1)
ทิศ

สัญลักษณ
ผูที่ไดรับ
ผลกระทบ

ตะวันตก

24

รานอาหาร (โรงเบียร บูรพา)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

25

รานเสริมสวย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

26

บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

27

บานพักอาศัย-รานคา ชั้นเดียว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

28

อาคารพั ก อาศั ย รวมแบบให เ ช า ขนาดความสู ง 4 ชั้ น
(วรรณา เพลส)

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

-

หมายเลข / บริเวณพื้นที่ขางเคียง
ที่เกิดผลกระทบดานการบดบังแสงแดด

4-149

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด

ชวงเวลา/รอยละ (ของพื้นที่)
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

4-149

N

แนวแดดเวลา 06.00 น.

¿

11

16

15

14

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8
6

พื้นที่โครงการ

24

พื้นที่วาง

28

27

3

25

ะมาณ 5
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

เมตร

30

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

N

¿

แนวแดดเวลา 07.00 น.
14

11

16

15

17

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ

6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

พื้นที่โครงการ

3

35

10 ธนาคารกรุงเทพ

28

27

29 พื้นที่วาง

33

11 อาคารพาณิชยชั้นเดียว

30

31
32

พื้นที่วาง

7 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้
8 รานอาหาร (Grand Beer Plaza)
9 อาคารพาณิชย ขนาดความสูง 3 ชั้น

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

25
24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่วาง

1 กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชัน้
(Leelawadee Lagoon Hotel& Resort

พื้นที่วาง

12 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้
13 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4 -19 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 06.00-07.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-150

N

¿

แนวแดดเวลา 08.00 น.
15

14

11

16

13

12

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน
7 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้

25
24

พื้นที่วาง

6

1 กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชัน้
(Leelawadee Lagoon Hotel& Resort

28

27

3

พื้นที่โครงการ ถนนสาธารณะ เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร
4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

¿

31
32

พื้นที่วาง
33

35

N

30

พื้นที่วาง

แนวแดดเวลา 09.00 น.
14

11

15

16

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

พื้นที่โครงการ

3

1 กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชัน้
(Leelawadee Lagoon Hotel& Resort
6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน
7 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้

25
24

พื้นที่วาง

6

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-20 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 08.00-09.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-151

N

¿

แนวแดดเวลา 10.00 น.
พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
14

11

16

15
13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

1 กลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชัน้
(Leelawadee Lagoon Hotel& Resort

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

28

27

3

25
24

พื้นที่วาง

6

6 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชัน้ และพืน้ ที่สวน

พื้นที่โครงการถนนสาธารณะ เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร
4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

29 พื้นที่วาง

¿

31
32

พื้นที่วาง
33

35

N

30

พื้นที่วาง

แนวแดดเวลา 11.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

25

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง

35

ะมาณ 5 เมตร

33

พื้นที่วาง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-21 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 10.00-11.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-152

N

แนวแดดเวลา 12.00 น.

¿
14

11

16

15

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

25
24

พื้นที่วาง

6

28

27

3

พื้นที่โครงการ

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

30

29 พื้นที่วาง

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

N

¿

แนวแดดเวลา 13.00 น.
14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

พื้นที่โครงการ

6

26

24

พื้นที่วาง
3

25

28

27

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

ะมาณ 5 เมตร

29 พื้นที่วาง

30
31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-22 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 12.00-13.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-153

N

¿

แนวแดดเวลา 14.00 น.
พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
14

11

16

15

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

17

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

25
24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

28

27

3

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

30

29 พื้นที่วาง

31
32

พื้นที่วาง
33

35

พื้นที่วาง

N

¿

แนวแดดเวลา 15.00 น.
14

11

15

17

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ

16

2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

พื้นที่โครงการ

3

4 พืน้ ที่กําลังกอสราง

24

พื้นที่วาง

6

25

3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา
ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-23 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 14.00-15.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-154

N

¿

แนวแดดเวลา 16.00 น.
14

11

16

15
13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8

25

6

28

27

3

พื้นที่โครงการ

ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง 5

พื้นที่วาง

ะมาณ 5 เมตร

30

29 พื้นที่วาง

31
32

พื้นที่วาง
33

35

N

พื้นที่วาง

แนวแดดเวลา 17.00 น.

¿

14

11

15

พืน้ ที่ขางเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

16

17

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

18 19
20

13

12

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

26

2

8
6

พื้นที่โครงการ

28

27

4
พื้นที่วาง 5

29 พื้นที่วาง

4 พืน้ ที่กําลังกอสราง
24 รานอาหาร (โรงเบียร บูรพา)
25 รานเสริมสวย
27 บานพักอาศัย-รานคา ชัน้ เดียว

30

31

28 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 4 ชัน้
(วรรณา เพลส)

32

พื้นที่วาง

35

3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น
(SP. Place)

26 บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชัน้

24

พื้นที่วาง
3

25

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

พื้นที่วาง

3 อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา
ขนาดความสูง 5 ชั้น (SP. Place)
4 พืน้ ที่กําลังกอสราง

24

พื้นที่วาง

2 กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น

33

พื้นที่วาง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-24 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 16.00-17.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-155

N

¿

แนวแดดเวลา 18.00 น.

14

11

15

16

13

12

17
18 19
20

พื้นที่วาง

พื้นที่วาง

21

10

1

22

พื้นที่วาง
9

23

ถนนซอยพัทยากลางซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร

7

2

8

26

24

พื้นที่วาง

6

พื้นที่โครงการ

3

25

28

27

ะมาณ 5 เมตร
ถนนสาธารณะ เขตทางกวางปร

4
พื้นที่วาง

พื้นที่วาง 5
35

29 พื้นที่วาง

30

31
32

พื้นที่วาง
33

พื้นที่วาง

ไมมีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-25 : ผลกระทบจากการบดบังแสงในฤดูหนาว (ชวงเวลา 18.00 น.)
5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

หนา : 4-156

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

จากการประเมินการบดบังแสงของอาคารโครงการ จะเห็นไดวาการบดบังแสงของโครงการ
ที่มีตอพื้นที่ขางเคียง จะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่พระอาทิตยทํามุมต่ํากับทองฟา ไดแก ชวงเวลา 6.00-10.00 น. และ
14.00 - 17.00 น. เนื่องจากเงาของอาคารโครงการทอดตัวไปยังพื้นที่ขางเคียงในระยะทางยาว แตทั้งนี้ การบดบัง
แสงในแตละพื้นที่เกิดขึ้นเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในแตละวันเทานั้นตามการเคลื่อนของดวงอาทิตยมิไดบดบังพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน
(4) การบดบังทิศทางลม
การประเมินผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการ ตอกลุมบานพักอาศัย
และอาคารพักอาศัยขางเคียง สามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามทิศทางลมในชวงเดือนตาง ๆ ดังนี้
(4.1) ชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม
พื้นที่โครงการจะไดรับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศใต ซึ่งมีความเร็วลมอยูในชวง
2.1-2.4 เมตร/วินาที โดยกระแสลมจะพัดผานพื้นที่วางรอการใชประโยชน หองเชาชั้นเดียว จํานวน 3 หลัง
ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวางประมาณ 4.5 เมตร และกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น มายัง
พื้นที่โครงการ และผานไปยังกลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee Lagoon
Hotel & Resort) ดานทิศเหนือ (ดูรูปที่ 4.2.4-26 ประกอบ)
(4.2) ชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน
พื้นที่โครงการจะไดรับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต ซึ่งมีความเร็ว
ลมอยูในชวง 1.9-3 เมตร/วินาที โดยลมจะพัดผานกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น หองเชา ชั้นเดียว
จํานวน 3 หลัง ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวางประมาณ 4.5 เมตร และกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง
1-2 ชั้น มายังพื้นที่โครงการ และผานไปยังกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2 หลัง พื้นที่วาง
รอการใชประโยชน อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (SP. Place)
ถนนสาธารณะประโยชน เขตทางกวางประมาณ 5 เมตร และพื้นที่กําลังกอสราง ซึ่งอยูดานทิศตะวันออกของ
โครงการ (ดูรูปที่ 4.2.4-27 ประกอบ)
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(4.3) ชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม
พื้นที่โครงการจะไดรับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ความเร็วลมอยูในชวง 2-3.4 เมตร/วินาที โดยลมจะพัดผานกลุมอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6
อาคาร (Leelawadee Lagoon Hotel & Resort) ถนนพัทยาสายสองซอย 4 เขตทางกวางประมาณ 8 เมตร บานพัก
อาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2 หลัง และพื้นที่วางรอการใชประโยชน มายังพื้นที่โครงการ และผาน
ไปยังกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น หองเชา ชั้นเดียว จํานวน 3 หลัง ถนนสาธารณะประโยชน
เขตทางกวางประมาณ 4.5 เมตร และกลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ซึ่งอยูดานทิศตะวันตก และทิศใต
ของโครงการ (ดูรูปที่ 4.2.4-28 ประกอบ)
ทั้งนี้ จากตําแหนงที่ตั้งอาคารโครงการ พบวา จะกีดขวางทิศทางลมที่จะพัดไปยัง
พื้นที่ดานทิศเหนือ ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม จะกีดขวางทิศทางลมที่จะพัดไปยังพื้นที่ดานทิศตะวันออก
ในชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน และจะกีดขวางทิศทางลมที่จะพัดไปยังพื้นที่ดานทิศตะวันตก และทิศใต ในชวง
เดือนตุลาคมถึงมกราคม แตทั้งนี้ ผลกระทบดังกลาวจะอยูในระดับที่ไมรุนแรงนัก เนื่องจาก ในการวางผังโครงการ
ไดออกแบบใหอาคารโครงการแตละอาคาร มีระยะหางกันประมาณ 6 เมตร และมีระยะถอยรนจากแนวเขตที่ดิน
ประมาณ 6-24 เมตร ซึ่งทําใหมีชองวางระหวางอาคารภายในโครงการ และชองวางระหวางอาคารโครงการกับพืน้ ที่
ขางเคียงมากพอที่จะใหลมสามารถพัดไปยังพื้นที่โดยรอบไดโดยสะดวก ดังนั้น จึงคาดวาการกอสรางโครงการจะ
ไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานการบดบังทิศทางลม
รูปที่ 4.2.4-26 แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม
รูปที่ 4.2.4-27 แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
รูปที่ 4.2.4-28 แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม
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ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-26 : แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม
4-159

5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-27 : แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
4-160

5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

ชื่อโครงการ : กรองทอง วิลลา
รูปที่ 4.2.4-28 : แบบจําลองการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
4-161

5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ที่มา : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

(5) การบดบังคลื่นโทรทัศน
ในการดําเนินโครงการซึ่งเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก
อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น ซึ่งตัวอาคาร
โครงการอาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเขมสัญญาณโทรทัศนลง สงผลใหภาครับ
ของโทรทัศนไดรับสัญญาณที่มีความเขมลดลง ดังแสดงรายละเอียดดังนี้
คลื่นโทรทัศนมีความถี่ในชวง 108 – 1012 เฮิรตซ จะไมสะทอนที่ชั้นบรรยากาศไอโอ
โนสเฟยร แตจะทะลุผานชั้นบรรยากาศไปนอกโลก มีประโยชนในการสื่อสาร โดยในการถายทอดสัญญาณ
โทรทัศนจะตองมีสถานีถายทอดเปนระยะๆ เพราะสัญญาณจะเดินทางเปนเสนตรง และผิวโลกมีความโคง (ดูรูป
ที่ 4.2.4-29 ประกอบ) ดังนั้น สัญญาณจึงไปไดไกลสุดเพียงประมาณ 80 กิโลเมตรบนผิวโลก ทั้งนี้ เนื่องจาก
คลื่นโทรทัศนมีความยาวคลื่นสั้น จึงไมสามารถเลี้ยวเบนออมผานสิ่งกีดขวางใหญๆ ได ดังนั้น เมื่อคลื่น
โทรทัศนกระทบกับอาคารจะทําใหภาพถูกรบกวน เนื่องจากคลื่นสะทอนจากอาคารเกิดการแทรกสอดกับคลื่นที่
สงมาจากสถานีแลวเขาเครื่องรับพรอมกัน ทําใหไมสามารถรับภาพไดชัดเจนหรือเกิดเงาซอนทับของภาพ
ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน โครงการ
จะทําหนังสือแจงผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเปนผูที่ไดรับผลกระทบดาน
การบดบังคลื่น สัญญาณโทรทัศนจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มกอสราง เพื่อใหผูพัก อาศัย ที่อยูใกลเ คีย ง
โครงการที่ไดรับผลกระทบดังกลาวสามารถติดตอกับโครงการได โดยโครงการจะดําเนินการติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมใหกับผูที่ไดรับผลกระทบเหลานี้ทันทีที่ไดรับแจง รวมทั้งจะดําเนินการปรับจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมใหกับบานพั กอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยูแลว และไดรับผลกระทบจากอาคารโครงการ
ซึ่งเงื่อนไขในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โครงการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยความรับผิดชอบจะ
สิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการเปดดําเนินการ
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

รูปที่ 4.2.4-29 ลักษณะการถายทอดสัญญาณโทรทัศน
ที่มา :

สมศั ก ดิ์ ป ญ ญาแก ว . ไฟฟ า อิ เ ลคทรอนิ ก ส เ บื้ อ งต น ฟ สิ ก ส ร าชมงคล. ภาควิ ช าฟ สิ ก ส คณะวิ ท ยาศาสตร , มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล. 2536, หนา 243.
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ กรองทอง วิลลา
บริษทั กรองทอง วิลลา จํากัด

4.3 สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับตารางสรุปผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ แสดงไวในตารางที่ 4.3-1
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ตารางที่ 4.3-1 สรุปผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมของโครงการ กรองทอง วิลลา
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและ
คุณคาตาง ๆ ที่มีตอมนุษย

ชวงเวลาการกอสราง
สูง

1. ทรัพยากรทางกายภาพ
- ลักษณะภูมิประเทศ
- ดินและการชะลางพังทลาย
- ทรัพยากรน้ํา
- คุณภาพอากาศ
- เสียงและการสั่นสะเทือน
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพทางบก
- ทรัพยากรชีวภาพทางน้ํา
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
- แหลงน้ําใช
- การใชไฟฟา
- ขยะมูลฝอย
- การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
- การปองกันอัคคีภัย
- การคมนาคม
- การใชประโยชนที่ดิน

ผลดี
ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ชวงเวลาเปดดําเนินการ
ผลเสีย
ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ผลดี
ปานกลาง

ต่ํา

สูง

X
X
X

ผลเสีย
ปานกลาง

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

ต่ํา

X
X
X
X
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ตารางที่ 4.3-1 (ตอ 1)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและ
คุณคาตาง ๆ ที่มีตอมนุษย

ชวงเวลาการกอสราง
สูง

4. คุณคาคุณภาพชีวิต
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- อนามัยและความปลออดภัย
- สาธารณสุข
- สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

ผลดี
ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ชวงเวลาเปดดําเนินการ
ผลเสีย
ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ผลดี
ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ผลเสีย
ปานกลาง

X
X
X
X

ต่ํา
X
X
X

X
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บทที่ 5
มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

.
รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการ กรองทอง วิลลา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

การดําเนินการโครงการ กรองทอง วิลลา จะกอใหเกิดผลกระทบทางดานบวก (ผลดี) ตอทรัพยากร
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก ผลกระทบตอเศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบดานลบ (ผลเสีย) ซึ่งไดแก ผลกระทบ
ตอการระบายน้ํา การจัดการมูลฝอย คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ การคมนาคมขนสง คุณภาพชีวิตในดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย สําหรับผลกระทบดานลบจําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบ
โดยทั่วไป มีการกําหนดโดยการใชขอมูลของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการตอ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม ทั้งระยะกอสรางและระยะดําเนินการ ซึ่งมาตรการที่กําหนดขึ้นจะชวยบรรเทา หรือลด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว และการกําหนดมาตรการตองอยูภายใตเงื่อนไขที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และมีความเปนไปได เพื่อเปนแนวทางในการแกไขและลดความรุนแรงของผลกระทบใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
มาตรการลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สามารถแบงไดเปน 2 ชวง คือ ชวงกอสรางและชวง
ดําเนินการของโครงการ โดยอางอิงตามแนวทางการศึกษาดานผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากบทที่ 4 โดย
โครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ในดานคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย
การจัดการมูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนสําคัญ ดังแสดงในตารางที่ 5-1
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันแกไข/ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการ กรองทอง วิลลา
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1. ชวงการกอสราง
1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โครงการปจจุบัน เปนบานพักอาศัยชั้นเดียว บอน้ํา และ

1. จัดทํารั้วทึบโดยรอบแนวเขตที่ดิน สูงไมนอยกวา 6 ม.

พื้นที่วางรอการใชประโยชน ซึ่งตองมีการรื้อถอนกอนดําเนินการ

2. ดูแลบริเวณพื้นที่กอสรางใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย

- จัดใหมีเจาหนาที่คอยสังเกตการณเฝาระวังและ
รับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดจากการกอสราง หากพบ

กอสราง และหลังจากที่รื้อถอนบานพักอาศัยชั้นเดียวแลวเสร็จ

วามีเรื่องรองเรียนตองจัดเจาหนาที่เขาตรวจสอบ

โครงการจะปรับพื้นที่โครงการ โดยระดับความสูงของดินบริเวณ

และแกไขปญหาที่พบโดยทันที

พื้นที่โครงการจะสูงกวาถนนพัทยาสายสองซอย 4 ประมาณ 0.5 ม.
ซึ่งเปนระดับที่ไมแตกตางกันมากนัก สวนการขุดดินจะมีการขุด
เพื่อกอสรางฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคใตดิน ซึ่งอาจมี
ผลทําใหลักษณะภูมปิ ระเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปบางแตไมมากนัก
และผลกระทบดังกลาวจะเปนผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในชวง
กอสรางเทานั้น ดังนั้น จึงถือไดวากิจกรรมในชวงกอสราง จะไม
สงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสภาพภูมิประเทศ
1.1.2 คุณภาพอากาศ
1) ฝุนละออง

ผลกระทบดานฝุนละออง จะเกิดขึ้นจากการกอสรางอาคาร และ
ระบบสาธารณูปโภค การใชเครื่องมือกลขนาดหนัก โดยมีปริมาณ
ฝุนละอองที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมระหวางการกอสราง มีปริมาณ

1. จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน ความสูงไมนอยกวา 6 ม. และดูแล
รักษารั้วใหอยูในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาการกอสราง
2. ติดตั้งผาใบทึบรอบอาคารโครงการในแตละชั้น และดูแลรักษาให

0.005 มก./ลบ.ม. ซึ่งเปนปริมาณที่คอนขางต่ํา และถือไดวาไมทําให

อยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง

คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เนื่องจากมีคาไมเกิน

ไปยังอาคารที่อยูขางเคียง

มาตรฐานคุณภาพอากาศซึ่งกําหนดไวเทากับ 0.330 มก./ลบ.ม.
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นอกจากนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม พบวา

3. ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงดิน วัสดุกอสราง หิน ทราย เพื่อ
ปองกันการรวงหลนลงบนถนน

1. จัดใหมีเจาหนาที่คอยสังเกตการณ เฝาระวัง
และรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดจากการกอสราง
หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองจัดเจาหนาที่เขา
ตรวจสอบ และแกไขปญหาที่พบโดยทันที
2. จัดใหมีการตรวจวัดฝุนละอองภายในพื้นที่
โครงการตลอดระยะเวลาการกอสราง

ตารางที่ 5-1 (ตอ 1)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สวนใหญมีขอหวงกังวลในเรื่องฝุนละอองในชวงกอสราง ดังนั้น
โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบจาก
ฝุนละอองตอชุมชนขางเคียงที่อยูโดยรอบ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
4. ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิดฝุน
ตลอดระยะเวลากอสราง
5. การกระทําใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดมลภาวะ ตองจัดทําในพื้นที่ที่คลุม
ผาใบ หรือในหองที่มีหลังคา และผนังปดดานขางอีก 3 ดาน
6. ทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูถนน โดยทําเปนบอลางลอ
รถมีเหล็กรูปสามเหลี่ยม ทั้งทางขึ้นและลง เพื่อขูดดินออกจากลอรถ
7. จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลน
อยูบริเวณทางเขา - ออกโครงการ ตลอดจนพื้นที่ขางเคียง โดยใน
กรณีที่มีเศษดินเปยกตกหลนตองทําความสะอาดโดยใชน้ําฉีด และ
กวาดพื้นใหสะอาดโดยทันที
8. จัดเทคนิคการกอสรางใหเปนระบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่มี
การหลอคอนกรีตในพื้นที่กอ สรางนอยที่สุด
9. บริเวณปากทางเขา - ออก ตองปดตลอดเวลา เปดเฉพาะเมื่อมี
รถเขา - ออก และรักษาพื้นผิวใหสะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย
หรือฝุน ตกคางจนการกอสรางแลวเสร็จ
10. หากมีพื้นที่ในโครงการ ที่ไมมีการใชงานในกิจกรรมการกอสราง
เปนเวลา 3 เดือน ตองดําเนินการปลูกหญา ชวยลดการฟุงกระจาย
ของฝุน
11. ในการกองวัสดุที่มีฝุนหรือเศษวัสดุที่เหลือใช ตองปดหรือคลุมดวย
ผาใบดานบนและดานขางอีก 3 ดาน ใหมิดชิด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 2)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
12. จัดใหมีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่กอสราง โดยกองวัสดุ
เทาที่จําเปน และเมื่อเปดหนาดินแลวตองปดหนาดินดวยคอนกรีต
หรือยางแอสฟลต ทันทีที่ไมมีความจําเปนตองทํางานที่ผิวพื้น
13. ไมกองหรือกักเศษวัสดุที่เหลือใชไวที่หนางาน โดยจัดใหมีรถ
บรรทุกมารับไปกําจัด
14. จัดหาแผนเหล็กอยางหนา ปูใหทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผานภายใน
พื้นที่กอสรางเพื่อปองกันรถจมโคลนในชวงฝนตก
15. กําหนดความเร็วยานพาหนะที่ใชขนสงดิน วัสดุกอสราง ใหมี
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
บนผิวจราจร
16. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียน
ที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองแกปญหาโดยทันที
17. ตรวจวัดฝุนละอองภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการ
กอสรางหากมีปริมาณฝุนละอองเกินกวาคามาตรฐานที่กําหนด
ใหรีบหาสาเหตุและดําเนินการแกไขโดยเร็วที่สุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 3)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

2) มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศที่เกิดในชวงกอสรางโครงการ สวนมากจะเกิด
จากกาซที่เกิดจากทอไอเสียของรถขนสงดิน วัสดุกอสราง รับ-สง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. ไมติดเครื่องยนตไวขณะที่ไมไดปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบเครื่องจักรกลและเครื่องยนตที่ใชในการกอสราง และ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- จัดใหมีเจาหนาที่คอยสังเกตการณเฝาระวังและ
รับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดจากการกอสราง หากพบ

คนงาน และเครื่องจักรกลตาง ๆ ซึ่งปลอยกาซคารบอนมอนอกไซด

เครื่องยนตของรถที่ใชขนสงดิน วัสดุกอสราง และรับ-สงคนงาน

วามีเรื่องรองเรียนตองจัดเจาหนาที่เขาตรวจสอบ

(CO) สารไฮโดรคารบอน (HC) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx)

ใหอยูในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ

และแกไขปญหาที่พบโดยทันที

ออกไซดของซัลเฟอร (SOx) ฝุนละออง (TSP) และสารประกอบ
อัลดีไฮด (RCHO) จากทอไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงาน
ซึ่งคา Emission จากเครื่องจักรกลดังกลาว จะสงผลกระทบตอ
คุณภาพอากาศของพื้นที่ใกลเคียงไมมาก เนื่องจากจํานวนเที่ยวใน
การขนสงดิน วัสดุกอสราง และรับ - สงคนงานมีไมมากนัก และ
การทํางานของเครื่องจักรกลตางๆ ไมไดทํางานทั้งวันและไมได
ทํางานพรอมกันทั้งหมด ดังนั้น การกอสรางโครงการจึงไมสงผล
กระทบที่มีนัยสําคัญตอคุณภาพอากาศ
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 4)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ
1.1.3 เสียง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ระดับเสียงจากการกอสรางโครงการที่ผูพักอาศัยขางเคียงไดรับ

1. จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน สูงไมนอยกวา 6 ม.

จะมีระดับเสียงอยูในชวง 83 - 90 dB(A) โดยระดับเสียงดังที่รบกวน

2. กําหนดชวงเวลาการกอสรางฐานราก และกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด

มากที่สุดจะเกิดจากกิจกรรมการทําฐานราก ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นอยูใน
ระดับที่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชม. 70 dB(A)
ดังนั้น โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ดังกลาว

เสียงดัง ใหอยูในชวงเวลาตั้งแต 08.00-17.00 น. เทานั้น
3. ในการขนยายวัสดุอุปกรณ หรือวัสดุกอสรางลงจากรถ ตองทํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1. จัดใหมีเจาหนาที่คอยสังเกตการณ เฝาระวังและ
รับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดจากการกอสราง
หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองจัดเจาหนาที่เขา
ตรวจสอบและแกไขปญหาที่พบโดยทันที

ดวยความระมัดระวังไมใหเกิดเสียงดังรบกวนตอผูพักอาศัยขางเคียง 2. จัดใหมีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่
4. ไมเรงเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสราง หรือเครื่องยนตของรถที่
ใชขนสงวัสดุกอสรางใหเกิดเสียงดัง
5. จัดทําโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปดขึงชองวางดวยผาใบทึบ
โดยมีที่ยึดติดบนโครงสรางอาคารในแตละชั้น เพื่อปองกันผล
กระทบดานเสียง
6. ไมทํากิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมกันในเวลาเดียวกัน
7. ลดจํานวนของเครื่องจักรกลที่ใชงานในบริเวณที่อยูใกลเคียงกัน
8. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการกอสรางที่กอใหเกิดเสียง
รบกวนนอยที่สุด
9. อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปนครั้งคราว ตองดับเครื่อง
หรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
10 ใชอุปกรณ เครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดีเทานั้น
และตองไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอในระหวางการกอสราง
11. ใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสีระหวางชิ้นสวนของเครื่องจักร
12. ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มอี ัตราเร็วเกินไป
13. ควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดัง

โครงการ ตลอดระยะเวลาการกอสราง

5-6

ตารางที่ 5-1 (ตอ 5)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

14. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียน
ที่อาจเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองหาแนวทางแกปญหา
โดยทันที
1.1.4 ความสั่นสะเทือน ในการกอสรางอาคารโครงการจะใชเสาเข็มตอก ซึ่งความสั่น

1. กอนที่จะทําการกอสราง ตองจัดใหมีเจาหนาที่จากโครงการ และ

1. จัดใหมีเจาหนาที่คอยสังเกตการณ เฝาระวังและ

สะเทือนจะเกิดจากการตอกเสาเข็มที่มีพื้นที่หนาตัดมากๆ ทําให

บริษัทผูรับเหมา เขาไปแจงตอผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงโครงการ

รับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดจากการกอสราง

เกิดการเคลื่อนตัวของดินอันเกิดจากการที่เสาเข็มไปแทนที่

พรอมทั้งใหหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ควบคุมการกอสราง

หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองจัดเจาหนาที่เขา

และกอใหเกิดความเสียหายตออาคารขางเคียง อาทิเชน พื้นลาง

เพื่อใหสามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง และแจงกําหนดการ

ตรวจสอบ และแกไขปญหาที่พบโดยทันที

โกงขึ้น ผนังหรือโครงสรางแตกราว เปนตน จากการประเมิน

ตอกเสาเข็ม โดยระบุวัน ชวงเวลาที่จะตอกเสาเข็มใหทราบอยาง

2. จัดใหมีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายใน

พบวา อาคารที่อยูใกลโครงการมากที่สุดจะไดรับความสั่น

ชัดเจน

สะเทือนประมาณ 4.58 มม./วินาที ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบ

2. กําหนดชวงเวลาการทําฐานรากในชวงเวลา 08.00 - 17.00 น. เทานั้น

ที่มีนัยสําคัญตอการอยูอาศัยของประชนชนตามาตรฐานของ

3. ใชวิธีการเจาะนํา (Pre Bored) ตลอดความยาวเสาเข็ม เพื่อลดความ

German DIN 4150 (PPV < 5 มม./วินาที) อยางไรก็ตาม
โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบดาน
ความสั่นสะเทือน

สั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
4. ขุดคูน้ําขนาดความกวาง 1 ม. ความลึก 1 ม. ตลอดแนวเขตที่ดิน
ดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก เพื่อปองกันความสั่น
สะเทือน และการเคลื่อนตัวของดินสูพื้นที่ขางเคียง
5. จัดลําดับการตอกเสาเข็มของแตละอาคาร ใหเริ่มตอกเสาเข็มจาก
แถวที่ใกลกับกลุมบานพักอาศัย ทั้งดานทิศตะวันออก ทิศใต
และทิศตะวันตก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใกลโครงการมากที่สุด
6. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่
อาจเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียนตองหาแนวทางแกไขโดยทันที

พื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการทําเสาเข็ม
และฐานราก
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 6)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

7. จัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย
และทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสําเนาตารางกรมธรรม
ประกันภัยไวในบริเวณพื้นที่กอสราง
8. นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการ มาติดไวบริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมอง
เห็นไดงาย
9. จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด และควบคุมการ
กอสรางใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และสงผลกระทบตอ
ขางเคียงนอยที่สุด

1.1.5 การพังทลายของ
ดิน

การพังทลายของดินในชวงการกอสราง จะเกิดขึ้นจากการขุดเปด

1. ตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) บริเวณที่กอสรางงานระบบ

- จัดใหมีเจาหนาที่คอยสังเกตการณเฝาระวัง และ

หนาดินเพื่อวางฐานราก การกอสรางงานระบบที่ฝงอยูใตดิน เชน

ดานที่อยูติดกับแนวเขตที่ดิน สําหรับดานอื่นๆ ขุดดินใหมี

รับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดจากการกอสราง

ถังเก็บน้ําใตดิน บอเก็บน้ําสําหรับรดน้ําตนไม และบอหนวงน้ํา

ความลาดเอียง 1 : 1 (ทํามุม 45 องศากับแนวระนาบ)

หากพบวา มีเรื่องรองเรียน ตองจัดเจาหนาที่

เปนตน ดังนั้น โครงการตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

2. ในชวงการถอนเข็มกันพัง ตองรีบดําเนินการกลบรองที่เกิดจาก
การถอนเข็มกันพังดังกลาวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบใหแนน
เพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของดิน
3. จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิดและควบคุมการ
กอสรางใหถูกตองตามหลักวิศวกรรมและสงผลกระทบตอ
ขางเคียงนอยที่สุด

เขาตรวจสอบและแกไขปญหาที่พบโดยทันที
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 7)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
1.1.6 คุณภาพน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสราง ซึ่งมีปริมาณ 12 ลบ.ม./วัน จะได

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. จัดสรางหองสวมชาย-หญิง สําหรับคนงานกอสราง ไวบริเวณที่วาง

รับการบําบัดโดยใชถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบถังเกรอะ –

ดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนดานที่ติดกับพื้นที่สวน

ถังกรองไรอากาศ - ถังเติมอากาศ ซึ่งรองรับน้ําเสียไดปริมาณ 15

ของบานพักอาศัย จํานวน 20 หอง

ลบ.ม./วัน และน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดจะระบายออกสูทอระบายน้ํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปเดือนละ 1 ครั้ง

2. จัดใหมีถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบถังเกรอะ – ถังกรองไรอากาศ -

ริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม

ถังเติมอากาศ ที่สามารถรองรับน้ําเสียไดปริมาณ 15 ลบ.ม./วัน

เมืองพัทยาตอไป โดยโครงการมิไดระบายน้ําสูแหลงน้ําผิวดิน

บําบัดน้ําเสียจากคนงาน

โดยตรง ดังนั้น การกอสรางโครงการจึงไมสงผลกระทบที่มี

3. จัดใหมีคนงานดูแลรักษาความสะอาดหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ

นัยสําคัญตอคุณภาพน้ํา

4. ประสานใหเมืองพัทยา มาสูบตะกอนสวนเกินที่เกิดจากระบบบําบัด
น้ําเสียสําเร็จรูปไปกําจัดเปนประจํา
5. เมื่อกอสรางแลวเสร็จ ใหฝงกลบบริเวณที่กอสรางหองสวม
ใหเรียบรอย กอนจะนําพื้นที่ไปใชเปนพื้นที่อยางอื่น

1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางชีวภาพ

สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบดวย อาคารพัก

- ดําเนินการตามมาตรการปองกัน / ลดผลกระทบ ตอทรัพยากร

อาศัย สถานที่พักตากอากาศ โรงแรม กลุมบานพักอาศัย พื้นที่กําลัง

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่น

กอสราง รานคา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน เปนตน ระบบ

สะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ํา และคุณคาการใช

นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดไดวาเปนระบบนิเวศวิทยา

ประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

สังคมเมืองไมมีสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่สําคัญทางเศรษฐกิจหรือควรคาแก

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

การอนุรักษไมมีทรัพยากรชีวภาพประเภทสัตวปาหายาก หรือ
พืชพรรณทางธรรมชาติที่สําคัญ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการ
จึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 8)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1.3 คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย
1.3.1 น้ําใช

โครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สํานักงาน

1. กําชับใหคนงานใชน้ําอยางประหยัด

ประปาพัทยา โดยมีอัตราการใชน้ําในชวงกอสรางประมาณ 20

2. จัดใหมีถังสํารองน้ําใชอยางเพียงพอ

ลบ.ม./วัน โดยจะเปนน้ําใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของคนงาน

3. ตรวจดูจุดรั่วซึม หากพบใหรีบทําการแกไขโดยดวน

-

กอสรางปริมาณ 15 ลบ.ม./วัน และน้ําใชเพื่อการกอสรางปริมาณ 5
ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนปริมาณเพียงเล็กนอย จึงคาดวา จะไมกอใหเกิดผล
กระทบตอการใชน้ําของชุมชนแตอยางใด
1.3.2 น้ําเสีย

น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสราง มีปริมาณทั้งสิ้น 12 ลบ.ม./วัน ซึ่ง

1. จัดสรางหองสวมชาย-หญิง สําหรับคนงานกอสราง ไวบริเวณที่วาง

ตองมีการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

ดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนดานที่ติดกับพื้นที่สวน

เพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรอบ

ของบานพักอาศัย จํานวน 20 หอง
2. จัดใหมีถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบถังเกรอะ – ถังกรองไรอากาศ ถังเติมอากาศ ที่สามารถรองรับน้ําเสียไดปริมาณ 15 ลบ.ม./วัน
บําบัดน้ําเสียจากคนงาน
3. จัดใหมีคนงานดูแลรักษาความสะอาดหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ
4. ประสานใหเมืองพัทยา มาสูบตะกอนสวนเกินที่เกิดจากระบบบําบัด
น้ําเสียสําเร็จรูปไปกําจัดเปนประจํา
5. เมื่อกอสรางแลวเสร็จ ใหฝงกลบบริเวณที่กอสรางหองสวม
ใหเรียบรอย กอนจะนําพื้นที่ไปใชเปนพื้นที่อยางอื่น

- ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปเดือนละ 1 ครั้ง
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 9)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
1.3.3 การระบายน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ในระหวางกอสรางโครงการ กรณีที่ฝนตกอาจกอใหเกิดการชะลาง

1. ทําทอระบายน้ํา ขนาด 0.3 0.4 และ 0.6 ม. ความลาดเอียง 1:500

- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยูภายใน

หนาดินได ดังนั้น โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันการ

บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ําเขาสูบอพักให

บอพัก และขุดลอกตะกอนเปนประจําทุกเดือน

ชะลางหนาดิน และระบบระบายน้ําที่เหมาะสม

เศษดินตกตะกอน กอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยา
สายสองซอย 4
2. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบอพักเปนประจํา
3. จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูภายนอกโครงการ

1.3.4 การจัดการมูลฝอย มูลฝอยที่เกิดจากคนงานกอสราง จะมีปริมาณ 900 ล./วัน หาก

1. จัดเตรียมถังมูลฝอยขนาด 200 ล. จํานวนไมนอยกวา 5 ถัง วางไว

ไมมีการจัดการที่ดี อาจสงกลิ่นรบกวนผูพักอาศัยบริเวณใกลเคียง

ตามจุดตางๆ ในบริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อรองมูลฝอยที่เกิดจาก

โครงการ และเปนแหลงเพาะพันธุของแมลง และสัตวพาหะนําโรค

คนงานกอสราง และกําชับใหคนงานทิ้งมูลฝอยลงในถังที่จัดไวให

นอกจากนี้ ยังมีมูลฝอยจากกิจกรรมการกอสรางที่ไมสามารถนํา
กลับมาใชประโยชนได เชน เศษอิฐ เศษปูน เศษไม เปนตน ซึ่ง
โครงการจะตองกําหนดใหมีมาตรการในการจัดการมูลฝอยดังกลาว

2. ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงเศษวัสดุกอสราง เพื่อปองกันการ
รวงหลนลงบนถนน
3. ไมขนสงเศษวัสดุในชวงเวลาเรงดวน
4. ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และจํากัดความเร็วของรถ
ไมใหเกิน 30 กม./ชม. และกําชับใหผูขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และใหขับรถดวยความระมัด
ระวังเปนพิเศษ
5. ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสง ใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ
6. ไมเรงเครื่องยนตของรถขนสงเศษวัสดุใหเกิดเสียงดังรบกวน

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 10)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

7. ไมนําเศษวัสดุกอสรางไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจ
สงผลกระทบตอผูพักอาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ

1.3.5 ไฟฟา

ในชวงการกอสราง โครงการจะติดตั้งมิเตอรไฟฟาชั่วคราว โดย

- กําชับใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด

-

1. จัดใหมีพื้นที่สําหรับจอดรถบรรทุกไวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเปน

-

ขอใชไฟฟาชั่วคราวจากการไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา โดยการ
ดําเนินการกอสรางโครงการ จะไมสงผลกระทบตอการใชไฟฟา
ของชุมชนขางเคียงหรือระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
เมืองพัทยา เพราะปริมาณไฟฟาที่ตองการใชมีคานอยเกินกวาจะ
กอใหเกิดผลกระทบใด ๆ
1.3.6 การจราจร

ในชวงกอสรางโครงการ จะมีรถขนสงดิน วัสดุกอสราง และรถ
รับ-สงคนงานเขา-ออกโครงการประมาณ 28 เที่ยว/ วัน หรือ
ประมาณ 11 PCU/ชม. ซึ่งจากการประเมินพบวา คา V/C Ratio
ของถนนสายตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบันไมมาก อยางไร

พื้นที่จอดรถสําหรับขนถายวัสดุกอสราง และจอดรถขนสงดิน
2. หามมิใหมีการจอดรถเพื่อขนถายวัสดุกอสราง และขนสงดิน
บนถนนพัทยาสายสองซอย 4 ดานหนาโครงการ

ก็ตาม ในการขนสงดินและวัสดุกอสราง พรอมใชรถบรรทุกขนาด

3. ไมขนสงวัสดุกอสราง และขนสงดินในชวงเวลาเรงดวน

ใหญ อาจทําใหเกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรในบางจังหวะที่มี

4. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกให

การเลี้ยวเขา - ออกโครงการและอาจกอใหเกิดอุบัติเหติแกผูที่สัญจร

กับรถที่จะเขาหรือออกจากโครงการใหสามารถเขา - ออกโครงการ

ไปมาได ดังนั้น โครงการไดกําหนดใหมีมาตรการในการปองกัน

ไดโดยสะดวกและปลอดภัย ไมกีดขวางการจราจรบนถนนพัทยา

และลดผลกระทบดานจราจร

สายสองซอย 4 ดานหนาโครงการ
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 11)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

5. กําหนดความเร็วของรถที่ใชขนสงดิน และวัสดุกอสราง ใหใช
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม.
6. จัดใหมีปายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเขา - ออก
โครงการ ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ในระยะที่จะสามารถ
ชะลอเพื่อเลี้ยวรถเขาสูพื้นที่โครงการไดอยางปลอดภัย
1.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต
1.4.1 สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม

อุตสาหกรรมการกอสราง เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ ในการ

1. ไมอนุญาตใหคนงานพักในพื้นที่กอสราง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการพัฒนาโครงการอสังหา-

2. กําหนดอาณาเขตพื้นที่กอสรางใหชัดเจน รวมถึงกําชับใหคนงาน

ริมทรัพยเปนสวนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการกอสราง ดังนั้น
การกอสรางโครงการ ซึ่งจะตองมีเงินทุนหมุนเวียนสูง จึงมีสวนชวย
ในการกระตุนเศรษฐกิจ ทั้งในแงของการซื้อวัสดุ อุปกรณการ
กอสราง การจางงาน เปนตน ทั้งนี้ ในชวงการกอสราง โครงการ

ไมรุกล้ําไปยังพื้นที่ขางเคียง
3. จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยดูแลควบคุมการเขา ออกพื้นที่โครงการอยางเครงครัด
4. กําหนดใหผูรับเหมาจัดพื้นที่บานพักคนงาน ตามมาตรฐานแบบ

อาจสงผลกระทบในดานสังคมตอผูที่อยูใกลเคียง เนื่องจากคนงาน

กอสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง ของวิศวกรรมสถาน

กอสราง ซึ่งโครงการจะตองมีมาตรการควบคุมคนงานกอสรางให

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน ว.ส.ท.1010-30)

อยูในความสงบเรียบรอย ไมกอเหตุเดือดรอนหรือรําคาญตอขางเคียง

5. จัดใหมีบานพักคนงานจํานวนไมนอยกวา 150 หอง (อัตราการเขา
พัก 2 คน/หอง) โดยแตละหองมีพื้นที่ไมนอยกวา 9 ตร.ม.
6. บริเวณบานพักคนงาน ตองมีรั้วลอมรอบอยางเปนสัดสวน
7. ภายในบริเวณบานพักคนงาน ตองจัดใหมีหองน้ํา – หองสวม
ลานซักลาง ตลอดจนรานคา
8. จัดใหมีหัวหนาคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานกอสราง ไมใหกอ
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ความเดือดรอนตอผูที่อยูขางเคียง

-

ตารางที่ 5-1 (ตอ 12)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
7. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบานพักคนงาน อาทิเชน
- หามกอไฟกอนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
- หามเลนการพนันทุกประเภท เพื่อปองกันไมใหเกิดการมั่วสุม
และการทะเลาะวิวาท
- หามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไวในครอบครอง เพื่อความ
ปลอดภัยของคนงานและผูที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียง
- หามสงเสียงดังรบกวนบุคคลขางเคียง
- หามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบรอยภายในบริเวณ
บานพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาใหออก
ทั้งสองฝาย
- หามทําลาย เคลื่อนยาย ดัดแปลง ตอเติมทรัพยสินของบริษัท
ผูรับเหมาทุกกรณี
- หามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นตองถูกสงดําเนินคดี
- หามนําบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บานพักคนงานโดยไมไดรับ
อนุญาต เพื่อความเปนระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณ
บานพักคนงาน
- หามเลี้ยงสัตวทุกชนิด
8. กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบอยางชัดเจน และดําเนินการ
โดยเด็ดขาดหากมีการฝาฝน
9. จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล
ที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 13)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

10. จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไวภายในบริเวณบานพักคนงาน เพื่อปองกัน
ผลกระทบดานอัคคีภัย
11. กําชับใหคนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบานพักคนงาน
12. จัดใหมีการอบรมคนงานกอสรางและกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ภายในพื้นที่กอสราง เพื่อไมใหรบกวนผูที่อยูอาศัยขางเคียง
1.4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ผลกระทบดานอาชีวอนามัย สวนใหญจะเกิดขึ้นกับคนงาน และ

1. กอนดําเนินการกอสราง เจาหนาที่จากบริษัทผูรับเหมาตองเขาไป

เจาหนาที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากอุบัติเหตุตาง ๆ ที่อาจเกิด

แจงตอผูที่อยูใกลเคียงโครงการ และใหหมายเลขโทรศัพทของ

จากการทํางานที่ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทในการใช

เจาหนาที่ควบคุมการกอสราง เพื่อใหสามารถติดตอกับโครงการ

เครื่องจักร การใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่ไมสมบูรณ และอาจเกิด

ไดโดยตรง

จากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการกอสราง การขนสงวัสดุอุปกรณ
กอสรางที่อาจทําใหเกิดการกีดขวางการจราจร ซึ่งมีผลกระทบมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับมาตรการทางดานความปลอดภัยของผูรับเหมา
และตัวคนงานผูปฏิบัติเอง นอกจากนี้ การกอสรางโครงการอาจกอ
ใหเกิดผลกระทบจาก การรวงหลนของเศษวัสดุตอพื้นที่ขางเคียง
ดังนั้น โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการในการปองกันและ
ลดผลกระทบ

2. จัดทํารั้วทึบรอบพื้นที่กอสราง สูงไมนอยกวา 6 ม. และติดตั้งปาย
หามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปภายในบริเวณพื้นที่กอสราง
3. ขณะทําโครงสรางตองทํา Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุ
รวงหลน ซึ่งตองยายตามไปทุก 2 - 3 ชั้น
4. เมื่อยาย Chain Link ไปแลวตองทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร
โดยใชโครงเหล็กขึงดวยตาขายถี่ทุกชั้น
5. เลือกใชวัสดุกอสรางที่ไดมาตรฐาน โดยตองควบคุมการกอสราง
ใหไดมาตรฐาน
6. จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล
ที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะ
พันธุโรคหรือเกิดโรคระบาดได

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 14)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
7. จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณการรักษา
พยาบาลเบื้องตน และเจาหนาที่สําหรับคนงานที่ทํางานกอสราง
8. บริเวณทาง เขา - ออก ตองมียามดูแลการเขา - ออกของเจาหนาที่
คนงานและยานพาหนะตาง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัย
และเปนระเบียบเรียบรอย
9. ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อใหคนงานกอสราง
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
10. จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางานใหกับคนงาน
เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ
เปนตน
11. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน
หรือจัดหาคูมือรักษาความปลอดภัยในการกอสรางพรอมชี้แจง
ในเรื่องความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
12. ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และจัดเตรียมอุปกรณ
ดับเพลิงที่จําเปน
13. ไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยในพื้นที่กอสราง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 15)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1.4.3 ความปลอดภัยของ ในการกอสรางโครงการอาจใชทั้งคนงานกอสรางที่เปนแรงงาน
ประชาชน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. จัดทํารั้วทึบรอบพื้นที่กอสราง ความสูงไมนอยกวา 6 ม. และ

ตางดาวและแรงงานคนไทย ซึ่งอาจมีคนงานบางกลุมที่ประพฤติตัว

ควบคุมคนงานใหอยูภายในบริเวณพื้นที่กอสราง มิใหรุกล้ําออกไป

ไมเรียบรอยกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ หรือสรางความ

บริเวณบานพักอาศัยขางเคียง

เสียหายใหแกผูพักอาศัยที่อยูโดยรอบโครงการได ดังนั้น โครงการ

2. ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักอาศัยในพื้นที่โครงการ

ตองมีมาตรการในการควบคุมคนงานไมใหกอความเดือดรอนตอผู

3. จัดใหมีเจาหนาที่หรือหัวหนาคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงาน

พักอาศัยที่อยูโดยรอบ

กอสรางไมใหกอความเดือดรอนตอผูที่อยูขางเคียง
4. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในพื้นที่กอสราง อาทิเชน
- หามเลนการพนันทุกประเภท เพื่อปองกันไมใหเกิดการมั่วสุม
และการทะเลาะวิวาท
- หามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไวในครอบครอง เพื่อความ
ปลอดภัยของคนงานและผูที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียง
- หามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบรอย หากมีการ
ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาใหออกทั้งสองฝาย
- หามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นตองถูกสงดําเนินคดี
- หามนําบุคคลภายนอกเขามาในพื้นที่กอสรางโดยไมไดรับ
อนุญาต เพื่อความเปนระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณ
พื้นที่กอสราง
5. กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบอยางชัดเจน และดําเนินการ
โดยเด็ดขาดหากมีการฝาฝน
6. จัดอบรมคนงานกอสราง ใหเขาใจกฎระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ภายใน
พื้นที่กอสรางกอนรับเขาทํางานและกําชับใหปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด เพื่อปองกันการสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูที่อยู
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อาศัยขางเคียง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-

ตารางที่ 5-1 (ตอ 16)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
1.4.4 สุขภาพของ
ประชาชน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ในชวงการกอสรางโครงการอาจสงผลกระทบในดานสุขภาพตอผู
พักอาศัยที่อยูใกลเคียงเนื่องจากคนงานกอสราง ซึ่งโครงการจะใช
คนงานกอสรางประมาณ 300 คน โดยคนงานกอสรางอาจมีทั้งที่เปน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. กําหนดใหบริษัทผูรับเหมาคัดเลือกแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย
เทานั้น (กรณีเปนแรงงานตางดาว)
2. จัดอบรมและใหคําแนะนําคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัย

แรงงานตางดาว และแรงงานคนไทย ทั้งนี้ การอยูอาศัยของคนงาน

ของตนเอง เชน การทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ําที่

ซึ่งไมถูกสุขลักษณะหรือการที่แรงงานเปนคนตางดาว อาจเปนพาหะ

สะอาดการชําระลางรางกายเปนประจํา เปนตน

นําโรคตาง ๆ อาทิเชนโรคเทาชางได ดังนั้น โครงการจะตอง

3. ควบคุมคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไวอยางเครงครัด

กําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบดังกลาว (ดูภาค

4. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาด

ผนวกที่ 1 ประกอบ)

ภายในบริเวณบานพักคนงาน ตลอดจนภายในหองพักคนงาน
แตละหอง ใหมีความสะอาด และกําหนดใหทําความสะอาดหองพัก
ทุกสัปดาห
5. เขมงวดดานสุขาภิบาลตอคนงานกอสราง เพื่อปองกันปญหาการ
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
6. จัดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางาน และทุก 6 เดือน
หลังรับเขาทํางาน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- ตรวจสุขภาพคนงานทุก 6 เดือน
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 17)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

2. ชวงเปดดําเนินการ
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ
2.1.1 สภาพภูมิประเทศ

เมื่อโครงการเปดดําเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพ

-

-

เปนที่ตั้งอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก
อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7
ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น แทนพื้นที่เดิมซึ่งเปนบานพักอาศัย
ชั้นเดียว บอน้ําและพื้นที่วางรอการใชประโยชน โดยระดับดิน
ภายในโครงการจะสูงกวาระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4
ดานหนาโครงการประมาณ 0.5 ม. ซึ่งเปนระดับที่ไมตางกันมากนัก
จึงคาดวาการดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดาน
ภูมิประเทศ
2.1.2 คุณภาพอากาศ
1) ฝุนละออง

ลักษณะโครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ฝุนละอองที่เกิดขึ้นจะ
เกิดจากการจราจรเขา - ออก ซึ่งมีนัยสําคัญต่ํา และจะเกิดเฉพาะ
ชวงเวลาที่มีการจราจรหนาแนน คือ ในชวงเวลาเชาและเย็นเทานั้น

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจํากัดความเร็ว
สันนูนลดความเร็ว เพื่อไมใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน
2. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดลางถนนเปนครั้งคราว

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 18)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

2) มลพิษทางอากาศ เมื่อโครงการเปดดําเนินการ ผลกระทบตอคุณภาพอากาศสวนใหญ
จะเกิดจากยานพาหนะที่แลนเขา - ออกพื้นที่โครงการ โดยจะมี
การปลอยกาซตางๆ ไดแก สารไฮโดรคารบอน (HC) ออกไซด
ของไนโตรเจน (NOx)และฝุนละออง แตผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู
ในระดับต่ํา เนื่องจากปริมาณมลพิษตาง ๆ เกิดขึ้นในปริมาณที่นอย
มาก และมีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ ดังนั้น จึงคาด
วาการดําเนินโครงการ จะไมกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอ
มลพิษทางอากาศ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. จัดใหที่จอดรถบริเวณชั้นที่ 1 อยูภายนอกอาคาร มีลักษณะเปดโลง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-

อากาศถายเทสะดวก
2. จัดใหที่จอดรถชั้นใตดินของอาคาร B มีลักษณะเปนที่จอดรถที่อยู
ใตอาคาร ไมมีผนังปดทึบ อากาศถายเทสะดวก
3. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณลานจอดรถ
ใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและทั่วถึง
4. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่รวม 1,699 ตร.ม.
และเลือกพันธุไมที่ปลูกใหสามารถดูดซับคารบอนมอนอกไซด
ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการไดอยางเพียงพอ

2.1.3 เสียงและ

กิจกรรมหลักของโครงการใชเพื่อการอยูอาศัย เสียงที่เกิดขึ้น

ความสั่นสะเทือน สวนใหญจึงเกิดจากยานพาหนะที่เขา - ออกโครงการ ซึ่งเปนระดับ
เสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้น ๆ
เทานั้น ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
ดานระดับเสียง

1. ควบคุมความเร็วของการใชรถในบริเวณพื้นที่โครงการ เชน ติดปาย
จํากัดความเร็ว และทําสันนูน เพื่อลดความเร็วซึ่งจะชวยลดระดับ
เสียงที่เกิดจากการวิ่งของรถยนตใหลดลงไปดวย
2. ติดตั้งปายหามเรงเครื่องยนตไวบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน
โครงการ ใหเห็นอยางชัดเจน

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 19)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.1.4 คุณภาพน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

น้ําเสียจากโครงการปริมาณ 146 ลบ.ม./วัน จะผานการบําบัด

1. จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลาง

น้ําเสีย ดวยระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดมี

ยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) จํานวน 2 ชุด (1 ชุด/อาคาร)

ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียทุกเดือน โดยมีดัชนี

ตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) จํานวน 2 ชุด (1 ชุด/อาคาร)

ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A ออกแบบใหสามารถรองรับ

ที่ตรวจวัด ดังนี้ pH BOD Oil & Grease SS Total

จนไดน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ข

น้ําเสียไดประมาณ 120 ลบ.ม./วัน และระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร B

Coliform Sulfide TKN และ Residual Chlorine

มีคา BOD ในน้ําทิ้งไมเกิน 30 มก./ล. โดยน้ําทิ้งหลังการบําบัด

ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียได ประมาณ 80 ลบ.ม./วัน

ซึ่งจุดเก็บตัวอยางน้ํา คือ ถังเกรอะของระบบ

ทั้งหมดจะถูกนํากลับมาใชรดน้ําตนไมภายในโครงการ โดยไม

ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากแตละอาคาร

บําบัดน้ําเสียแตละชุดและบอเก็บน้ํารดน้ําตนไม

ระบายออกสูภายนอก ทั้งนี้จะมีเฉพาะในชวงที่ฝนตก และไมมี

สําหรับการบําบัดน้ําเสียจากหองอาหาร โครงการไดจัดใหมี

ความตองการรดน้ําตนไมเทานั้นที่จะระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา

การดักไขมันออกจากน้ําเสีย โดยตอทอระบายน้ําเสียจากครัว

ริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 เพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม

ของหองอาหารเขาสูถังดักไขมันในระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A

เมืองพัทยาตอไป ดังนั้น จึงคาดวาการดําเนินโครงการ จะไมสง

กอนเขาสูการบําบัดในสวนอื่น ๆ ของระบบบําบัด

ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอคุณภาพน้ํา

2. จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรู ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ประสานใหรถสูบสิ่งปฏิกูล ของเมืองพัทยามาสูบตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียไปกําจัดทุก 2 เดือน
4. จัดใหมีถังดักไขมันสําเร็จรูป เพื่อบําบัดน้ําเสียจากการประกอบ
อาหารกอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแตละอาคาร และจัด
ใหพนักงานตักไขมันออกจากถังดักไขมันสําเร็จรูปทิ้งทุกสัปดาห
โดยใหตักกากไขมันใสถุงดํา มัดปากถุงใหแนน และนําไปไวยังหอง
มูลฝอยเปยกของโครงการ

- จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํากอนและหลัง
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 20)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

5. นําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดแลวทั้งหมดมารดน้ําตนไมภายใน
โครงการ โดยติดตั้งกอกน้ําตามจุดตางๆ เพื่อใหพนักงาน
ตอสายยางรดน้ําตนไมและจัดทําปาย “ใชน้ําทิ้งรดน้ําตนไม ”
ใหเห็นชัดเจน เพื่อมิใหผูคนเขาถึง หรือสัมผัสน้ําทิ้งดังกลาว
6. จัดใหมีระบบมิเตอรไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟาอื่นๆ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจ
สอบการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียได
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางชีวภาพ
2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก

สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบดวย อาคารพัก

- ดําเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอทรัพยากร

อาศัยสถานที่พักตากอากาศ โรงแรม กลุมบานพักอาศัย พื้นที่

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียงและความ

กําลังกอสรางรานคา และพื้นที่วางรอการใชประโยชน เปนตน

สั่นสะเทือน คุณภาพน้ํา และคุณคาการใชประโยชนของมนุษย

ระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดไดวาเปนระบบนิเวศ

อยางเครงครัด

วิทยาสังคมเมือง ไมมีสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่สําคัญทางเศรษฐกิจหรือ
ควรคาแกการอนุรักษ ไมมีทรัพยากรชีวภาพประเภทสัตวปาหายาก
หรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สําคัญ ดังนั้น การเกิดขึ้นของ
โครงการจึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางชีวภาพ

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 21)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
โครงการจะนําน้ําทิ้งทั้งหมดที่ผานการบําบัดแลวมาใชรดน้ําตนไม
ภายในโครงการ โดยไมระบายออกสูภายนอก ทั้งนี้ จะมีเฉพาะ
ในชวงที่ฝนตก ซึ่งไมมีความตองการรดน้ําตนไมเทานั้น ที่จะ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. ดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ ใหสามารถทํางานได

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-

อยางมีประสิทธิภาพ
2. ดําเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอทรัพยากร

ระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําริมถนนพัทยาสายสองซอย 4 ซึ่งจะ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียงและความ

ไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตอไป ดังนั้น การ

สั่นสะเทือน คุณภาพน้ํา และคุณคาการใชประโยชนของมนุษย

ดําเนินโครงการจึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอนิเวศวิทยาทางน้ํา

อยางเครงครัด

2.3 คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย
2.3.1 การใชน้ํา

โครงการมีความตองการใชน้ํารวมประมาณ 181 ลบ.ม./วัน

1. จัดใหมีถังเก็บน้ําใตดิน จํานวน 1 ถัง ความจุประมาณ 476 ลบ.ม.

โดยแหลงน้ําใชของโครงการมาจากน้ําประปาของการประปา

และถังเก็บน้ําชั้นหลังคา จํานวน 2 ถัง/อาคาร ความจุ 50 ลบ.ม./ถัง

สวนภูมิภาค สํานักงานประปาพัทยา ซึ่งการรับน้ําเขามาเก็บในถัง

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด ปริมาณรวม 676 ลบ.ม.

เก็บน้ําใตดินโครงการ มิไดดึงน้ําประปามาจากทอเมนโดยตรง

2. ตอทอรับน้ําประปาขนาด 2 นิ้ว เพื่อนําน้ําประปามาเก็บไวในถัง

ดังนั้น จึงคาดวาจะไมสงผลกระทบตอแรงดันน้ํามากนัก ทั้งนี้

เก็บน้ําใตดินดวยวิธีแรงโนมถวงของโลก จากนั้นจึงใชเครื่องสูบน้ํา

จากการประสานกับการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานประปาพัทยา

สูบน้ําขึ้นไปยังถังเก็บน้ําชั้นหลังคา เพื่อจายไปยังสวนตาง ๆ ของ

ไดรับคําชี้แจงวา การประปา ฯ มีสถานีสูบจายน้ําคอยควบคุมแรงดัน

แตละอาคาร

น้ํา ตั้งอยูกระจายตามจุดตาง ๆ ในพื้นที่ใหบริการโดยคอยควบคุม

3. กําหนดเวลาการสูบน้ําไปยังถังเก็บน้ําชั้นหลังคา ในชวงเวลา 24.00 -

แรงดันน้ําใหคงที่ตลอดทั้งเสนทอ ดังนั้น แรงดันน้ําในทอประปา

05.00 น. ซึ่งเปนชวงที่ชุมชนโดยรอบมีความตองการใชน้ํานอย

จะไดรับการดูแลตอเนื่องตลอดเวลา อยางไรก็ตาม โครงการตอง

4. เลือกใชสุขภัณฑที่ประหยัดน้ํา หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง

กําหนดใหมีมาตรการในการประหยัดน้ํา

ทั้งกอกประหยัดน้ํา ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ํา

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 22)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
5. นําน้ําทิ้งทั้งหมดมาใชรดน้ําตนไมภายในโครงการแทนการใช
น้ําประปา โดยรดน้ําตนไมในเวลาเชา เพราะอากาศยังเย็นอยู
ทําใหน้ําระเหยไดชา
6. จัดใหมีชางซอมบํารุง ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณที่
ใชอยางสม่ําเสมอ เปนประจําทุกเดือน หากพบการรั่วซึมจะรีบ
ซอมแซมทันที
7. กําหนดใหพนักงานใชภาชนะรองน้ําและซักลางอุปกรณในภาชนะ
กอนที่จะนําไปเช็ดถู ซึ่งจะใชน้ํานอยกวาการใชสายยางฉีดลางทํา
ความสะอาดพื้นโดยตรง
8. ติดปายรณรงคประหยัดน้ําภายในพื้นที่สวนกลาง โดยการเขียน
ขอความ เชน
- “น้ําประปามีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจได”
- “ขาดน้ําคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
- “น้ําคือชีวิต ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช”
- “Use The Water Wisely, For The Sake Of Your Country”
9. จัดใหมีน้ําสํารองเก็บไวในถังเก็บน้ําใตดินและถังเก็บน้ําชั้นหลังคา
ของแตละอาคาร ปริมาณน้ําสํารอง 676 ลบ.ม. สํารองน้ําใชได
นาน 3.7 วัน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 23)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ
2.3.2 การบําบัดน้ําเสีย

เมื่อโครงการเปดดําเนินการจะมีปริมาณน้ําเสียรวม 146 ลบ.ม./วัน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลาง

ซึ่งโครงการจะตองจัดใหมีการบําบัดน้ําเสียดังกลาว ใหมีคุณภาพตาม

ยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) จํานวน 2 ชุด (1 ชุด/อาคาร)

มาตรฐานน้ําทิ้งอาคารประเภท ข และมีคา BOD ในน้ําทิ้งที่ออกจาก

ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A ออกแบบใหสามารถรองรับ

ระบบไมเกิน 20 มก./ล. เพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชนที่อยู

น้ําเสียไดประมาณ 120 ลบ.ม./วัน และระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร B

ขางเคียง

ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียไดประมาณ 80 ลบ.ม./วัน
ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากแตละอาคาร
สําหรับการบําบัดน้ําเสียจากหองอาหาร โครงการไดจัดใหมี
การดักไขมันออกจากน้ําเสีย โดยตอทอระบายน้ําเสียจากครัว
ของหองอาหารเขาสูถังดักไขมันในระบบบําบัดน้ําเสียอาคาร A
กอนเขาสูการบําบัดในสวนอื่น ๆ ของระบบบําบัด
2. จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรู ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ประสานใหรถสูบสิ่งปฏิกูล ของเมืองพัทยามาสูบตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียไปกําจัดทุก 2 เดือน
4. จัดใหมีถังดักไขมันสําเร็จรูป เพื่อบําบัดน้ําเสียจากการประกอบ
อาหารกอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแตละอาคาร และจัด
ใหพนักงานตักไขมันออกจากถังดักไขมันสําเร็จรูปทิ้งทุกสัปดาห
โดยใหตักกากไขมันใสถุงดํา มัดปากถุงใหแนน และนําไปไวยังหอง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 24)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

คุณภาพสิ่งแวดลอม

มูลฝอยเปยกของโครงการ
5. นําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดแลวทั้งหมดมารดน้ําตนไมภายใน
โครงการ โดยติดตั้งกอกน้ําตามจุดตางๆ เพื่อใหพนักงาน
ตอสายยางรดน้ําตนไมและจัดทําปาย “ใชน้ําทิ้งรดน้ําตนไม ”
ใหเห็นชัดเจน เพื่อมิใหผูคนเขาถึง หรือสัมผัสน้ําทิ้งดังกลาว
6. จัดใหมีระบบมิเตอรไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟาอื่นๆ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจ
สอบการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียได
2.3.3 การระบายน้ํา

การพัฒนาพื้นที่โครงการ มีผลทําใหอัตราการระบายน้ําออกจาก

1. จัดใหมีบอหนวงน้ํา จํานวน 1 บอ ความจุประมาณ 105 ลบ.ม.

โครงการเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการระบายน้ําออกจากพื้นที่เพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับน้ําหลากภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีปริมาณ 57 ลบ.ม

จาก 0.068 ลบ.ม./วินาที เปน 0.109 ลบ.ม./วินาที โดยมีปริมาณ

และจํากัดอัตราการระบายน้ําจากบอหนวงน้ํา ดวยเครื่องสูบน้ําซึ่ง

น้ําสวนเกินที่จะตองกักเก็บไวในบอหนวงน้ําประมาณ 57 ลบ.ม.

ติดตั้งไว จํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง)

ซึ่งโครงการจะตองมีมาตรการในการควบคุมการระบายน้ําไมให

อัตราการสูบเครื่องละ 3.6 ลบ.ม./นาที (0.06 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งไม

เกินอัตราการระบายน้ํากอนพัฒนาโครงการเพื่อมิใหสงผลกระทบ

เกินอัตราการระบายน้ํากอนการพัฒนาโครงการ

ตอความสามารถในการรองรับน้ําของทอระบายน้ําสาธารณะ และ
ชุมชนโดยรอบ

2. ตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายน้ํา เพื่อปองกันมิใหมีการ
สะสมของตะกอนดินในบอพักที่เปนสาเหตุใหเกิดการอุดตัน
ซึ่งเปนอุปสรรคในการระบายน้ํา

- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบอพักเปนประจํา
ทุกเดือน
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 25)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

2.3.4 การจัดการมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ 3.3 ลบ.ม./วัน แบงเปน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1. จัดใหมีหองพักมูลฝอยในแตละชั้นของแตละอาคาร โดยภายในจะตั้ง - ตรวจสอบบริเวณหองพักมูลฝอยแตละชั้นและ

มูลฝอยแหง 2.31 ลบ.ม./วัน มูลฝอยเปยก 0.99 ลบ.ม./วัน ซึ่งหาก

ถังมูลฝอยขนาด 100 ล.จํานวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง และ

หองพักมูลฝอยรวมไมใหมีมูลฝอยตกคาง และ

โครงการ ไมมีการจัดการที่ดีพออาจกอใหเกิดแหลงเพาะตัวของ

ถังมูลฝอยเปยก 1 ถัง)

ดูแลความสะอาดเปนประจําทุกวัน

แมลงหรือสัตวพาหะนําโรค และปญหากลิ่นรบกวนได ดังนั้น
โครงการจึงตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันผลกระทบดังกลาว

2. จัดใหมีพนักงานทําความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย
และคัดแยกมูลฝอย กอนนํามูลฝอยไปรวมไวที่หองพักมูลฝอยรวม
3. จัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม ตั้งอยูใกลกับทางออกบริเวณดานทิศ
เหนือของโครงการ โดยภายในแบงเปน
- หองพักมูลฝอยแหง ความจุประมาณ 8.4 ลบ.ม. ภายในตั้งถัง
มูลฝอยขนาด 200 ล. จํานวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตราย
แยกอยางเปนสัดสวน
- หองพักมูลฝอยเปยก ความจุประมาณ 3.9 ลบ.ม. ภายในตั้งถัง
มูลฝอยขนาด 240 ล. จํานวน 5 ถัง เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกชั้นหนึ่ง
ปองกันการกระจัดกระจายของมูลฝอย หากถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด
4. การเก็บมูลฝอยในถุงตองไมใหมีปริมาณ หรือน้ําหนักมากเกินไป
ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง
5. กอนรวบรวมมูลฝอยจากจุดตาง ๆ ไปยังหองพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ ตองมัดปากถุงใหแนน เพื่อปองกันมูลฝอยกระจัดกระจาย
และสะดวกตอการขนยาย
6. จัดใหมีการทําความสะอาดหองพักมูลฝอยอยางสม่ําเสมอสัปดาหละ
1 ครั้ง เพื่อปองกันการเพาะตัวของเชื้อโรค
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 26)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

7. หองพักมูลฝอยตองมีประตูปดมิดชิด เพื่อปองกันกลิ่นรบกวน
ผูอยูอาศัยและชุมชนบริเวณใกลเคียง โดยเปดประตูเฉพาะชวงที่มี
การเก็บขนมูลฝอยเทานั้น
8. จัดใหมีทอรวบรวมน้ําจากการลางหองพักมูลฝอยเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสียของอาคาร A
9. จัดใหมีแมบานคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณหองพักมูลฝอย
แตละชั้นและหองพักมูลฝอยรวม
10. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ของเมืองพัทยาใหมาเก็บ
มูลฝอยจากโครงการอยางสม่ําเสมอทุกวัน โดยไมมีการตกคาง
11. ประสานกับรานซื้อของเกาบริเวณใกลเคียง ใหเขามารับซื้อมูลฝอย
ที่สามารถนํากลับมาใชไดอีกโดยตรง หรือตองผานกรรมวิธีใด ๆ
และมูลฝอยมีคาที่สามารถขายได
2.3.5 การใชไฟฟา

โครงการมีความตองการใชไฟฟา ประมาณ 1,247 KVA โดย
โครงการตั้งอยูในเขตใหบริการไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
เมืองพัทยา ซึ่งมีความสามารถในการใหบริการไฟฟาแกชุมชน
และโครงการไดอยางเพียงพอ จึงไมกอใหเกิดผลกระทบแตอยางใด

1. จัดใหมีการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิด Oil Immersed Type
ขนาด 630 KVA จํานวน 2 ชุด
2. จัดเตรียมระบบไฟฟาสํารอง ประกอบดวย Battery ขนาด 12 V
จํานวน 1 ชุด ซึ่งสามารถสํารองไฟไดนาน 1.3 ชม.
3. รณรงคใหผูอยูอาศัย ใชไฟฟาอยางประหยัด

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 27)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

2.3.6 การปองกันอัคคีภัย โครงการประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2

มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. จัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ โดยมี

คุณภาพสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบอุปกรณปองกันและเตือนอัคคีภัยให

อาคาร ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาด

รายละเอียดดังนี้

อยูในสภาพที่พรอมใชงานเปนประจํา หากพบวา

ความสูง 7 ชั้นและชั้นใตดิน 1 ชั้น แตละอาคารมีพ้นื ที่ใชสอยไมเกิน

ระบบปองกันอัคคีภัย

มีความเสียหายหรือใชการไมได ใหรีบดําเนินการ

10,000 ตร.ม. ไมจัดเปนอาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษ ซึ่ง

- ระบบทอยืน (Stand Pipe) เสนผานศูนยกลางขนาด 2 ½ และ

แกไขทันที

โครงการจัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ตามขอกําหนด

4 นิ้ว จํานวน 2 ทอ/อาคาร รับน้ําดับเพลิงจากหัวรับน้ําดับเพลิง

ของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

ภายนอกอาคาร

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัด

- ติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department

ใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยเพิ่มเติม ไดแก ตูเก็บสายฉีดน้ํา

Connector : FDC) ขนาด 4 x 2½ x 2½ นิ้ว พรอม Check Valve

ดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายนอกอาคาร

จํานวน 1 ชุด/อาคาร โดยติดตั้งไวที่บริเวณใกลกับทางออกของ

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ดับเพลิง และจากการคํานวณ

โครงการ จํานวน 1 จุด และบริเวณอาคาร B ใกลกับทางวิ่ง

ระยะเวลาหนีไฟของแตละอาคาร พบวา จะใชระยะเวลามากที่สุด

จํานวน 1 จุด

ประมาณ 4 นาที ซึ่งไมเกินเวลามาตรฐานที่กําหนด คือ 60 นาที

- ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (FHC) ติดตั้งไวภายใน

ประกอบกับอาคารโครงการมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินแตละดาน

แตละอาคาร โดยอาคาร A ติดตั้งบริเวณโถงลิฟตและทางเดิน

อยางนอย 6 ม. ดังนั้น คาดวาโครงการจะไมกอใหเกิดผลกระทบ

จํานวนรวม 14 ตู อาคาร B ติดตั้งบริเวณบันได จํานวนรวม 15 ตู

ดานอัคคีภัยในระดับที่รุนแรง ทั้งตอผูพักอาศัยภายในโครงการและ

นอกจากนี้ จะติดตั้งภายนอกอาคารบริเวณใกลกับหัวรับน้ํา

ชุมชนขางเคียง

ภายนอกอาคารของอาคาร B จํานวน 1 จุด
- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด ติดตั้งภายใน
ตู FHC ทุกตู ของแตละอาคาร
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 28)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
- บันไดหนีไฟของแตละอาคาร
อาคาร A จัดใหมีบันไดหนีไฟ จํานวน 4 แหง ดังนี้
(1) บันได ST-1A สามารถลงจากชั้นที่ 7 ถึงชั้นที่ 1
ความกวาง 1.65 ม.
(2) บันได ST-2A สามารถลงจากชั้นหลังคา ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ 1
ความกวาง 0.9 ม.
(3) บันได ST-3A สามารถลงจากชั้นที่ 7 ถึงชั้นที่ 1
ความกวาง 1.1 ม.
(4) บันได ST-4A สามารถลงจากชั้นที่ 7 ถึงชั้นที่ 1
ความกวาง 0.9 ม.
อาคาร B จัดใหมีบันไดหนีไฟ จํานวน 3 แหง ดังนี้
(1) บันได ST-1B สามารถลงจากชั้นหลังคา ค.ส.ล. ถึงชั้นใตดิน
ความกวาง 1.05 ม.
(2) บันได ST-2B สามารถลงจากชั้นที่ 7 ถึงชั้นใตดิน
ความกวาง 1 ม.
(3) บันได ST-3B สามารถลงจากชั้นที่ 7 ถึงชั้นที่ 1
ความกวาง 1.6 ม.

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 29)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระบบเตือนอัคคีภัย
- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทําหนาที่เปน
จุดศูนยรวมการรับ-สงสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณชุดแจงเหตุ
ที่ติดตั้งไวเริ่มทํางาน จะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อให
เจาหนาที่ในหองควบคุมตรวจสอบ และหากเปนเหตุเพลิงไหม
จะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่วทั้งอาคาร
- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน
บริเวณหองอาหาร โถงตอนรับ หองสํานักงาน รานคา หองพัก
หองออกกําลังกาย ทางเดิน และบันได เปนตน โดยติดตั้งที่
อาคาร A จํานวน 271 จุด และอาคาร B จํานวน 129 จุด
- เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง (Fire Alarm Manual Station) ติดตั้ง
บริเวณหองอาหาร ทางเดิน และบันได เปนตน โดยติดตั้งที่
อาคาร A จํานวน 28 จุด และอาคาร B จํานวน 15 จุด
- กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดตั้งอยูบริเวณเดียวกับ
Fire Alarm Manual Station
2. จัดใหมีจุดรวมคนภายในโครงการ บริเวณพื้นที่วางระหวางอาคาร A
และ B พื้นที่ประมาณ 253 ตร.ม. สามารถรองรับจํานวนคนได
1,012 คน ซึ่งเพียงพอตอผูพักอาศัยของอาคาร A และ B ซึ่งมีจํานวน
845 คน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 30)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

3. จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ใหสามารถ
ใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมไดใหรีบ
ดําเนินการแกไขทันที
4. ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู
เพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที
5. จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องตน
ติดไวในจุดที่มองเห็นไดอยางชัดเจน
6. จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยติดตอประสานงานกับสถานีดับเพลิงพัทยาใต มาจัดอบรมและ
ซักซอมแผนอพยพและปองกันอัคคีภัยใหกับโครงการ
2.3.7 ระบบปรับอากาศ

ความรอนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ จะเปน

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณที่ใชระบายอากาศ ใหสามารถใชงานได

และระบบระบาย

ความรอนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ไอความรอนของรถยนต

อยูเสมอ และตรวจสอบชองเปดตางๆ มิใหมีสิ่งกีดขวางกั้นการ

อากาศ

และความรอนจากการถายเทความรอนผานพื้นผิววัสดุ ซึ่งทําให

ระบายอากาศ

อุณหภูมิผสมของบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม
31.9 องศาเซลเซียส เปน 32.36 องศาเซลเซียส โครงการจึงตอง
กําหนดใหมีมาตรการปองกัน และลดผลกระทบดังกลาว

2. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณที่จอดรถ ใหสามารถ
สังเกตไดอยางชัดเจนและทั่วถึง
3. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่รวม 1,699 ตร.ม.
โดยปลูกไมยืนตนและไมคลุมดินใหมากที่สุด เพื่อชวยลดความรอน
ที่จะเขาสูอาคาร และชวยลดความรอนที่เกิดจากโครงการ (ดูภาค
ผนวกที่ 2 ประกอบ)

- ตรวจสอบชองระบายอากาศ เชน หนาตาง ประตู
ไมใหมีวัตถุ หรือสิ่งกีดขวางเปนประจํา
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 31)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.3.8 การจราจร

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
การวิเคราะหผลกระทบดานการจราจร พบวา ปริมาณจราจรจาก
โครงการ ทําใหคา V/C Ratio เมื่อโครงการเปดดําเนินการจะ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบันไมมาก โดยสภาพจราจรยังคงอยูใน

1. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกดานการ
จราจรบริเวณทางเขา – ออกของโครงการ
2. จัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง (แสดงทิศทางการ

ระดับดีถึงเลว โดยถนนบริเวณโครงการยังสามารถรองรับปริมาณ

จราจร และการแบงชองจราจร) และปายแนะนําการจัดการจราจรใน

จราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการได แตทั้งนี้ การเลี้ยวเขาและออก

บริเวณโครงการอยางชัดเจน เพื่อชวยไมใหเกิดความสับสนของผูขับขี่

โครงการในทิศทางของการเลี้ยวขวา อาจทําใหเกิดการตัดกระแส

ทําใหการเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา – ออก

จราจรบนถนนพัทยาสายสองซอย 4 ดังนั้น โครงการตองกําหนด

โครงการ สามารถทําไดอยางสะดวกและปลอดภัย

ใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจราจร นอกจากนี้

3. ติดตั้งปายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเขา - ออก

บริเวณดานทิศเหนือตรงขามโครงการ เปนที่ตั้งของโรงแรม

โครงการ ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และอยูในระยะทาง

Leelawadee Lagoon Hotel & Resort ซึ่งประกอบดวย อาคาร

พอสมควรที่จะชะลอรถไดทัน เพื่อเขาสูโครงการไดอยางปลอดภัย

โรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร มีหองพัก
จํานวน 94 หอง และหองสัมมนา จํานวน 1 หอง รองรับผูเขา
สัมมนาประมาณ 60 คน ทั้งนี้ จากการสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่

4. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณชองทางเขา - ออกโครงการ ใหสามารถ
มองเห็นรถที่เขาและออกโครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน
5. หามไมใหมีการจอดรถบริเวณทางเขา – ออกของโครงการเพื่อใหเกิด

ของโรงแรมดังกลาว พบวา ผูมาใชบริการของโรงแรมสวนใหญเปน

ความคลองตัวในการเดินรถ และไมกีดขวางการจราจรของรถที่จะ

ชาวตางชาติ เดินทางเปนหมูคณะโดยใชรถตูเปนสวนใหญ จึงมี

เขาหรือออกจากโครงการ

ปริมาณจราจรจากการเขาพักไมมาก สําหรับในสวนของหองประชุม 6. จัดใหมีที่จอดรถยนตทั้งสิ้น 72 คัน (ความตองการที่จอดรถยนต
สัมมนา สวนมากจะเปนการจัดประชุมของหนวยงานราชการใน
เมืองพัทยา และมีการใชรถสวนตัวในการเดินทาง แตทั้งนี้ เนื่องจาก
ทางเขา-ออกของโรงแรม เชื่อมตอกับถนนซอยเฉลิมพระเกียรติซอย
3 ผูใชบริการของโรงแรมสวนใหญจึงใชเสนทางดังกลาวในการ
เดินทาง ดังนั้น คาดวาการเดินทางเขา-ออกโครงการ จะไมสงผล
กระทบตอการเดินทางเขา-ออกของโรงแรมดังกลาว เนื่องจากทาง
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เขา-ออกของโครงการจะเชื่อมตอกับถนนพัทยาสายสองซอย 4

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตามกฎหมาย 61 คัน) ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด

- ตรวจสอบปายและสัญญาณจราจรตาง ๆ ใหชัดเจน
อยูเสมอ

ตารางที่ 5-1 (ตอ 32)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.3.9 การใชที่ดิน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ ประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2

- ออกแบบอาคารโครงการใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนด

อาคาร มีจํานวนหองพักรวมทั้งสิ้น 169 หอง ดําเนินการเพื่อการ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยประกอบดวย อาคารพักอาศัยรวมแบบ

อยูอาศัยถือเปนกิจการหลักที่สามารถดําเนินการได โดยไมขัดกับ

ใหเชา จํานวน 2 อาคาร แตละอาคารมีความสูง 22.95 ม. (ความสูง

ขอกําหนดผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 และ

วัดจากระดับถนนพัทยาสายสองซอย 4 ถึงระดับชั้นหลังคา ค.ส.ล.)

เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519) ออกตาม

มีจํานวนหองพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 169 หอง ดําเนินการเพื่อการอยู

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช

อาศัยมีอัตราสวนพื้นที่อาคารตอแปลงที่ดินของโครงการ (FAR)

2479 พบวา โครงการตั้งอยูในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราช-

2.5:1 มีที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม รอยละ 66.8 ของพื้นที่โครงการ

กฤษฎีกา ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร

และมีอัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคาร (OSR) รอยละ 26.74

พุทธศักราช 2479 ในทองที่ตําบลบางละมุง ตําบลหนองปลาไหล
ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2521 โดยโครงการมิไดเปนอาคารที่ระบุในขอหามตามขอ
บังคับขอ 2 และพื้นที่ดินโครงการมิไดตั้งอยูภายในระยะ 200 ม.
โดยวัดจากเขตควบคุมการกอสรางอาคาร ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช 2479 ฯ ดานริมทะเล ดังนั้น การดําเนินโครงการจึง
ไมขัดตอกฎกระทรวงฉบับดังกลาว สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณ
พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 พบวา โครงการตั้งอยู
บริเวณที่ 1 โดยมิไดอยูในระยะ 100 ม. จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
และมิไดเปนอาคารที่ระบุในขอหาม ดังนั้น การดําเนินการโครงการ
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จึงไมขัดตอประกาศกระทรวงฯ ดังกลาว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-

ตารางที่ 5-1 (ตอ 33)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.3.10 การอนุรักษ
พลังงาน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
โครงการมีความตองการใชไฟฟารวมประมาณ 1,247 KVA ซึ่ง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. เลือกใชอุปกรณที่ชวยประหยัดไฟฟา เชน หลอดผอม การติด

โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการในการอนุรักษพลังงานในอาคาร

สวิตซตั้งเวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทํางานเปด - ปด

เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา

ไฟฟา ณ บริเวณที่ใชไฟบางเวลา
2. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในหองพักตาง ๆ ใหเปนอุปกรณชวยประหยัด
ไฟฟา อาทิ หลอดผอมประหยัดไฟ เปนตน
3. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหมากที่สุดโดยจะจัดใหมีพื้นที่
สีเขียวทั้งหมด 1,699 ตร.ม. ทั้งนี้ เพื่อชวยลดปริมาณความรอนที่
สะสมของพื้นที่ที่เปนลานคอนกรีต และถายเทสูตัวอาคารเวลา
กลางคืน
4. ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร หรือหองที่มีระบบปรับอากาศ
โครงการจะเลือกใหสีออน หรือสีที่ไมดูดรังสีความรอน เพื่อการ
สะทอนแสงที่ดี และทําใหหอ งสวางขึ้น
5. จัดใหมีการประชาสัมพันธวิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทํา
แผนพับ ปายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เปนตน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 34)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

และคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

2.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต
2.4.1 สภาพเศรษฐกิจ

เมื่อโครงการเปดดําเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพ

- ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ

และสังคม

เปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร

และติดตามตรวจสอบตามที่เสนอไวในรายงานอยางครบถวน

A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้น
ใตดิน 1 ชั้น ซึ่งโครงการตั้งอยูที่ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี โดยลักษณะทางสังคมตลอดจนลักษณะการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ สวนใหญจะเปนพื้นที่พัก
อาศัย และรานคา การใชประโยชนที่ดินในภาพรวมปจจุบันตั้งแต
บริเวณปากทางถนนพัทยาสายสองซอย 4 จนถึงบริเวณซึ่งเปนที่ตั้ง
โครงการ สวนใหญเปนอาคารพาณิชย ขนาดความสูง 3 ชั้น ธนาคาร
กรุงเทพ รานคา และรานอาหาร เปนตน ซึ่งการพัฒนาโครงการ
เพื่อเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา สามารถที่จะรองรับความ
ตองการดานที่พักอาศัยของผูที่มีแหลงงานอยูภายในเมืองพัทยา
หรือบริเวณใกลเคียงไดอยางมาก นอกจากนี้ เมื่อมีผูมาพักอาศัย
ในโครงการแลว จะทําใหมีการจับจายใชสอยอันจะเปนผลใหเกิด
การหมุนเวียนเงินตรามากขึ้น ทั้งนี้ การดําเนินโครงการจะสงผล
ทําใหมีความหลากหลายของกลุมคนที่เขามาพักอาศัย มีความ
หลากหลายในการประกอบอาชีพมากขึ้นแตการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว มิไดสงผลกระทบดานความเสื่อมตอชุมชนเดิมแตอยางใด
เนื่องจากผูที่มาพักอาศัยสวนใหญจะเปนผูที่มีความรูและมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดี โดยการกําหนดราคาคาหองของโครงการจะเปนตัว
จําแนกกลุมลูกคาที่สําคัญ เพื่อชวยดํารงสภาพทางสังคมมิใหเสื่อมลง
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จากสภาพปจจุบัน

-

ตารางที่ 5-1 (ตอ 35)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.4.2 การสาธารณสุข

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
การดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบทางดานนี้แตอยางใด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1 ดําเนินการตามมาตรการดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใช

เนื่องจาก โครงการตั้งอยูบริเวณที่เปนศูนยกลางทางการทองเที่ยว

ประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด เพื่อปองกันผลกระทบ

และการบริการบริเวณพื้นที่ใกลเคียงมีสถานบริการทางการแพทย

ดานสุขภาพ

และจํานวนบุคลากรทางการแพทยอยางเพียงพอ และมีการคมนาคม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-

2. จัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสุขภาพ

ขนสงที่สะดวกรวดเร็วโดยโรงพยาบาลที่อยูใกลกับโครงการมาก
ที่สุด ไดแก โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ตั้งอยูหางจากโครงการ
ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กม.
2.4.3 ทัศนียภาพ

จากบริบทโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบดวย กลุมอาคาร

1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,699

โรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 6 อาคาร (Leelawadee

ตร.ม. คิดเปนอัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอผูพักอาศัย 2 ตร.ม./คน

Lagoon Hotel & Resort) กลุมบานพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2

(จํานวนผูพักอาศัย 845 คน) โดยมีพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 ทั้งหมด

ชั้น อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา ขนาดความสูง 5 ชั้น จํานวน

มีพื้นที่ปลูกไมยืนตน 888.11 ตร.ม. (ไมนอยกวารอยละ 50

1 อาคาร (SP. Place) ซึ่งอาคารโครงการจะไมโดดเดนไปจาก

ของพื้นที่สีเขียวชั้นลาง) ซึ่งพันธุไมที่จะนํามาปลูก ไดแก

สภาพแวดลอมโดยรอบในปจจุบันมากนัก เนื่องจากอาคารโครงการ

ชมพูพันธุทิพย สารภี และหญานวลนอย

มีขนาดความสูง 7 ชั้น ความสูงเพียง 22.95 ม. อีกทั้ง บริเวณดาน
ทิศตะวันออกของโครงการมีพื้นที่กําลังกอสรางอาคารพักอาศัย
ความสูง 6 ชั้น ซึ่งมีความสูงใกลเคียงกับโครงการ อยางไรก็ตาม
เพื่อลดความโดดเดนของอาคารโครงการ จึงจะจัดใหมีพื้นที่สีเขียว
ใหมากที่สุด เพื่อสรางทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้ ในการออกแบบ
อาคารจะเลือกใชโทนสีที่เย็นสบายตา และไมกอใหเกิดผลกระทบ
ดานทัศนียภาพมากนัก

2. เลือกใชโทนสีที่เย็นสบายตา และไมกอใหเกิดผลกระทบดาน
ทัศนียภาพมากนัก
3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการใหสวยงาม และมีความสมบูรณ
อยูตลอดเวลา
4. ควบคุมดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัยภายในโครงการ
และพนักงานมิใหเกิดทัศนียภาพที่ไมดีตอผูพบเห็น

-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 36)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.4.4 การบดบังแสง
และทิศทางลม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
จากการประเมินการบดบังแสงของอาคารโครงการ จะเห็นไดวา
การบดบังแสงของโครงการที่มีตอพื้นที่ขางเคียง จะเกิดขึ้นในชวง
เวลาที่พระอาทิตยทํามุมต่ํากับทองฟา ไดแก ชวงเวลา 6.00-10.00
น. และ 14.00 - 17.00 น. เนื่องจากเงาของอาคารโครงการ
ทอดตัวไปยังพื้นที่ขางเคียงในระยะทางยาว แตทั้งนี้ การบดบังแสง
ในแตละพื้นที่เกิดขึ้นเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในแตละวันเทานั้น
ตามการเคลื่อนของดวงอาทิตยมิไดบดบังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอด
ทั้งวัน สําหรับการบดบังทิศทางลม จากตําแหนงที่ตั้งอาคารโครงการ
พบวา จะกีดขวางทิศทางลมที่จะพัดไปยังพื้นที่ดานทิศเหนือ ใน
ชวงเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม จะกีดขวางทิศทางลมที่จะพัดไป
ยังพื้นที่ดานทิศตะวันออก ในชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน และจะ
กีดขวางทิศทางลมที่จะพัดไปยังพื้นที่ดานทิศตะวันตก และทิศใต
ในชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม แตทั้งนี้ ผลกระทบดังกลาวจะอยู
ในระดับที่ไมรนุ แรงนัก เนื่องจากในการวางผังโครงการไดออก
แบบใหอาคารโครงการแตละอาคาร มีระยะหางกันประมาณ 6 ม.
และมีระยะถอยรนจากแนวเขตที่ดินประมาณ 6-24 ม. ซึ่งทําใหมี
ชองวางระหวางอาคารภายในโครงการ และชองวางระหวางอาคาร
โครงการกับพื้นที่ขางเคียงมากพอที่จะใหลมสามารถพัดไปยังพื้นที่
โดยรอบไดโดยสะดวก ดังนั้น จึงคาดวาการกอสรางโครงการจะ
ไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานการบดบังทิศทางลม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-1 (ตอ 37)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

2.4.5 การบดบังคลื่น

โครงการเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา จํานวน 2 อาคาร

- ทําหนังสือแจงผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม.

โทรทัศน

ไดแก อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น และอาคาร B ขนาด

ซึ่งอาจเปนผูที่ไดรับผลกระทบดานการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน

ความสูง 7 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น ซึ่งตัวอาคารโครงการอาจ

จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มกอสราง เพื่อใหผูพักอาศัยที่อยู

สงผลกระทบตอผูพักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเขม

ใกลเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบดังกลาวสามารถติดตอกับ

สัญญาณโทรทัศนลงสงผลใหภาครับของโทรทัศนไดรับสัญญาณ

โครงการได โดยโครงการจะดําเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณ

ที่มีความเขมลดลง ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบดังกลาว

ดาวเทียมใหกับผูที่ไดรับผลกระทบเหลานี้ทันทีที่ไดรับแจง

โครงการตองจัดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

รวมทั้งจะดําเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมใหกับบานพัก
อาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยูแลว จนรับสัญญาณไดตามปกติ
และไดรับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการ
ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โครงการจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการ
เปดดําเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
-
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บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการ กรองทอง วิลลา

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
6.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการ นอกจากมีมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบตามบทที่ 5 แลว ยังจําเปนที่จะตองมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในชวงเปด
ดําเนินการโครงการอยางตอเนื่องดวย เพื่อที่จะทําใหการดําเนินการโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
ป ญ หาทางดา นสิ่ ง แวดล อมที่ เ กิ ด ขึ้ น น อ ยที่สุ ด จนถึ ง ไมเ กิ ด ขึ้น เลย โดยมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมดังแสดงในตารางที่ 6.1-1

6.2 รูปแบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและผลการติดตามตรวจสอบตาง ๆ
รูปแบบรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ และผลการติดตามตรวจสอบที่ตองสงให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีดังนี้
1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังแสดงในตารางที่ 6.2-1
2. แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 6.2-2

บริษัท ไท – ไท วิศวกร จํากัด
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ตารางที่ 6.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการ กรองทอง วิลลา
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
• ชวงกอสราง
1. ฝุนละออง

2. เสียง

3. ความสั่นสะเทือน

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรับผิดชอบ

1) ภายในพื้นที่โครงการ

1. ปริมาณฝุนละอองรวม
(TSP)

1. High Volume Air Sampler

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

2. ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องรองเรียนจากผู
ที่ไดรับผลกระทบ

2. ติดตั้งกลองรับความ
คิดเห็นบริเวณปอมยาม

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

1) ภายในพื้นที่โครงการ

1. ระดับเสียง Leq เฉลี่ย
24 ชั่วโมง

1. เครื่องมือวัดเสียง (Sound
Level Meter)

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

2. ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องรองเรียนจากผู
ที่ไดรับผลกระทบ

2. ติดตั้งกลองรับความ
คิดเห็นบริเวณปอมยาม

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

1) ภายในพื้นที่โครงการ

1. ความสั่นสะเทือน

1. เครื่องมือวัดคาความสั่น
สะเทือน

- ตลอดระยะเวลาการทําเสาเข็ม - บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด
และฐานราก

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

2. ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องรองเรียนจากผู
ที่ไดรับผลกระทบ

2. ติดตั้งกลองรับความ
คิดเห็นบริเวณปอมยาม

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ 1)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
4. น้ําเสีย

5. การจัดการมูลฝอย

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรับผิดชอบ

1) ระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูป

- pH
- BOD
- SS
- TKN
- Sulfide
- Oil & Grease
- Total Coliform

- เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย
วิธีมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2537

- เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

- ตวจสอบเรื่องรองเรียน
จากผูที่ไดรับผลกระทบ

- การจัดสวนรับความคิดเห็น
และเรื่องรองเรียน

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

1) ภายในพื้นที่โครงการ

- ปริมาณมูลฝอยตกคาง
- ความสะอาด

- ตลอดระยะเวลาชวงกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

- ตวจสอบเรื่องรองเรียน
จากผูที่ไดรับผลกระทบ

- ตลอดระยะเวลาชวงกอสราง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

-

- การจัดสวนรับความคิดเห็น
และเรื่องรองเรียน
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ 2)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
• ชวงดําเนินการ
1. คุณภาพน้ํา
1.1 คุณภาพน้ําทิ้ง
กอนการบําบัด

บริเวณที่ตรวจสอบ

- ถังเกรอะ

1.2 คุณภาพน้ําทิ้ง - บอเก็บน้ําสําหรับรดน้ํา
หลังการบําบัด ตนไม

2. น้ําใช

- เสนทอประปา

พารามิเตอร

- pH
- BOD
- SS
- Sulfide
- TKN
- Oil & Grease
- Total Coliform
- pH
- BOD
- SS
- Sulfide
- TKN
- Oil & Grease
- Total Coliform
- Residual Chlorine
- การแตกหรือรั่วซึมของ
ทอประปา

วิธีการตรวจสอบ

- เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย
วิธีมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2537
- เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย
วิธีมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรับผิดชอบ

- เดือนละ 1 ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- เดือนละ 1 ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- เดือนละ 1 ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2537
-
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ 3)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. มูลฝอย

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร

- บริเวณหองพักมูลฝอย
ประจําชั้นและหองพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ

- ปริมาณมูลฝอยตกคาง
- ความสะอาด

4.ระบบปองกันอัคคีภัย 1) อุปกรณในระบบปองกัน
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย
2) ระบบจายไฟฟาสํารอง

วิธีการตรวจสอบ
-

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรับผิดชอบ

- ตลอดระยะเวลาเปด
ดําเนินการ

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- สภาพพรอมใชงาน

- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ

- 3 เดือน/ ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- มีแบตเตอรี่สํารอง
อยูตลอดเวลา และมี
สภาพพรอมใชงาน
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน
และไมลบเลือน

- ทดสอบอุปกรณ

- 3 เดือน/ ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- ตรวจสอบ

- 3 เดือน/ ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- สภาพพรอมใชงาน
- อายุการใชงาน

- ตรวจสอบ

- 3 เดือน/ ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- หัวรับน้ําดับเพลิง

- สภาพพรอมใชงาน
- เขาถึงไดสะดวก

- ตรวจสอบ

- 3 เดือน/ ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- สายฉีดน้ําดับเพลิงและ
ตูเก็บสายฉีด (FHC)

- สภาพพรอมใชงาน

- ตรวจสอบ

- เดือนละ 1 ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

3) ปายและเครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟ และ
แผนผังเสนทางการหนีไฟ
4) อุปกรณดับเพลิง
- เครื่องดับเพลิงแบบ
หิ้วได
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ 4)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม

บริเวณที่ตรวจสอบ
5. บันไดหนีไฟและเสนทาง
ในการหนีไฟ

5. ระบบระบายอากาศ - ชองระบายอากาศธรรมชาติ
เชน หนาตางและประตู

6. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจ
ของผูอยูอาศัย

- ผูอยูอาศัย

พารามิเตอร
- สภาพพรอมใชงาน
- ไมมีสิ่งกีดขวาง

วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด
- เดือนละ 1 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- ไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง

- ตรวจสอบ

- เดือนละ 1 ครั้ง

- บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

- ประเมินเรื่องราวรองทุกข
ขอเสนอแนะ และขอคิด
เห็นของผูอยูอาศัย

- ติดตามประเมินจากการจัดสวน
- ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ - บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด
รับเรื่องรองเรียน และความคิดเห็น
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ตารางที่ 6.2-1
(ตัวอยาง)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ กรองทอง วิลลา
มาตรการปองกันและ รายละเอียด
ความถี่ในการ ปญหาและอุปสรรค
แกไขผลกระทบ
การดําเนินการ
ตรวจสอบ
ในการดําเนินการ
สิ่งแวดลอม
ของโครงการ

แนวทางแกไข/ ผูรับผิดชอบ
การปรับปรุงและ ดําเนินการ
เพิ่มมาตรการ

1. การใชน้ํา
2. การบําบัดน้าํ เสีย
3. การระบายน้ํา
4. การจัดการมูลฝอย
และกากของเสีย
5. การปองกันอัคคีภัย
6. ระบบไฟฟา
7. สุนทรียภาพ
8. อื่น ๆ
.

ผูรายงาน……………………………..
(…………………………….)
ตําแหนง/หนาที่รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ป
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ตารางที่ 6.2-2
(ตัวอยาง)
แบบบันทึกผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําทิ้ง
โครงการ………………………………………………
ตั้งอยูท…
ี่ ………………………………………………
ครั้งที่…………………..ประจําป พ.ศ…………………
วันที…
่ ……..เดือน………………….พ.ศ……………..
จุดเก็บ
ตัวอยางน้ํา

ดัชนีตรวจวัด
pH

BOD
(mg/l)

SS
(mg/l)

Sulfide
(mg/l)

Total Coliform
(MNP/100ml)

อื่น ๆ
Oil & Grease
(mg/l)

Residual Chlorine
(mg/l)

คามาตรฐาน
(STD)
STD : มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก…..…..…ประเภท….………….ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม ลงวันที่…………..เดือน………………. พ.ศ. ……………..
หนวยงานราชการหรือบริษทั ที่ไดรับอนุญาตตรวจวิเคราะห....…………………………………………………...
ผูวิเคราะห……………………………………..
(………………………………….)
วัน/เดือน/ป………………………………………...
หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งมีคาเกินมาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ..……………………….
…..………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…….…..….…...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…...
ผูสรุปความเห็น …………………………………
(………………………………..)
คุณวุฒ…
ิ …………………………………………..
วัน/เดือน/ป………………………………………...
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