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บทที่

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

4.1

ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา

4.1.1

ระยะกอสราง

สภาพพื้นที่โครงการกอนจะมีการพัฒนาโครงการเดิมมีสภาพเปนตึกรางไมไดใชประโยชน
(มีแต
โครงสราง) ดังนั้น ในการดําเนินการกอสรางอาคารแมวาทางโครงการจะตองทําการปรับปรุงอาคารในสวนของงาน
สถาปตยกรรมเปนสวนใหญ รวมถึงงานระบบตางๆ แตจะไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาคารแตอยางไร รวมทั้ง
บริเวณพื้นที่ทาํ การกอสรางไมมีลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาที่สําคัญ ดังนั้น การดําเนินการของโครงการจะไม
มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศและลักษณะธรณีวิทยาอยางมีนยั สําคัญ

4.1.2

ระยะดําเนินการ

เมื่อการกอสรางปรับปรุงโครงการแลวเสร็จจะมีอาคารที่มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับพื้นดาดฟา
สูงสุดเทากับ 22.95 ม. ขนาด 9 ชัน้ จะเหมือนกับสภาพเดิมไมไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
ดังนั้น จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอาคารที่ปรับปรุงเสร็จแลวจะมีความสวยงามดูเปนระเบียบ
เรียบรอยมากกวาเดิมมาก (สภาพอาคารรางเกาทรุดโทรมมีแตโครงสราง)

4.2

คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน

4.2.1

ระยะกอสราง

อาคารที เจ คอนโดเทล ไดดําเนินการกอสรางมาตั้งแตป 2538 และในสวนของโครงการสรางอาคารได
กอสรางแลวเสร็จในป 2540 งานสวนที่เหลือจึงมีเฉพาะงานดานสถาปตย งานระบบทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
อาจมีผลกระทบจากกิจกรรมกอสรางดังกลาวตอคุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน มีดังนี้
1) คุณภาพอากาศ : การดําเนินการกอสรางทีจ่ ะกอใหเกิดการฟุง กระจายของฝุน ละออง ไดแก การ
ปรับสภาพพืน้ ที่ การขนสงวัสดุกอสรางและเครื่องจักรอุปกรณเขาสูพื้นที่โครงการ โดยทีฝ่ นุ ละอองที่เกิดขึน้ จะมี
ปริมาณมากนอยเพียงใดขึน้ อยูก ับลักษณะและขนาดของงานกอสรางรวมทั้งสภาพถนน เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการ
ดําเนินงานของโครงการ ซึ่งจะมีเฉพาะงานทางดานสถาปตย งานระบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร ประกอบกับ
สภาพถนนในพื้นที่โครงการ จากถนนหลักเขามายังอาคารเปนถนนคอนกรีต ซึ่งจะกอใหเกิดการฟุงกระจายของ
ฝุนละอองไมมาก ดังนั้น ฝุนละอองที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินการกอสรางจึงมีผลกระทบตอชุมชนในบริเวณใกลเคียง
อยางไมมีนัยสําคัญ การดําเนินงานกอสรางในสวนของงานทางดานสถาปตย และงานระบบภายนอกอาคารอาจจะ
กอใหเกิดผลกระทบตอผูที่พกั อาศัยที่อาคารพานิชยและที่พักอาศัยดานทิศเหนือและทิศตะวันตก
2) เสียง : ในการกอสรางทุกประเภทยอมเกิดเสียงรบกวนอยูเสมออยางหลีกเลี่ยงไมได แตเสียงที่
เกิดขึ้นจะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมการกอสรางและจะเกิดในชวงระยะเวลาสั้น โดยที่แหลงกําเนิดเสียงสวนใหญจะ
เกิดจากการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ จากหนังสือ Environmental Impact Assessment
(Center Larry W.,1996) กลาววาระดับความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึน้ ในชวงกอสราง สามารถเรียงลําดับจากนอย
ไปหามากไดดงั นี้
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กิจกรรม
งานทําฐานราก
งานติดตั้งระบบ
งานเตรียมพื้นที่
งานเก็บความเรียบรอยและงานตบแตง
งานขุดเจาะและงานขึ้นโครงการ

ระดับเสียง (dB(A))
81
81
83
84
88

หมายเหตุ : ระดับเสียงที่ระยะหางจากจุดกําเนิดเสียง 1.5 ม.

สําหรับบานเรือนที่อาจไดรับผลกระทบจากเสียงในการกอสรางโครงการ คือ ชุมชนทีต่ ั้งบานเรือนและ
อาคารพานิชยรอบโครงการ ซึ่งมีระยะที่อยูใ กลจุดกําเนิดเสียงมากที่สุดประมาณ 7.3 ม. (ในแนวเสนตรง) และถาใช
ระดับความดังของเสียงสูงสุดในการประเมินคือ ระดับเสียงจากงานเก็บความเรียบรอยและงานตบแตง โดยสามารถ
คํานวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นไดจากสมการ
Lp2 = Lp1 – 20 log(R2/R1)
โดยที่
Lp1 = ระดับเสียงที่ระยะทาง R1 (1.50 ม.)
= 88 dB(A)
Lp2 = ระดับเสียงที่ตองการทราบทีร่ ะยะทาง R2 = 6.0 ม.
แทนคา
Lp2 = 84 – 20 log(7.3/1.5)
= 70.3 dB(A)
คาความดังของเสียงที่คํานวณไดไปเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบตอชุมชน ตามประกาศ
หนวยงานสิ่งแวดลอมฉบับที่ 64 ดังแสดงในตารางที่ 4.2-1 จะเห็นวาระดับเสียงเกินคามาตรฐานสําหรับพื้นที่ที่ใช
ในการอยูอาศัยและในขณะเดียวกันเพื่อการพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานกอสราง
ทางโครงการกําหนดใหผูรับเหมาดําเนินการในชวงเวลากลางวันระหวาง 8.00–17.00 น. และไดมีมาตรการปองกัน
ผลกระทบจากการกอสรางที่จะกอใหเกิดเสียงดังรบกวนชุมชนในบริเวณใกลเคียงดังนี้
- กําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการกอสรางชวงเวลากลางวันระหวาง 08.00-17.00 น. ซึ่ง
เปนชวงเวลาที่ผูอยูในอาศัยรอบโครงการออกไปทํางานหรือศึกษาเลาเรียน และไมทําการกอสรางใด ๆ ระหวาง
22.00-06.00 น. ของวันถัดไปอันเปนชวงเวลาพักผอนของประชาชนเวนแตไดรับอนุญาตจากทางเทศบาล และ
จะตองไมทําการใด ๆ ซึ่งกอใหเกิดเสียงและแสงรบกวนผูอ ยูอาศัยขางเคียง
- รถบรรทุกทีข่ นวัสดุกอสรางและอุปกรณตาง ๆ เขา-ออกพืน้ ที่โครงการไดเฉพาะเวลา 08.00-17.00 น.
เทานั้น และกําหนดความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม.
อยางไรก็ตาม ผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง คือคนงานที่ทําหนาที่เก็บความเรียบรอยและงานตบแตง
เนื่องจากตองทํางานใกลกับจุดกําเนิดเสียง ดังนั้น ทางผูรับเหมาตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันหรือลดเสียง ไดแก
Ear Plug ที่ทําดวยพลาสติก หรือยางซึง่ ลดเสียงไดไมนอยกวา 15 dB(A) หรือ Ear Muffs ซึ่งสามารถลดเสียงได
ไมนอยกวา 25 dBA ไวใหกับคนงาน และเพื่อเปนการลดผลกระทบดังกลาวใหเหลือนอยที่สุดจึงควรมีมาตรการ
ปองกันและแกไข
3) การสั่นสะเทือน : กิจกรรมในระหวางการกอสรางที่กอใหเกิดการสั่นสะเทือน ไดแก การตอก
เสาเข็ม การขนสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตาง ๆ เขาสูพื้นที่โครงการ ตามมาตรฐานสากลจะยอมใหเกิดการ
สั่นสะเทือนตอสิ่งปลูกสรางและกิจกรรมของประชาชนขางเคียงไดไมเกิน 50 มม./วินาที อยางไรก็ตาม กิจกรรมการ
กอสรางของโครงการ ไดแก งานทางดานสถาปตย งานระบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึง่ เปนกิจกรรมที่
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กอใหเกิดการสั่นสะเทือนนอยมาก ดังนั้นการดําเนินการกอสรางของโครงการจะกอใหเกิดการสั่นสะเทือนอันจะเปน
การรบกวนผูทอี่ าศัยอยูในบริเวณใกลเคียงในระดับต่ํา
ตารางที่ 4.2-1 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับเสียง
คามาตรฐาน
พื้นที่

กลางวัน
(06.00 – 22.00)

กลางคืน
(22.00 – 06.00)

AA
A and B
C

≤50
≤55
≤60

≤40
≤45
≤50

ประกาศหนวยงานสิง่ แวดลอมฉบับที่ 64 (ที่มา : หนังสือมลพิษทางเสียง กรมควบคุมมลพิษ)
หมายเหตุ:
AA :
พื้นที่ที่ตองการความเงียบเปนพิเศษ
A
:
พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียว
B
:
พื้นที่สวนใหญใชเพือ่ การอยูอาศัย
C :
พื้นที่ที่ใชในการอยูอาศัยและในขณะเดียวกันเพื่อการพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม

4.2.2

ระยะดําเนินการ

เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการคือ เพื่อการพักผอนจึงเปนสถานที่ทตี่ องการความสงบเงียบจึงไมมี
แหลงกําเนิดมลภาวะที่จะกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงและการสั่นสะเทือน
สําหรับประเด็นดานผลกระทบตอ
คุณภาพอากาศ จะประเมินกาซคารบอนมอนอกไซดรายละเอียดการประเมินดังนี้
- การออกแบบภูมิสถาปตยและพื้นที่สีเขียว ตามเงื่อนไขของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โครงการมีพื้นที่สีเขียวทัง้ หมดอยางนอย 822 ตร.ม. โดยรอยละ 50 ของพืน้ ที่สี
เขียวตองอยูบริเวณชั้นลางและเปนตนไมยนื ตนลงดินรอยละ 50
- ตามการออกแบบมีชองจอดรถยนตจํานวน 36 ชอง ขณะที่พื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมดประมาณ 1,547
ตร.ม. ประเมินการดูดซับกาซคารบอนมอนอกไซด รายละเอียดดังนี้
(1) สถานการณปจ จุบันกาซคารบอนมอนอกไซดภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน
จากการตรจวัดปริมาณกาซ CO ของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณบานปลัดอําเภอเมืองขอนแกน
ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2550 พบวา ความเขมขนของกาซ CO เฉลี่ย 8 ชัว่ โมง อยูในชวง 0.2-2.3 ppm
(รูปที่ 4.2-1) โดยคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) กําหนด
เทากับ 9 ppm ดังนัน้ ปจจุบนั เทศบาลนครขอนแกนไมมปี ญหาดานกาซ CO แตอยางใด
(2) กาซคารบอนมอนอกไซดทเี่ กิดขึน้
เมื่อเปดดําเนินการโครงการ แหลงกําเนิดกาซคารบอนมอนอกไซดที่สําคัญ จะมาจากรถยนต
เปนหลักจึงสามารถประเมินปริมาณและความเขมขนของมลสารดังกลาว ไดดวยแบบจําลอง Box Model ดังสมการ
Q (mg/s)
C (mg/m3) =
D(m) x W(m/s) x M(m)
กําหนดให
C = ความเขมขนของมลสารทางอากาศ
Q = ปริมาณมลสารที่เกิดขึ้น (Emissions)
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กุมภาพัน ธ

มกราคม

เดือนที่ตรวจวัด ป 2550

วันที่

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2550

ที่มา : www.pcd.go.th (มีนาคม 2550)

ความเขมขน (ppm)

3.0

30
31

d = ความกวางของพื้นที่ (ระยะทางตั้งฉากกับทิศทางลม) ประมาณ
60 ม.
W = ความเร็วลมเฉลี่ย (สมมติกรณีเลวรายที่ลมสงบ)เทากับ 0.5 m/s
M = Mixing Height เปนสภาพคงตัวของอากาศเพื่อศึกษาการฟุง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศของสถานีกรุงเทพฯมีคาเทากับ
1,526 ม. (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2544)
ในที่นี้ ปริมาณ CO ที่ระบายออกจากรถยนต (Q) จะมาจาก Emission Factor ของรถยนต
เครื่องยนตเบนซิน (Light Duty Gasoline Vehicle, LDGV) เสนอแนะโดย US.EPA ที่กําหนดไวเทากับ 22.91
กรัม/กม./คัน ดังนั้น ปริมาณ CO ที่เกิดขึ้นเทากับ 248.2 มก./วินาที/คัน
และเมื่อแทนคาอัตราการระบายมลสาร (Q) ลงใน Box model ความเขมขนของกาซ CO ที่
ระบายออกจากโครงการจะเทากับ 0.01 มก./ลบ.ม. หรือ 0.008 ppm
(3) การประเมินการดูดซับกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) โดยพื้นที่สเี ขียว
การประเมินความสามารถของตนไมในพืน้ ทีส่ ีเขียวของโครงการ
ในการดูดซับกาซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะของโครงการในระยะดําเนินการไดจากความสามารถของพืช
ในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดของพืช โดยการแปลงกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ใหอยูในรูปของ Global
warming potential (GWP) ของกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2 equivalents) ตามขอเสนอแนะของ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
กิจกรรมในชวงดําเนินการ จะกอใหเกิดการระบายกาซคารบอนมอนอกไซดจากยานพาหนะ
ของโครงการมีคาเทากับ 0.008 ppm ในขณะที่ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่
เทศบาลนครขอนแกน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจํานวน 1 จุด ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2550 พบวา
มีปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ยสูงสุด 8 ชัว่ โมง เทากับ 2.3 ppm
ปริมาณ CO ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะของโครงการ
= 0.008 ppm
ปริมาณ CO ในสภาพปจจุบัน
= 2.3 ppm
= 0.008 + 2.3 ppm
∴ ปริมาณ CO ทั้งหมดที่พืชตองดูดซับ
= 2.31 ppm หรือ 2.89 มก./ลบ.ม.
เนื่องจากคาความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นนัน้
เปนคาความเขมขนที่
ประเมินใน 1 ชั่วโมง ดังนั้น จึงคิดเปนปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดที่พืชในบริเวณโครงการตองดูดซับเทากับ
2.89 มก./ชม. หรือ 8,438.8 มก./ป (ประเมินในรอบ 8 ชั่วโมง ใน 1 วันตลอดทั้งป) หรือคิดเปน 0.008 กก./ป
เนื่องจากพืชไมสามารถนํากาซคารบอนมอนอกไซดมาใชประโยชนไดโดยตรง จึงตองเปลี่ยน
ใหอยูในรูปกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งจาก IPCC (1996) ไดเสนอการแปลงคาอัตราการระบาย Greenhouse gas
ชนิดตาง ๆ (Emission factors) ที่ไมใชกา ซคารบอนไดออกไซดใหอยูใ นรูปกาซคารบอนไดออกไซด โดยการใช
GWP (Global Warming Potentials) ดังตารางที่ 4.2-2

หนา 4-5

ตารางที่ 4.2-2 IPCC’s Global Warming Potential (GWP) for Carbon Monoxide
GWP
20-year horizon
100-year horizon
500-year horizon

Carbon Monoxide (CO)
7
3
2

ที่มา : IPCC (1996)
หมายเหตุ : The time horizon is the time period over which the GWP is measured relative to carbon dioxide. Different gases have different
lifetimes in the atmosphere.

จากตารางเมื่อพิจารณาผลกระทบในระยะ 20 ป ของกาซคารบอนมอนอกไซดมีคาเทากับ 7
หมายความวา การระบายกาซคารบอนมอนอกไซด 1 กิโลกรัม จะมีผลกระทบในรอบ 20 ป เทียบเทากับการระบาย
กาซคารบอนไดออกไซด 7 กิโลกรัม ดังนั้น ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินโครงการจึงคิด
เปนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึน้ ไดดังนี้
- จากปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดเกิดขึ้นบริเวณโครงการ
- CO2-Equivalents ของ CO
ดังนั้น จึงเทียบเทาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้น
การประมาณอัตราการดูดซับคารบอนไดออกไซดของพืช
เก็บสะสมคารบอนในตนไม โดยไดมาจากคารบอนไดออกไซด ดังสมการ

=
=
=
=

0.008 กก./ป
7
0.008 x 7
0.056 กก./ป

ใชหลักการเมื่อพืชเติบโตจะมีการ

CO2 (44) → C (12)
สําหรับปริมาณคารบอนในตนไม (Carbon content in biomass) นั้น IPCC ไดแนะนําใหใช
สัดสวนที่ 0.5 สําหรับเนื้อไม (woody biomass) และ 0.45 สําหรับสวนใบและพืชการเกษตร (leaf biomass and
agricultural crops) อัตราการโตของตนไมไดจากการรวบรวมของ Dr.Kansri Boonpragob ปรากฎในรายงาน
Thailand’s Green Gas Inventory, 1990 Part 1, p 6-7, 1997 โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เสนอตอ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 4.2-3 สําหรับโครงการจะใชคา 14.5 ตันมวลแหง
ตอเฮคแตรตอป สําหรับ Mixed Soft-wood หรือกุลมไมประดับ
ตารางที่ 4.2-3 อัตราการเจริญเติบโตของตนไม
Plantation Species
Mixed Soft-wood
Mixed fast-growing hard wood
Mixed Hard-wood

Annual Growth rate (T dm/ha)
14.5
12.5
6.8

ที่มา: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 1995
หมายเหตุ : T dm/ha = ตันมวลแหงตอเฮคแตรตอป

จากขอมูลดังกลาว สามารถหาอัตราการดูดซับคารบอนไดออกไซดตอปของพืน้ ที่สีเขียวของ
โครงการไดดังนี้
- พื้นที่ปลูกตนไมของโครงการมีทั้งหมด
- อัตราการเติบโตของตนไม (ตารางที่ 4.2-3)

1,547 ตร.ม.
= 14.5 ตันมวลแหง/เฮกแตร/ป
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หรือ
เมื่อ 1 เฮคแตร
- ดังนั้น อัตราการเติบโตของพืชในพืน้ ที่สีเขียวของ
โครงการ
- จากสมมูลคารบอนกับคารบอนไดออกไซด 12 C =
หรือ 1 unit C
- จากปริมาณคารบอนในตนไม (Carbon content in
biomass)
- ดังนั้น คิดเปนปริมาณคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา (CO2 equivalent)
- คิดเปนอัตราการดูดซับคารบอนไดออกไซดได
หรือประมาณ

= 14,500 กก./เฮกแตร/ป
= 10,000 ตรม.
= (14,500 x 1,547)/10,000
= 2,243.15 กก./ป
44 CO2
= 44/12 หรือ 3.667 units CO2
= 0.45
=
=
=
=

(4) สรุปการประเมิน
- อัตราการระบายกาซคารบอนมอนอกไซดในรูปของกาซ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2 equivalent) จาก
โครงการ
- พื้นที่สีเขียวที่โครงการจัดเตรียมไวประมาณ 1,547 ตรม.
มีความสามารถในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดได
สูงสุด

0.45 x 3.667
1.65
2,243.15 x 1.65
3,700 กก./ป
=

0.056 กก./ป

=

3,700 กก./ป

ดังนั้น พื้นที่สีเขียวของโครงการจึงมีความสามารถในการดูดซับกาซคารบอนมอนอกไซดที่
เกิดขึ้นในรูปของกาซคารบอนไดออกไซดไดอยางเพียงพอ โดยจะมีสวนชวยในการลดมลพิษทางอากาศจากสภาพ
การจราจรบริเวณโครงการ

4.3

อุทกวิทยาน้ําผิวดิน

เนื่องจากสภาพพื้นที่เดิมของทีต่ ั้งโครงการเปนอาคารรางและไมไดใชประโยชนประกอบกับพื้นทีโ่ ครงการ
ไมไดตั้งขวางธรรมชาติใด ๆ ดังนัน้ การดําเนินการของโครงการจึงไมกีดขวางทางน้ําและไมกอใหเกิดผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาน้ําผิวดินแตใด

4.4

คุณภาพน้ําผิวดิน

4.4.1

ระยะกอสราง

ในการดําเนินการกอสรางซึ่งมีคนงานกอสรางสูงสุด 100 คน ปริมาณน้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภค
เทากับ 7,000 ลิตร/วัน น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของคนงานกอสราง ไดแก น้ําที่เกิดจากการลาง
ทําความสะอาดตาง ๆ มีปริมาณ 5,250 ลิตร/วัน จะอาศัยการตอเชื่อมกับระบบระบายน้ําสาธารณะ สวนน้ําโสโครก
มีปริมาณ วันละ 1,750 ลิตร/วัน ผูรับเหมากอสรางจะจัดใหมีหองน้ําชั่วคราว ซึ่งคนงานสามารถใชหองน้ําดังกลาวได
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และเมื่องาน กอสรางแลวเสร็จทางผูรับเหมากอสรางจะดําเนินการเก็บความเรียบรอยหองน้ําชั่วคราวดังกลาว จึงไม
มีปญหาในการบําบัดน้ําโสโครกที่เกิดจากคนงานกอสราง

4.4.2

ระยะดําเนินการ

ในชวงดําเนินโครงการจะมีปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใชน้ําตาง ๆ ของอาคาร ประมาณ
132 ลบ.ม./วัน น้ําเสียจากโครงการจะไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการกอนระบายลงสูทอระบาย
น้ําสาธารณะบนถนนดรุณสําราญ ซึ่งเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งสุดทายของพื้นที่โครงการ น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจะได
มาตรฐานน้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดที่ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลมที่ 111 ตอน
พิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537 สําหรับอาคารชุดพักอาศัยที่มีหองพักตั้งแต 100 หอง แตไมถึง 500 หอง
จัดเขาประเภท ข. น้ําทิ้งจากอาคารดังกลาวตองมีคาบีโอดีของน้ําทิ้งไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยบีโอดีของน้ําทิ้งที่
ผานการบําบัดแลวจากโครงการฯ จะมีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามที่กฎหมายกําหนด
สวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณวันละ 1,972.8 ลิตร หรือประมาณ 2 ลบ.ม. จะมีการกําจัดอยางถูก
หลักสุขาภิบาล โดยไมมีการเทกองบนพืน้ ดินและขยะมูลฝอยที่รวบรวมไดจากอาคารจะพักเก็บไวที่หองพักรวมมูล
ฝอยที่ทางโครงการจะจัดสรางขึ้นใหม ขนาดความกวาง 1.0 ม. ความยาว 3.0 ม. และความสูง 2.0 ม. จากนั้นรถ
เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลจะเก็บขนและนําไปกําจัดตอไป
นอกจากนี้น้ําเสียที่เกิดจากการลางทําความสะอาด
หองพักรวบรวมมูลฝอยจะไหลระบายไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการตอไป ดังนั้นจึงไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา
สวนกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียจะจัดการโดยติดตอใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของบริษทั เอกชน หรือ
เทศบาลมาสูบเพื่อนําไปกําจัดตอไป ดังนั้น จึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําเชนเดียวกัน

4.5

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมชีวภาพ

เนื่องจากที่ตั้งโครงการตั้งอยูในเขตชุมชนเมือง ซึ่งจัดเปนนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) และ
ตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง ฉบับที่ 432 (พ.ศ.2542) ผัง
เมืองรวมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 พบวาที่ตั้งโครงการอยูในเขตพื้นทีส่ ีแดง : ที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนมาก ประกอบกับสภาพการใชที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการกอนมีการกอสรางเปนอาคารรางทรุด
โทรมไมไดทําประโยชนจงึ ไมมีสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่ควรคาแกการอนุรักษ ดังนั้น การเปลี่ยนสภาพดังกลาวมาเปนที่พัก
อาศัย จึงไมมีผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ

4.6

การใชประโยชนที่ดิน

4.6.1

ระยะกอสราง

การดําเนินการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือ เมื่อพิจารณาถึงแนวอาคารและระยะถอยรนของอาคาร
โครงการนํามาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 จะเห็นไดวาแนวอาคารและระยะถอยรน
ของโครงการเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535
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เมื่อพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 432 (พ.ศ.2542) ผังเมืองรวมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525
ที่ตั้งโครงการอยูในเขตที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) กําหนดใหใชประโยชนที่ดินเพือ่ การอยูอาศัย
ซึ่งมิใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชพื้นที่เพื่อกิจการอื่นใหใชไดอกี ไมเกินรอยละ 10 ของทีด่ ินประเภทนี้ในแตละบริเวณ และหามใช
ประโยชนที่ดนิ เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตกิจการโรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ โดยมีพื้นที่ที่ใชประกอบไมเกิน 100 ตร.ม. และไมกอ เหตุ
รําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ คอนกรีตผสม
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ทําการกอสรางตามเงื่อนไขและวิธีการที่กรุงเทพมหานครกําหนด โดยที่โรงงานในลําดับที่ 14
ลําดับที่ 34 และลําดับที่ 95 ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ตองเปนโรงงานทีใ่ ชเครื่องจักรมีกําลังรวมไมเกิน
20 แรงมา หรือใชคนงานไมเกิน 20 คนดวย
2) สถานที่บรรจุกา ซ สถานที่เก็บกาซและหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียม
เหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
3) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขาย
ที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการเก็บ
รักษาน้ํามันเชือ้ เพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
4) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา
5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสรางแทนฌา
ปนสถานที่มีอยูเดิม
6) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ
7) สถานที่เก็บสินคาซึ่งเปนที่เก็บพักหรือขนถายสินคา
หรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรือ
อุตสาหกรรม
9) กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการจาก
กรุงเทพมหานคร
10) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
เมื่อพิจารณาถึงประเภทของอาคารที่ทางโครงการจะขออนุญาตกอสราง ซึ่งเปนอาคารที่ดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับที่พักอาศัยจึงสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงดังกลาว
จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) แกไขและเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตั้งแต 23.0 ม.ขึ้น
ไป
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพืน้ ที่ดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวาอาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
อาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท
โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชัน้ ใด
ชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป
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“อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึง่ สวนใดของอาคาร
เปนที่อยูอาศัยหรือเปนที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชัน้ หนึ่งชั้น
ใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.0 ม. ขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชัน้ ใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. แตไมเกิน 2,000 ตร.ม. การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับ
พื้นดินที่กอสรางถึงดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปน หยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
อาคารที่ทางโครงการขออนุญาตกอสรางเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 9 ชั้น ความสูงของ
อาคารวัดจากระดับพื้นดินที่กอ สรางจนถึงระดับพื้นดาดฟาเทากับ 22.95 ม. และพื้นทีร่ วมกันทุกชัน้ ภายในอาคาร
9,982 ตร.ม. จึงเขาขายอาคารขนาดใหญตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) แกไขและเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
สําหรับโครงการมีพื้นทีร่ วมทั้งหมด 2,408 ตร.ม. ดังนั้นการใชพื้นที่ของโครงการไมขัดตอลักษณะการ
ใชประโยชนทดี่ ินตามขอกําหนดผังเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน ฉบับที่ 432 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

4.6.2

ระยะดําเนินการ

สภาพการใชที่ดินในบริเวณโดยรอบโครงการนั้นสวนใหญเปนชุมชนทีพ่ กั อาศัย
เมื่อโครงการเปด
ดําเนินการ มีลักษณะการดําเนินการเพื่อการพักอาศัยจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศ เสียงและการ
สั่นสะเทือน ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบตอการใชที่ดินบริเวณขางเคียงแตอยางใด
สําหรับการใชพื้นที่ของโครงการเมื่อคํานวณหาคา Floor Area Ratio (FAR) หรืออัตราสวนการใชสอย
พื้นที่ตอพืน้ ที่แปลงที่ดิน และคา Building Coverage Ratio (BCR) หรือพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดิน
ในการประเมินหาอัตราสวนการใชสอยพื้นทีภ่ ายในอาคารตอพื้นที่แปลงที่ดิน (Floor Area Ratio, FAR)
และพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม (Building Coverage Ratio, BCR) จะพิจารณาดังนี้
- อัตราสวนการใชสอยพื้นที่ภายในอาคารตอพื้นที่แปลงที่ดนิ (FAR)
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
= 2,408 ตร.ม.
พื้นที่ใชสอยทั้งหมดของโครงการ = พื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร
= 9,982 ตร.ม.
∴ คา FAR
= พื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร/พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
= 9,982 : 2,408
ดังนั้น อัตราสวนการใชสอยพื้นที่ภายในอาคารตอพื้นทีแ่ ปลงที่ดิน = 4.14 : 1
- พื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม (BCR)
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
= 2,408 ตร.ม.
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
= 1,213 ตร.ม.
∴ พืน้ ที่วาง
= (พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ) – (พื้นทีอ่ าคารปกคลุมดิน)
= 1,195 ตร.ม.
ดังนั้น พื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม (BCR) = (1,195 x 100)/2,408
= รอยละ 44.6 ของพื้นทีโ่ ครงการ
จากการคํานวณดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การใชพื้นที่ของโครงการ อัตราสวนพื้นทีอ่ าคารรวมกันทุก
ชั้นของอาคารตอพื้นทีแ่ ปลงที่ดินทั้งหมดทีใ่ ชเปนที่ตงั้ อาคาร ไมเกิน 10 ตอ 1 คือมีคาเทากับ 4.14 ตอ 1 สําหรับพืน้ ที่
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วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ คือมีคาเทากับรอยละ 44.6 ซึ่ง
ไมขัดตอกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แตอยางใด

4.7

การคมนาคมขนสง

4.7.1

ระยะกอสราง

ในชวงการกอสรางตลอดระยะเวลา 9 เดือน จะมีรถบรรทุกขนวัสดุอุปกรณตาง ๆ เขาสูพื้นที่โครงการ
สูงสุดไมเกินวันละ 2 เที่ยว การพิจารณาถึงผลกระทบจากการขนสงวัสดุอุปกรณตาง ๆ เขาสูที่ตั้งโครงการตอ
ปริมาณการจราจรบนถนนประชาสําราญและถนนดรุณสําราญ ซึ่งเปนถนนสายหลักเขาสูที่ตั้งโครงการการประเมิน
มีดังนี้
1) นําผลปริมาณการจราจรที่ตรวจนับในวันศุกร 27 กุมภาพันธ 2547 พบวาปริมาณจราจรดานถนน
ประชาสําราญมีมากกวาดานถนนดรุณสําราญและยังพบวา ปริมาณจราจรของถนนประชาสําราญปริมาณการจราจร
หนาแนนในชวงเวลา 13.00–14.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุดในชวงเวลา 06.00–
20.00 น. เทากับ 931 PCU/ชม./ชองทางจราจร คา V/C ratio = 0.466 มาเปนขอมูลพืน้ ฐานของปริมาณการจราจร
บนถนนประชาสําราญ
2) จํานวนรถที่จะเขาสูที่ตั้งโครงการ จะพิจารณาทั้งจํานวนรถบรรทุกขนวัสดุอุปกรณตาง ๆ เขาสู
พื้นที่โครงการสูงสุดไมเกินวันละ 2 เที่ยว สําหรับจํานวนรถบรรทุกที่ขนวัสดุอุปกรณตาง ๆ เขาสูที่ตั้งโครงการสูงสุด
วันละ 2 เที่ยว ในการขนสงจําเปนตองใชรถบรรทุกขนาด 6-10 ลอ เมื่อพิจารณาถึงความหนาแนนของปริมาณ
การจราจรที่เพิม่ ขึ้น จําเปนตองแปลงหนวยรถบรรทุกขนาด 6–10 ลอ ใหอยูในหนวย PCU (Passenger Car Unit)
ในการพิจารณาประเมินผลกระทบจะกําหนดใหรถบรรทุกขนวัสดุกอสรางที่เขาสูที่ตั้งโครงการเปนรถขนาด 10 ลอ
ทั้งหมด โดยทีร่ ถขนาด 10 ลอ จะเทากับ 2.5 (เผาพงษ นิลจันทรพนั ศรี, 2534) และในการพิจารณาความหนาแนน
ของปริมาณการจราจรจะใชความหนาแนนของปริมาณการจราจรที่ตรวจนับได
นับในวันมีความหนาแนนของ
ปริมาณการจราจรในชวงเวลา 6.00–20.00 น. เทากับ 931 PCU/ชม./ชองทางจราจร คา V/C ratio = 0.466 เปน
เกณฑในการพิจารณา โดยที่ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเทากับ ดังนั้น- จํานวนรถบรรทุกที่ขนวัสดุอุปกรณตาง ๆ
เขาสูที่ตั้งโครงการเทากับ 2 x 2.5 PCU = 5 PCU
เมื่อเพิ่มปริมาณการจราจรที่เกิดจากการกอสราง
รวมทั้งจํานวนรถของผูที่พักอาศัยอยูในพื้นที่
โครงการ ปริมาณการจราจรบนถนนประชาสําราญ ที่เพิ่มขึ้นเทากับ (936+5) PCU/ชม./ชองทางจราจร เมื่อนํามา
พิจารณาหาคา V/C หรืออัตราสวนระหวางปริมาณการจราจร (V) ตอความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
(C) มีคาเทากับ 0.468 ซึง่ หมายความวาสภาพการจราจรบนถนนประชาสําราญมีสภาพดี ซึ่งไมเปลีย่ นแปลงไปจาก
กอนมีโครงการ (คา V/C = 0.466) ดังนัน้ ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึน้ จากการขนวัสดุอุปกรณตาง ๆ เขาสูที่ตั้ง
โครงการจะกอใหเกิดผลกระทบตอปริมาณการจราจรบนถนนประชาสําราญ อยางไมมนี ัยสําคัญ
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1) ผลกระทบดานปริมาณจราจร
ที่ปรึกษานําผลปริมาณการจราจรที่ตรวจนับในวันศุกร 27 กุมภาพันธ 2547 พบวาปริมาณจราจร
ดานถนนประชาสําราญมีมากกวาดานถนนดรุณสําราญ และยังพบวาปริมาณจราจรของถนนประชาสําราญปริมาณ
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การจราจรหนาแนนในชวงเวลา 13.00–14.00 น. เทากับ 931 PCU/ชม./ชองทางจราจร คา V/C ratio = 0.466 มา
เปนขอมูลพืน้ ฐานของปริมาณการจราจรบนถนนประชาสําราญและถนนดรุณสําราญ ดังแสดงในตารางที่ 4.7-1
ตารางที่ 4.7-1 สรุปปริมาณการจราจรในชวงเวลาตาง ๆ และอัตราสวนปริมาณการจราจร
วัน

ชวงเวลา
08.00-09.00
13.00-14.00
15.00-16.00
08.00-09.00
12.00-13.00
17.00-18.00

วันศุกรที่ 27 ก.พ.47

วันเสารที่ 28 ก.พ.47

ปริมาณการจราจร
(PCU/ชม./ชองทางจราจร)
860
931
878
645
882
763

อัตราสวนปริมาณการจราจร
(V/C Ratio)
0.430
0.466
0.439
0.323
0.441
0.382

การดําเนินกิจกรรมของโครงการซึ่งเปนที่พกั อาศัย ในการประเมินปริมาณการจราจรที่คาดวาจะ
เกิดจากการเดินทางเขา-ออกโครงการ ทีป่ รึกษาจะใชพื้นที่จอดรถเปนเกณฑในการพิจารณา ดังนั้น ปริมาณ
การจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นเทากับ 36 คัน/วัน (ตามแบบเดิมบริเวณตอนกลางของอาคารจัดใหเปนที่จอดรถยนต
จํานวน 6 ชอง แตการกอสรางปจจุบันจัดพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่สีเขียว จึงทําใหจํานวนที่จอดรถยนตจาก 42 คัน
ลดเหลือ 36 คัน) และแมวา การดําเนินกิจกรรมของโครงการเปนที่พักอาศัย ปริมาณการจราจรคาดวาจะหนาแนน
เฉพาะชวงเชา-เย็น อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาจะพิจารณาในกรณีที่เลวราย คือ มีจํานวนรถเขา-ออกหนาแนนสูงสุดที่
1 ชม. เทากับ 68 คัน (รวมพื้นที่เชาจอดรถยนต 32 คัน) เมื่อแปลงปริมาณการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นใหอยูใน
หนวย PCU: Passenger Car Unit คือ รถยนตนงั่ สวนบุคคล 1 คัน เทากับ 1 PCU ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นเมื่ออยูใน
หนวย PCU เทากับ 68 PCU/ชม.
ในการพิจารณาถึงผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการ ที่ปรึกษา
จะใชปริมาณการจราจรที่หนาแนนในชวงเวลา 13.00-14.00 น. เปนชวงเวลาที่ปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุดใน
ชวงเวลา 06.00-20.00 น. ของวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2547 คือ ปริมาณการจราจรที่ตรวจนับเมือ่ นํามาแปลงให
อยูในหนวย PCU เทากับ 931 PCU/ชม./ชองทางจราจร และคา V/C ratio เทากับ 0.466 ดังนั้น ปริมาณการจราจร
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดําเนินงานของโครงการเทากับ = 999 PCU/ชม./ชองทางจราจร เมื่อนํามาคํานวณหา
อัตราสวนระหวางปริมาณการจราจร (V) ตอความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรสูงสุด (C) คา V/C มีคา
เทากับ 0.499 หมายความวาเมื่อโครงการเปดดําเนินการสภาพการจราจรบนถนนประชาสําราญ บริเวณปาก
ทางเขาโครงการยังมีสภาพดี (ตารางที่ 4.7-2) เปลี่ยนแปลงไปจากการกอนมีโครงการเล็กนอย
ตารางที่ 4.7-2 แสดงความสัมพันธระหวางคาที่ประเมินตามอัตราสวนของปริมาณการจราจร
สภาพที่ประเมิน
เลวมาก
เลว
พอใชได
ดี
ดีมาก

อัตราสวนของปริมาณการจราจร (V/C)
0.88-1.00
0.67-0.88
0.52-0.67
0.36-0.52
0.20-0.36

ที่มา : เผาพงษ นิจจันทรพันศรี
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2) พื้นที่จอดรถยนต
พื้นที่จอดรถ เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2497 กําหนดใหมีที่จอดรถยนต ไมนอยกวา 1 คัน ตอ
240 ตร.ม. ดังนั้นโครงการตองจัดใหมีจํานวน 42 คัน โดยโครงการกําหนดใหมีที่จอดรถ 36 คัน และเชาพื้นที่จอด
รถยนตขางเคียงอีก จํานวน 32 คัน รวม 68 คัน จึงเพียงพอ

4.8

การใชน้ํา

4.8.1

ระยะกอสราง

กิจกรรมการกอสรางสวนที่เหลือจะเปนงานทางดานสถาปตย และงานระบบทั้งภายใน-ภายนอก น้ําใช
ชวงกอสรางจึงเปนน้ําใชเพื่อการบริโภคอุปโภคของคนงานกอสรางเปนสวนใหญ มีความตองการใชน้ําสูงสุด
7.0 ลบ.ม./วัน เปนปริมาณที่นอยมากสวนน้ําเพื่อการบริโภคของคนงานกอสรางทางรับเหมากอสรางจะจัดหา
น้ําดื่มใหกับคนงานกอสราง น้ําใชทั้งหมดในชวงกอสรางจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคขอนแกน
การใชน้ําเพื่อการกอสรางจะใชในชวงกลางวัน ซึ่งเปนชวงเวลาที่การใชน้ําของชุมชนมีปริมาณนอย เนื่องจาก
ผูอยูอาศัยออกไปทํางานนอกบานดังนั้นผลกระทบการใชน้ําของชุมชนจึงไมมีนัยสําคัญ

4.8.2

ระยะดําเนินการ

พิจารณาความตองการใชน้ําของอาคาร (กรณีที่มีผูเขาพักอาศัยอยูเต็มทุกหอง) เทากับ 164.4 ลบ.ม./วัน
แหลงน้ําใชของโครงการจะไดมาจากการประปาสวนภูมิภาคขอนแกน ปจจุบันสํานักงานประปาฯ มีปริมาณน้ําผลิต
จายประมาณ 23 ลานลบ.ม./ป แตมีปริมาณที่จําหนายประมาณ 14 ลานลบ.ม./ป เทานั้น จึงมัน่ ใจไดวาเมื่อเปด
ดําเนินโครงการจะไมมีผลกระทบตอการใชนา้ํ ของชุมชน รวมทั้งความสามารถในการผลิตน้ําประปาของการประปา
ขอนแกน

4.9

การใชไฟฟา

4.9.1

ระยะกอสราง

การดําเนินการกอสรางของโครงการจะไมมีผลกระทบตอการใชไฟฟาของชุมชนขางเคียง หรือระบบ
ไฟฟาของอาคารพักอาศัย เนือ่ งจากปริมาณไฟฟาที่ตอ งการใชมีคานอยเกินกวาจะกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ และการ
ไฟฟาภูมิภาคมีความสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ

4.9.2

ระยะดําเนินการ

เมื่ออาคารดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเรียบรอย และมีผูเขาพักอาศัย และพิจารณาการ
ดําเนินงานของโครงการ ในกรณีที่มีผูพักอาศัยเต็มทุกหองจะมีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดประมาณ 1,000 kVA
เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยูในเขตการใหบริการไฟฟาของการไฟฟาภูมิภาคขอนแกน มีความสามารถใหบริการไฟฟา
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กับชุมชนไดอยางเพียงพอ รวมทั้งความตองการใชไฟฟาของโครงการ ดังนั้น เมื่อโครงการเปดดําเนินการ จึงไมมี
ผลกระทบตอการใชไฟฟาของชุมชน นอกจากนี้ในการดําเนินการติดตั้งมาตรวัดหนวยใชไฟฟาที่ทางโครงการติดตั้ง
ใหกับหองพักตาง ๆ โดยมีขนาดเครื่อง 15 (45) A 1P และมีโหลดสูงสุดของเครือ่ งวัดฯ 30 (A) สําหรับหองพักที่มี
ขนาดพื้นที่ไมเกิน 35 ตร.ม. เปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาภูมิภาคที่กําหนด และสามารถรับโหลดการใช
กระแสไฟฟาไดอยางเพียงพอ

4.10

การกําจัดน้าํ เสียและสิ่งปฏิกูล

4.10.1

ระยะกอสราง

น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานกอสราง ไดแก น้ําจากการลางทําความสะอาด ซึง่ คิดเปนรอยละ
75 ของปริมาณน้ําใชทั้งหมดจะอาศัยการซึมลงดิน และน้ําโสโครกคิดเปนรอยละ 25 ของปริมาณน้าํ ใชทั้งหมดหรือ
ประมาณวันละ 5.25 ลบ.ม. จากปริมาณการใชน้ํา 7.0 ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนน้ําเสียที่ตองไดรับการบําบัด ในการ
ดําเนินงานกอสรางสวนที่เหลือ
ผูร บั เหมากอสรางจะจัดใหมีสํานักงานกอสรางชั่วคราวและที่เก็บวัสดุอุปกรณ
กอสรางตาง ๆ ซึ่งมีหองน้ําที่มีถังบําบัดน้ําเสีย โดยคนงานสามารถใชหองน้ําของหองพักดังกลาวได และเมื่องาน
กอสรางแลวเสร็จทางผูรับเหมากอสรางจะทําการกอสรางและเก็บความเรียบรอยหองพักดังกลาว และน้ําโสโครกที่
เกิดจากคนงานกอสราง จึงไมมีผลกระทบตอการปนเปอนของแหลงน้ําผิวดินอยางมีนัยสําคัญ

4.10.2

ระยะดําเนินการ

อาคารที่ทางโครงการจะขออนุญาตกอสรางและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จะมีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของอาคาร ในการประเมินผลกระทบเกีย่ วกับการบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล บริษัทที่ปรึกษาจะพิจารณาประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียกลางที่รบั น้ําเสียจากอาคาร ซึ่งผูออกแบบไดออกแบบเปนระบบบอเกรอะ-กรองไร
อากาศ (Septic and Anaerobic Filter) และสามารถรับน้ําเสียได 132 ลบ.ม./วัน ประสิทธิภาพและความสามารถใน
การบําบัดน้ําเสียของระบบฯ สามารถประเมินไดดังนี้
การประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียใชขอกําหนดดังนี้
คาความสกปรกในรูปบีโอดี
=
250 มิลลิกรัม/ลิตร
ระยะเวลาเก็บกักน้ําในถังเกรอะไมนอยกวา
= 18-24 ชั่วโมง
ระยะเวลาเก็บกักน้ําในถังกรองไรอากาศไมนอยกวา =
12 ชั่วโมง
ระยะเวลาเก็บกักน้ําในถังดักไขมัน
= 10-30 นาที
1) ปริมาณและลักษณะสมบัติน้ําเสีย
น้ําเสียที่เกิดขึ้นในโครงการเกิดจากกิจกรรมของผูพักอาศัยในโครงการ เปนน้ําเสียจากหองน้ําหองสวมเปนหลัก โดยกําหนดใหปริมาณน้ําเสียคิดเปนรอยละ 80 ของปริมาณความตองการใชน้ํา และจากการ
คํานวณความตองการใชน้ําจากหัวขอ 2.4.1 ดังนัน้ ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในโครงการมีประมาณ
132 ลบ.ม./วัน โดยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ZONE 1 ประมาณ 56.64 ลบ.ม./วัน และระบบบําบัดน้ําเสีย ZONE 2
ประมาณ 74.88 ลบ.ม./วัน
ลักษณะสมบัติของน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประจําวันตาง ๆ ทุกกิจกรรมของผูพ กั อาศัยใน
อาคารมีคาความสกปรก (BOD) ไมนอยกวา 250 มิลลิกรัม/ลิตร และตองไดรับการบําบัดเพื่อใหมีลักษณะสมบัติได
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ข. (อาคารชุดที่มีหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยตั้งแต 100
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หองแตไมเกิน 500 หอง) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2537 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดกําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งจาก
อาคารประเภท ข ใหมีคาความสกปรก (BOD) ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
2) ระบบบําบัดน้ําเสีย ZONE 1
รับน้ําเสียจากหองพักดานทิศเหนือและทิศตะวันตก จํานวน 118 หอง คิดเปนปริมาณน้ําเสียเขาสู
ระบบบัดประมาณ 56.64 ลบ.ม./วัน องคประกอบตาง ๆ ของระบบบําบัดน้ําเสีย ZONE 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. ถังเกรอะ (Septic Tank)
ถังเกรอะทําหนาที่แยกตะกอนออกจากน้ําเสียโดยตะกอนหนักมากจะตกลงสูกนบอ สวนพวกที่
เบาจะลอยเปนฝาไขที่ผิวหนา น้ําเสียและกากตะกอนจะถูกยอยสลายโดยแบคทีเรียไมใชอากาศ ประสิทธิภาพการ
บําบัดประมาณรอยละ 40 โดยลดคาความสกปรก (BOD) ของน้ําเสียจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 150 มิลลิกรัม/
ลิตร มีขนาดบอ 4.0x4.5x3.5 ม. ความจุประสิทธิผล 48.6 ลบ.ม. (ความลึกประสิทธิผล 2.7 ม.) คิดเปนระยะเวลากัก
เก็บ (48.6x24)/57 = 20.46 ชั่วโมง
จากเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ํา โดย ดร. เกษมสันต
สุวรรณรัต หนา 62 ระบุวา “บอเกรอะควรมีระยะเวลากักเก็บอยางนอย 24 ชั่วโมง” และจากคูมือเลมที่ 2 สําหรับ
ผูออกแบบ และผูผลิตระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ ของกรมควบคุมมลพิษ ซึง่ จัดทําโดยคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี หนา 34 ระบุวา “ระยะเวลากักพักของบอ
เกรอะที่เหมาะสมควรอยูระหวาง 24-72 ชั่วโมง” และหนาที่ 17 ระบุวา “ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของบอ
เกรอะไมสูงนักคือประมาณ 40-60 เปอรเซ็นต”
ดังนั้น ระยะเวลาการกักเก็บของบอเกรอะอยางนอย 24 ชั่วโมง แตบอเกรอะของโครงการ
ออกแบบใหสามารถเก็บกักน้าํ เสียไดประมาณ 20.46 ชั่วโมง จึงกําหนดใหมีประสิทธิภาพในการลดคา BOD ได
ประมาณ 40% (เกณฑดานต่ํา) และเนื่องจากกําหนดคาความเขมขนบีโอดีเขาบอเกรอะเทากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร
ดังนั้นคาความเขมขนบีโอดีออกจากบอเกรอะเทากับ 0.6 x 250 มิลลิกรัม/ลิตร = 150 มิลลิกรัม/ลิตร
2. ถังปรับสภาพ (Equalizing Tank)
ถังปรับสภาพทําหนาที่รวบรวมน้ําเสียที่ผานจากถังเกรอะ และเก็บกักไวระยะหนึ่งกอนสูบเขาสู
ถังกรองไรอากาศ ถังปรับสภาพมีขนาด 3.0x4.5x3.5 ม. ความจุประสิทธิผลเทากับ 35.8 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก
ประมาณ 15.16 ชม. ภายในถังติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียแบบจุม จํานวน 2 เครื่อง แตละเครื่องสูบน้ําได 3 ลบ.ม./ชม.
TDH 6 ม. สลับกันทํางานและสามารถทํางานพรอมกันเมื่อเกิด Peak Flow
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ
= 56.64
ลบ.ม./วัน
56.64
ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย
=
= 2.36 ลบ.ม./ชม.
24
ขนาดเครื่องสูบน้ําที่ใช
= 2 @ 3.0
ลบ.ม./ชม.
ปริมาตรเก็บกักของบอสูบ
= กวาง 3.00 x ยาว 4.50 x น้ําลึกสูงสุด 2.65 ม.
= 35.775
ลบ.ม.
35.775
ระยะเวลากักน้ําเสีย
=
x 24 = 15.16 ชม.
56.64
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3. ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter Tank)
น้ําเสียที่ผานการแยกตะกอนแลวจะไหลมายังสวนบําบัดนี้ ซึง่ มีขนาดถัง 3.00x4.50x3.50 ม.
ความจุประสิทธิผล 41 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง คิดเปนเวลากัก 34.75 ชั่วโมง ภายในบอบรรจุวัสดุกรองชนิด Cross
flow ซึ่งทําจากพลาสติกแข็ง สําหรับใหแบคทีเรียชนิดไมใชอากาศใชยึดเกาะ
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียประมาณรอยละ 40
คาความสกปรก (BOD) ที่เขาสูถังกรองไรอากาศ
= 150 มิลลิกรัม/ลิตร
150
ปริมาณ BOD ที่เขาถังกรองไรอากาศ
=
x 56.64
1,000
= 8.50 กก.BOD./วัน
ใช Organic loading
= 0.3 กก.BOD./ลบ.ม. – วัน
ปริมาตรวัสดุที่ตองการ
= 8.50 / 0.3 = 28.33 ลบ.ม.
ใชวัสดุกรองแบบ Cross flow, Rough surface มี Void ratio 97% ทําดวย Rigid Polyvinyl
Chloride
ดังนั้นปริมาตรวัสดุกรองที่ตองการ
= 28.33 / 0.97
= 29.2 ลบ.ม.
วัสดุกรองบรรจุในถังกรองไรอากาศ 2 ชั้น ความสูงชั้นละ 0.6 ม.
ปริมาณวัสดุกรองในถังกรองไรอากาศ
= 3.0 x 4.5 x (2 x 0.6) ม.
= 16.2 ลบ.ม./ถัง
ปริมาตรวัสดุกรองรวม 2 ถัง
= 32.4 ลบ.ม. > 29.20 ลบ.ม.
กําหนดให Surface loading
= 4 ลบ.ม./ตร.ม. – วัน
ดังนั้นพืน้ ที่ผิวถังกรองไรอากาศที่ตองการ
= 56.64/4 = 14.16 ตร.ม.
ขนาดถังกรองไรอากาศที่ใช 3.0 x 4.5 ม
= 13.5 ตร.ม./ถัง
รวมพื้นที่ผิวถังกรองไรอากาศ 2 ถัง
= 27.0 ตร.ม. > 14.25 ตร.ม.
6.0 x 4.5 x 3.15
ระยะเวลากักในถังกรองไรอากาศ
=
x 24 ม.
56.64
= 36.04 ชม. > 24 ชม.
ประสิทธิภาพถังกรองไรอากาศประมาณรอยละ 40
ดังนั้นปริมาณบีโอดีของน้ําทิ้งที่ออกจากถังกรองไรอากาศ
= 150 x 0.6 = 90 มิลลิกรัม/ลิตร
ดังนั้นจะเห็นวาถังเกรอะ-กรองไรอากาศ สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย ZONE 1 มีขนาดพอเพียง
สําหรับบําบัดน้ําเสีย ซึ่งใหคุณภาพน้ําทิ้งหลังผานการบําบัดขั้นตนแลวมีคาบีโอดีประมาณ 90 มิลลิกรัม/ลิตร
4. ถังเติมอากาศ (Fixed Film Aeration)
น้ําเสียที่เขาถังเติมอากาศจะมีคาบีโอดีประมาณ 90 มิลลิกรัม/ลิตร ถังเติมอากาศมีขนาดถัง
2.7x4.5x3.5 ม. ความจุประสิทธิผล 36.45 ลบ.ม. ภายในติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector
จํานวน 1 เครือ่ ง มีความสามารถจายอากาศ 1.0 กก. ออกซิเจน/ชั่วโมง นอกจากนีภ้ ายในบอบรรจุดวยวัสดุกรอง
แบบพลาสติก (Plastic Media) ทําจาก Rigid Polyvinyl Chloride ชนิด Cross Flow ปริมาตร 8.5 ลบ.ม. มีพื้นที่ผิว
ประสิทธิผล 110 ตร.ม./ลบ.ม.
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Organic loading of media
Hydraulic loading of media
BOD เขาสูถังเติมอากาศ
BOD ออกจากถังเติมอากาศ
BOD ที่ถูกกําจัด (90-30)

=
=
=
=
=

9
0.08
90
30
60

กรัม BOD/ตร.ม.-วัน
ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
60 x 56.64
Loading ของ BOD ที่จะตองถูกกําจัด =
= 3.40 กก.BOD/วัน
1,000
3.40 x 1,000
พื้นที่ผิวของวัสดุกรองที่ตองการ
=
= 377.80 ตร.ม.
9
56.64
= 0.15 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
Hydraulic loading of media
=
377.80
> 0.08 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
56.64
ดังนั้นตองใชพนื้ ที่ผิวของวัสดุกรอง
=
= 708 ตร.ม.
0.08
ใชวัสดุกรองที่มีพื้นที่ผิว
= 110 ตร.ม./ลบ.ม.
712.50
ดังนั้น ปริมาตร Media ที่ตองใช
=
= 6.44 ลบ.ม.
110
ปริมาตรวัสดุกรองบรรจุในถังเติมอากาศ 3 ชั้น ความสูงชั้นละ 0.6 ม.
ดังนั้น ปริมาตรวัสดุกรองในถังเติมอากาศ = 1.05 x 4.50 x (3 x 0.6)
= 8.5 ลบ.ม.>6.44 ลบ.ม.
3.40x1,000
ดังนั้น Organic loading ที่ใชจริง
=
= 3.64 กรัมBOD/ตร.ม.-วัน
(8.5x110)
< 9 กรัมBOD/ตร.ม.-วัน
56.64
และ Hydraulic loading ที่ใชจริง
=
= 0.061 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
(8.5x110)
< 0.08
ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
ปริมาณออกซิเจนที่ตองใช
= 2 x BOD loading
= 2 x 3.40
กก./วัน
= 6.80
กก./วัน
= 0.283
กก./ชม.
ใชเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector ชนิดมี Guide rail จํานวน 1 เครื่อง
ความสามารถในการใหออกซิเจน 1.0 กก.ออกซิเจน/ชม. เพียงพอตอความตองการในการบําบัดน้ําเสียของโครงการ
ขนาดถังเติมอากาศ
= 2.7 x 4.5 x 3.0 (ความลึกประสิทธิผล) = 36.45 ลบ.ม.
36.45x24
ระยะเวลากักในถังเติมอากาศ =
= 15.44 ชม. > 12 ชม.
56.64
(ค) ระบบบําบัดน้ําเสีย ZONE 2
รับน้ําเสียจากหองพักดานทิศใตและทิศตะวันออก จํานวน 156 หอง คิดเปนปริมาณน้ําเสียเขาสู
ระบบบําบัดประมาณ 74.88 ลบ.ม./วัน องคประกอบตาง ๆ ของระบบบําบัดน้ําเสีย ZONE 2 มีรายละเอียดดังนี้
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1. ถังดักไขมัน (Grease Trap)
ถังดักไขมันรับน้ําเสียจากหองพักดานทิศใต และทิศตะวันออกของโครงการรวมทั้งรานอาหาร
และหองน้ําบริเวณลานจอดรถชั้น 1 ปริมาณน้ําเสียประมาณ 75 ลบ.ม./วัน ขนาดถัง 1.0 x 2.0 x 3.5 ม. ความจุ
ประสิทธิผล 6.0 ม.
ปริมาณน้ําเสียที่เขาถังดักไขมัน
= 75
ลบ.ม./วัน
อัตราไหลสูงยอด
= 2 เทาของอัตราไหลเฉลี่ยของน้ําเสีย
= 150 ลบ.ม./วัน
ความจุประสิทธิผล
= 6.0
ลบ.ม.
6x24
ชม.
ระยะเวลากักน้ํา
=
150
= 0.96 ชม. = 57.6 นาที > 30 นาที
2. ถังเกรอะ (Septic Tank)
ถังเกรอะทําหนาที่แยกตะกอนออกจากน้ําเสียโดยตะกอนหนักมากจะตกลงสูกนบอ สวนพวกที่
เบาจะลอยเปนฝาไขที่ผิวหนา น้ําเสียและกากตะกอนจะถูกยอยสลายโดยแบคทีเรียไมใชอากาศ ประสิทธิภาพการ
บําบัดประมาณรอยละ 40 โดยลดคาความสกปรก (BOD) ของน้ําเสียจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 150 มิลลิกรัม/
ลิตร มีขนาดบอ 4.5x5.0x3.5 ม. ความจุประสิทธิผล 60 ลบ.ม. (ความลึกประสิทธิผล 2.7 ม.) คิดเปนระยะเวลากัก
เก็บ 19.23 ชม. จากเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ํา โดย ดร.เกษมสันต
สุวรรณรัต หนา 62 ระบุวา “บอเกรอะควรมีระยะเวลากักเก็บอยางนอย 24 ชม.” และจากคูมือเลมที่ 2 สําหรับ
ผูออกแบบ และผูผลิตระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ ของกรมควบคุมมลพิษ ซึง่ จัดทําโดยคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี หนา 34 ระบุวา “ระยะเวลากักพักของบอ
เกรอะที่เหมาะสมควรอยูระหวาง 24-72 ชม.” และหนาที่ 17 ระบุวา “ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของบอเกรอะ
ไมสูงนักคือประมาณ 40-60 เปอรเซ็นต”
ดังนั้น ระยะเวลาการกักเก็บของบอเกรอะอยางนอย 24 ชม. แตบอเกรอะของโครงการ
ออกแบบใหสามารถเก็บกักน้าํ เสียไดประมาณ 19.23 ชม. จึงกําหนดใหมีประสิทธิภาพในการลดคา BOD ได
ประมาณ 40% และเนื่องจากคาความเขมขนบีโอดีเขาบอเกรอะเทากับ 250 มก./ล. ดังนั้นคาความเขมขนบีโอดีออก
จากบอเกรอะเทากับ 0.6x250 มก./ล. = 150 มก./ล.
3. ถังปรับสภาพ (Equalizing Tank)
ถังปรับสภาพทําหนาที่รวบรวมน้ําเสียที่ผานจากถังเกรอะและเก็บกักไวระยะหนึ่งกอนสูบเขาสู
ถังกรองไรอากาศ ถังปรับสภาพมีขนาด 3.5x4.5x3.5 ม. ความจุประสิทธิผลเทากับ 41.74 ลบ.ม. ภายในถังติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําเสียแบบจุม จํานวน 2 เครือ่ ง แตละเครื่องสูบน้ําได 4 ลบ.ม./ชม. TDH 6 ม. สลับกันทํางานและสามารถ
ทํางานพรอมกันเมื่อเกิด Peak Flow
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ
= 74.88
ลบ.ม./วัน
74.88
= 3.12 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย
=
24
ขนาดเครื่องสูบน้ําที่ใช
= 2 @ 3.50 ลบ.ม./ชม.
ปริมาตรเก็บกักของบอสูบ
= กวาง 3.50 x ยาว 4.50 x น้ําลึกสูงสุด 2.65 ม.
= 41.74
ลบ.ม.
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ระยะเวลากักน้ําเสีย

=

41.74x24
= 13.38 ชม.
74.88

4. ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter Tank)
น้ําเสียที่ผานการแยกตะกอนแลวจะไหลมายังสวนบําบัดนี้ ซึง่ มีขนาดถัง 4.75x4.50x3.50 ม.
ความจุประสิทธิผล 66 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง ภายในบอบรรจุวัสดุกรองชนิด Cross flow ซึ่งทําจากพลาสติกแข็ง
สําหรับใหแบคทีเรียชนิดไมใชอากาศใชยึดเกาะ
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียประมาณรอยละ 40
คาความสกปรก (BOD) ที่เขาสูถังกรองไรอากาศ = 150 มิลลิกรัม/ลิตร
150
x 74.88
=
ปริมาณ BOD ที่เขาถังกรองไรอากาศ
1,000
= 11.23 กก./วัน
ใช Organic loading
= 0.3 กก./ลบ.ม. – วัน
ปริมาตรวัสดุที่ตองการ
= 11.23 / 0.3 = 37.44 ลบ.ม.
ใชวัสดุกรองแบบ Cross flow, Rough surface มี Void ratio 97% ทําดวย Rigid Polyvinyl
Chloride
ดังนั้นปริมาตรวัสดุกรองที่ตองการ
= 37.44 / 0.97
= 38.6 ลบ.ม.
วัสดุกรองบรรจุในถังกรองไรอากาศ 2 ชั้น ความสูงชั้นละ 0.6 ม.
ปริมาณวัสดุกรองในถังกรองไรอากาศ
= 2 x 4.50 x 4.75 x (2 x 0.6) ม.
= 51.30 ลบ.ม./ถัง
ปริมาตรวัสดุกรองรวม 2 ถัง
= 51.30 ลบ.ม.
ให Surface loading
= 4 ลบ.ม./ตร.ม. – วัน
ดังนั้นพืน้ ที่ผิวถังกรองไรอากาศที่ตองการ
= 74.88/4 = 18.72 ตร.ม.
ขนาดถังกรองไรอากาศที่ใช 4.50 x 4.75 ม.
= 21.4 ตร.ม./ถัง
รวมพื้นที่ผิวถังกรองไรอากาศ 2 ถัง
= 42.8 ตร.ม. > 18.75 ตร.ม.
(2x4.50x4.75x3.20)x24 ม.
ระยะเวลากักในถังกรองไรอากาศ
=
74.88
= 32.89 ชม. > 12 ชม.
= 1.37 วัน
ประสิทธิภาพถังกรองไรอากาศประมาณรอยละ 40
ดังนั้นปริมาณบีโอดีของน้ําทิ้งที่ออกจากถังกรองไรอากาศ = 150 x 0.6 = 90 มิลลิกรัม/ลิตร
ดังนั้นจะเห็นวาถังเกรอะ-กรองไรอากาศ สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย ZONE 2 มีขนาดพอเพียง
สําหรับบําบัดน้ําเสีย ซึ่งใหคุณภาพน้ําทิ้งหลังผานการบําบัดขั้นตนแลวมีคาบีโอดีประมาณ 90 มิลลิกรัม/ลิตร
5. ถังเติมอากาศ (Fixed Film Aeration)
ถังเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ําเสีย มีขนาดถัง 2.7 x 4.5 x
3.5 ม. ความจุประสิทธิผล 36.45 ลบ.ม. ภายในบรรจุวัสดุกรองแบบพลาสติกปริมาตร 8.5 ลบ.ม. โดยวัสดุมีพื้นที่
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ผิวสัมผัส 110 ตร.ม./ลบ.ม. (Plastic Media) ทําจาก Rigid Polyvinyl Chloride ชนิด Cross Flow ปริมาตร 8.5 ลบ.ม.
มีพื้นที่ผิวประสิทธิผล 110 ตร.ม./ลบ.ม.
Organic loading of media
= 9 กรัม BOD/ตร.ม.-วัน
Hydraulic loading of media
= 0.08 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
BOD เขาสูถังเติมอากาศ
= 90 มก./ล.
BOD ออกจากถังเติมอากาศ
= 30 มก./ล.
BOD ที่ถูกกําจัด (90-30)
= 60 มก./ล.
60x1,000
Loading ของ BOD ที่จะตองถูกกําจัด =
= 4.49 กก.BOD/วัน
9
4.49x1,000
= 499.2 ตร.ม.
พื้นที่ผิวของวัสดุกรองที่ตองการ
=
9
74.88
= 0.15 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
Hydraulic loading of media
=
499.2
74.88
= 936 ตร.ม.
ดังนั้นตองใชพนื้ ที่ผิวของวัสดุกรอง
=
0.08
ใชวัสดุกรองที่มีพื้นที่ผิว
= 110 ตร.ม./ลบ.ม.
936
= 8.5 ลบ.ม.
ดังนั้น ปริมาตร Media ที่ตองใช
=
110
ปริมาตรวัสดุกรองบรรจุในถังเติมอากาศ 3 ชั้น ความสูงชั้นละ 0.6 ม.
ดังนั้น ปริมาตรวัสดุกรองในถังเติมอากาศ = 1.05 x 4.5 x (3 x 0.6) = 8.5 ลบ.ม.
4.49x1,000
= 4.80 กรัม BOD/ตร.ม.-วัน
ดังนั้น Organic loading ที่ใชจริง
=
(8.5x110)
< 9 กรัมBOD/ตร.ม.-วัน
74.88
และ Hydraulic loading ที่ใชจริง
=
= 0.08 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
(8.5x110)
ปริมาณออกซิเจนที่ตองใช
= 2 x BOD loading
= 2 x 4.49
กก./วัน
= 8.98
กก./วัน
= 0.375
กก./ชม.
ตามแบบใชเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector ชนิดมี Guide rail จํานวน 1 เครื่อง
ความสามารถในการใหออกซิเจน 1.0 กก. ออกซิเจน/ชม. เพียงพอตอความตองการในการบําบัดน้ําเสียโครงการ
ขนาดถังเติมอากาศ
= 2.7 x 4.5 x 3.0 (ความลึกประสิทธิผล) = 36.45 ลบ.ม.
36.45
ระยะเวลากักในถังเติมอากาศ =
x 24 = 11.68 ชม. ≈ 12 ชม.
74.88
น้ําทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียจะมีไมเกิน 30 มก./ล. ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งของอาคารประเภท ข. ในกรณีที่ฝนไมตกทางโครงการจะระบายทิ้งที่ผานการบําบัดแลวลงสูทอระบาย
น้ําสาธารณะบนถนนดรุณสําราญ แตทั้งนีผ้ ูออกแบบระบบไมไดออกแบบใหมีถังตกตะกอน และระบบฆาเชื้อโรค
ดังนั้นตองติดตามตรวจคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียในสวนของตะกอนแขวนลอย (Suspended Solid) และ
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Total Coliform เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบฯ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพน้ําที่ตอง
วิเคราะหและระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งคาใชจายในการตรวจวัด ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 6

4.11

การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

1) เกณฑที่ใชในการพิจารณา
- พื้นที่ตั้งโครงการไมอยูในพืน้ ที่น้ําทวม และไมเคยมีประวัติน้ําทวมขัง ประกอบกับภายนอก
โครงการมีระบบระบายน้ําที่กอสรางใหมของเทศบาลนครขอนแกน ขนานอยูทั้งสองดานของโครงการ จึงกําหนดให
ใชความนานของฝนที่ตก 3 ชั่วโมง ทีค่ วามเขมเฉลี่ยของฝนคงที่ 105 มม./ชม. (Return Period 5 ป)
- การคํานวณปริมาณน้ําฝน (Surface Runoff) ใชวิธีที่เปนที่ยอมรับ ไดแก วิธี Rational Method
- กําหนดใหคาสัมประสิทธิ์การไหลนอง(C)กอนพัฒนาโครงการ C=0.3 และใหคาสัมประสิทธิ์การ
ไหลนองหลังพัฒนาโครงการ C=0.7
2) ขนาดของบอหนวงน้ํา
(2.1) น้ําทิ้งทีผ่ านการบําบัดแลว
อาคารมีความตองการใชน้ําที่ ประมาณ 164.4 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ
131.5 ลบ.ม./วัน ปริมาตรของบอหนวงน้ําผานการบําบัดตองมีปริมาตรไมนอยกวา 132 ลบ.ม. จึงกําหนดใหใชบอ
หนวงน้ําผานการบําบัดมีปริมาตร 140 ลบ.ม.และจะตองใชเครื่องสูบน้ําที่ผานการบําบัดแลวขนาด 0.097 ลบ.ม./
นาที โดยจะระบายน้ําออกสูทางระบายน้ําสาธารณะบนถนนประชาสําราญ
(2.2) ปริมาณน้ําฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการเมื่อมีการพัฒนาโครงการ
เมื่อพัฒนาโครงการ
ในการพิจารณาน้ําฝนที่ตกภายในพื้นทีโ่ ครงการจะพิจารณาเต็มทั้งพื้นที่ คือ 2,408 ตร.ม.
และเมื่อมีการพัฒนาโครงการจะมีการใชพนื้ ที่ภายในโครงการ ดังนี้
- อาคารพื้นที่ 1,213 ตร.ม. หรือรอยละ 50.4 ของพืน้ ที่ทั้งหมด
- พื้นที่จอดรถและบอบําบัดน้ําเสีย พื้นที่ 1,195 ตร.ม. หรือรอยละ 49.6 ของพื้นที่ทงั้ หมด
จากขอมูลปริมาณน้ําฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ 5 ป มีความเขมฝนเฉลี่ย (Rainfall
Intensity) ประมาณ 105 มม./ชั่วโมง ดังนั้น ในการคํานวณหาอัตราการไหลของน้าํ ในพื้นที่โครงการสามารถ
คํานวณไดจากสูตร
Q1 = 0.278 CIA x 10-6
โดยที่ Q1 = อัตราการไหลของน้ําฝนเมื่อมีการพัฒนาโครงการ (ลบ.ม./วินาที)
C = คาสัมประสิทธิก์ ารไหลของน้ําบนผิวดินจากสภาพพืน้ ที่เมือ่ มีการพัฒนาโครงการ
คา C ของพื้นที่อาคาร/ถนน/ที่วางรอบอาคาร
= 0.7
I = ความเขมเฉลี่ยของฝนในรอบ 5 ป เทากับ 105 มม./ชั่วโมง
A = พื้นที่ระบายน้ํา, ตร.ม.
= 2,408 ตร.ม.
-6
Q1 = 0.278 x 10 x 0.7 x 105 x 2,408
= 0.049 ลบ.ม./วินาที
ดังนั้น อัตราการระบายน้ําฝนของโครงการเมื่อมีการพัฒนาโครงการเทากับ 0.049 ลบ.ม./
วินาที หรือ 176.4 ลบ.ม./ชม.
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กอนพัฒนาโครงการ
สําหรับอัตราการระบายน้ําฝนของโครงการกอนมีการพัฒนาโครงการ มีดังนี้
- พื้นที่วางเปลารอการใชประโยชน คิดเปนพืน้ ที่ 2,408 ตร.ม.
Q2 = 0.278 CIA x 10-6
โดยที่ Q2 = อัตราการไหลของน้ําฝนกอนมีการพัฒนาโครงการ (ลบ.ม./วินาที)
C = คาสัมประสิทธิก์ ารไหลของน้ําบนผิวดินจากสภาพพืน้ ที่กอนมีการพัฒนาโครงการ
คา C ของพื้นที่วางเปลารอการใชประโยชน
= 0.3
I = ความเขมเฉลี่ยของฝนในรอบ 5 ป เทากับ 105 มม./ชั่วโมง
A = พื้นที่ระบายน้ํา, ตร.ม.
= 2,408 ตร.ม.
-6
Q2 = 0.278 x 10 x 0.3 x 105 x 2,408 = 0.021 ลบ.ม./วินาที
ดังนั้น อัตราการระบายน้าํ ฝนของโครงการกอนมีการพัฒนาโครงการเทากับ 0.021
ลบ.ม./วินาที หรือ 75.6 ลบ.ม./ชม.
การเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายน้ํากอน
และหลังการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึน้ เทากับ
0.028 ลบ.ม./วินาที หรือ 100.8 ลบ.ม./ชม. (Q1-Q2) ปริมาณน้ําที่จะตองระบายทิ้งในกรณีที่ฝนตกนาน 3 ชั่วโมง คือ
น้ําฝนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เมื่อพัฒนาโครงการประมาณ 304 ลบ.ม. ดังนั้นจึงกําหนดใหตองกอสรางบอหนวง
น้ําฝนที่มี 310 ลบ.ม. เพื่อชะลอน้ําของโครงการมิใหสรางผลกระทบในการระบายน้ําภายนอกโครงการ และจะตอง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตรานอยกวาหรือเทากับ 0.021 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบน้ําออกจากบอหนวงน้ําอยางชาๆ และคงที่
โดยระบายน้ําสูทางระบายน้ําสาธารณะบนถนนประชาสําราญ สรุปการประเมินการเปลี่ยนอัตราการระบายน้ํากอน
และหลังการพัฒนาโครงการ ดังตารางที่ 4.11-1
ตารางที่ 4.11-1 สรุปรายการประเมินการระบายน้ํา
พื้นที่
บอหนวงน้ําฝน
บอหนวงน้ําจากบอน้ําบําบัดน้ําเสีย

ปริมาณน้ํา (ลบ.ม.)
กอนพัฒนา
หลังพัฒนา
226.8
529.2
0
132

อัตราการระบายน้ํา (ลบ.ม./วินาที) กําหนดขนาดความจุ
บอหนวงน้ํา (ลบ.ม.)
กอนพัฒนา
หลังพัฒนา
0.021
0.049
310
0
0.097
140

ทิศทางการระบายน้ําของโครงการออกสูทอ ระบายน้ําสาธารณะ
โดยทอระบายน้ําของ
โครงการขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 ม. ที่ฝงใตดิน และมีบอพักทุกๆ ระยะ 8-12 ม. แลวระบายสูทอระบายน้ํา
สาธารณะบนถนนประชาสําราญที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 ม.

4.12

การจัดการมูลฝอย

4.12.1

ระยะกอสราง

โดยทั่วไปแลวมูลฝอยที่เกิดในชวงกอสราง จะประกอบดวยมูลฝอยที่เกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของคนงานกอสราง และมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมกอสราง แตเนื่องจากโครงการไดดําเนินการกอสรางไปแลวถึง
รอยละ 65 ของปริมาณงานกอสรางทั้งหมด กิจกรรมที่เหลือจึงเปนงานทางดานสถาปตย และงานระบบทั้งหมดซึ่ง
มูลฝอยที่เกิดขึน้ จะมีปริมาณไมมากและทางผูรับเหมาจะเปนผูรับผิดชอบขนไปกําจัด
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สวนขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงานจํานวนสูงสุด 100 คน มีปริมาณ 100 กก./วัน หรือ 400 ลิตร/วัน
(อัตราการเกิดมูลฝอย 1.0 กก./คน/วัน คิดความหนาแนนของมูลฝอยที่ 0.25 กก./ล.) ผูรับเหมาจะจัดใหมีถังรองรับ
มูลฝอยขนาด 200 ลิตร จํานวน 4 ใบ ซึง่ ไมแตกชํารุด หรือรั่วซึมตั้งไวในบริเวณการกอสราง มูลฝอยดังกลาวทาง
ผูรับเหมากอสรางจะวาจางใหทางเทศบาลเก็บขนไปกําจัด จึงไมเกิดปญหาเรื่องขยะตกคางแตอยางใด ดังนั้น ปญหา
ขยะที่เกิดในชวงกอสรางจะกอใหเกิดผลกระทบทางดานสาธารณสุขตอชุมชนจึงอยูในระดับต่ํา สําหรับการคํานวณ
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของคนงานกอสรางมีดังนี้
กําหนดใหคนงานกอสรางสูงสุด
= 100
คน/วัน
อัตราการผลิตมูลฝอย
= 1.0
กก./คน/วัน
∴ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
= 100 x 1.0 กก./คน/วัน
= 100.0
กก./วัน
ความหนาแนนของมูลฝอย
= 0.25
กก./ลิตร
∴ ปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
= (100 กก./วัน)/(0.25 กก./ลิตร)
= 400
ลิตร/วัน

4.12.2

ระยะดําเนินการ

มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ เมื่ออาคารมีผูเขามาพักอาศัย โดยทางโครงการจะจัดใหมีถังรองรับมูล
ฝอยแบบมีฝาปดขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ใบ วางตามชั้นตาง ๆ ภายในอาคาร เพื่อใหผูพักอาศัยนําขยะมาทิ้ง
และพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารจะทําการรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดจากถังขยะรองรับมูลฝอยดังกลาว วัน
ละ 2 ครั้ง เพื่อนําไปเก็บรวบรวมไวที่หองพักรวมมูลฝอยซึ่งตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกของโครงการ หองพัก
รวมมูลฝอยมีขนาดความกวาง 1.0 ม. ความยาว 3.0 ม. และความสูง 2.0 ม. คิดเปนขนาดความจุ 6.0 ลบ.ม./หอง
ซึ่งจากปริมาตรมูลฝอยของโครงการเทากับ 2.0 ลบ.ม./วัน ดังนั้นหองพักรวมมูลฝอยของโครงการสามารถรองรับ
มูลฝอยไดประมาณ 3 วัน นอกจากนี้เพื่อปองกันปญหากลิ่นมูลฝอยรบกวนชุมชนบริเวณใกลเคียง ทางโครงการ
กําหนดใหมีการลางทําความสะอาดหองพักรวมขยะมูลฝอยทุกครั้งทีร่ ถเก็บขยะของเทศบาลเขามาเก็บขนแลว และ
น้ําเสียที่เกิดจากการลางทําความสะอาดหองเก็บขยะจะถูกระบายลงระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการตอไป สําหรับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นสามารถประเมินไดดังนี้
อาคาร ที เจ คอนโดเทล มีจํานวนหองพักอาศัย 274 หอง ซึ่งมีหอ งพักขนาดไมเกิน 35 ตร.ม. มีผอู าศัย
ทั้งหมด = 274x3 = 822 คน เมื่อกําหนดอัตราการเกิดมูลฝอยเทากับ 2.4 ล./คน/วัน
ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึน้
= (822 x 2.4) = 1,972.8 ล./วัน
ความหนาแนนของมูลฝอย
= 0.25
กก./ลิตร
∴ ปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
= (1,972.8 ลิตร/วัน) x (0.25 กก./ลิตร)
= 493 กก./วัน
ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในอาคารประมาณ 2.0 ลบ.ม./วัน (ความหนาแนนมูลฝอย
เทากับ 250 กก./วัน) สวนขยะที่ตักจากบอดักไขมัน (Grease Trap) และบรรจุในถุงขยะสีดําเรียบรอยจะถูกนําไป
เก็บไวที่หองพักรวมมูลฝอย เพื่อรอใหเทศบาลมาเก็บเชนเดียวกัน
การเก็บขนขยะของโครงการ ตรวจสอบหนวยงานทองถิ่นโดยขอหนังสือรับรองจากทางเทศบาลนคร
ขอนแกนแลว หนวยงานดังกลาวสามารถใหบริการได
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สําหรับวิธีการจัดการมูลฝอยทั้ง 2 ประเภท (ขยะมูลฝอยธรรมดาและขยะอันตราย) จากอาคารชุดมีดังนี้
1) ขยะมูลฝอยธรรมดา : โครงการจะจัดถังขยะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปดขนาด 100 ลิตร ภายในถัง
จะใสถุงดําเพื่อรองรับขยะจากทุกชั้น จํานวนชั้นละ 2 ใบ (แบงเปนถังขยะแหง 1 ถัง และถังขยะเปยก 1 ถัง
ดานหนาถังจะมีปายติดไวอยางชัดเจน) โดยจัดไวบริเวณโถงลิฟทโดยสารสําหรับรองรับขยะในแตละชั้น เพื่อใหผู
พักอาศัยแตละหองนําขยะมูลฝอยมาทิ้ง หลังจากนั้นพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารจะรวบรวมขยะมูลฝอย
ทั้งหมดจากถังรองรับมูลฝอยดังกลาววันละ 2 ครั้ง โดยการรวบรวมขยะมูลฝอยจะทําการมัดปากถุงดํา แลวนําไป
เก็บรวบรวมไวที่หองพักขยะมูลฝอยของโครงการตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกของอาคาร จํานวน 2 หอง แยก
เปนหองขยะเปยกและหองขยะแหง
2) ขยะอันตราย : ขยะที่มีพิษและไมมีพษิ อาจกอใหเกิดอันตรายกับมนุษย และสภาพแวดลอม
ตองการวิธีการทําลายเปนพิเศษสําหรับอาคารชุดที่มักจะพบ เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต กระปองสเปรย
โครงการจะจัดถังรองรับขยะแบบมีฝาปดมิดชิดขนาด 100 ลิตร ภายในถังจะใสถุง เพื่อรองรับขยะ
อันตรายจํานวนชั้นละ 1 ใบ (ดานหนาถังจะมีปายติดไววาถังรองรับขยะอันตราย) โดยจัดเตรียมไวในบริเวณ
เดียวกับถังรองรับขยะเปยกและขยะแหง เพื่อใหผูพักอาศัยแตละหองนําขยะอันตรายมาทิ้ง หลังจากนัน้ พนักงานทํา
ความสะอาดประจําอาคารจะรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดจากถังรองรับมูลฝอยดังกลาววันละ 2 ครั้ง โดยการ
รวบรวมขยะมูลฝอยจะทําการมัดปากถุงอยางหนาแนน
แลวนําไปเก็บรวบรวมไวที่หองพักขยะมูลฝอยแหงของ
โครงการ เพื่อรอใหเทศบาลมารับไปกําจัดตอไป
สําหรับความสามารถในการเก็บขยะของเทศบาลนครขอนแกน มีความถี่ในการเก็บรวบรวมขยะใน
พื้นที่รับผิดชอบวันละ 1 ครั้ง มูลฝอยที่เก็บขนไดในปจจุบนั ประมาณ 200 ตัน/วัน และเมื่ออาคารเปดดําเนินการจะมี
มูลฝอยที่ตองเก็บขนเพิ่มขึน้ ประมาณ 0.49 ตัน/วัน เทศบาลจึงมีศักยภาพเพียงพอในการเก็บขนมูลฝอยที่เกิดจาก
โครงการโดยไมสงผลกระทบตอทางดานสาธารณสุขของชุมชนใกลเคียง

4.13

การปองกันและระงับอัคคีภัย

อาคาร ทีเจ คอนโดเทล จํานวนหองพัก 274 หอง มีพื้นทีใ่ ชสอยรวมทั้งหมด 9,982 ตร.ม. ลักษณะเปน
อาคาร ค.ส.ล. ขนาด 9 ชั้น ความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่กอ สรางถึงระดับพื้นดาดฟาเทากับ 22.95 ม.
จึงไมเขาขายอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตามขอ 1.
เมื่อพิจารณาลักษณะอาคารที่ขออนุญาตกอสรางเปนอาคาร คสล. ขนาด 9 ชั้น ไมเขาขายอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ที่ทางโครงการติดตั้งภายในอาคารเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับรายละเอียดอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่ตองติดตั้งตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ดังแสดงในตารางที่ 4.3.8-1 จะเห็นวาระบบปองกัน
อัคคีภัยของโครงการไดมาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
สําหรับแหลงน้าํ เพื่อการดับเพลิงของอาคารจะใชน้ําจากถังเก็บน้ําใตดินและถังเก็บน้ําบนชั้นดาดฟาของ
อาคาร โดยมีปริมาตรเก็บกักต่ําสุดไวที่ 40 ลบ.ม. และ 20 ลบ.ม. ตามลําดับ รวมทั้งหมดเทากับ 60 ลบ.ม. สํารอง
น้ําไวใชเพื่อการดับเพลิงไดนาน 60 นาที (ประเมินจากความสามารถในการสูบน้ําของเครือ่ งสูบน้ําที่ 250 แกลลอน
ตอนาที) และเปนแหลงน้ําเดียวกับแหลงน้ําใชสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ของแตละอาคาร สวนระบบทอน้ําดับเพลิงของ
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แตละอาคารจะเปนทอเปยกประกอบดวยทอยืน ขนาด ∅4 นิ้ว จํานวน 2 ทอ และภายนอกอาคารจะติดตั้งหัวรับน้ํา
ดับเพลิงชนิดขอตอสวมเร็วขนาด ∅ 4 นิ้ว x 21/2 นิ้ว x 21/2 นิ้ว)
สําหรับความเพียงพอของปริมาณน้ําใชเพื่อการดับเพลิงจะพิจารณาประเมินใน 2 กรณี ดังนี้
- กรณีที่ 1 : ในภาวะปกติ คือน้ําประปาจากการประปาไหลตามปกติ
- กรณีที่ 2 : ในกรณีเลวราย คือน้ําประปาจากการประปาไมไหล และมีผูเขามาพักอาศัยเต็มทุกหอง
เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ไมมีขอกําหนดเดียวกับการสํารองน้ําเพื่อการดับเพลิง
(ก) กรณีที่ 1 : ในภาวะปกติ คือน้ําประปาจากการประปาไหลตามปกติ
น้ําใชสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนน้ําใชเพื่อการดับเพลิงของอาคารจะใชน้ําจากถังเก็บน้ําใตดิน
และถังเก็บน้ําบนชั้นดาดฟาของอาคาร โดยตั้งปริมาตรเก็บกักต่ําสุดไวที่ 40 ลบ.ม. และ 20 ลบ.ม. ตามลําดับ โดย
ระบบการจายน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค และเพื่อการดับเพลิงจะรวมกัน กลาวคือ น้ําประปาที่ถังเก็บน้ําใตดินที่มี
ปริมาตรเก็บกัก 115 ลบ.ม. จะถูกสูบขึ้นไปเก็บในถังเก็บน้าํ บนชั้นดาดฟาของอาคาร ขนาด 46 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง
โดยทางโครงการไดจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําไว 2 เครือ่ ง (ทํางาน 1 เครื่อง และสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉินอีก 1 เครื่อง
แตละเครื่องมีความสามารถในการสูบน้ํา 57 ลบ.ม./ชม. ที่ TDH 45.0 ม.) เพื่อเตรียมจายน้ําใหแกหอ งพักแตละหอง
ภายในอาคาร โดยในชัน้ ที่ 1–7 จะจายน้ําไปตามระบบทอประปาและทอน้ําดับเพลิงภายในอาคารโดยแรงโนมถวง
ของโลก สวนชั้นที่ 8 และ 9 น้ําประปาและระบบน้ําดับเพลิงจะถูกจายจากถังเก็บน้ําบนชั้นดาดฟาโดยใช Booster
Pump จํานวน 2 เครื่อง (ทํางาน 1 เครือ่ ง และสํารองไวใชงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 1 เครื่อง ความสามารถใน
การสูบน้ําเครื่องละ 20 ลบ.ม./ชม. ที่ TDH 15 ม.) และเมือ่ ผูพักอาศัยมีการใชน้ํา น้ําประปาจะถูกจายไปยังหองพัก
ตาง ๆ ทําใหระดับน้ําในถังเก็บน้ําบนชั้นดาดฟาลดลงจนถึงระดับที่กําหนดใหเครื่องสูบน้ําทํางาน เครือ่ งสูบน้ําจะสูบ
น้ําจากถังเก็บน้ําใตดินขึ้นไปเติมในถังเก็บน้าํ ชั้นดาดฟา เมื่อระดับน้ําในถังเก็บน้ําบนชัน้ ดาดฟาสูงขึ้นจนกระทั่งถึง
ระดับที่กําหนดเครื่องสูบน้ําจะหยุดทํางาน ในภาวะปกติระดับน้ําในถังเก็บน้ําใตดินและถังเก็บน้าํ บนชั้นดาดฟาจะ
เก็บกักไวที่ปริมาณ 115 ลบ.ม. และ 92 ลบ.ม. ตลอดเวลา รวมทั้งสิ้น 207 ลบ.ม. ซึ่งพอเพียงตอความตองการน้ํา
ใชหนึ่งวัน
เมื่อคิดที่ความสามารถในการสูบน้ําของเครือ่ งสูบน้ําที่ 250 แกลลอนตอนาที สามารถสํารองน้ําไว
ใชเพื่อการดับเพลิงที่ปริมาตรเก็บกัก 207 ลบ.ม. เปนเวลานานประมาณ 3.63 ชั่วโมง
(ข) กรณีที่ 2 : ในกรณีเลวราย คือน้ําประปาจากการประปานครหลวงไมไหล และมีผูเขามาพักอาศัย
เต็มทุกหอง
ในกรณีนี้ทางโครงการจะใชนา้ํ เพื่อกิจกรรมตาง ๆ จากถังเก็บน้ําใตดินและถังเก็บน้ําบนชั้นดาดฟา
ที่เก็บกักไวที่ปริมาณ 115 ลบ.ม. และ 92 ลบ.ม. ตามลําดับและรักษาปริมาณน้ําในถังเก็บน้ําทั้ง 2 ไวประมาณ
40 ลบ.ม. และ 20 ลบ.ม. ตามลําดับ เพื่อสํารองน้ําใชเพื่อการดับเพลิง โดยแตละอาคารจะนําน้ํามาใชเพื่อการ
อุปโภค–บริโภค และหากเกิดเหตุเพลิงไหมทางโครงการจะนําน้ําสํารองที่มีประมาณ 60 ลบ.ม. มาใชเพื่อการ
ดับเพลิงทั้งหมด ซึ่งสามารถจายน้ําเพื่อการกับเพลิงไดนานประมาณ 60 นาที (พิจารณาจากความสามารถในการ
สูบน้ําของเครือ่ งสูบน้ําที่ 250 แกลลอนตอนาที)
ดังนั้น จะเห็นวาทางโครงการมีความสามารถในการสํารองน้ําไวใชเพื่อการดับเพลิงไดอยางเพียงพอ
และเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 (ลักษณะโครงสรางของอาคารไมเขาขายอาคารขนาดใหญพิเศษ)

หนา 4-25

สําหรับความสามารถในการดับเพลิงของหนวยงานที่รับผิดชอบ โครงการตั้งอยูเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
ในการปองกันและระงับอัคคีภัยของสถานีดบั เพลิงหนวยประชาสําราญ ซึ่งอยูห างจากพื้นที่โครงการเปนระยะทาง
ประมาณ 150 ม. มีเจาหนาที่จํานวน 36 คน สําหรับรถดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงประจําสถานีดับเพลิงมีดังนี้
- รถบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คัน
- รถบันไดขนาดความสูง 200 ฟุต จํานวน 1 คัน
- รถยนตดับเพลิงชนิดมีถงั น้ําในตัว จํานวน 1 คัน
- เครื่องสูบน้ําชนิดหาม จํานวน 2 เครื่อง
- รถยนตกูภัยเอนกประสงค จํานวน 1 คัน
- รถตู จํานวน 1 คัน
นอกจากนี้ยังมีเครื่องดับเพลิงชนิด CO2 และชนิดผงเคมีแหงขนาด 20 ปอนด อยางละ 2 ถัง ติดไว
ประจํารถกูภัยทุกคันหากเกิดเพลิงไหมขึ้นก็สามารถปองกันและระงับเหตุไดทันทวงที เนื่องจากโครงการมีโทรศัพท
สวนกลางที่สามารถติดตอแจงเหตุและขอความชวยเหลือไดทันที และที่ตั้งโครงการอยูไมหางจากสถานีดับเพลิง
หนวยประชาสําราญมากนัก และจะเห็นไดวา สถานีดับเพลิงสามารถที่จะใชรถปฏิบัติการที่มีอยูปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นคาดวาสถานีดับเพลิงมีศักยภาพเพียงพอ อีกทั้งสถานีดับเพลิงนี้ไดจัดใหมีระบบการแจง
เหตุเพลิงไหม พรอมกันนี้ยงั จัดใหมีเจาหนาที่ดับเพลิงซึ่งพรอมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถ
ขอกําลังสนับสนุนจากหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงยอยเมืองเกาไดอีกดวย
สําหรับความสามารถของบันไดหนีไฟในการลําเลียงบุคคลทั้งหมดภายในอาคารออกนอกอาคารใน
การประเมินขีดความสามารถของการหนีไฟจะใชกฎของ NFPA 101 เปนมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากสูตร te = 2 + [ (Z/ (Y-1.80 m.)) x 0.0117 ]
เมื่อ
te = เวลาทั้งหมดที่ใชในการหนีไฟ, นาที
Z = จํานวนคนในอาคารทั้งหมด, คน
Y = ความกวางของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน, ม.
ในที่นี้รวมบันไดสวนกลางที่สามารถใชหนีไฟได สําหรับบันไดหนีไฟของแตละอาคารกวาง 0.90 ม.
และบันไดสวนกลางกวาง 1.8 ม.
(ก) อาคาร มีจํานวนหองพักอาศัย 274 หอง
เปนหองพักขนาด ไมเกิน 35 ตร.ม.
ดังนั้น จํานวนผูอยูอาศัย
= 274 x 3
= 822 คน
ความกวางของบันไดรวม
= 3.00 ม.
แทนคา te
= 2+ {[274 / (3.00-1.80)] x 0.0117}
= 4.67 นาที
ดังนั้น บันไดหนีไฟของอาคารและบันไดสวนกลางสามารถลําเลียงบุคคลทั้งหมดออกนอกอาคารได
ในเวลา 4.67 นาที
เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ที่กําหนดใหอาคารขนาดใหญตองติดตั้งบันไดหนีไฟที่สามารถลําเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกจาก
อาคารไดภายในหนึ่งชั่วโมง ดังนั้น จากการคํานวณพบวาอาคารของโครงการสามารถลําเลียงบุคคลออกจากอาคาร
กอนเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย
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ตามเกณฑของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ขนาดของพื้นทีร่ วมพล 4 คน/ตร.ม. ผูอยูอาศัย ที่
ประเมิน 822 คน จึงตองการพื้นที่จุดรวมพลอยางนอย 205.5 ตร.ม. โครงการจึงกําหนดใหพนื้ ที่ดงั กลาวมีขนาด
210 ตร.ม. จึงเพียงพอ

4.14

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

4.14.1

ระยะกอสราง

การกอสรางโครงการกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประชาชน
เนือ่ งจากมีการจางแรงงานสําหรับ
กอสรางสูงสุดประมาณ 100 คน โดยมีคาจางขั้นต่ําประมาณ 180 บาท/คน/วัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 เดือนของการ
กอสราง แมจะมีการจางงานไมมากแตก็เกิดกระแสเเงินหมุนเวียนเฉลี่ยสําหรับคาจางแรงงาน ซึ่งเปนผลดีตอ
เศรษฐกิจโดยรวมของประชาชน นอกจากนี้ การกอสรางยังไดสงผลตอเนื่องใหเกิดการกระจายรายไดในสาขาการ
ผลิตและการบริการอื่น ๆ อีก ไดแก รานขายสินคาอุปโภคบริโภค กิจการคาวัสดุกอสราง และอุตสาหกรรมผลิต
เหล็ก เปนตน และเมื่อโครงการเปดดําเนินการจะกอใหเกิดผลดีตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการ
ขยายตัวของสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทัง้ สงผลกระทบทางออมตอเศรษฐกิจของชุมชน

4.14.2

ระยะดําเนินการ

เมื่อเปดโครงการจะทําใหกลายเปนที่พักอาศัยของประชาชนที่ตองการหองพักอาศัย ขณะเดียวกันจะ
เกิดการจางงานตอเนื่อง เชน การรักษาความปลอดภัย และบริการตางๆ ที่สนับสนุนตอผูพักอาศัย

4.15

การสาธารณสุข

4.15.1

ระยะกอสราง

ในชวงกอสรางคนงานที่เขามาทํางานและพักอาศัยในพื้นที่กอสราง ซึ่งมีจํานวนสูงสุด 250 คน อาจ
บาดเจ็บจากการกอสรางหรือเกิดอุบัติเหตุหรือมีปญหาสุขภาพขึ้นได และตองเขารับการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขบริเวณใกลเคียง เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล และรานขายยา เปนตน ซึ่งจํานวนคนงานที่เขา
มาพักอาศัยในพื้นที่อาจสงผลกระทบตอการใหบริการของสถานบริการสาธารณสุขตางๆ ตอประชาชนในทองถิ่นได
ดังนั้น ผูร ับเหมาจึงจัดใหมีการอบรมดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใหกับคนงานทุกคน และจัดใหมีอุปกรณ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน และรถรับ-สงผูปวยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะทําใหอัตราการพึ่งพาสถานพยาบาลในพื้นที่
ลดลงได จึงคาดวาจะสงผลกระทบในระดับต่ํา

4.15.2

ระยะดําเนินการ

เมื่อโครงการเปดใหผูซื้อเขาอยูอาศัยจะมีการยายเขาของประชาชนประมาณ 822 คน ซึ่งอาจทําให
แพทยและสถานพยาบาลตองใหบริการเพิ่มมากขึ้น แตเนื่องจากที่ตั้งโครงการอยูในเขตชุมชนเมือง ซึ่งมีสถานบริการทาง
การแพทย และจํานวนบุคลากรทางการแพทยอยางเพียงพอ จึงมีสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง
ดังนั้น คาดวาสถานบริการสาธารณสุขจะสามารถใหบริการกับประชาชนไดอยางเพียงพอ โดยไมเกิดผลกระทบแต
อยางใด
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4.16

ทัศนียภาพ

เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จจะมีอาคารขนาด 9 ชั้น ความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางจนถึง
ระดับผนังของชั้นสูงสุดเทากับ 22.95 ม. ในการพิจารณาถึงผลกระทบของอาคารของโครงการตอทัศนียภาพ จะ
พิจารณาในประเด็น ดังตอไปนี้
1) ผลกระทบตอแหลงโบราณสถานและทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ
จากการตรวจสอบแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2532 และแหลงโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนแหลงโบราณสถานแหงประเทศไทยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา พบวาไมมีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ และแหลงโบราณสถานอยูในบริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณใกลเคียง
2) โครงการทางสถาปตยกรรมและองคประกอบของอาคาร
เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยูในเขตชุมชนเมือง เมื่อพิจารณาถึงลักษณะโครงสรางสถาปตยกรรมของ
โครงการกับอาคารที่อยูใกลเคียง มีโครงสรางทางสถาปตยกรรมที่คลายคลึงกัน (Harmony) รวมทัง้ องคประกอบ
ของตัวอาคารโดยเฉพาะการใชสีของตัวอาคารจะใชสีขาวจะเห็นวาเปนสีที่มองดูสบายตา และเปนสีสวนใหญของ
อาคารใกลเคียง ดังนั้น ลักษณะโครงสรางทางสถาปตยกรรมและองคประกอบของโครงการจะไมกอใหเกิดภาพทัศน
อุจาด แตเปนการใชสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอม
3) การบดบังแสงและทิศทางลม
เมื่อพิจารณาถึงอาณาเขตบริเวณโดยรอบทีต่ ั้งโครงการพบวา เปนที่อยูอาศัยและอาคารพานิชย
โดยรอบพืน้ ที่โครงการทางทิศเหนือเปนอาคารสํานักงาน ดานทิศตะวันออกและทิศใตเปนบานพักอาศัยซึ่งมีพื้นที่
วาง สวนดานทิศตะวันตกเปนชุมชนบานพักอาศัย ดังนั้นเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จจะมีอาคารขนาด 9 ชัน้
ความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางจนถึงระดับผนังของชัน้ สูงสุดเทากับ 22.95 ม. ซึ่งจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบทางดานการบดบังแสงสวางและทิศทางลมของพื้นที่โดยรอบ นอกจากนีใ้ นการดําเนินการกอสรางทาง
โครงการไดปฏิบัติตาม โดยอาคารดานชิดที่ดินเอกชน ชองเปดประตู หนาตางชองระบายอากาศ หรือริมระเบียง
สําหรับชั้น 2 ลงมาสูงไมเกิน 9 ม. ตองอยูห างเขตที่ดินไมนอยกวา 2 ม. และสําหรับชั้น 3 ขึน้ ไป หรือสูงกวา 9 ม.
ตองอยูหางไมนอยกวา 3 ม. ทางดานทิศเหนือของพืน้ ทีโ่ ครงการจรดทีอ่ าคารพานิชย ดานที่มีหนาตางจะอยูหาง
ระยะทาง 3.5 ม. ทางดานทิศใตของพื้นทีโ่ ครงการจรดบานพักอาศัย โดยที่อาคารดานที่มีหนาตางจะอยูหางจากเขต
ที่ดินที่แคบที่สดุ ประมาณ 6 ม. ดังนั้น การมีโครงการจึงกอใหเกิดผลกระทบตอการบดบังแสงสวาง และทิศทางลม
อยางไมมีนัยสําคัญ
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