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บทที่ 1
บทนาและรายละเอียดโครงการ
1.1 ความเป็นมาของการจัดทารายงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการซึ่งต้องทารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่กาหนดให้เอกชนที่จะทาการก่อสร้างอาคาร หรือดาเนินโครงการประเภทโรงแรม
หรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่
4,000 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง ดังนั้นโครงการโรงแรมดุสิต ดีทู
เขาใหญ่ ซึ่งมีจานวนห้องพักทั้งหมด 79 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกอาคาร 8,667.32 ตร.ม. จึงเข้าข่ายต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึง ได้มอบหมายให้ บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด จัดทารายงานฯ
เพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเทศบาลตาบลหมูสีเพื่อพิจารณา
ประกอบการขออนุญาตต่อไป
1.2 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ

ตาแหน่ง

โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด
ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
คุณหิรัญ บุตรดามาร
ตาแหน่ง Project manager
คุณณฐกร สืบตรกูล
Project manager
โทรศัพท์ 081-8141440

1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
1.3.1 ที่ตั้งโครงการ
โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ดังรูปที่ 1-1 แผนที่ที่ตั้งโครงการ
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการจากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1) มุ่งสู่จังหวัดสระบุรี เข้าสู่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) อาเภอปากช่อง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่
ถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข 2090) ตรงไปประมาณ 14 กม. ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนโยธาธิการ จากนั้นมุ่งสู่ถนนสาย
หนองคุ้ม -ท่ามะปรางค์ (ทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3052) ก่อน เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางสาธารณะประโยชน์ตรงไปประมาณ
1.5 กม.จะเข้าสู่ถนนภาระจายอมและตรงไป ประมาณ 400 ม.จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางขวามือ ดังรูปที่ 1-2
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ
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สาหรับอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการแสดงดัง รูปที่ 1-2 สภาพพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงในปัจจุบัน
มีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ
จด ที่ดินเอกชนซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
ทิศใต้
จด ที่ดินเอกชนซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง และทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จด ลารางสาธารณะ ถัดไปเป็นที่ดินเอกชนซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง และพื้นที่การเกษตร
(ไร่ข้าวโพด)
ทิศตะวันตก จด ที่ดินเอกชนซึ่งเป็นถนนภาระจายอม และที่ว่างสภาพเป็นทางสัญจร ถัดไปเป็นที่ดิน
เอกชนซึ่งเป็นที่ว่าง
1.3.2 ประเภทและขนาดโครงการ
โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ เป็นโครงการประเภทโรงแรมที่มีจานวนห้องพัก 79 ห้อง ประกอบด้วยอาคาร
ต่างๆ จานวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา พัฒนาบนพื้นที่
14-3-82.4 ไร่ หรือประมาณ 23,929.6 ตร.ม. ประกอบด้วยที่ดินจานวน 2 แปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เลอโวเทล
เขาใหญ่ จากัด ดังนี้
- โฉนดที่ดินเลขที่ 76092 เลขที่ดิน 226 พื้นที่ 8-2-19.6 ไร่ (หรือ 13,678.40 ตร.ม.)
- โฉนดที่ดินเลขที่ 59332 เลขที่ดิน 145 พื้นที่ 6-1-62.7 ไร่ (หรือ 10,251.20 ตร.ม.)
1.3.3 รูปแบบ ความสูงของอาคาร และระยะถอยร่น
- รูปแบบและความสูงของอาคาร
อาคารภายในโครงการประกอบด้วย 4 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่ว นต้อนรับ
และอาคารสปา สรุปรูปแบบและความสูงอาคาร 1 มีรายละเอียดดังนี้
1) อาคารห้องพัก A เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคา 7.46 ม.
และระดับสูงสุด 11.2 ม.
2) อาคารห้องพัก B เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคา 7.46 ม. และ
ระดับสูงสุด 11.2 ม.
3) อาคารส่วนต้อนรับ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคาและระดับ
สูงสุด 7.6 ม.
4) อาคารสปา เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคา 4.7 ม. และ
ระดับสูงสุด 6.0 ม.
- แนวอาคารและการถอยร่น
ทิศเหนือ
ผนังอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 14.49-16.17 ม.
ทิศใต้
ผนังอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 43.14-41.85 ม.
ทิศตะวันออก ผนังอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 6.0-11.38 ม.
ทิศตะวันตก ผนังอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 5.83-6.57 ม.
สาหรับระยะห่างระหว่างอาคารแต่ละอาคารอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 8.12 ม. และแนวเขตที่ดินด้านที่ติด
ลารางสาธารณะตาแหน่งอาคารอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 6.00-11.07 ม.
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1.4 พื้นที่โครงการ
1.4.1 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
อาคารภายในโครงการจานวน 4 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารระหว่าง 538.91-4,211.64 ตร.ม. และ
มีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกอาคาร 8,667.32 ตร.ม. สรุปพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
1) อาคารห้องพัก A เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีจานวนห้องพักรวม 40 ห้อง โดยมีการใช้พื้นที่ภายในอาคารดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 8 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 17 ห้อง (ห้องพักทั่วไป 16 ห้อง และห้องพักผู้พิการ 1 ห้อง)
ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และลิฟต์ดับเพลิง
- ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 15 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
2) อาคารห้องพัก B เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีจานวนห้องพักรวม 39 ห้อง โดยมีการใช้พื้นที่ภายในอาคารดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 9 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 16 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
- ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 14 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
3) อาคารส่วนต้อนรับ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องออกกาลังกาย ห้องน้าชาย-หญิง ส่วนสานักงาน ฝ่ายจัดซื้อ ห้องปฐมพยาบาล
ห้องรักษาความปลอดภัย ร้านอาหารพนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องซักรีด ห้องช่าง ห้องน้าพนักงาน ชาย-หญิง
ห้องเก็บอาหาร ห้องเก็บของ ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องเก็บดอกไม้ ห้องควบคุมไฟฟ้า ลานซ่อมบารุง ห้องติดตั้ง
หม้อแปลง ห้องเครื่องไฟฟ้าสารอง ห้องเครื่องระบบสระว่ายน้า ห้องเครื่องระบบน้าประปา ห้องพักขยะรวม
ทางเดิน บันได ลิฟท์
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ สานักงาน ร้านอาหาร ห้องประชุม ร้านค้า ห้องสมุด สระว่ายน้า ห้องครัว
ห้องเก็บกระเป๋า ห้องเก็บของ ห้องน้าชาย-หญิง ห้องน้าสาหรับผู้พิการ ระเบียง ทางเดิน และบันได
4) อาคารสปา เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว มีการใช้พื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ ส่วนต้อนรับ ห้องนวดตัว
ห้องอาบน้าร้อน สานักงาน ห้องน้า และทางเดิน
1.4.2 สิ่งอานวยความสะดวกผู้พิการ
โครงการได้จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกผู้พิการฯ ตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือคนชรา พ.ศ.2548
1) ป้ายแสดงสิ่งอานวยความสะดวกผู้พิการฯ ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปผู้พิการฯ และเครื่องหมายแสดง
เส้นทางไปสู่สิ่งอานวยความสะดวกผู้พิการฯ ต่างๆ ติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย
2) ทางลาดผู้พิการฯ มีทางลาดสาหรับการเข้า -ออกอาคารห้องพัก A ซึ่งมีห้องพักผู้พิการ และทางลาดสู่พื้นที่
บริการสาธารณะในอาคารส่วนต้อนรับและอาคารสปาที่มีระดับพื้นต่างระดับเกิน 20 มม.
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3) บันไดรองรับผู้พิการฯ อาคารห้อง A ซึ่งมีห้องพักผู้พิการออกแบบให้บันไดภายในอาคาร (ST1 และ ST2)
เป็นบันไดรองรับผู้พิการ ซึ่งบันไดมีความกว้าง 1.55 ม. มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2.0 ม. มีราวบันไดทั้ง 2 ข้าง
ลูกตั้งไม่เกิน 15 ซม. และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 28 ซม.
4) ที่จอดรถผู้พิการฯ ภายในโครงการมีที่จอดรถทั้งหมด 44 คัน ประกอบด้วยที่จอดรถบุคคลทั่วไป 41 คัน
ที่จอดรถบัส 2 คัน และที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน โดยที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา จัดไว้บริเวณลาน
จอดรถด้านหน้าอาคารส่วนต้อนรับมีช่องจอดรถผู้พิการกว้าง 2.8 ม. ยาว 6.0 ม.และมีที่ว่าง 1 ม. ตลอดความยาวของ
ที่จอดรถ และเป็นพื้นเรียบเสมอกับที่จอดรถ พร้อมทั้งมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้อเข็นอยู่บนช่องที่จอดรถ
5) ห้องส้วมผู้พิการ จัดให้มีห้องส้วมสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือคนชรา จานวน 3 ห้อง จัดไว้ที่ชั้น 1
ของอาคารสปา จานวน 1 ห้อง และที่ชั้น 2 ของอาคารส่วนต้อนรับจานวน 2 ห้อง มีพื้นที่ว่างในห้องส้วมที่เก้าอี้สามารถ
หมุนตัวกลับได้ พื้นห้องส้วมทาด้วยวัสดุไม่ลื่น โถส้วมเป็นชนิดนั่งราบ มีพนักพิงหลัง และมีราวจับด้านที่ชิดผนัง
6) ห้องพักผู้พิการ โครงการมีห้องพักแรม 79 ห้อง และจัดให้มีห้องพักผู้พิการฯ 1 ห้อง ที่ชั้น 2 ของอาคาร
ห้องพัก A
1.5 จานวนประชากรของโครงการ
กิจกรรมภายในโครงการที่เป็นอาคารห้องพัก และอาคารบริการต่างๆ คาดว่าจะมีจานวนประชากรของ
โครงการประมาณ 208 คน ประกอบด้วย แขกของโครงการจานวน 158 คน และพนักงานจานวน 50 คน
1.6 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโครงการ
1.6.1 ระบบน้าใช้
1) แหล่งน้าใช้และการผลิตน้าประปา
เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่อยู่ในพื้นที่จ่ายน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ทางโครงการจะใช้น้าบาดาลที่
เจาะภายในโครงการจานวน 2 บ่อ ประกอบด้วยบ่อที่ 1 (บริเวณด้านหลังอาคารส่วนต้อนรับ ) และบ่อที่ 2 (บริเวณพื้นที่สี
เขียวด้านหน้าอาคารห้องพัก A) ซึ่งนามาผ่านระบบผลิตน้าประปาที่ห้องงานระบบผลิตน้าประปาของอาคารส่วนต้อนรับ
และสูบจ่ายไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
น้าจากบ่อบาดาลจะถูกสูบมาเก็บไว้ในถังเก็บน้าดิบ (Raw water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม.
ในถังเก็บน้าใช้ใต้ดินของอาคารส่วนต้อนรับ อัตราการสูบน้าจากบ่อบาดาลแต่จะบ่อ 5 ลบ.ม./ชม. ระยะเวลา สูบน้าไม่เกิน
10 ชม./วัน คิดเป็นปริมาณการสูบน้า 50 ลบ.ม./วัน รวมปริมาณการสูบน้าจากบ่อบาดาล 2 บ่อ 100 ลบ.ม./วัน
ซึ่งอัตราการสูบน้าบาดาลจะไม่เกินอัตราการให้น้าของบ่อบาดาลซึ่งมีค่าประมาณ 5.29 ลบ.ม./ชม.
จากถังเก็บน้าดิบจะเข้าสู่ระบบผลิตน้าประปากาลังการผลิต 100 ลบ.ม./วัน ซึ่งมีความเพียงพอกับความ
ต้องการใช้น้าของโครงการ ซึ่งมีค่าสูงสุดประมาณ 81 ลบ.ม./วัน โดยจะมีการปรับคุณภาพน้า 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) Automatic Multimedia Filter เพื่อกาจัดความขุ่น โดยการกาจัดสารแขวนลอยขนาดเล็กออกจากน้า
รวมถึงการกาจัดเหล็กและแมงกานีสขั้นต้น
(2) Automatic Carbon Filter เพื่อกาจัดสี กลิ่น และรส
(3) Automatic Softener Filter เพื่อกาจัดความกระด้าง
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1.6.2 ปริมาณการใช้น้า
1) ปริมาณน้าใช้เพื่อการอุปโภค
ความต้องการใช้น้าประปาของโครงการ คาดว่าสูงสุดประมาณ 81 ลบ.ม./วัน ซึ่งในการคานวณปริมาณน้าใช้
ของโครงการนั้น ได้กาหนดเกณฑ์ในการคานวณ ดังนี้
- น้าใช้สาหรับห้องพัก = 750 ลิตร/ห้อง-วัน
- น้าใช้สาหรับพนักงาน = 100 ลิตร/คน/วัน
- น้าใช้สาหรับภัตตาคาร/ห้องอาหาร = 25 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับร้านค้า = 3.8 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับห้องประชุม/สัมมนา = 10 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับฟิตเนส/ห้องซักรีด/สปา = 8 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับล้างห้องพักขยะ = 3 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับชดเชยการระเหยของสระว่ายน้า = 0.005 ม./ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับรดน้าพื้นที่สีเขียว = 1.7-5.0 ลิตร/ตร.ม.-วัน
2) ปริมาณน้าสารองดับเพลิง
ทางโครงการออกแบบให้มีการใช้น้าจากถังเก็บน้าดิบ (Raw Water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม. และ
ใช้น้าจากสระว่ายน้าปริมาตร 190 ลบ.ม. ของอาคารส่วนต้อนรับเป็นแหล่งน้าสารองดับเพลิงของโครงการรวมปริมาณ
น้าสารองทั้งหมด 434 ลบ.ม. ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 750 แกลลอน/นาที (หรือ 47.3 ลิตร/วินาที) ได้นานประมาณ
152 นาที
3) ระบบจ่ายน้า
น้าบาดาลหลังผ่านระบบผลิตน้าประปาที่ห้องงานระบบผลิตน้าประปาอาคารส่วนต้อนรับจะเข้าสู่ถังเก็บ
น้าประปา (Cold water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม. สูบจ่ายผ่าน Booster Pump ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ Diagram ระบบผลิตและจ่ายน้าประปาของโครงการ
สาหรับ Riser Diagram ระบบน้าประปาและน้าดับเพลิงของแต่และอาคาร และ Riser Diagram ระบบน้า
ดับเพลิง
4) การสารองน้าใช้
โครงการมีการสารองน้าใช้ในถังเก็บน้าใต้ดินที่อาคารส่วนต้อนรับความจุรวม 488 ลบ.ม.แบ่งเป็น ถังเก็บน้าดิบ
(Raw water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม. และถังเก็บน้าประปา (Cold Water Storage Tank) ความจุ 244
ลบ.ม. สาหรับใช้ในการพักน้าดิบที่สูบขึ้นมาจากบ่อบาดาล และน้าประปาหลังการปรับปรุงคุณภาพ ตามลาดับ และมีสระ
ว่ายน้าที่ชั้น 1 ของอาคารส่วนต้อนรับปริมาตร 190 ลบ.ม. ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งน้าดับเพลิงได้ โดยสามารถสรุปปริมาณ
น้าสารองใช้และน้าสารองดับเพลิง ได้ดังนี้
- ปริมาณน้าสารองใช้ ปริมาณ 244 ลบ.ม. โดยใช้น้าจากถังเก็บน้าประปาซึ่งสามารถสารองใช้ได้ประมาณ
3 วัน (244/81 = 3.01 วัน)
- ปริมาณน้าสารองดับเพลิง ปริมาณ 434 ลบ.ม. โดยใช้น้าจากถังเก็บน้าดิบ 244 ลบ.ม. และน้าจาก
สระว่ายน้า 190 ลบ.ม. ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 750 แกลลอน/นาที (หรือ 47.3 ลิตร/วินาที ) ได้นานประมาณ
152 นาที
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5) การป้องกันน้าประปากัดกร่อนโครงสร้างอาคาร และการล้างทาความสะอาดถังเก็บน้า
สารองถังเก็บน้าใช้ใต้ดินซึ่งอยู่ที่อาคารส่วนต้อนรับและมีโครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างอาคารนั้นภายในถัง
เก็บน้าใช้จะมีระบบป้องกันการซึม และการกัดกร่อนคอนกรีตจากคลอรีนในน้าประปา โดยใช้วัสดุกันซึมชนิด Water
Based Epoxy ทาภายในโครงสร้างถังเก็บน้า เสา และโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากน้าประปา วัสดุกันซึม
มีคุณสมบัติแห้งเร็วไม่มีรอยต่อมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปิดรอยร้าวแยกร้าวได้ดี ทนน้าขังได้ 100% ไม่มีสารพิษ สามารถ
ใช้กับถังน้าดื่มได้
ทั้งนี้ได้กาหนดให้ล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้าประปา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และได้ออกแบบ
ถังเก็บน้าใต้ดิน มีฝาถังจานวน 2 ฝา เพื่อให้สามารถเข้าไปทาความสะอาดถังได้สะดวกและช่วยระบายอากาศ
1.6.3 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
1) ปริมาณน้าเสีย
ปริมาณน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการสูงสุดประมาณ 64 ลบ.ม./วัน
2) ระบบรวบรวมน้าเสีย
น้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละอาคาร จะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียประจาแต่ละอาคาร Flow Diagram
การจัดการน้าเสีย สาหรับ Riser Diagram น้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการแบ่งออกเป็น 4 อาคาร
(1) อาคารห้องพัก A ปริมาณน้าเสียสูงสุด 24 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ -กรอง
เติมอากาศขนาด 24 ลบ.ม./วัน
(2) อาคารห้องพัก B ปริมาณน้าเสียสูงสุด 23.4 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ถัง บาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ -กรอง
เติมอากาศขนาด 24 ลบ.ม./วัน
(3) อาคารส่วนต้อนรับ ปริมาณน้าเสียสูงสุด 13.89 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้าเสีย ส่วนที่ 1 ปริมาณ 8.37
ลบ.ม./วัน ซึ่งมีไขมันเป็นองค์ประกอบจะรวบรวมเข้าสู่ถังดักไขมันขนาด 10 ลบ.ม./วัน ก่อนน้าล้นจะเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสีย
ต่อไป และน้าเสีย ส่วนที่ 2 ปริมาณ 5.51 ลบ.ม./วัน ซึ่งไม่มีไขมันจะไหลไปรวมกับน้าเสียที่ล้นมาจากถังดักไขมัน
(รวมปริมาณน้าเสีย 13.89 ลบ.ม./วัน) เข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศขนาด 23 ลบ.ม./วัน
(4) อาคารสปา ปริมาณน้าเสียสูงสุด 1.99 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้าเสียส่วนที่ 1 ปริมาณ 1.9 ลบ.ม./วัน เป็นน้า
เสียที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบจะรวบรวมเข้าสู่ถังดักไขมันขนาด 3 ลบ.ม./วัน ก่อนน้าล้นจะเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสีย และน้า
เสียส่วนที่ 2 ปริมาณ 0.8 ลบ.ม./วัน เป็นน้าเสียที่มีไขมันจะไหลไปรวมกับน้าเสียที่ล้นมาจากถังดักไขมัน (รวมปริมาณน้า
เสีย 1.99 ลบ.ม./วัน) เข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศขนาด 4 ลบ.ม./วัน
ทั้งนี้น้าทิ้งหลังการบาบัดที่ระบายจากถังบาบัดน้าเสียแต่ละอาคารจะไหลรวมไปเข้าสู่บ่อเก็บน้า
Reuse
บริเวณด้านหลังอาคารสปา (ด้านทิศตะวันออก ) สาหรับนาไปใช้ในการรดน้าพื้นที่สีเขียวด้วยระบบซึมดิน ไม่ได้ระบายสู่
ภายนอกแต่อย่างใด
3) ระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการเป็นระบบบาบัดแยกแต่ละอาคารโดยน้าเสียจากห้องครัว /น้าเสียที่มีไขมันเป็น
องค์ประกอบจะรวบรวมเข้าสู่ถังดักไขมันเพื่อแยกไขมัน เศษอาหาร และน้ามันก่อนน้าล้นจะเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิด
เกรอะ-กรองเติมอากาศต่อไป ประกอบกับจะมีการเชื่อมต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนเข้าสู่ถังเก็บก๊าซมีเทนเพื่อทาการเผากาจัด
และรวบรวม Aerosol เข้าสู่ถังบาบัดชนิด Filter Scrubber
ขั้นตอนการทางานของระบบบาบัดน้าเสียของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
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1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) รับน้าเสียจากห้องครัว /ห้องอาหาร ห้องสปา และห้องพักขยะรวม
เป็นต้น โดยถังดักไขมันจะทาหน้าที่แยกดักไขมันและน้ามันพร้อมดักเศษอาหารออกจากน้าเสีย น้าล้นจากถังดักไขมันจะ
เข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศประจาแต่ละอาคารต่อไป
2) ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ มีหน่วยบาบัดน้าเสีย ดังนี้
- ส่วนแยกกาก (Solid Separation Chamber) รับน้าเสียที่ผ่านถังดักไขมัน และน้าเสียจากกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อแยกตะกอนหนัก และย่อยสลายสารอินทรีย์บางส่วนโดยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน และน้าล้นจะไหล
เข้าสู่ถังเติมอากาศต่อไป
- ส่วนกรองเติมอากาศ (Aeration Biofilter Chamber ) มีการเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนเพื่อ
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ลดความสกปรกของน้า ภายในถังมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้า
เพื่อเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์ในการดารงชีพ
- ถังตกตะกอน (Sedimentation Chamber) น้าทิ้งที่ผ่านการย่อยสลายสารอินทรีย์จากส่วนกรองเติม
อากาศจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอน เพื่อตกตะกอนจุลินทรีย์ในน้าทิ้ง และจะมีการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลตาบลหมูสีเข้าสูบตะกอนไปกาจัดตามความเหมาะสม สาาหรับเกณฑ์การออกแบบระบบบาบัดน้า
เสีย
4) การกาจัดตะกอนและไขมัน
ตะกอนส่วนเกินจากถังบาบัดน้าเสียอาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา
ทางโครงการจะประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลหมูสีเข้ามาสูบไปกาจัดทุก 5, 5, 4 และ 1 เดือน ตามลาดับ
สาหรับน้ามันและไขมันพนักงานทาความสะอาดจะทาการตักช้อนไขมันและน้ามันที่ลอยตัวอยู่ที่ผิวหน้าของน้า
เสียและเศษอาหารที่จมอยู่ที่ก้นถังดักไขมันของระบบบาบัดน้าเสียอาคารส่วนต้อนรับและอาคารสปา แล้วนาไปตากไว้ยัง
กระบะทรายเพื่อแยกน้าออก เมื่อแห้งให้ตักรวบรวมใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่นและมิดชิดเพื่อป้องกันการหกรั่ว และนาไป
เก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะเปียกซึ่งอยู่ชั้น 1 ของอาคารส่วนต้อนรับ เพื่อรอให้รถเก็บขนขยะของเทศบาลตาบลหมูสีเข้า
มาจัดเก็บไปกาจัดต่อไป
5) การจัดการน้าทิ้ง
น้าทิ้งหลังการบาบัดที่ระบายจากถังบาบัดน้าเสียแต่ละอาคารปริมาณรวม 64 ลบ.ม./วัน จะไหลรวมไปเข้าสู่บ่อ
เก็บน้า Reuse บริเวณด้านหลังอาคารสปา (ด้านทิศตะวันออก) ความจุ 80 ลบ.ม. สาหรับนาไปใช้ในการรดน้าพื้นที่สีเขียว
(ขนาดพื้นที่ 12,914 ตร.ม.) ด้วยระบบซึมดิน ความต้องการใช้น้ารดน้าพื้นที่สีเขียว ประมาณ 23.86-70.17 ลบ.ม./วัน
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ส่วนน้าทิ้งที่เหลือระบายสู่ลานซึมขนาด 925 ตร.ม. ทางด้านเหนือของพื้นที่โครงการมีอัตราการซึม
90 ลบ.ม./วัน ซึ่งสามารถรองรับน้าทิ้งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และไม่มีการระบายสู่ภายนอกแต่อย่างใด
6) การจัดการก๊าซมีเทน (CH4)
ระบบบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคารที่มีขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งจะ
เกิดก๊าซมีเทนขึ้น ดังนั้นจึงได้เพิ่มขั้นตอนการกาจัดก๊าซมีเทนโดยการเชื่อมต่อท่อรวบรวมเข้าสู่ถังเก็บก๊าซมีเทนและเดินท่อ
ไปเผาบริเวณพื้นที่โล่ง 2 ครั้ง/วัน โดยจะติดตั้งถังรวบรวมก๊าซมีเทนขนาด 1 ลบ.ม./อาคาร สาหรับระบบบาบัดน้าเสีย
อาคาร A อาคาร B และอาคารสปา เพื่อรองรับก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น 0.53 0.53 และ 0.28 ลบ.ม./วัน/อาคาร ตามลาดับ
ส่วนอาคารส่วนต้อนรับจะติดตั้งถังขนาด 2 ลบ.ม. เพื่อรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้น 2.06 ลบ.ม./วัน
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7) การจัดการ Aerosol
ระบบบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคารที่มีขั้นตอนการเติมอากาศ ได้เพิ่มขั้นตอนการกาจัด Aerosol ที่เกิดขึ้น
โดยการเชื่อมต่อท่อรวบรวมเข้าสู่ถังบาบัด Aerosol ชนิด Filter Scrubber ซึ่งภายในบรรจุ Filter Media เพื่อดักจับและ
บาบัดแบคทีเรียที่ปนมากับละออง Aerosol โดยจะติดตั้งถังบาบัด Aerosol ปริมาตร 1.2 ลบ.ม. ออกแบบอัตราการไหล
ผ่าน Filter Media 4.3 4.3 8.08 และ 0.84 ลบ.ม./ชม./ชุด เพื่อรองรับปริมาณ Aerosol ที่เกิดขึ้น 3.44 3.44 6.47 และ
0.67 ลบ.ม./ชม./ชุด ตามลาดับ
1.6.4 การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
(1) ระบบระบายน้า ระบบระบายน้าภายในพื้นที่โครงการ เป็นระบบแยกระหว่างการระบายน้าเสียและ
การระบายน้าฝน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบระบายน้าเสีย เป็นระบบปิด โดยน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ปริมาณรวมประมาณ 64 ลบ.ม./วัน
จะมีการบาบัดด้วยถังดักไขมันและถังบาบัดชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ จากนั้นสูบน้าไปยังบ่อพักน้า Reuse
เพื่อรดน้าพื้นที่สีเขียวของโครงการ ส่วนที่เหลือระบายสู่ลานซึมไม่ได้ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ
- ระบบระบายน้าฝน น้าฝนจากหลังคาและระเบียงในแต่ละชั้นของอาคารจะไหลรวมเข้าท่อระบายน้าฝนรอบ
อาคาร รวมกับน้าหลากเข้าสู่รางรวบรวมน้าฝน คอนกรีตแบบเปิดกว้าง 0.3-0.5 ม. Slope 1:200 ซึ่งจะไหล
รวมไปเข้าบ่อหน่วงน้าและทยอยระบายออกสู่ลารางสาธารณะ ตามลาดับ
(2) ระบบป้องกันน้าท่วม การป้องกันน้าท่วมของโครงการแบ่งออกเป็น 2 กรณี
- กรณีปกติ น้าทิ้งสูงสุดประมาณ 64 ลบ.ม./วัน หรือ 2.67 ลบ.ม./ชม. จะระบายสู่ลานซึมของโครงการ
ซึ่งมีความสามารถการซึม 90 ลบ.ม./วัน ไม่ได้ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ
- กรณีฝนตก ทางโครงการออกแบบระบบระบายน้าฝนโดยวิธีการหน่วงน้าในบ่อหน่วงน้า ก่อนทยอยระบาย
ออกสู่ลารางสาธารณะทางด้านทิศตะวันออก
(3) การควบคุมอัตราการระบายน้าของโครงการ
กาหนดอัตราการระบายน้าออกจากบ่อหน่วงน้าไม่เกิน 153.33 ลบ.ม./วินาที โดยติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด
153.33 ลบ.ม./ชม. จานวน 2 เครื่อง (ใช้งาน 1 เครื่อง และสารอง 1 เครื่อง) ซึ่งไม่เกินอัตราน้าหลากสูงสุดช่วงก่อนพัฒนา
โครงการ (ไม่เกิน 1,148.62 ลบ.ม./ชม.) โดยภายหลังฝนหยุดตกจะทยอยระบายน้าออกจากบ่อหน่วงน้าทั้งหมดในอัตรา
153.33 ลบ.ม./ชม. ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 ชม. (รูปที่ 2.6.3-1 Flow Diagram การระบายน้าของโครงการ)
ทั้งนี้บ่อพักน้าฝนสุดท้ายของโครงการที่เชื่อมต่อกับลารางสาธารณะออกแบบให้เป็นบ่อสลายพลังงานและ
ลดแรงดันน้าก่อนไหลล้นออกสู่ลารางสาธารณะ
1.6.5 การจัดการขยะมูลฝอย
(1) ปริมาณขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะที่เกิดจากโครงการ คาดว่าสูงสุด 1 ลบ.ม./วัน โดยใช้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยตามที่กาหนดไว้ใน
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่กาหนดให้ “อัตราการเกิด ขยะมูลฝอยสาหรับพื้นที่อยู่อาศัยมีค่าไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน” และในกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 5 ระบบกาจัดขยะมูลฝอย “ข้อ 39 (2) กาหนด
ปริมาณขยะมูลฝอยจากการใช้เพื่อพาณิชยกรรมหรือการอื่นไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน”
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(2) ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ จาแนกออกเป็น 4 ประเภท
- ขยะเปียก ประกอบด้วย เปลือกผลไม้ เศษอาหาร และไขมัน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 64% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด จะรวบรวมใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่น นาไปพักรวมไว้ที่ห้องพักขยะเปียกภายในห้องพักขยะรวม
รอรถขยะของเทศบาลตาบลหมูสีเข้ามาจัดเก็บไปทาการกาจัด 1 ครั้ง/วัน
- ขยะแห้งทั่วไป รวมทั้งเศษกระดาษ ถุงพลาสติก ใบไม้ และหญ้า มีสัดส่วนประมาณ 3% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด จะรวบรวมใส่ถุงดานาไปพักรวมไว้ที่ห้องพักขยะแห้งภายในห้องพักขยะรวม รอรถขยะของเทศบาล
ตาบลหมูสีเข้ามาจัดเก็บไปทาการกาจัด 1 ครั้ง/วัน พร้อมกับขยะเปียก
- ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว พลาสติก ขวด กระป๋อง กล่องกระดาษ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
มีสัดส่วนประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมด จะทาการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป นาไปพักรวมไว้ที่
ห้องพักขยะรีไซเคิลภายในห้องพักขยะรวม รอจาหน่ายให้กับรถรับซื้อของเก่าทุก 5-7 วัน
- ขยะอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุน้ายาทาความสะอาด หลอดฟลูออเรสเซ็นต์
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น มีสัดส่วนประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมด จะทาการคัด
แยกนาไปรวมไว้ในถังขยะอันตราย ที่ห้องพักขยะอันตรายภายในห้องพักขยะรวม เมื่อมีปริมาณมากพอจะ
ประสานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกาจัด ทุก 1 เดือน
(3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะได้มีการคัดแยกประเภทของขยะตามแหล่งกาเนิด โดยจัดให้มี
ถังขยะในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
- ห้องพัก จัดให้มีถังขยะทั่วไปภายในห้องพักจานวน 2 ถัง
- ห้องครัว จัดให้มีถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล
- สานักงาน จัดให้มีถังขยะแห้ง ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย
- โถงพักคอยและส่วนบริการต่างๆ จัดให้มีถังขยะแห้ง และถังขยะเปียกวางไว้จุดละ 2 ถัง ในแต่ละวัน
(1 หรือ 2 ครั้งตามปริมาณขยะ ) จะมีพนักงานทาความสะอาดของโครงการทาการเก็บรวบรวมขยะ ซึ่งได้มี
การแยกประเภทที่แหล่งกาเนิดนาไปพักเก็บที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร
ส่วนต้อนรับ และเป็นบริเวณที่รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหมูสีสามารถเข้าจอดเก็บขนขยะมูล
ฝอย ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมเป็นห้องมีประตูปิดมิดชิด มีพื้นที่ประมาณ 27 ตร.ม. แบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก
ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย อนึ่ง สาหรับห้องพักขยะเปียกจะมีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเพื่อลดกลิ่นจากขยะ
(4) การเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย
ที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหมูสี โดยรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยของเทศบาลฯ จะเข้ามาทาการจัดเก็บขยะเปียกและขยะแห้งทั่วไปของโครงการ เพื่อนาไปทาการกาจัดเป็นประจาทุก
วัน ส่วนขยะรีไซเคิลจะขายให้กับรถรับซื้อของเก่าทุก 5-7 วัน ขยะอันตรายจะประสานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกาจัดทุก 1 เดือน ทั้งนี้ หลังการเก็บขนขยะทุกครั้งจะมีการล้างทาความสะอาดห้องพักขยะ
เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัยและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และน้าเสียจากการทาความสะอาดจะระบายเข้า
สู่ถังบาบัดน้าเสียของอาคารส่วนต้อนรับเพื่อทาการกาจัดต่อไป
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1.6.6 ระบบไฟฟ้า
ทางโครงการจะได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอปากช่อง โดยความต้องการใช้
ไฟฟ้าของโครงการสูงสุดประมาณ 1,130 KVA ซึ่งทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,500 KVA เดินสายไฟจากหม้อ
แปลงเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) เพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนต่างๆ ภายในโครงการ
ต่อไป
ทั้งนี้ การออกแบบอาคารของโครงการมีค่า OTTV ระหว่าง 25.36-28.69 วัตต์/ตร.ม. และค่า RTTV ระหว่าง
3.2-4.0 วัตต์/ตร.ม. ส่วนระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีกาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/
ตร.ม. ของพื้นที่ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
1.6.6 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
โครงการจะติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) ภายในห้องพักทุกห้อง สานักงาน และส่วน
บริการอื่นๆ โดยเป็นระบบแยกส่วน (Split Type) ขนาดของเครื่องปรับอากาศพิจารณาติดตั้งตามความเหมาะสมของ
ขนาดพื้นที่ใช้ประโยชน์ ซึ่งปริมาณความเย็นของทั้งโครงการรวมปริมาณ 352.1 ตัน สาหรับพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ เช่น โถงทางเดิน และบันไดจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
1.6.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย
ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร คสล.จานวน 4 อาคาร ความสูงของอาคารอยู่ในช่วง 4.7-7.46 ม. และ
มีพื้นที่ใช้สอยอาคารระหว่าง 538.91-4,211.64 ตร.ม. โดยมีเพียงอาคารส่วนต้อนรับที่เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่ และทาง
โครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA (Nation Fire Protection
Association) และเป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้มีระบบน้าดับเพลิง เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ระบบน้าดับเพลิง
- ระบบท่อยืน (Stand Pipe System) ใช้ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ซึ่งเป็นระบบที่มีน้าอยู่ภายใน
ท่อที่มีความดันพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจะติดตั้งจากชั้นล่างสุดไปจนถึงชั้นบนสุดของแต่ละอาคาร
เชื่อมกับท่อเมนส่งน้าที่รับน้ามาจากถังเก็บน้าดิบที่อาคารส่วนต้อนรับ และหัวรับน้าดับเพลิงด้านหน้าพื้นที่
โครงการ (ทิศตะวันตก) Riser Diagram ระบบน้าประปาและน้าดับเพลิง ซึ่งในขณะที่เกิดเพลิงไหม้จะใช้
เครื่องสูบน้าดับเพลิง (Fire Pump) ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และมีอัตราการสูบน้าได้ 750
แกลลอน/นาที หรือ 47.3 ลิตร/วินาที แรงดัน 115 ปอนด์/ตร.นิ้ว
- ตู้สายน้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย สายฉีดน้า, หัวต่อแบบสวมเร็ว และถังดับเพลิงแบบ
มือถือ โดยจะติดตั้งทุกชั้นของแต่ละอาคาร
- หัวรับน้าดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด Ø2 ½ นิ้ว ซึ่งติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (ทิศตะวันตก) เพื่อรับน้าสาหรับดับเพลิงจากรถดับเพลิงในกรณีที่ไม่สามารถใช้
แหล่งน้าสารองจากถังเก็บน้าดิบได้
- ชุดเครื่องสูบน้าดับเพลิง ติดตั้งที่ถังเก็บน้าดิบประกอบด้วยเครื่องสูบน้าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิด
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 47.3 ลิตร/วินาที และเครื่องสูบน้ารักษาความดัน (Jokey Pump) โดยเครื่องสูบน้า
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ทั้งสองทาหน้าที่สูบน้าในขณะที่เกิดอัคคีภัย และทาหน้าที่รักษาความดันในระบบท่อไว้ขณะที่ไม่มีอัคคีภัย
ตามลาดับ
- น้าสารองดับเพลิง มีปริมาณน้าสารองดับเพลิงที่ถังเก็บน้าดิบของถังเก็บน้าใต้ดินอาคารส่วนต้อนรับ
ในปริมาณ 244 ลบ.ม.และสระว่ายน้าปริมาตร 190 ลบ.ม. รวมปริมาณน้าสารองดับเพลิงทั้งหมด 434 ลบ.ม.
ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 47.3 ลิตร/วินาที ได้นานประมาณ 152 นาที
(2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) เป็นถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งครอบคลุม
ทุกชั้นของแต่ละอาคาร
(3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทางโครงการจัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติในแต่ละชั้นของ
อาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(3.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) ติดตั้งที่อาคารส่วนต้อนรับ
(3.2) ชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Station) ติดตั้งครอบคลุมทุกชั้นของแต่ละอาคาร
(3.3) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ (Audible Alarm) กาหนดให้ใช้ Bell ซึ่งสามารถส่งสัญญาณให้คน
ที่พักอยู่ภายในอาคารได้อย่างทั่วถึงโดยติดตั้งคู่กับชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Station)
(3.4) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
- อาคารห้องพัก A และ B ติดตั้งภายในห้องพักทุกห้อง ห้องไฟฟ้า โถงลิฟต์ดับเพลิง และโถงทางเดิน
เป็นต้น
- อาคารส่วนต้อนรับ ติดตั้งที่ห้องสานักงาน ส่วนต้อนรับ โถงทางเดิน ห้องประชุม ห้องซักรีด ฟิตเนส
ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอาหาร และห้องเก็บของ เป็นต้น
- อาคารสปา ติดตั้งที่ห้องสานักงาน ห้องสปา และโถงต้อนรับ เป็นต้น
(3.5) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
- อาคารห้องพัก A และ B ติดตั้งที่ห้องแม่บ้าน
- อาคารส่วนต้อนรับ ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ภัตตาคาร ห้องอาหาร ห้องครัว ร้านค้า ห้องแม่บ้าน
และห้องซ่อมบารุง เป็นต้น
- อาคารสปา ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน
(4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง มีตัวอักษร “Fire Exit” สูง 15 ซม.
ซึ่งจะเปล่งแสงสะท้อนให้เห็นชัดเจนเมื่อไฟดับ ติดตั้งบริเวณหน้าบันได โถงทางเดิน และทางเข้า-ออกอาคาร
(5) ป้ายบอกชั้น ตัวอักษรมีความสูง 10 ซม. ติดตั้งบริเวณด้านหน้าบันได โถงทางเดิน และทางเข้า-ออกอาคาร
(6) บันไดหนีไฟ เนื่องจากอาคารโครงการแต่ละอาคารเป็นอาคารขนาด 1-3 ชั้น และความสูงอาคารไม่เกิน
7.6 ม. ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟตามกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ละอาคารจึงไม่มีบันไดหนีไฟแต่อย่างก็ตามการ
อพยพหนีไฟออกสู่ภายนอกอาคารจะสามารถใช้บันไดหลักของอาคารลงสู่ชั้นล่างได้โดยสะดวกเนื่องจากเป็นอาคารเพียง
1-3 ชั้น
(7) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สามารถสารองไฟได้นาน
2 ชม. ในกรณีไฟดับเครื่องจะทางานโดยอัตโนมัติ มีตาแหน่งการติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ห้องงานระบบ ห้องช่าง
สานักงาน และห้องบริการต่างๆ เป็นต้น
(8) จุดรวมพล ภายในโครงการมีจุดรวมคน 1 แห่ง อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าพื้นที่โครงการด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่ 140 ตร.ม. สัดส่วนพื้นที่ 0.67 ตร.ม./คน สาหรับใช้เป็นจุดรวมคนเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
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ภายในอาคาร สัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้จะทาการแจ้งเตือน ซึ่งผู้ที่อยู่ภายในอาคารแต่ละชั้นจะอพยพทางบันไดหลัก
มายังชั้นล่างและออกจากอาคารมายังจุดรวมคนที่กาหนดไว้ตามเส้นทางหนีไฟ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของโครงการหรือ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะได้ทาการกันคนจากจุดรวมคนดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการเพื่อความปลอดภัยจากเปลวเพลิง และ
ไม่กีดขวางการทางานของพนักงานดับเพลิง
ทั้งนี้ทางโครงการจะจัดให้มีป้ายบอกทางตามจุดต่างๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อบอกเส้นทาง
อพยพไปยังจุดรวมพลให้ชัดเจน อนึ่งภายในห้องพักและอาคารต่างๆ จะมีการจัดเตรียมเอกสารแผนฉุกเฉินซึ่งจะได้ระบุตา
แหน่งของจุดรวมคน และเส้นทางอพยพของแต่ละอาคารเพื่อความปลอดภัย และสะดวกในการอพยพหนีภัยกรณีเกิดเพลิง
ไหม้
(9) แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้
เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานและผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
และเพื่อความปลอดภัยทางโครงการ
ได้กาหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นประจาปีละครั้งกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้พนักงานคุ้นเคย
กับขั้นตอนการปฏิบัติ และจะสามารถปฏิบัติตามแผนการฯ ได้อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.6.8 ระบบป้องกันแผ่นดินไหว
สืบเนื่องจากกฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ได้แบ่งพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ออกเป็น 3 บริเวณดังนี้
บริเวณเฝ้าระวัง หมายความว่าพื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่ กระบี่ ชุมพร
พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี
บริเวณที่ 1 หมายความว่าพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
บริเวณที่ 2 หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่
กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่
สาหรับพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาไม่อยู่ในบริเวณซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ดังนั้นอาคารของโครงการจึงไม่ได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้มีเสถียรภาพในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว แต่ทางโครงการมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและการอพยพคนในกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อเป็น
แนวทางให้พนักงานและผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติ
1.6.9 ระบบการจราจร
1) ทางเข้า-ออกโครงการและระบบการจราจร
ทางเข้า-ออกโครงการเชื่อมอยู่กับถนนภาระจายอมกว้าง 12 ม. ซึ่งอยู่บนที่ดินเอกชน โฉนดที่ดินเลขที่ 59330
เลขที่ดิน 318 ซึ่งตกอยู่ในการบังคับภาระจายอม เรื่องทางเข้า-ออก และระบบสาธารณูปโภค ทางเข้า -ออกโครงการกว้าง
7.62 ม. ถนนภายในโครงการกว้าง 6.0-7.95 ม. เดินรถ 2 ทิศทาง (Two Way)
2) ที่จอดรถยนต์
ภายในโครงการมีที่จอดรถยนต์จานวน 44 คัน ประกอบด้วย
- ที่จอดรถบุคคลทั่วไปจานวน 41 คัน
- ที่จอดรถผู้พิการจานวน 1 คัน
- ที่จอดรถบัสจานวน 2 คัน
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1.6.10 พื้นที่สีเขียว
โครงการได้ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อน มีพื้นที่สี
เขียวรวม 12,914 ตร.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบนดินทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 53.96 ของพื้นที่โครงการ ) สัดส่วนพื้นที่
62
ตร.ม./คน
โดยเป็นมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 4,132 ตร.ม. (คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของพื้นที่โครงการ) มีรายละเอียดการปลูกไม้
ยืนต้น และไม้คลุมดิน ดังนี้
(1) พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 4,132 ตร.ม. พันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ กฤษณา มะค่าโมง สะเดา งิ้ว ติ้วเกลี้ยง ยางเหียง
ไคร้ย้อย ยูคาลิปตัส ซิลค์โอ้ค สาธร มะฮอกกานี ตะคร้อหนาม เต็ง มะกอกน้า และรัง ซึ่งมีขนาดทรงพุ่มระหว่าง 4-8 ม.
(หรือ 12.56-50.24 ตร.ม./ต้น) โดยพื้นล่างของไม้ยืนต้นจะปลูกหญ้าและไม้คลุมดินต่างๆ
สาหรับตาแหน่งไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ออกแบบให้อยู่ห่างจากระบบสาธารณูปโภคใต้ดินไม่น้อยกว่า 1.0 ม. หรือเลือก
พันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน สาหรับแบบขยายพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
บริเวณต่างๆ
(2) พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ไม้พุ่มและไม้คลุมดินที่ปลูก ได้แก่ แวววิเชียรชมพู ราชาวดีม่วง เดซีดอกขาว
บานไม่รู้โรย หญ้าถอดปล้อง นีออน ไอริสน้า บลูฮาวาย หญ้าหนวดแมว ซุ้มกระต่ายด่าง หญ้าแม็กซิกัน แฮปปี้เนส หญ้า
น้าพุ ต้อยติ่งฝรั่ง แววมยุรา หญ้าแฝก บานชื่นหนู และหญ้านวลน้อย
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บทที่ 2
แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ เป็นโครงการประเภทโรงแรมที่มีจานวนห้องพัก 79 ห้อง ประกอบด้วย
อาคารต่างๆ จานวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา พัฒนาบน
พื้นที่ 14-3-82.4 ไร่ หรือประมาณ 23,929.6 ตร.ม. ประกอบด้วยที่ดินจานวน 2 แปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด ได้กาหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมช่วงดาเนินการ ดังนี้
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2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเด็นผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
1) ฝุ่นละออง
- ทาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองบนถนน
- ในกรณีต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ทาการปลูกทดแทน
- ดูแลและบารุงรักษาให้ต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดี
- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,132 ตร.ม. เพื่อตรึง CO2 ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์
แสง และคายก๊าซ O2 ออกมา
- ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องรถยนต์ขณะจอดรอ” ไว้บริเวณลานจอดรถและกาชับให้ รปภ. ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด
- ดูแลบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องและสม่าเสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อลีจิโอเนลล่า
2) เสียงดังรบกวน
- จากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม. เพื่อป้องกันเสียงดังจากเครื่องยนต์
- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ห้ามกดแตรไว้ในพื้นที่โครงการตาแหน่งที่มองเห็นชัดเจน
3) การคมนาคมขนส่ง
- จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการจานวน 44 คัน ประกอบด้วยที่จอดรถบุคคลทั่วไป 41 คัน ที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน และที่จอดรถบัส 2 คัน
- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกจากโครงการได้ชัดเจน
- จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่จาเป็นภายในโครงการ เช่น ป้ายทิศทางการจราจร ติดตั้งกระจกนูน และสันชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า ออก เป็นต้น
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและอานวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
- ควบคุมดูแลไม่ให้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จอดบนถนนภายนอกโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
4) การใช้น้า
- การใช้น้าจากบ่อบาดาลของโครงการจานวน 2 บ่อ กาหนดให้สูบน้าขึ้นมาใช้ในอัตราไม่เกิน 5 ลบ.ม./ชม.-บ่อ ระยะเวลาสูบน้าไม่เกิน 10 ชม. ซึ่งไม่เกิน
อัตราการให้น้าของบ่อบาดาล และไม่เกินอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้าบาดาล
- จัดให้มีการสารองน้าใช้ในถังเก็บน้าใต้ดินที่อาคารส่วนต้อนรับความจุรวม 488 ลบ.ม. แบ่งเป็นถังเก็บน้าดิบ (Raw water Storage Tank)
ความจุ 244 ลบ.ม. และถังเก็บน้าประปา (Cold Water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม. โดยถังเก็บน้าประปาสามารถสารองใช้ได้ประมาณ 3 วัน
- รณรงค์ให้ใช้น้าอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้าใช้ ถ้าพบว่ามีการรั่วไหลของระบบน้าใช้ ให้ดาเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดย
ไม่ชักช้า
- ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้าประปาและการรั่วไหลหรือชารุดของก๊อกน้าตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้าใช้ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
5) การระบายน้าและป้องกัน
- จัดให้มีระบบหน่วงน้าภายในพื้นที่โครงการเป็นบ่อหน่วงน้าความจุ 519 ลบ.ม. 1 บ่อ
น้าท่วม
- บ่อหน่วงน้าติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด 153.33 ลบ.ม./ชม. (ใช้งาน 1 เครื่อง และสารอง 1 เครื่อง) สาหรับสูบระบายน้าฝนออกสู่บ่อพักสุดท้าย และ
ลารางสาธารณะ ซึ่งไม่เกินปริมาณน้าหลากสูงสุดในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ (ไม่เกิน 1,148.62 ลบ.ม./ชม.)
- ตรวจสอบการอุดตัน ทาความสะอาดรางระบายน้า บ่อพัก และบ่อหน่วงน้าอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยให้ครอบคลุมช่วงก่อนเข้าฤดูฝน
- ตรวจสอบความสามารถใช้งานของเครื่องสูบน้าในบ่อหน่วงน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยให้ครอบคลุมช่วงก่อนเข้าฤดูฝน
6) การจัดการน้าเสีย
- ติดตั้งถังดักไขมันขนาดความสามารถ 10 และ 3 ลบ.ม./วัน สาหรับรองรับน้าเสีย จากอาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา ตามลาดับ เพื่อดักไขมันและ
น้ามันก่อนรวบรวมไปเข้าถังบาบัดน้าเสียประจาแต่ละอาคาร
- ติดตั้งถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ จานวน 4 ชุด ขนาดความสามารถ 24, 24, 23 และ 23 ลบ.ม./วัน สาหรับรองรับน้าเสีย จากอาคาร
ห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา ตามลาดับ และออกแบบค่า BOD หลังการบาบัดไม่เกิน 20 มก./ล.
- น้าทิ้งหลังการบาบัดจากถังบาบัดน้าเสียแต่ละชุดรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้า Reuse สาหรับนากลับไปรดน้าพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ก่อนระบายน้าทิ้ง
ส่วนที่เหลือสู่ลานซึมของโครงการโดยไม่ระบายออกสู่ภายนอก
- จัดให้มีลานซึมขนาดพื้นที่ 925 ตร.ม. ซึ่งมีอัตราการซึม 90 ลบ.ม./วัน สาหรับรองน้าทิ้งที่เหลือจากการรดน้าพื้นที่สีเขียว
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
6) การจัดการน้าเสีย(ต่อ)
- ถังบาบัดน้าเสียของอาคารห้องพัก A และ B และอาคารสปา เชื่อมต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนเข้าสู่ถังเก็บก๊าซชีวภาพขนาด 1.0 ลบ.ม./อาคาร ส่วน
อาคารส่วนต้อนรับติดตั้งถังขนาด 2.0 ม. และเดินท่อไปเผากาจัดบริเวณที่โล่ง 2 ครั้ง/วัน
- ถังบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคาร เชื่อมต่อท่อรวบรวม Aerosol เข้าสู่ถังบาบัดชนิด Filter Scrubber ปริมาตร 1.2 ลบ.ม./อาคาร เพื่อบาบัดแบคทีเรีย
ที่ปนอยู่ในละออง Aerosol
- น้าเสียจากห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบถังบาบัดน้าเสียประจาอาคารส่วนต้อนรับ
- จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลและบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย รับผิดชอบดูแลระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
- กาหนดให้สูบกาจัดตะกอนส่วนเกินจากถังบาบัดน้าเสียของอาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา เป็นประจาทุก 5,
5, 4 และ 1 เดือน ตามลาดับ
- กาหนดให้มีพนักงานคอยตักไขมันจากถังดักไขมันใส่กระบะทรายเป็นประจาทุกวัน เมื่อแห้งจะตักใส่ถุงดา นาไปเก็บที่ห้องพักขยะเปียก รอการจัดเก็บ
จากเทศบาลตาบลหมูสี
7) การจัดการขยะมูลฝอย
- จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะ ได้แก่ ถังสีเขียวสาหรับขยะเปียก ถังสีฟา้ สาหรับขยะแห้ง ถังสีเหลืองสาหรับขยะรีไซเคิล และถังสีเทาฝาสีส้ม /
แดงสาหรับขยะอันตราย พร้อมจัดให้มีพนักงานทาหน้าที่เก็บรวบรวมไปไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ 1-2 ครั้ง/วัน ตามความเหมาะสมของปริมาณ
ขยะ
- มีห้องพักขยะรวมที่ชั้นล่างของอาคารส่วนต้อนรับสามารถรองรับขยะได้ไม่ต่ากว่า 3 วัน มีประตูปิดมิดชิดประกอบด้วย ห้องพักขยะเปียก และห้องพัก
ขยะแห้ง พื้นที่รวม 27 ตร.ม. ประกอบด้วย ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้งทั่วไป ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย
- การจัดตั้งถังขยะภายในห้องพักขยะ ถังขยะแต่ละใบจะมีถุงดาสวมอยู่ด้านในโดยใช้ถุงพลาสติกชนิดหนา
ในการจัดเก็บขยะของพนักงานทา
ความสะอาดให้มัดปากถุงให้แน่น ระวังไม่ให้น้าหนักมากเกินไปป้องกันการหกรั่ว และให้เปลี่ยนถุงดาใบใหม่แทนถุงเก่าทุกครั้ง
- ขยะเปียกและขยะแห้งทั่วไป ให้ประสานเทศบาลตาบลหมูสีเข้ามาจัดเก็บเป็นประจาทุกวันไม่ให้มีขยะตกค้าง
- ขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า ทุก 5-7 วัน
- ขยะอันตรายเมื่อมีประมาณมากพอ (1-2 เดือน) ให้ติดต่อบริษัทกาจัดขยะอันตรายที่ได้จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกาจัด
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
7) การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) - กาหนดให้มีพนักงานคอยตักไขมันจากถังดักไขมันใส่กระบะทรายเป็นประจาทุกวัน เมื่อแห้งจะตักไปใส่ถุงดานาไปพักที่ห้องพักขยะเปียกภายในห้องพัก
ขยะรวมรอการจัดเก็บจากเทศบาลตาบลหมูสี
- ทุกครั้งหลังการจัดเก็บขยะของเทศบาลตาบลหมูสี จะได้มีการล้างทาความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น การเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรคและที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
- น้าเสียจากการทาความสะอาดถังขยะและห้องพักขยะรวม ระบายเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียของอาคารส่วนต้อนรับ
- กาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวยความสะดวก ให้แก่รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหมูสี
- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับขยะ และห้องพักขยะไม่ให้มีขยะล้นถัง ทุกวัน
- ตรวจสอบความสามารถใช้งานและความสมบูรณ์ของถังขยะ ทุก 6 เดือน
8) ความปลอดภัยในชีวิตและ
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่จอดรถ ส่วนต้อนรับ และบริการต่างๆ และทางเข้า-ออกอาคาร เป็นต้น
ทรัพย์สิน
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของผู้พักอาศัย และผู้มาติดต่อกับโครงการในบริเวณทางเข้า-ออกตลอด 24 ชม.
9) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทางานก่อนคนต่างถิ่น
- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- ต้องมีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากภายนอกโดยจัดทาเป็นกล่องข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีเบอร์ติดต่อและชื่อผู้ประสานงาน โครงการ
ติดตั้งภายในโครงการบริเวณที่เห็นชัดเจน
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2.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ มีการกาหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2-2

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1. คุณภาพอากาศ

ตารางที่ 2-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการตามรายงาน EIA
จุดเก็บตัวอย่าง/
ดัชนีตรวจวัด
วิธีการ
ความถี่
จุดดาเนินการ
- แนวเขตพื้นที่โครงการ
- TSP
- TSP และ PM10 วิเคราะห์ - 1 ครั้ง/ปี
ด้านที่ติดกับอาคาร
- PM10
ด้วยวิธี Gravimetric
ข้างเคียงทางทิศเหนือ
- NO2
Method
- SO2
- NO2 วิเคราะห์ด้วยวิธี
- CO
Chemilumenescent
- HC
Method หรือวิธีอื่น
- SO2 วิเคราะห์ด้วยวิธี UVFluorescence Method
หรือวิธีอื่น
- CO วิเคราะห์ด้วยวิธี
Non-Dispersive
Infrared Method หรือ
วิธีอื่น
- HC วิเคราะห์ด้วยวิธี
Flame Ionization
Detection Method
หรือวิธีอื่น
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ตารางที่ 2-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการตามรายงาน EIA
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง/
ดัชนีตรวจวัด
วิธีการ
ความถี่
และคุณค่าต่างๆ
จุดดาเนินการ
2. ระบบบาบัดน้าเสีย
- บ่อพักน้า Reuse
- pH
- มาตรฐานการวิเคราะห์
- ทุก 1 เดือน
- BOD
คุณภาพน้าใน Standard
- SS
Methods for
- TKN
Examination of Water
- Fat Oil & Grease
and Wastewater
- Sulfide
- TDS
- Settle able Solids
- บ่อพักน้าทิ้งหลังผ่าน
- pH
- มาตรฐานการวิเคราะห์
- ทุก 1 เดือน
ถังบาบัดน้าเสียแต่ละ
- BOD
คุณภาพน้าใน Standard
อาคาร
- SS
Methods for
- TKN
Examination of Water
- Fat Oil & Grease
and Wastewater
- Sulfide
- TDS
- Settle able Solids
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ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด

- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
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ตารางที่ 2-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการตามรายงาน EIA
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง/
ดัชนีตรวจวัด
วิธีการ
ความถี่
ผู้รับผิดชอบ
และคุณค่าต่างๆ
จุดดาเนินการ
3. การสาธารณสุข
1) ตรวจวัดคุณภาพน้า ในสระ
- มาตรฐานการวิเคราะห์ - อย่างน้อยวันละ 2 - บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด
- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - pH
ว่ายน้า
- Free Chlorine
คุณภาพน้าใน Standard ครั้ง ก่อนเปิดและ
ต้อนรับ (อย่างน้อย 2
Methods for
หลังปิดบริการ และ
จุด จากส่วนลึกและตื้น
Examination Water
สาหรับกรณีที่มี
ขณะมีผู้ใช้สระว่ายน้า
and Wastewater
ผู้ใช้บริการมากหรือมี
มากที่สุด)
แสงแดดจัดให้
ตรวจวัดระหว่างวัน
ด้วย
- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - Total Coliform Bacteria - มาตรฐานการวิเคราะห์ - 1 ครั้ง/เดือน
- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด
ต้อนรับ (อย่างน้อย 2
- Fecal Coliform Bacteria
คุณภาพน้าใน Standard
จุด จากส่วนลึกและตื้น
Methods for
ขณะมีผู้ใช้สระว่ายน้า
Examination Water
มากที่สุด)
and Wastewater
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ตารางที่ 2-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการตามรายงาน EIA
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง/ จุด
ดัชนีตรวจวัด
วิธีการ
ความถี่
และคุณค่าต่างๆ
ดาเนินการ
1) ตรวจวัดคุณภาพน้า ในสระ
- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - pH
- มาตรฐานการวิเคราะห์ - อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี
ว่ายน้า
ต้อนรับ (อย่างน้อย 2
- Free Chlorine
คุณภาพน้าใน Standard
จุด จากส่วนลึกและตื้น - Combine Chlorine
Methods for
ขณะมีผู้ใช้สระว่ายน้า
- Alkalinity
Examination Water
มากที่สุด)
- Calcium Hardness
and Wastewater
- Cyanuric Acid
- Chloride
- Nitrate Total
- Coliform Bacteria
- Fecal Coliform Bacteria
- E.Coli
2) ตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง และการซึมน้าของ
โครงสร้างสระว่ายน้า
3) ตรวจสอบความสามารถ ใช้
งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ต่างๆ ประจาสระว่ายน้า
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ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่
จากัด

- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - ความมั่นคง แข็งแรง และ
- ตรวจสอบความมั่นคง
- ทุก 6 เดือน หรือตาม - บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่
ต้อนรับ
การ ซึมน้าของโครงสร้างสระ แข็งแรง และการซึมน้า
ความเหมาะสม
จากัด
ว่ายน้า
ของโครงสร้างสระว่ายน้า
- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - ความสามารถใช้งานของ
- ตรวจสอบความสามารถ - ทุก 6 เดือน หรือตาม - บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่
ต้อนรับ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆประจา ใช้งานของอุปกรณ์
ข้อกาหนด/อายุการใช้ จากัด
สระว่ายน้า
ช่วยชีวิตต่างๆประจาสระ งานของบริษัทผู้ผลิต
ว่ายน้า
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ตารางที่ 2-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการตามรายงาน EIA
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง/ จุด
ดัชนีตรวจวัด
วิธีการ
ความถี่
และคุณค่าต่างๆ
ดาเนินการ
4) ตรวจสอบสภาพฝาปิดของราง - สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - ความมั่นคง แข็งแรง และ
- ตรวจสอบความแข็งแรง - ทุก 6 เดือน หรือ
ระบายน้าล้นรอบสระว่ายน้า
ต้อนรับ
การ ซึมน้าของโครงสร้างสระ อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม ตามความเหมาะสม
ว่ายน้า
ของฝาปิดรางระบายน้า
5) ตรวจสอบสภาพป้ายบอก
- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - ความชัดเจนของตัวอักษร
ระดับความลึกของสระว่ายน้า ต้อนรับ
บอกความลึกระดับน้าของ
ป้ายบอกระดับ
6) ตรวจสอบความสามารถใช้
งานของไฟส่องสว่างบริเวณ
สระว่ายน้า

- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - ความสามารถใช้งานของไฟ
ต้อนรับ
ส่องสว่าง

7) ตรวจสอบการระบายอากาศ
การซึมน้า และไฟส่องสว่าง
ของสถานที่เก็บสารเคมี

- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - การระบาย/ถ่ายเทอากาศ
ต้อนรับ
การซึมน้า และไฟส่องสว่าง

8) ตรวจสอบความสะอาดและ
การหกรั่วของสารเคมีของ
สถานที่เก็บสารเคมี

- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - ความสะอาดและการหกรั่ว
ต้อนรับ
ของสารเคมี
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- ตรวจสอบความชัดเจน
ของตัวอักษรบอกความ
ลึกระดับน้าของป้ายบอก
ระดับ
- ตรวจสอบความสามารถ
ใช้งานของไฟส่องสว่าง
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ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด

- ทุก 6 เดือน หรือ
ตามความเหมาะสม

- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด

- ทุก 6 เดือน หรือ
ตามข้อกาหนด/อายุ
การใช้งานของ
บริษัทผู้ผลิต
- ทุก 6 เดือน หรือ
ตามความเหมาะสม

- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด

- ตรวจสอบการระบาย
ถ่าย/ เทอากาศ การซึม
น้า และความเพียงพอ
ของไฟส่องสว่าง
- ตรวจสอบความสะอาด
- ทุกวัน
และการหกรั่วของสารเคมี
ของสถานีเก็บสารเคมี

- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด

- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 2-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการตามรายงาน EIA
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง/
ดัชนีตรวจวัด
วิธีการ
ความถี่
และคุณค่าต่างๆ
จุดดาเนินการ
9) ตรวจสอบความสามารถใช้
- สระว่ายน้าที่อาคารส่วน - ความสามารถใช้งานของ
- ตรวจสอบความสามารถ - ทุก 6 เดือน หรือ
งานของอุปกรณ์ป้องกัน
ต้อนรับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน ใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน ตามข้อกาหนด/อายุ
อันตรายส่วนบุคคลสาหรับ
บุคคล
อันตรายส่วนบุคคล
การใช้งานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานที่เก็บ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานใน
บริษัทผู้ผลิต
สารเคมี
สถานที่เก็บสารเคมี
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ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

บทที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งในช่วงการก่อสร้าง พบว่าการดาเนินการของโครงการ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ในบางประเด็น ในการนี้ได้มีการเสนอแนะมาตรการปูองกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้กับทางโครงการนาไปปฏิบัติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-1
รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมดุสิต
ดีทู เขาใหญ่ ช่วงดาเนินการ
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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

1.2 คุณภาพอากาศ

3-2

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อม
- การดาเนินการของโครงการซึ่งเป็นการอยู่
อาศัยจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่
- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ในปัจจุบัน พบว่ามีปริมาณมลสารใน
บรรยากาศ ดังนี้
 TSP มีค่า 0.083 มก./ลบ.ม.
 PM10 มีค่า 0.034 มก./ลบ.ม.
 CO มีค่า 0.22 มก./ลบ.ม.
 NO2มีค่า 0.025 มก./ลบ.ม.
 SO2 มีค่า 0.002 มก./ลบ.ม
 HC มีค่า 5.24 มก./ลบ.ม.
- ช่วงดาเนินการมลสารจากยานพาหนะของ
โครงการจะทาให้มลสารในบรรยากาศ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

---

- ทาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจา
เพื่อปูองกันฝุุนละอองบนถนน
- จากัดความเร็วของรถยนต์ที่เข้า
-ออกพื้นที่
โครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.
- พื้นที่โครงการที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปกคลุมจะทาการ
ปลูกต้นไม้และพืชปกคลุม
- ดูแลและบารุงรักษาให้ต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ
ให้เจริญเติบโตได้ดี และในกรณีต้นไม้ที่ปลูกไว้
ตายให้ทาการปลูกทดแทน
- จัดให้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการไม่
น้อยกว่า 4,132 ตร.ม. เพื่อ ตรึง CO2 ที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่โครงการโดย อาศัยกระบวนการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 จุดเก็บตัวอย่าง
- แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับ
อาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ
 ดัชนีตรวจวัด
- TSP, PM10, CO, HC, NO2 และ SO2
 ความถี่
- 1 ครั้ง/ปี

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)
 TSP เฉลี่ย 24 ชม. มีค่า 0.0083 มก./ - สังเคราะห์แสง และคายก๊าซ O2 ออกมา
ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม - ติดปูาย “ห้ามติดเครื่องรถยนต์ขณะจอด
รอ” ไว้บริเวณลานจอดรถและกาชับให้รปภ.
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด
กาหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. - ดูแลบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง
และสม่าเสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อลี
TSP มีค่า 0.083 มก./ลบ.ม.
 CO เฉลี่ย 1 ชม. มีค่า 0.22 มก./ลบ.ม. จิโอเนลล่า
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ที่กาหนดให้มี
ค่าไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.
 NO2 เฉลี่ย 1 ชม. มีค่า 0.025 มก./
ลบ.ม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) ที่
กาหนดให้ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)
 SO2 เฉลี่ย 24 ชม. เนื่องจาก
ยานพาหนะใช้น้ามันมาตรฐานยูโร -4
ซึ่งจะเกิด SO2 น้อยมาก ดังนั้นจึง
อ้างอิงปริมาณ SO2 จากผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่
โครงการ ซึ่งมีปริมาณ SO2 มี
 ค่า < 0.002 มก./ลบ.ม. และพบว่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กาหนดให้มี
ค่าไม่เกิน 0.3 มก./ลบ.ม.
 HC เฉลี่ย 1 ชม. มีค่า 5.24 มก./ลบ.ม.
แต่ในปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มี
มาตรฐานกาหนด
1.3 เสียงและการสั่นสะเทือน
- เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการคือ
- จากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่
เพื่อการพักอาศัยไม่ได้เป็นแหล่งกาเนิด
โครงการที่ 30 กม./ชม. เพื่อปูองกันเสียงดัง
มลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน
จากเครื่องยนต์
- ติดตั้งปูายสัญลักษณ์ห้ามกดแตรไว้ในพื้นที่
โครงการตาแหน่งที่มองเห็นชัดเจน
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
1.4 น้าผิวดิน
- ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นมากิจกรรมของ
- ติดตั้งถังดักไขมันขนาดความสามารถ 10
โครงการสูงสุดประมาณ 64 ลบ.ม./วัน จะ และ 3 ลบ.ม./วัน สาหรับรองรับน้าเสีย จาก
ได้รับการบาบัดด้วยถังดักไขมันและถัง
อาคารส่วนต้อนรับ
และอาคารสปา
บาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ -กรองเติมอากาศ ตามลาดับ เพื่อดักไขมันและน้ามันก่อน
ความสามารถรวบรวมน้าเสียรวมประมาณ รวบรวมไปเข้าถังบาบัดน้าเสียประจาแต่ละ
75 ลบ.ม./วัน และน้าทิ้งหลังการบาบัดมี อาคาร ติดตั้งถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะนากลับไป กรองเติมอากาศ จานวน 4 ชุด ขนาด
รดน้าพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและส่วน ความสามารถ 24, 24, 23 และ 23 ลบ.ม./
ที่เหลือจะระบายสู่ลานซึม (อัตราการซึม วัน สาหรับรองรับน้าเสีย จากอาคารห้องพัก
90 ลบ.ม./วัน) ไม่ได้ระบายออกสู่ภายนอก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และ
โครงการแต่อย่างใด ดังนั้นการดาเนินการ อาคารสปา ตามลาดับ และออกแบบค่า
ของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
BOD หลังการบาบัดไม่เกิน 20 มก./ล.
คุณภาพ และสภาพอุทกวิทยาของน้าผิว - น้าทิ้งหลังการบาบัดจากถังบาบัดน้าเสียแต่
ดิน
ละชุดรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้า Reuse สาหรับ
นากลับไปรดน้าพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ก่อนระบายน้าทิ้งส่วนที่เหลือสู่ลานซึมของ
โครงการโดยไม่ระบายออกสู่ภายนอก
- จัดให้มีลานซึมขนาดพื้นที่ 925 ตร.ม. ซึ่งมี
อัตราการซึม 90 ลบ.ม./วัน สาหรับรองน้า
ทิ้งที่เหลือจากการรดน้าพื้นที่สีเขียว
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
1.5 น้าใต้ดิน
- เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่
- การใช้น้าจากบ่อบาดาลของโครงการจานวน
ให้บริการจ่ายน้าประปาของการประปา
2 บ่อ กาหนดให้สูบน้าขึ้นมาใช้ในอัตราไม่
ส่วนภูมิภาค ทางโครงการจะใช้น้าบาดาล เกิน 5 ลบ.ม./ชม.-บ่อ ระยะเวลาสูบน้าไม่
ที่เจาะภายในโครงการจานวน 2 บ่อ เกิน 10 ชม. ซึ่งไม่เกินอัตราการให้น้าของ
นามาผ่านระบบผลิตน้าประปาที่ห้องงาน
บ่อบาดาล และไม่เกินอัตราที่ได้รับอนุญาต
ระบบผลิตน้าประปาของอาคารส่วน
จากกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ต้อนรับและสูบ จ่ายไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
อัตราการสูบน้าจากบ่อบาดาลแต่จะบ่อ 5
ลบ.ม./ชม. ระยะเวลา สูบน้าไม่เกิน 10
ชม./วัน คิดเป็นปริมาณการสูบน้า 50
ลบ.ม./วัน รวมปริมาณการสูบน้าจากบ่อ
บาดาล 2 บ่อ 100 ลบ.ม./วัน ซึ่งอัตรา
การสูบน้าบาดาลจะไม่เกินอัตราการให้
น้าของบ่อบาดาลซึ่งมีค่าประมาณ 5.29
ลบ.ม./ชม. ดังนั้นคาดว่าการดาเนินการ
ของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพ และสภาพอุทกธรณีของน้าใต้ดิน
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มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
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และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นที่ว่างและ
--พื้นที่เกษตรกรรม โดยสภาพพื้นที่ข้างเคียง
ด้านทิศเหนือเป็นที่ดินเอกชนกาลังก่อสร้าง
บ้านจัดสรร ทิศใต้เป็นที่ว่างทิศตะวันออกเป็น
ลารางสาธารณะและถัดไปเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม และทิศตะวันตกเป็นถนนภาระ
จายอมและที่ว่างจึงไม่มีการอยู่อาศัยของสัตว์
หายากต่างๆ ประกอบกับกิจกรรมช่วงดาเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ต้องการความเงียบ
สงบและเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ จึงคาด
ว่าการดาเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่โดยรอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ
--และรัศมี 1 กม. ส่วนใหญ่เป็นที่ว่างและพื้นที่
เกษตรกรรมซึ่งปลูกพืชไร่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม
ยังมีการใช้ประโยชน์ดินบางส่วนเป็นที่อยู่
อาศัยประเภทบ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท ซึ่ง
กระจายอยู่บริเวณแนวเส้นทางคมนาคม

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

3-7

การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
---

---
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ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
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3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)
- ต่างๆ รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงด้านทิศเหนือซึ่งเป็น
ที่ดินเอกชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ
บ้านจัดสรร เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาโครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
- การดาเนินการมีความสอดคล้องของโครงการกับ
กฎกระทรวงกาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 โดยจัดเป็น
โรงแรมประเภท 3
3.2 การคมนาคมขนส่ง
- ภายในโครงการมีความต้องการที่จอดรถตาม
- จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ
กฎหมาย 44 คัน จึงมีความสอดคล้องกับ
จานวน 44 คัน ประกอบด้วยที่จอดรถบุคคล
ข้อกาหนดของกฎหมาย
ทั่วไป 41 คัน ที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน และที่
- การจัดการจราจรที่ไม่เหมาะสมของโครงการ
จอดรถบัส 2 คัน
อาจก่อให้เกิดปัญหาการจอดรอและก่อให้เกิด
- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และ
การจราจรติดขัดต่อเนื่องออกไปนอกพื้นที่
ทางเข้า -ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า -ออก
โครงการ
จากโครงการได้ชัดเจน
- ปริมาณจราจรสืบเนื่องมาจากยานพาหนะของ - จัดให้มีปูายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่
โครงการในช่วงเปิดดาเนินการสูงสุด 46 PCU/ จาเป็นภายในโครงการ เช่น ปูายทิศทาง
ชม. จะทาให้ปริมาณการจราจรบนถนนหนอง
การจราจร ติดตั้งกระจกนูน และสันชะลอ
คุ้ม-ท่ามะปรางค์ เพิ่มขึ้นเป็น 773
ความเร็วบริเวณทางเข้า-ออก เป็นต้น
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
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และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)
- และ 74 PCU/ชม. ตามลาดับ และ ค่า V/C - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวยการจราจรบริเวณ
Ratio เท่ากับ 0.43 และ 0.04 ตามลาดับ ซึ่งมี ทางเข้า -ออกของโครงการให้สัมพันธ์กับ
ความสัมพันธ์กับสภาพความคล่องตัวของ
กระแสจราจรบนถนนภายนอกโครงการ
การจราจรในระดับที่ดี-ดีมาก
และให้ความสะดวกแก่คนเดินเท้าเพื่อ
เสริมสร้างความปลอดภัยสาหรับผู้ที่สัญจร
ในบริเวณดังกล่าว
ควบคุมดูแลไม่ให้
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จอดบน
ถนนสาธารณะเพื่อ ปู องกันการกีดขวาง
การจราจร
3.3 การใช้น้า
- โครงการมีความต้องการใช้น้าประปาสูงสุด
- การใช้น้าจากบ่อบาดาลของโครงการจานวน
ประมาณ 81 ลบ.ม./วัน แหล่งน้าใช้มาจากบ่อ 2 บ่อ กาหนดให้สูบน้าขึ้นมาใช้ในอัตราไม่
บาดาลภายในโครงการ
เกิน 5 ลบ.ม./ชม-บ่อ ระยะเวลาสูบน้าไม่
- การใช้น้าอย่างไม่ประหยัด และการรั่วไหลของ เกิน 10 ชม. ซึ่งไม่เกินอัตราการให้น้าของบ่อ
ท่อน้าประปาและก๊อกน้าจะเป็นการสิ้นเปลือง
บาดาล และไม่เกินอัตราที่ได้รับอนุญาตจาก
ทรัพยากร
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
- ถังสารองน้าใช้ใต้ดินที่อาคารส่วนต้อนรับ ซึ่งมี - จัดให้มีการสารองน้าใช้ในถังเก็บน้าใต้ดินที่
โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างอาคารจะใช้วัสดุ
อาคารส่วนต้อนรับความจุรวม 488 ลบ.ม.
กันซึมปูองกันการกัดกร่อนของคลอรีนใน
แบ่งเป็นถังเก็บน้าดิบ (Raw water Storage
น้าประปา
Tank)ความจุ 244
ลบ .ม.และถังเก็บ
น้าประปา (Cold Water Storage Tank)
ความจุ 244 ลบ.ม.โดยถังเก็บน้าประปา
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
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3.3 การใช้น้า (ต่อ)
สามารถสารองใช้ได้ประมาณ 3 วัน
- รณรงค์ให้ใช้น้าอย่างประหยัด
และหมั่น
ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้าใช้ ถ้าพบว่ามี
การรั่วไหลของระบบน้าใช้
ให้ดาเนินการ
ซ่อมแซมและแก้ไขโดยไม่ชักช้า ตรวจสอบการ
รั่วไหลของท่อน้าประปาและการรั่วไหลหรือชารุด
ของก๊อกน้าตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้าใช้
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ถังสารองน้าใช้ใต้ดินที่อาคาร
ส่วนต้อนรับ ซึ่งมีโครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้าง
อาคารจะใช้วัสดุกันซึมชนิด Water Based
Epoxy ทาภายในโครงสร้างถังและโครงสร้าง
อาคารเพื่อ ปู องกันการกัดกร่อนของคลอรีนใน
น้าประปา
3.4 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
- ช่วงดาเนินการปริมาณน้าเสียสูงสุดประมาณ - ติดตั้งถังดักไขมันขนาดความสามารถ 10 และ 3
64 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบาบัดด้วยถัง
ลบ.ม./วัน สาหรับรองรับน้าเสีย จากอาคารส่วน
บาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ -กรองเติมอากาศ
ต้อนรับ และอาคารสปา ตามลาดับ เพื่อดักไขมัน
จานวน 4 ชุด ขนาดความสามารถ 24, 24, และน้ามันก่อนรวบรวมไปเข้าถังบาบัดน้าเสีย
23 และ 23 ลบ.ม./วัน สาหรับรองรับน้าเสีย ประจาแต่ละอาคาร
จากอาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B
- ติดตั้งถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติม
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)
- อาคารส่วนต้อนรับ
และอาคารสปา - อากาศ จานวน 4 ชุด ขนาดความสามารถ
ตามลาดับ และออกแบบค่า BOD หลังการ 24, 24, 23 และ 23 ลบ.ม./วันสาหรับ
บาบัดไม่เกิน 20 มก./ล.
รองรับน้าเสียจากอาคารห้องพัก A อาคาร
- น้าทิ้งหลังการบาบัดจากถังบาบัดน้าเสียแต่ ห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคาร
ละชุดรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้า
Reuse สปา ตามลาดับ และออกแบบค่า BOD หลัง
สาหรับนากลับไปรดน้าพื้นที่สีเขียวภายใน การบาบัดไม่เกิน 20 มก./ล.
โครงการ ก่อนระบายน้าทิ้งส่วนที่เหลือสู่ - น้าทิ้งหลังการบาบัดจากถังบาบัดน้าเสียแต่
ลานซึมของโครงการโดยไม่ระบายออกสู่
ละชุดรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้า Reuse สาหรับ
ภายนอก
นากลับไปรดน้าพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ก่อนระบายน้าทิ้งส่วนที่เหลือสู่ลานซึมของ
โครงการโดยไม่ระบายออกสู่ภายนอก
- จัดให้มีลานซึมขนาดพื้นที่ 925 ตร.ม. ซึ่งมี
อัตราการซึม 90 ลบ.ม./วัน สาหรับรองน้า
ทิ้งที่เหลือจากการรดน้าพื้นที่สีเขียว
- น้าเสียจากห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่
ระบบถังบาบัดน้าเสีย
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาสาหรับระบบบาบัดน้าเสีย
แยกต่างหากเพื่อความสะดวกในการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ
- จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การ
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)
ดูแลและบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย
รับผิดชอบดูแลระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
- ดูแล และบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสียตาม
ข้อกาหนดของผู้ออกแบบ หรือผู้ผลิตเพื่อให้
ระบบฯ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนแยก
- ถังบาบัดน้าเสียของอาคารห้องพัก A และ B
กากตะกอนบาบัดน้าเสียแต่ละชุด เข้าสู่ถัง และอาคารสปา เชื่อมต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทน
เก็บก๊าซชีวภาพเพื่อเผากาจัดทุกวัน
เข้าสู่ถังเก็บก๊าซชีวภาพขนาด 1.0 ลบ.ม./อาคาร
- มีระบบรวบรวม Aerosol จากส่วนเติม ส่วนอาคารส่วนต้อนรับติดตั้งถังขนาด 2.0 ม.
อากาศของถังบาบัดน้าเสียแต่ละชุดเข้าสู่
และเดินท่อไปเผากาจัดบริเวณที่โล่ง 2 ครั้ง/วัน
ถังบาบัด Filter Scrubber
- ถังบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคาร เชื่อมต่อท่อ
รวบรวม Aerosol เข้าสู่ถังบาบัดชนิด Filter
Scrubber ปริมาตร 1.2 ลบ.ม./อาคาร เพื่อ
บาบัดแบคทีเรียที่ปนอยู่ในละออง Aerosol
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
1) บ่อพักน้า reuse
ดัชนีตรวจวัด :
- pH, BOD, SS, TKN, Fat Oil & Grease,
Sulfide, TDS และ Settleable Solids
ความถี่ :
- ทุก 1 เดือน
2) บ่อพักน้าทิ้งหลังผ่านถังบาบัดน้าเสียแต่
ละอาคาร
ดัชนีตรวจวัด :
- pH, BOD, SS, TKN, Fat Oil & Grease,
Sulfide, TDS และ Settleable Solids
ความถี่ :
- ทุก 1 เดือน โดยหมุนเวียน การตรวจวัด
สลับกันไปจากบ่อพักน้าทิ้งหลังผ่านถัง
บาบัดน้าเสียแต่ละอาคาร

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)
- กาหนดให้มีการสูบกาจัดตะกอนส่วนเกิน - กาหนดให้สูบกาจัดตะกอนส่วนเกินจากถัง
จากถังบาบัดน้าเสียแต่ละชุดไปจากัด
บาบัดน้าเสียของอาคารห้องพัก A อาคาร
อย่างสม่าเสมอตามความความเหมาะสม ห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา
เป็นประจาทุก 5, 5, 4 และ 1 เดือน ตามลาดับ
- กาหนดให้มีพนักงานคอยตักไขมันจากถัง - กาหนดให้มีพนักงานคอยตักไขมันจากถังดัก
ดักไขมัน และมีวิธีการทาให้แห้งก่อน
ไขมันใส่กระบะทรายเป็นประจาทุกวัน เมื่อแห้ง
นาไปเก็บที่ห้องพักขยะเปียก
จะตักใส่ถุงดา นาไปเก็บที่ห้องพักขยะเปียก รอ
การจัดเก็บจากเทศบาลตาบลหมูสี
- อาคารโครงการมีจานวนห้องพัก 79 ห้อง - ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
เรื่องกาหนด
เข้าข่ายอาคารประเภท ข. (โรงแรมที่มี หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และ
ห้องพักตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ข้อมูลการจัดทาบันทึกรายละเอียด
และ
ห้อง) ซึ่งต้องดาเนินการจัดเก็บสถิติและ รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้า
ข้อมูลซึ่งแสดงผลการทางานของระบบ
เสีย พ.ศ.2555 ดังนี้
บาบัดน้าเสีย และจัดทารายงานสรุปผล
 จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง
การทางานของระบบบาบัดน้าเสีย ตาม
แสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้า
กฎกระทรวง เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์
เสียในแต่ละวัน
และจัดทาบันทึก
วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวเก็บไว้เป็น
การจัดทาบันทึกรายละเอียด
และ
ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บ
รายงานสรุปผลการทางานของระบบ
สถิติและข้อมูล
บาบัดน้าเสีย พ.ศ.2555
 จัดทารายงานสรุปผลการทางานของ
ระบบบาบัดน้าเสียในแต่ละเดือน และ
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
---

---

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ
3.4 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อม
เสนอรายงานดังกล่าวตามแบบทส .2 ต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหมูสีภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไปโดยยื่นต่อนายกเทศมนตรี
ตาบลหมูสี หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศ
กาหนด
- แบ่งเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะนา - ตรวจสอบความสามารถใช้งานของเครื่องสูบ
กลับมาใช้ใหม่ และขยะอันตราย 0.64, น้าในบ่อหน่วงน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยให้
0.03, 0.3 และ 0.03 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะ ครอบคลุมช่วงก่อนเข้าฤดูฝน
รวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวมที่ชั้นล่างของ
อาคารส่วนต้อนรับ ซึ่งมีจานวน 4 ห้อง
ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง
ห้องพักขยะ รีไซเคิล และห้องพักขยะ
อันตราย
- ทุกครั้งหลังการจัดเก็บขยะของเทศบาล
ตาบลหมูสี จะมีการล้างทาความสะอาด
ห้องพักขยะและถังขยะ และรวบรวมน้า
เสียเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียของอาคารส่วน
ต้อนรับ
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
---

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้า และปูองกันน้าท่วม
- ก่อนการพัฒนาพื้นที่โครงการมีปริมาณน้า
- จัดให้มีระบบหน่วงน้าภายในพื้นที่โครงการ
หลากสูงสุด 1,148.62 ลบ.ม./วินาที และ เป็นบ่อหน่วงน้าความจุ 519 ลบ.ม. 1 บ่อ
หลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 1,623.61 ลบ. - บ่อหน่วงน้าติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด 153.33
ม./ชม. ดังนั้นทางโครงการจึงออกแบบ
ลบ.ม./ชม. (ใช้งาน 1 เครื่อง และสารอง 1
ระบบหน่วงน้าในบ่อหน่วงน้าและควบคุม
เครื่อง) สาหรับสูบระบายน้าฝนออกสู่บ่อพัก
อัตราการระบายน้าออกสู่ภายนอกโครงการ
สุดท้าย และลารางสาธารณะ ซึ่งไม่เกิน
ไม่เกินปริมาณน้าหลากสูงสุดช่วงก่อนการ
ปริมาณน้าหลากสูงสุดในช่วงก่อนพัฒนา
พัฒนา
โครงการ (ไม่เกิน 1,148.62 ลบ.ม./ชม.)
- ตรวจสอบการอุดตัน ทาความสะอาดราง
ระบายน้า บ่อพัก และบ่อหน่วงน้าอย่างน้อย
ทุก 3 เดือน โดยให้ครอบคลุมช่วงก่อนเข้าฤดู
ฝน
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย
- ปริมาณขยะของโครงการ 1.0 ลบ.ม./วัน
- จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะ ได้แก่
ถังสีเขียวสาหรับขยะเปียก ถังสีฟู าสาหรับขยะ
แห้ง ถังสีเหลืองสาหรับขยะรีไซเคิล และถังสี
เทาฝาสีส้ม/แดงสาหรับขยะอันตราย พร้อมจัด
ให้มีพนักงานทาหน้าที่เก็บรวบรวมไปไว้ที่
ห้องพักขยะรวมของโครงการ 1-2 ครั้ง /วัน
ตามความเหมาะสมของปริมาณขยะ
- มีห้องพักขยะรวมที่ชั้นล่างของอาคารส่วน
ต้อนรับสามารถรองรับขยะได้ไม่ต่ากว่า 3 วัน
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สิ่งแวดล้อม
---

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
- มีประตูปิดมิดชิดประกอบด้วย ห้องพักขยะเปียก
ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะรีไซเคิล และ
ห้องพักขยะอันตรายโดย พื้นที่รวม 27 ตร.ม.
และห้องพักขยะแต่ละห้องติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเพื่อลดกลิ่นจากขยะ
- การจัดตั้งถังขยะภายในห้องพักขยะ ถังขยะแต่
ละใบจะมีถุงดาสวมอยู่ด้านในโดยใช้ถุงพลาสติก
ชนิดหนา ในการจัดเก็บขยะของพนักงานทา
ความสะอาดให้มัดปากถุงให้แน่น ระวังไม่ให้
น้าหนักมากเกินไป ปูองกันการหกรั่ว และให้
เปลี่ยนถุงดาใบใหม่แทนถุงเก่าทุกครั้ง
- ขยะเปียกและขยะแห้งทั่วไป
ให้ประสาน
เทศบาลตาบลหมูสีเข้ามาจัดเก็บเป็นประจาทุก
วันไม่ให้มีขยะตกค้าง
- ขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า ทุก 5-7
วัน
- ขยะอันตรายเมื่อมีประมาณมากพอ (1-2 เดือน)
ให้ติดต่อบริษัทกาจัดขยะอันตรายที่ได้จด
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไป
กาจัด
- กาหนดให้มีพนักงานคอยตักไขมันจากถังดัก
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สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
- ไขมันใส่กระบะทรายเป็นประจาทุกวัน เมื่อ
แห้งจะตักไปใส่ถุงดานาไปพักที่ห้องพักขยะ
เปียกรอการจัดเก็บจากเทศบาลตาบลหมูสี
- ทุกครั้งหลังการจัดเก็บขยะของเทศบาล
ตาบลหมูสี จะได้มีการล้างทาความสะอาด
ห้องพักขยะและถังขยะเพื่อปูองกันการเกิด
กลิ่น การเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและที่
อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
- น้าเสียจากการทาความสะอาดถังขยะและ
ห้องพักขยะรวบรวมเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียของ
อาคารส่วนต้อนรับ
- กาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยอานวยความสะดวก ให้แก่รถเก็บขน
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหมูสี
- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับขยะ
และห้องพักขยะไม่ให้มีขยะล้นถังเป็นประจา
ทุกวัน
- ตรวจสอบความสามารถใช้งานและความ
สมบูรณ์ของถังขยะ ทุก 6 เดือน

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

3-17

การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟูา และอนุรักษ์พลังงาน
- ความต้องการใช้ไฟฟูาของโครงการ
ก) มาตรการสาหรับเจ้าของโครงการ
ประมาณ 1,130 KVA ซึ่งจะติดตั้งหม้อ  การออกแบบ
แปลงไฟฟูาขนาด 1,500 KVA จานวน 1
1) ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ชุด เชื่อมต่อกับระบบไฟฟูาของ กฟภ.
กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
อาเภอปากช่อง
และมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการ
- การใช้ไฟฟู าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
สิ้นเปลืองทรัพยากร
พ.ศ.2552
2) เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายใน
อาคาร เช่น เครื่องใช้ไฟฟูา หลอดไฟฟูา
ก๊อกน้า ฝักบัว เป็นต้น
 การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้
ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน
ดังนี้
- ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและ
กระจายแสงแบบอลูมิเนียม เพื่อให้กระจาย
แสงได้สม่าเสมอทุกพื้นที่และได้
ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝัง
ฝูาและติดลอยตามพื้นที่ทางานหรือพื้นที่ใช้
งานต่างๆโดยจัดให้ได้ความสว่างตาม
มาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน
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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟูา และอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
- หลอดไฟฟู าใช้หลอดรุ่นใหม่ชนิด
ประหยัดพลังงาน และให้ความสว่าง
ของหลอดสูงสุด
- Ballast สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนท์
ใช้ชนิด Low Loss เพื่อผลในการ
ประหยัดพลังงาน
- จัดวงจรแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้น
แก่กัน ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
เพื่อความเหมาะสมในการใช้แสงสว่าง
ในแต่ละบริเวณ
- และกาชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟูา
ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยปิดไฟทุก
ครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ แม้จะเป็นช่วงที่
ไม่ต้องการใช้ไฟในระยะสั้นๆ
- กาชับพนักงานให้ทาความสะอาด
หลอดไฟฟูา และโคมไฟในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางอย่างสม่าเสมอ
2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน
และต้องมีการดูแลบารุงรักษา ดังนี้
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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟูา และอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่
เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องและเลือก
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการ
ประหยัดพลังงานสูงสุด
- ทดสอบและปรับแต่งระบบเป็นครั้งคราว
ตามข้อกาหนดของผู้ผลิตตลอดอายุการใช้
งาน เนื่องจากส่วนใหญ่มีการปรับแต่ง
ระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวจะทาให้
ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ
- ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจาอย่างสม่าเสมอ การทาความสะอาด
คอยล์
จะทาให้เครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพกลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่
ติดตั้งใหม่อีกครั้ง คอมเพรสเซอร์ทางาน
น้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเลคโทรนิคส์เทอร์
โมสตัท ซึ่งใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟู า
เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและสามารถควบคุม
อุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สวิงได้ไม่เกิน
1-2 องศาเซสเซียส ซึ่งช่วยประหยัด
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สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟูา และอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
พลังงานและเพิ่มความสบายให้กับ
ผู้ใช้งาน
3) ปลูกต้นไม้รอบอาคาร เพื่อบังแสงแดด
ไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นถนน
ของโครงการซึ่งจะช่วยประหยัด
พลังงาน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อม
ให้ร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้น
ข) มาตรการสาหรับผู้พักอาศัย และ
พนักงาน โครงการ
1) มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงาน และผู้พักอาศัยประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงานไว้ตามปูายประกาศ /
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ
2) จัดทาคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้า
การประหยัดไฟจากหลอดไฟแสงสว่าง
การประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็น
กระติกน้าร้อน เตารีด โทรทัศน์ และ
เครื่องปรับอากาศเป็นต้น
บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

3-21

การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟูา และอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
3) ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงานในส่วนห้องพักและพื้นที่
บริการของโรงแรม เช่น สติกเกอร์
ข้อความให้ประหยัดน้า ปิดน้าให้สนิท ไม่
เปิดน้าทิ้งไว้ โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือ
ก๊อกน้า และสติ๊กเกอร์ข้อความ ให้
ประหยัดไฟฟูาปิดไฟและทีวีเมื่อไม่ใช้งาน
โดยติดไว้บริเวณผนัง และเหนือสวิทซ์ไฟ
และติดสติ๊กเกอร์ให้ผู้พักอาศัยแจ้ง
พนักงานเมื่อมีการรั่วไหลของน้า เป็นต้น
4) ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้
งานของระบบไฟ ฟูา ทุก 6 เดือน หรือ
ตามข้อกาหนดของผู้ผลิต
3.8 การปูองกันและระงับอัคคีภัย และ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
- การปูองกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ - ออกแบบระบบ ปูองกันและระงับอัคคีภัยของ
ของฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาคารให้มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง 2
เทศบาลตาบลหมูสีในการปูองกันและ
ฉบับ ดังนี้
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออก
- อาคารของโครงการได้ออกแบบระบบ
ตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
ปูองกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39
พ.ศ.2522
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
งค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การปูองกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)
(พ.ศ.2537) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
ออกตามความในพ .ร.บ.ควบคุมอาคาร
ออกตามความในพ .ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 อย่างไรก็ตามการเกิดอัคคีภัย
พ.ศ.2522
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
- จัดให้มีระบบ ปูองกันและระงับอัคคีภัยของ
ทรัพย์สิน
โครงการดังนี้
1) ถังดับเพลิงแบบมือถือ
(Fire Extinguisher) ชนิดถังเคมีแห้ง
ขนาด 10 ปอนด์
2) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และอุปกรณ์
แจ้งเหตุเตือนภัยด้วยเสียง
3) อุปกรณ์ตรวจจับควัน
(Smoke Detector)
4) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
(Heat Detector)
5) ปูายบอกชั้น
6) ปูายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit)
7) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
(Emergency Light) ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ที่สารองไฟได้นาน 2 ชม.
8) หัวรับน้าดับเพลิงบริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การปูองกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)
9) ระบบน้าดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิง
ในอัตรา 47.3 ลิตร/วินาที ได้นาน
ประมาณ 152 นาที โดยใช้ตู้สายฉีดน้า
ดับเพลิงที่ติดตั้งในแต่ละอาคาร
ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการวางสิ่งกีด
ขวางทางหนีไฟเป็นประจาตลอดเวลา
- จัดให้มีจุดรวมคนจานวน 1 แห่ง อยู่บริเวณ
พื้นที่สีเขียว (สนามหญ้า ) ด้านหน้าพื้นที่
โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่
140 ตร.ม. สัดส่วนพื้นที่ 0.67 ตร.ม./คน (ผู้
พักอาศัยรวมพนักงาน 208 คน)
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ ที่กาหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรม / ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งรวมถึงการดูแลบริหารจัดการพื้นที่
จุดรวมคน การตรวจเช็คจานวนคน การ
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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การปูองกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)
ควบคุมจานวนคนที่อพยพจากอาคารออกมาสู่
จุดรวมคนแต่ละบริเวณไม่ให้เกิดความแออัด
ก่อนเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยไปสู่บริเวณที่
ปลอดภัยภายนอกโครงการ
- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของ
อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ Sensor
ความร้อน และควันของอุปกรณ์ตรวจจับ ปูาย
บอกชั้นและทิศทางหนีไฟ ระบบไฟฉุกเฉิน
และประตูหนีไฟ ทุก 6 เดือน หรือตาม
ข้อกาหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณต่างๆ
รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ภายในพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่จอดรถ ส่วน
สถานีตารวจภูธรหมูสี
ต้อนรับ ส่วนบริการต่างๆ และทางเข้า -ออก
- ภายในโครกการมีประปูองรักษาความ
อาคาร เป็นต้น
ปลอดภัยในการเข้า -ออกอาคาร และมีการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณต่างๆ
เข้า -ออกของผู้พักอาศัย และผู้มาติดต่อกับ
โครงการในบริเวณทางเข้า-ออกตลอด 24 ชม.
- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน หรือตาม
ข้อกาหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม
- การดาเนินโครงการ จะมีผลดีต่อสภาพ - พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทางานก่อนคน
เศรษฐกิจและสังคมในการเพิ่มทางเลือก
ต่างถิ่น
ด้านสถานที่พัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ - โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ ปู องกัน
ก่อให้เกิดการจ้างงาน
และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
- จากการดาเนินงานมีส่วนร่วมของชุมชน
ในด้านคุณภาพอากาศ และเสียง การ
พบว่าบางส่วนมีความกังวลด้าน
เสียง คมนาคมขนส่ง และการใช้น้า อย่างเคร่งครัด
การจราจร และการใช้น้า เมื่อพิจารณา - ต้องมีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจาก
กิจกรรมของโครงการร่วมกับผลการสารวจ ภายนอกโดยจัดทาเป็นกล่องข้อคิดเห็น /ข้อ
ความคิดเห็นของประชาชน พบว่าช่วง ร้องเรียน พร้อมทั้งมีเบอร์ติดต่อและชื่อผู้
ดาเนินโครงการจะส่งผลให้มีการใช้บริการ
ประสานงาน โครงการติดตั้งภายในโครงการ
ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพิ่มขึ้น แต่ บริเวณที่เห็นชัดเจน
อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีการ
จัดเตรียมมาตรการปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งจะ
ได้นาไปปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ
- การบริการด้านสาธารณสุข
- เมื่อโครงการเปิดดาเนินการจะทาให้มี
--ประชากรเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น โอกาสที่
จะต้องใช้บริการของสถานพยาบาลก็จะ
เพิ่มขึ้น
แต่คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการบริการทางด้าน
สาธารณสุขของพื้นที่
เนื่องจากที่ตั้ง
โครงการอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอปากช่อง ซึ่ง
มีสถานบริการทางการแพทย์ และจานวน
บุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ รวมทั้ง
การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
- สาธารณสุขและสุขภาพ
- ทาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็น
- การจัดการสภาพแวดล้อมและระบบ
ประจาเพื่อปูองกันฝุุนละอองบนถนน
สาธารณูปโภคที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิด
- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พัก
โดยเฉพาะไม้ยืนต้น ซึ่งสามารถตรึง CO2
อาศัยภายในโครงการและผู้ที่อยู่โดยรอบ
และคายก๊าซ O2 ออกมา และในกรณีต้นไม้
พื้นที่โครงการ จากสาเหตุดังต่อไปนี้
ที่ปลูกไว้ตายให้ทาการปลูกทดแทน
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---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)
1) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ฝุุนละออง - ติดปูาย “ห้ามติดเครื่องรถยนต์ขณะจอด
และไอเสียจากยานพาหนะภายในโครงการ
รอ” ไว้บริเวณลานจอดรถและกาชับให้
รวมถึงการเกิดโรคลีจิโอแนร์ จากเชื้อลีจิโอเนล รปภ.ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด
ล่าในเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักแรม
- ดูแลและบารุงรักษาให้ต้นไม้ภายในพื้นที่
และพื้นที่บริการต่างๆ อาจก่อให้เกิดโรคระบบ โครงการให้เจริญเติบโตได้ดี
ทางเดินหายใจของผู้พักอาศัย และผู้อยู่อาศัย - ดูแลบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง
ในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ รง.504 และสม่าเสมอเพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อลี
ของประชาชน ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
จิโอเนลล่า
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบล (รพ.สต.) คลอง
ดินแดง และรพ.สต.ท่าช้างและโรงพยาบาล
ปากช่องนานาในปี 2553-2555 ซึ่งพบว่า
สาเหตุการเจ็บปุวยสูงสุดอันดับแรกของ รพ.
สต.คลองดินแดง และรพ.สต.ท่าช้าง และเป็น
อันดับ 4 ของโรงพยาบาลปากช่องนานา คือ
โรคระบบหายใจ (ร้อยละ 12.14-35.01)
2) ผลกระทบด้านเสียง
ซึ่งก่อให้เกิดความ - จากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่
ราคาญและรบกวนชุมชนข้างเคียงและผู้พัก
โครงการที่ 30 กม./ชม. เพื่อปูองกันเสียงดัง
อาศัยของโครงการจากเสียงดังของ
จากเครื่องยนต์
ยานพาหนะที่เข้า -ออกโครงการ และกิจกรรม - ติดตั้ง ปูายสัญลักษณ์ห้ามกดแตรไว้ในพื้นที่
ของโครงการ
โครงการ ตาแหน่งที่มองเห็นชัดเจน
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)
3) ผลกระทบด้านการจัดการน้าเสีย เช่น - ติดตั้งถังดักไขมันขนาดความสามารถ 10 และ
กลิ่นของน้าเสีย ก๊าซมีเทนและ Aerosol 3 ลบ.ม./วัน สาหรับรองรับน้าเสีย จากอาคาร
จากถังบาบัดน้าเสียของโครงการ จะส่งผล ส่วนต้อนรับ และอาคารสปา ตามลาดับ เพื่อ
เสียต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย
ดักไขมันและน้ามันก่อนรวบรวมไปเข้าถัง
บาบัดน้าเสียประจาแต่ละอาคาร
- ติดตั้งถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ -กรองเติม
อากาศ จานวน 4 ชุด ขนาดความสามารถ 24,
24, 23 และ 23 ลบ.ม./วัน สาหรับรองรับน้า
เสีย จากอาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B
อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา ตามลาดับ
และออกแบบค่า BOD หลังการบาบัดไม่เกิน
20 มก./ล.
- น้าทิ้งหลังการบาบัดจากถังบาบัดน้าเสียแต่ละ
ชุดรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้า Reuse สาหรับนา
กลับไปรดน้าพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ก่อน
ระบายน้าทิ้งส่วนที่เหลือสู่ลานซึมของโครงการ
โดยไม่ระบายออกสู่ภายนอก
- ถังบาบัดน้าเสียของอาคารห้องพัก A และ B
และอาคารสปา เชื่อมต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทน
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ
- สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)
เข้าสู่ถังเก็บก๊าซชีวภาพขนาด 1.0 ลบ.ม./อาคาร
ส่วนอาคารส่วนต้อนรับติดตั้งถังขนาด 2.0 ม.
และเดินท่อไปเผากาจัดบริเวณที่โล่ง 2 ครั้ง/วัน
- ถังบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคาร เชื่อมต่อท่อ
รวบรวม Aerosol เข้าสู่ถังบาบัดชนิด Filter
Scrubber ปริมาตร 1.2 ลบ.ม./อาคาร เพื่อ
บาบัดแบคทีเรียที่ปนอยู่ในละออง Aerosol
- น้าเสียจากห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบ
ถังบาบัดน้าเสียประจาอาคารส่วนต้อนรับ
4) ผลกระทบด้านการระบายน้า เช่นมี
- จัดให้มีระบบหน่วงน้าภายในพื้นที่โครงการเป็น
การปนเปื้อนของน้าเสียในรางระบาย
บ่อหน่วงน้าความจุ 519 ลบ.ม. 1 บ่อ
น้าฝน และผลกระทบด้านคุณภาพน้าที่ - บ่อหน่วงน้าติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด 153.33 ลบ.
ระบายสู่ลารางสาธารณะ
ม./ชม. (ใช้งาน 1 เครื่อง และสารอง 1 เครื่อง)
สาหรับสูบระบายน้าฝนออกสู่บ่อพักสุดท้าย และ
ลารางสาธารณะ ซึ่งไม่เกินปริมาณน้าหลากสูงสุด
ในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ (ไม่เกิน 1,148.62
ลบ.ม./ชม.)
- ตรวจสอบการอุดตัน ทาความสะอาดรางระบาย
น้า บ่อพัก และบ่อหน่วงน้าอย่างน้อยทุก 3 เดือน
โดยให้ครอบคลุมช่วงก่อนเข้าฤดูฝน
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)
- ตรวจสอบความสามารถใช้งานของเครื่อง
สูบน้าในบ่อหน่วงน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง /ปี
โดยให้ครอบคลุมช่วงก่อนเข้าฤดูฝน
5) ผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอย - จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และ ได้แก่ ถังสีเขียวสาหรับขยะเปียก ถังสีฟู า
โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง สาหรับขยะแห้ง ถังสีเหลืองสาหรับขยะรี
ท้องเสีย บิด เป็นต้น ทั้งต่อชุมชนและผู้ ไซเคิล และถังสีเทาฝาสีส้ม/แดงสาหรับขยะ
พักอาศัยของโครงการอันเนื่องมาจาก
อันตราย พร้อมจัดให้มีพนักงานทาหน้าที่
ขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บและนาไป
เก็บรวบรวมไปไว้ที่ห้องพักขยะรวมของ
กาจัดล่าช้า ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์
โครงการ 1-2 ครั้ง/วัน ตามความเหมาะสม
เชื้อโรคและพาหะนาโรค
ของปริมาณขยะ
- มีห้องพักขยะรวมที่ชั้นล่างของอาคารส่วน
ต้อนรับสามารถรองรับขยะได้ไม่ต่ากว่า 3
วัน มีประตูปิดมิดชิดประกอบด้วย ห้องพัก
ขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง พื้นที่รวม
27 ตร.ม. ประกอบด้วย ห้องพักขยะเปียก
ห้องพักขยะแห้งทั่วไป ห้องพักขยะรีไซเคิล
และห้องพักขยะอันตราย
- การจัดตั้งถังขยะภายในห้องพักขยะ ถังขยะ
แต่ละใบจะมีถุงดาสวมอยู่ด้านในโดยใช้
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)
ถุงพลาสติกชนิดหนา ในการจัดเก็บขยะของ
พนักงานทาความสะอาดให้มัดปากถุงให้
แน่น ระวังไม่ให้น้าหนักมากเกินไป ปูองกัน
การหกรั่ว และให้เปลี่ยนถุงดาใบใหม่แทน
ถุงเก่าทุกครั้ง
- ทุกครั้งหลังการจัดเก็บขยะของเทศบาล
ตาบลหมูสี จะได้มีการล้างทาความสะอาด
ห้องพักขยะและถังขยะเพื่อ ปูองกันการเกิด
กลิ่น การเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและที่
อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
- น้าเสียจากการทาความสะอาดถังขยะและ
ห้องพักขยะรวม ระบายเข้าสู่ถังบาบัดน้า
เสียของอาคารส่วนต้อนรับ
- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับขยะ
และห้องพักขยะไม่ให้มีขยะล้นถัง ทุกวัน
- ตรวจสอบความสามารถใช้งานและความ
สมบูรณ์ของถังขยะ ทุก 6 เดือน
6) ผลกระทบด้านความเครียด ความวิตก - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณต่างๆ
กังวลจากอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน การเกิด ภายในพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่จอดรถ ส่วน
อัคคีภัย และการลักขโมย เป็นต้น
ต้อนรับ และบริการต่างๆ และทางเข้า -ออก
อาคาร เป็นต้น
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ
- สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการ
เข้า -ออกของผู้พักอาศัย
และผู้มาติดต่อกับ
โครงการในบริเวณทางเข้า-ออกตลอด 24 ชม.
- อาคารของโครงการได้ออกแบบระบบปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยให้มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 55
(พ.ศ.2543)
- จัดให้มีระบบ ปู องกันและระงับอัคคีภัยของ
โครงการที่สาคัญ เช่น ระบบตรวจจับและระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
หัวรับน้าดับเพลิงบริเวณ
ด้านหน้าอาคาร และระบบน้าดับเพลิง เป็นต้น
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้
ที่กาหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน เบอร์ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตารวจ สถานี
ดับเพลิง และโรงพยาบาล เป็นต้น และจัดให้มี
การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานดับเพลิง
ท้องถิ่นเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของ
อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ Sensor
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)
ความร้อน และควันของอุปกรณ์ตรวจจับ ปูาย
บอกชั้นและทิศทางหนีไฟ ระบบไฟฉุกเฉิน
และประตูหนีไฟ ทุก 6 เดือน หรือตาม
ข้อกาหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
- การจัดการสระว่ายน้า

- การจัดการสระว่ายน้าที่ไม่เหมาะสม เช่น
ขาดการดูแล และบารุงรักษาตามหลัก
สุขาภิบาล ขาดการดูแลคุณภาพน้า สระน้า
อาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค รวมถึงการ
ขาดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ถูกต้อง
จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ใช้สระว่ายน้า
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- จัดให้มีมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สระ
ว่ายน้าของอาคารส่วนต้อนรับ ตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่
1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายน้า
หรือกิจการอื่นๆในทานอง
เดียวกัน ดังนี้
1. สถานที่ตั้ง
- พื้นที่โครงการซึ่งเป็นที่ตั้งสระว่ายน้ามีรั้วหรือ
กาแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ
และเพื่อปูองกันไม่ให้
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระ
ว่ายน้าส่วนกลาง ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ
รวมทั้งปูองกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
- สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้า รวมทั้ง
ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในที่น้าท่วมไม่ถึง
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1) ตรวจวัดคุณภาพน้าในสระว่ายน้า
- ตรวจวัดคุณภาพน้าในสระว่ายน้าตามคา
แนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการ
อื่นๆ ในทานองเดียวกัน ดังนี้
 จุดเก็บตัวอย่าง :
- เก็บตัวอย่าง 2 จุด จากส่วนลึกและส่วน
ตื้นของสระว่ายน้าที่อาคารส่วนต้อนรับ
โดยดาเนินการขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้า
มากที่สุด
 ดัชนีตรวจวัดและความถี่
- pH, free chlorine
ความถี่ : อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด
และหลังปิดบริการ และสาหรับ
กรณีที่มีผู้ใช้บริการมากหรือมี

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การจัดการสระว่ายน้า (ต่อ)
พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มี
ไฟฟู า และน้าประปาเพียงพอ มีทางเข้า ออกสะดวก
2. สระว่ายน้าและอาคารประกอบ
- โครงสร้างสระว่ายน้า สร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง
น้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทา
ความสะอาดง่าย
- มีรางระบายน้าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้า มี
ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม
แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี
และไม่มีน้าล้นออกจากราง
- มีอุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับใช้ทาความ
สะอาดสระว่ายน้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและ
พลาสติก
รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุ
แขวนลอย
- มีที่ว่างสาหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่าย
น้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่
ลื่น ไม่มีน้าขัง ทาความสะอาดง่าย
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
แสงแดดจัดให้ตรวจวัดระหว่างวันด้วย
- Total Coliform Bacteria และ
Fecal Coliform Bacteria
ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
- pH, free chlorine, Combine
Chlorine, Alkalinity, Calcium
Hardness, Cyanuric Acid,
Chloride, Ammonia, Nitrate,
Total Coliform Bacteria, Fecal
Coliform Bacteria และ E.coli
ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
 การจัดส่งรายงาน :
ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ฯ ต่อ สผ. และเทศบาลตาบลหมูสี ทุก
6 เดือน
2) ตรวจสอบความมั่งคง แข็งแรงและการ
ซึมน้าของโครงสร้างสระว่ายน้า
ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามควา
เหมาะสม
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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- การจัดการสระว่ายน้า (ต่อ)
- ความลึกของน้า มีปูายบอกความลึกหรือเลข 3) ตรวจสอบความสามารถใช้งานของ
บอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้
อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ประจาสระว่ายน้า
ชัดเจน
ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกาหนดอายุ
- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า
การใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้ 4) ตรวจสอบสภาพฝาปิดของรางระบายน้า
สระในเวลากลางคืน
ล้นรอบสระว่ายน้า
- อาคารประกอบทาด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้น ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามความ
เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้า ทาความสะอาดง่าย
เหมาะสม
พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้าที่ดี
5) ตรวจสอบสภาพป้ายบอกระดับความลึก
- พื้นทาด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้า ทา
ของสระว่ายน้า
ความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี
ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามความ
- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง
เหมาะสม
หรือเก็บรองเท้า สาหรับผู้ใช้บริการในบริเวณ 6) ตรวจสอบความสามารถใช้งานของไฟส่อง
ทางเข้าสระว่ายน้า และมีจานวนเพียงพอ
สว่างบริเวณสระว่ายน้า
- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกาหนด/อายุ
และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้า และ
การใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
เติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อปูองกันการติด 7) ตรวจสอบการระบายอากาศ การซึมน้า
เชื้อ
และไฟส่องสว่างของสถานที่เก็บสารเคมี
- มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบ ความถี่ : ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม
และพื้นที่โดยรอบอย่างสม่าเสมอ
- ดูแลมิให้มีการนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณ
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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การจัดการสระว่ายน้า (ต่อ)
สระว่ายน้า หรืออาคารประกอบ
3. ข้อปฏิบัติสาหรับเจ้าของโครงการ
- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการ
ดูแลคุณภาพน้าในสระว่ายน้าตามหลัก
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพน้า และการดูแลรักษาสระ
ว่ายน้า
- จัดหาเครื่องมือสาหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้าไว้ประจา รวมทั้งบันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จาเป็น ดังนี้
 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
คลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้
ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน
 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่าง
น้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วง
ละ 1
 มีการบันทึกข้อมูลจานวนผู้ใช้สระว่ายน้า
ในแต่ละวัน แยกเพศ อายุ ระยะเวลาที่ใช้
สระว่ายน้า
- จัดให้ปูายแสดงข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการติด
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การจัดการสระว่ายน้า (ต่อ)
ไว้ในบริเวณสระว่ายน้าให้มองเห็นชัดเจน
และมีข้อความ ดังนี้
 ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
 ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
 ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด
หูน้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลง
เล่นในสระว่ายน้า
 ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่าย
น้า
 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้าลาย หรือสั่งน้ามูก
ลงในน้า
 ห้ามทาสระว่ายน้าสกปรก
 จานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้า
สามารถรองรับได้
 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้า
 ดูแลบารุงรักษาเครื่องกรองน้าตาม
ระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทางานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
4. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
- สถานที่เก็บสารเคมี
ต้องมี ปู ายระบุว่า
“สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้าม
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การจัดการสระว่ายน้า (ต่อ)
- เข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการปูองกัน
น้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการ
จัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และสารเคมีที่ใช้มีฉลากระบุชื่อสารเคมี
ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณี
ฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกาหนด
5. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค
- มีการปูองกัน ควบคุม กาจัดสัตว์และแมลงนา
โรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
6. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
- กาหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นาเด็กอายุต่า
กว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้าไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้
 โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน
 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่
น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้า อย่าง
น้อย 2 อัน
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การจัดการสระว่ายน้า (ต่อ)
 ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่
น้อยกว่า 3.5 เมตร น้าหนักเบาอย่างน้อย
1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของ
สระว่ายน้า
 เครื่องช่วยหายใจ สาหรับผู้ใหญ่ และ
สาหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระ
ว่ายน้าและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
 มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคล
หรือสถานที่สาคัญๆ เช่น โรงพยาบาล
และสถานีตารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้
หรือมีคนจมน้า และต้องปิดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้
ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน
อยู่เสมอ
- ติดปูายกฎ ข้อแนะนา ข้อบังคับเพื่อรักษาความ
สะอาดของสระว่ายน้า และความปลอดภัยใน
การใช้สระว่ายน้าในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ
- การจัดการสระว่ายน้า (ต่อ)
- มีปูายแสดงความลึกของสระว่ายน้าบริเวณส่วนตื้น
และส่วนลึกของสระ
- มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาลไว้ประจา
สระว่ายน้า
- ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระ
ในเวลากลางคืน
- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแล
คุณภาพน้าในสระว่ายน้าตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพน้า และการดูแลรักษา
- มีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายนอกเช่น
โรงพยาบาล สถานีตารวจ และหน่วยกู้ภัย เป็นต้น
สาหรับติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
4.3 สุนทรียภาพ
- โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และ
- สภาพพื้นที่โครงการก่อนการพัฒนา เดิม - รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ออกแบบใน
องค์ประกอบของอาคาร
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่ข้าวโพด) การ โทนสีอ่อนเพื่อให้ดูสบายตากลมกลืนกับ
ดาเนินการของโครงการเป็นโรงแรม ซึ่ง สภาพแวดล้อมภายนอก
ประกอบด้วยอาคารห้องพักขนาด 2 ชั้น
จานวน 2 อาคาร อาคารส่วนต้อนรับ
ขนาด
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และ
- 3 ชั้น จานวน 1 อาคาร และอาคารสปา
องค์ประกอบของอาคาร (ต่อ)
ชั้นเดียว จานวน 1 อาคาร จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของทัศนียภาพจากเดิม
อย่างไรก็ตามทางโครงการจะมีการตกแต่ง
สภาพภูมิสถาปัตย์โดยการปลูกไม้ยืนต้น
และไม้คลุมดินเพื่อให้มีความร่มรื่น โดยมี
พื้นที่สีเขียวสูงถึง 1,291.4 ตร.ม. คิดเป็น
ร้อยละ 53.96 ของพื้นที่โครงการ และมี
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นสูงถึง 4,132 ตร.ม.
รวมทั้งสถาปัตยกรรมของโครงการจะ
ตกแต่งสีสันด้วยโทนซึ่งกลมกลืนกับสภาพ
ธรรมชาติภายนอก ดังนั้นอาคารของ
โครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัย
สาคัญต่อทัศนียภาพของพื้นที่
- ผนังอาคารของโครงการส่วนที่เป็นกระจก - ผนังอาคารส่วนที่เป็นกระจก
เลือกใช้
อาจส่งผลกระทบด้านการสะท้อนแสงต่อ
กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ
พื้นที่ข้างเคียง
30 ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่
48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพรบ .
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- พื้นที่สีเขียว และทัศนียภาพ
- เพื่อความร่มรื่นภายในโครงการได้
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการไม่น้อย
ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีความ
กว่า 12,914 ตร.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบน
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการพื้นที่สี
ดินทั้งหมด และคิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่
เขียว เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่
น้อยกว่า 4,132 ตร.ม. โดยพื้นที่สีเขียวเป็น
กาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 1 ตร.
ร้อยละ 53.96 ของพื้นที่โครงการ และมี
ม./คน โดยให้จัดไว้ที่ชั้นล่างไม่น้อยกว่า
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 62 ตร.ม./
50% และมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
คน
การเชิงนโยบาย
- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลและตัดแต่งพื้นที่สี
- ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
เขียวให้สวยงามและร่มรื่นอยู่เสมอ และ
อย่างยั่งยืนที่กาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวบนดิน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แขกที่มาพักแรม
ไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ว่างตาม
ร่วมดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ ในกรณีที่
กฎหมายควบคุมอาคาร
พบว่าไม้ยืนต้นที่ปลูกตายหรือเกิดความ
เสียหายให้ทาการปลูกทดแทน
- การบดบังแสงแดด
- ช่วงเช้าถึงช่วงสายเงาอาคารของโครงการ
-จะพาดทางด้านทิศตะวันตก และในช่วง
บ่ายถึงเย็นเงาอาคารจะพาดผ่านทางด้าน
ทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของ
โครงการและพื้นที่ว่าง ดังนั้นผลกระทบ
ด้านการบดบังแสงแดดจากเงาอาคารต่อ
พื้นที่ข้างเคียงจึงมีนัยสาคัญต่า
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
---

---

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม
- การบดบังทิศทางลม
- เนื่องจากภายในพื้นที่โครงการซึ่ง
- ให้มีระยะร่นของอาคาร สัดส่วนพื้นที่ว่าง
ประกอบด้วยอาคารห้องพักขนาด 2 ชั้น ปราศจากสิ่งปกคลุม และพื้นที่สีเขียวของ
จานวน 2 อาคาร อาคารส่วนต้อนรับขนาด
โครงการตามที่ได้ออกแบบไว้
3 ชั้น จานวน 1 อาคาร และอาคารสปาชั้น
เดียว จานวน 1 อาคาร และสภาพพื้นที่
โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง เมื่อ
พิจารณารวมกับก ารออกแบบระยะถอยร่น
ของอาคาร ซึ่งมีระยะถอยร่น 3.14-41.85
ม. และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมสูงถึง
ร้อยละ 77.38 จึงมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
ดังนั้นผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม
ภายในพื้นที่โครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงจึงอยู่
ในระดับต่า
- การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์
- อาคารของโครงการซึ่งเป็นอาคารสูงเพียง 1-3 ชั้น จะไม่ส่งผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ต่อพื้นที่ข้างเคียง
- ความเป็นส่วนตัว
- การดาเนินงานของโครงการอาจส่งผล
- จัดสร้างรั้วสูง 2 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ
กระทบด้านความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย - ให้มีระยะถอยร่นอาคารตามพื้นที่สีเขียว
ที่อยู่โดยรอบ
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น และพื้นที่ว่างปราศจาก
สิ่งปกคลุมตามที่ออกแบบไว้
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บทที่ 4
ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ
บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120 โครงการ ภูผาธารา เขาใหญ่ ส่วนโรงแรมดุสิต ดีทู ตั้งอยู่เลขที่ ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายงาน
ฉบับนี้แสดงผลการดาเนินงาน เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1. แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 4-1 รายละเอียดการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

2. คุณภาพน้า

3. คุณภาพน้าทิ้ง

รายการตรวจวัด
- TSP
- PM10
- Sulfur dioxide
- Carbon monoxide
- Nitrogen dioxide
- Total Hydrocarbon
-pH
-Free Chlorine
-Combined Chlorine
-Alkalinity
-Calcium Hardness
-Chloride
-Cyanuric acid
-Ammonia
-Nitrate
-Total Coliform Bacteria
-Fecal Coliform Bacteria
-E. Coli
-Staphylococcus aureus
-Pseudomonas aeruginosa
- pH
- Total Suspended Solids
- Total Dissolved Solids
- Biochemical Oxygen Demand
- Sulfide
- Total Kjeldahl Nitrogen
- Oil & Greases
- Settleable Solids

วิธีการตรวจวัด/ทดสอบ
-High Volume/ Gravimetric Method
-Size selective/ Gravimetric Method
- UV-Florescence Method
- NDIR Method
- Chemiluminesence Method
- NDIR Method
-Electrometric
-Iodometric
-Iodometric
-Titration
-EDTA-Titrimetric
-Argentometric
-Tuebidimetric Method
-Distillation and Titration
-Cadmium Reduction
-Multiple-Tube Fermentation Technique
-Multiple-Tube Fermentation Technique
-Multiple-Tube Fermentation Technique
-APHA 22nd ed., 2012 (9260 B)
-APHA 22nd ed., 2012(9260 B)
- Electrometric
- Dried at 103-105 0C
- Dried at 180 0C
- 5 Day BOD test, Azide Modification
- Idometric
- Kjeldahl distillation and Titrimetric
- Liquid - Liquid Partition Gravimetric
- Volumetric
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4.2 วิธีการตรวจวัดและทดสอบ
4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient monitoring)
- ฝุ่นละอองรวม : (Total Suspended Particulate Metter ;TSP)
วิธีการเก็บและการวิเคราะห์คุณภาพอากาศประเภทฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
100
ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป โดยวิธีมาตรฐานการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป US.EPA 802
โดยอุปกรณ์คือ High Volume Air Sampler ดูดอากาศในบรรยากาศผ่าน Filter Membrane ประเภท Glass fiber filter การ
ตรวจวัดหาค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในบรรยากาศนั้นทาการตรวจวัดในบรรยากาศทั่วไป ในเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 ปี โดยต้องสูงจาก
พื้นดินอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร รักษาสภาพตัวอย่างด้วยการเก็บตัวอย่างในกล่องกันการสั่นสะเทือน และทาการ
วิเคราะห์โดยวิธี Gravimetric Method
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน :( Particulate Metter with an aerodynamic
diameter less than or equal to a nominal 10 micrometers ;PM 10)
วิธีการเก็บและการวิเคราะห์คุณภาพอากาศประเภทฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ
ทั่วไป โดยวิธีมาตรฐานการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป US.EPA 076 โดยอุปกรณ์คือ High
Volume-Size selective Air Sampler ดูดอากาศในบรรยากาศผ่าน Filter Membrane ประเภท Glass fiber filter การ
ตรวจวัดหาค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในบรรยากาศนั้นทาการตรวจวัดในบรรยากาศทั่วไป ในเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 ปี โดยต้องสูงจาก
พื้นดินอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร รักษาสภาพตัวอย่างด้วยการเก็บตัวอย่างในกล่องกันการสั่นสะเทือน และทาการ
วิเคราะห์โดยวิธี Gravimetric Method
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
วิธีการเก็บและการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยใช้เครื่องวัดระบบ ยีวี ฟลูออเรสเซน
โดยใช้แสงอุลตร้าไวโอเลต ( Ultraviolet) ทาปฏิกิริยากับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แล้ววัดความเข้มข้นของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยา
นั้น ณ ความยาวคลื่นระหว่าง 120 ถึง 150 นาโนมิเตอร์ ตามวิธีมาตรฐาน UV Fluorescence ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยตั้งปล่อง
ท่อสูบตัวอย่างก๊าซมีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 3.0 เมตร แต่ไม่เกิน 6.0 เมตร
- ไนโตรเจน ไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide)
วิธีการเก็บและการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยใช้เครื่องวัดระบบเคมีลูเนสเซน โดยใช้
ก๊าซโอโซนโดยทาปฏิกิริยากับก๊าซไนตริคไดออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ แล้ววัดความเข้มข้นของแสงซึ่ง
เกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ความยาวคลื่นที่สูงกว่า 600 นาโนมิเตอร์ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยตั้งปล่องท่อสูบ
ตัวอย่างก๊าซมีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 3.0 เมตร แต่ไม่เกิน 6.0 เมตร
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- คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
วิธีการเก็บและการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยใช้เครื่องมันดีสเปอร์ซิป อินฟาร์เรด ดี
เทคชั่น โดยพลังงาน อินฟาร์เรด จากแหล่งกาเนิดจะผ่านเซลล์ ซึ่งบรรจุก๊าซตัวอย่างที่วิเคราะห์ และปริมาณการดูดกลื่น พลังงาน
โดยก๊าซคาร์บอนมอนอไดออกไซด์ ในเซลล์ตัวอย่างนั้นด้วยเครื่องแสง ( Detextor) ที่เหมาะสม การดูดกลืนที่ตรวจวัด ได้จะถูก
เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์ กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเซลล์ที่วัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ โดยตั้งปล่องท่อสูบตัวอย่างก๊าซมีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 3.0 เมตร แต่ไม่เกิน 6.0 เมตร
- โททัล ไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon)
วิธีการเก็บและการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยใช้เครื่องมันดีสเปอร์ซิป อินฟาร์เรด ดี
เทคชั่น โดยพลังงาน อินฟาร์เรด จากแหล่งกาเนิดจะผ่านเซลล์ ซึ่งบรรจุก๊าซตัวอย่างที่วิเคราะห์ และปริมาณการดูดกลื่นพลังงาน
โดยโททัลไฮโดรคอร์บอน ในเซลล์ตัวอย่างนั้นด้วยเครื่องแสง ( Detextor) ที่เหมาะสม การดูดกลืนที่ตรวจวัด ได้จะถูกเปลี่ยน
สัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์ กับความเข้มข้นของก๊าซโททัลไฮโดรคอร์บอน ในเซลล์ที่วัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ โดยตั้งปล่องท่อสูบตัวอย่างก๊าซมีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 3.0 เมตร แต่ไม่เกิน 6.0 เมตร
4.2.2 คุณภาพน้า (Water monitoring)
- การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าทางกายภาพและเคมี
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้าโดยวิธีการเก็บแบบจ้วง (Grab Sample) เพื่อเป็นตัวแทนของน้า ภายหลังจากเก็บ
ตัวอย่าง จะรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ากว่า 4 0ซ แล้วนาไปทดสอบดัชนีคุณภาพน้าตามมาตรฐานที่กาหนด ดังตารางที่ 1
- การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าทางจุลชีววิทยา
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้าดื่มโดยวิธีการเก็บแบบปลอดเชื้อ ด้วยขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อและปิดปากขวดด้วย
แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ภายหลังจากเก็บตัวอย่าง จะรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ากว่า 4 0ซ แล้วนาไปทดสอบดัชนีคุณภาพน้าตาม
มาตรฐานที่กาหนด ดังตารางที่ 1
4.2.3 คุณภาพน้าทิ้ง (Wastewater monitoring)
การเก็บตัวอย่างน้าเสียและน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและอาคารบางขนาด ตามมาตรฐานสากล
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 2005 Edition และ US.EPA Operating
Procedure: Wastewater Sampling, 2007 โดยใช้วิธีการเก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)
การเก็บตัวอย่างแบบจ้วง( Grab Sampling) หมายถึง การเก็บตัวอย่างที่จุดใดจุดหนึ่ง ที่เวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้นคุณสมบัติของน้า
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ จึงเป็นค่าเฉพาะของน้าเสียที่จุดนั้น ณ เวลาดังกล่าวนั้น
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4.3 ผลการตรวจวัดและทดสอบ
4.3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ตารางที่ 4-2 ผลการทดสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง

จุดเก็บตัวอย่าง

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

ทางด้าน
ทิศเหนือ
ของโครงการ

Sulfur dioxide (SO2)
Carbon monoxide (Co)
Nitrogen dioxide (NO2)
TSP
PM10
Total Hydrocarbon
(THC)

ppm
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3

19-20 ต.ค. 60
0.0013
0.0073
0.0001
0.026
0.015

ppm

1.577

มาตรฐาน
0.12[1]
30.0 [2]
0.17 [3]
0.33[4]
0.12[4]
-

หมายเหตุ : 1.[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2.[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
[3]
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.[4] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จากผลการทดสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
ผลการทดสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการ
พบว่า
ค่าความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24
(2547) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดไว้ ไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน ดังตารางที่ 4-2
ผลการทดสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการ
พบว่า
ค่าความเข้มข้นของคาร์บอน มอนอกไซด์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2538) ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดไว้ ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน ดังตารางที่ 4-2
ผลการทดสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการ
พบว่า
ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2552) เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดไว้ ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน
ดังตารางที่ 4-2
ผลการทดสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการ พบว่า
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม และ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตาม ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดไว้
ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.3.1-1
ผลการทดสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป พบว่า ค่าความเข้มข้นของโททัลไฮโดรคาร์บอน
บริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการ ไม่มีค่ามาตรฐานกาหนด ดังตารางที่ 4-2

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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4.3.2 คุณภาพน้าจากสระว่ายน้า (Swimming Pool monitoring)
ตารางที่ 4-3 ผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้าส่วนที่ลึก (ประจาเดือน)
รายการตรวจวัด

หน่วย

Total Coliform Bacteria

MPN/100 mL

Fecal Coliform Bacteria

MPN/100 mL

การตรวจวัด
Multiple Tube Fermentation
Technique
Multiple Tube Fermentation
Technique

ผลการตรวจวัด/วันที่เก็บตัวอย่าง
5 ก.ค. 60 9 ส.ค 60 6 ก.ย. 60
< 1.1

< 1.1

< 1.1

< 10.00

< 1.1

< 1.1

< 1.1

ไม่พบตัวอย่าง

ใส

ใส

ใส

-

คุณลักษณะน้า
หมายเหตุ : 1.

[1]

มาตรฐาน [1]

คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

ตารางที่ 4-3 ผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้าส่วนที่ลึก (ประจาเดือน) (ต่อ)
รายการตรวจวัด

หน่วย

Total Coliform Bacteria

MPN/100 mL

Fecal Coliform Bacteria

MPN/100 mL

การตรวจวัด
Multiple Tube Fermentation
Technique
Multiple Tube Fermentation
Technique

คุณลักษณะน้า
หมายเหตุ : 1.

[1]

ผลการตรวจวัด/วันที่เก็บตัวอย่าง
มาตรฐาน [1]

11 ต.ค. 60

8 พ.ย.60

4 ธ.ค. 60

2.2

< 1.1

< 1.1

< 10.00

< 1.1

< 1.1

< 1.1

ไม่พบตัวอย่าง

ใส

ใส

ใส

-

คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

ตารางที่ 4-4 ผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้าส่วนที่ตื้น (ประจาเดือน)
รายการตรวจวัด

หน่วย

Total Coliform Bacteria

MPN/100 mL

Fecal Coliform Bacteria

MPN/100 mL
คุณลักษณะน้า

หมายเหตุ : 1.

[1]

การตรวจวัด
Multiple Tube Fermentation
Technique
Multiple Tube Fermentation
Technique

ผลการตรวจวัด/วันที่เก็บตัวอย่าง
5 ก.ค. 60 9 ส.ค 60 6 ก.ย. 60

มาตรฐาน [1]

> 23

> 23

< 1.1

< 10.00

> 23

> 23

< 1.1

ไม่พบตัวอย่าง

ใส

ใส

ใส

-

คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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ตารางที่ 4-4 ผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้าส่วนที่ตื้น (ประจาเดือน) (ต่อ)
รายการตรวจวัด

หน่วย

Total Coliform Bacteria

MPN/100 mL

Fecal Coliform Bacteria

MPN/100 mL
คุณลักษณะน้า

หมายเหตุ : 1.

[1]

การตรวจวัด
Multiple Tube Fermentation
Technique
Multiple Tube Fermentation
Technique

ผลการตรวจวัด/วันที่เก็บตัวอย่าง
11 ต.ค. 60 8 พ.ย.60
4 ธ.ค. 60

มาตรฐาน [1]

< 1.1

< 1.1

< 1.1

< 10.00

< 1.1

< 1.1

< 1.1

ไม่พบตัวอย่าง

ใส

ใส

ใส

-

คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

ผลการทดสอบคุณภาพน้าประจาเดือน มีรายละเอียดดังนี้
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้า ประจาเดือน บริเวณสระว่ายน้า (ส่วนที่ลึก ) จานวน 6 ครั้ง
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่
1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ สระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน ดังตารางที่ 4-3
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้า ประจาเดือน บริเวณ สระว่ายน้า (ส่วนที่ตื้น ) จานวน 6 ครั้ง
พบว่า โคลิฟอร์มทั้งหมด และ ฟีคอลโคลิฟอร์ม ประจาเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ พบว่า
เดือนกรกฎาคม และ เดือนสิงหาคม มีค่า สูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ สระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน ซึ่ง
กาหนดไว้ น้อยกว่า 10 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ ไม่พบตัวอย่าง ตามลาดับ ดังตารางที่ 4-4

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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ตารางที่ 4-5 ผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้าส่วนที่ลึก (ประจาปี)
หน่วย

การตรวจวัด

pH
Free Chlorine

pH Unit
mg Cl2/L

Electrometric
Iodometric

ผลการตรวจวัด/
วันที่เก็บตัวอย่าง
8 พ.ย. 60
7.6
4.2*

Combined Chlorine

mg Cl2/L

Iodometric

2.5*

0.5-1.0

Alkalinity

mg CaCO3/L

Titration

26.0*

80-100

Calcium Hardness

mg CaCO3/L

EDTA-Titrimetric

920*

250-600

mg Cl /L

Argentometric

3,880*

600

ppm

Tuebidimetric Method

91*

30-60

mg NH3- N/L

Distillation and Titration

0.12

20

NO3--

Cadmium Reduction

32.6

50

< 1.1

< 10.00

< 1.1

ไม่พบตัวอย่าง

None

ไม่พบตัวอย่าง

None

ไม่พบตัวอย่าง

None
ใส

ไม่พบตัวอย่าง
-

รายการตรวจวัด

-

Chloride
Cyanuric acid
Ammonia
Nitrate

mg

N/L

Total Coliform Bacteria

MPN/100 mL

Fecal Coliform Bacteria

MPN/100 mL

E. Coli

/100 mL

Staphylococcus aureus

/100 mL

Pseudomonas aeruginosa

/100 mL
คุณลักษณะน้า

หมายเหตุ :

Multiple-Tube Fermentation
Technique
Multiple-Tube Fermentation
Technique
Multiple-Tube Fermentation
Technique
APHA 22nd ed., 2012 (9260 B)
APHA 22nd ed., 2012(9260 B)

มาตรฐาน [1]
7.2-8.4
0.6-1.0

1.[1] คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
* ผลการตวจวัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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ตารางที่ 4-6 ผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้าส่วนที่ตื้น (ประจาปี)
รายการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด/
วันที่เก็บตัวอย่าง
8 พ.ย. 60
7.2

มาตรฐาน [1]

14.8*

0.6-1.0

หน่วย

การตรวจวัด

Free Chlorine

pH Unit
mg Cl2/L

Electrometric
Iodometric

Combined Chlorine

mg Cl2/L

Iodometric

3.7*

0.5-1.0

Alkalinity

mg CaCO3/L

Titration

4.0*

80-100

Calcium Hardness

mg CaCO3/L

EDTA-Titrimetric

1,200*

250-600

mg Cl-/L

Argentometric

1,180*

600

ppm

Tuebidimetric Method

30-60

Ammonia

mg NH3- N/L

Distillation and Titration

Nitrate

mg NO3-- N/L

Cadmium Reduction

106*
Not Detected
(< 0.05)
30.5

Total Coliform Bacteria

MPN/100 mL

< 1.1

< 10.00

Fecal Coliform Bacteria

MPN/100 mL

< 1.1

ไม่พบตัวอย่าง

None

ไม่พบตัวอย่าง

None

ไม่พบตัวอย่าง

None

ไม่พบตัวอย่าง

ใส

-

pH

Chloride
Cyanuric acid

E. Coli

/100 mL

Staphylococcus aureus
Pseudomonas
aeruginosa

/100 mL

Multiple-Tube Fermentation
Technique
Multiple-Tube Fermentation
Technique
Multiple-Tube Fermentation
Technique
APHA 22nd ed., 2012 (9260 B)

/100 mL

APHA 22nd ed., 2012(9260 B)

คุณลักษณะน้า
หมายเหตุ :

1.
*

[1]

7.2-8.4

20
50

คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
ผลการตวจวัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

จากผลการทดสอบคุณภาพน้าประจาปี มีรายละเอียดดังนี้
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้า บริเวณสระว่ายน้า (ส่วนที่ลึก ) พบว่า ทุกรายการตรวจวัด
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น คลอรีนอิสระ, คลอรีนร่วมกับสารอื่น, ค่าความเป็นด่าง, ควมกระด้าง, คลอไรด์ และ กรดไซยานู
ริก มีค่าไม่อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ สระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน ซึ่งกาหนดไว้ตามมาตรฐาน
ตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าจากสระว่ายน้า บริเวณสระว่ายน้า (ส่วนที่ตื้น) พบว่า ทุกรายการตรวจวัด
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น คลอรีนอิสระ, คลอรีนร่วมกับสารอื่น, ค่าความเป็นด่าง, ควมกระด้าง, คลอไรด์ และ กรดไซยานู
ริก มีค่าไม่อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่
1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ สระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
ซึ่งกาหนดไว้ตามมาตรฐาน
ตารางที่ 4-6

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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4.3.3 คุณภาพน้าทิ้ง
ตารางที่ 4-7 ผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง

บ่อพักน้าทิ้ง
Reuse

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Biochemical Oxygen Demand
Sulfide
Total Kjeldahl Nitrogen
Oil & Greases
Settleable Solids

pH Unit
mg/L
mg/L
mg/L
mg H2S /L
mg/L
mg/L
mL/L

ลักษณะน้า
หมายเหตุ :

ผลการตรวจวัด/วันที่เก็บตัวอย่าง
5 ก.ค. 60
9 ส.ค 60
6 ก.ย. 60
8.0
8.2
8.1
25.0
12.7
13.6
624
567
558
27.2
17.5
25.5
<1
<1
<1
13.7
< LOQ(1.6)
23.5
2.0
2.8
1.8
0.1
< 0.1
< 0.1
เหลืองขุ่น,
เหลืองขุ่น,
เหลืองขุ่น,
มีตะกอน
มีตะกอน
มีตะกอน

มาตรฐาน[1]
5.00-9.00
40.0
500[2]
30.0
1.0
35.0
20.0
0.5
-

1.[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (ประเภท ข.)
2.[2] มาตรฐานสารละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้าใช้ปกติไม่เกิน 500

มิลลิกรัมต่อลิตร

ตารางที่ 4-7 ผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง (ต่อ)
จุดเก็บตัวอย่าง

บ่อพักน้าทิ้ง
Reuse

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Biochemical Oxygen Demand
Sulfide
Total Kjeldahl Nitrogen
Oil & Greases
Settleable Solids

pH Unit
mg/L
mg/L
mg/L
mg H2S /L
mg/L
mg/L
mL/L

ลักษณะน้า
หมายเหตุ :

ผลการตรวจวัด/วันที่เก็บตัวอย่าง
11 ต.ค. 60 8 พ.ย.60 4 ธ.ค. 60
8.0
7.9
8.2
< 10
31.0
74.0*
467
585
618
27.0
53.0*
104*
<1
<1
1.5*
16.9
19.6
39.6*
2.4
3.4
2.4
< 0.1
< 0.1
1.7*
เหลืองขุ่น,
เหลืองขุ่น, เหลือง/ขุ่น/
มีตะกอน
มีตะกอน
ดา

มาตรฐาน[1]
5.00-9.00
40.0
500[2]
30.0
1.0
35.0
20.0
0.5

1.[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (ประเภท ข.)
2.[2] มาตรฐานสารละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้าใช้ปกติไม่เกิน 500
*

มิลลิกรัมต่อลิตร
ผลการตวจวัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

-
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ผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง มีรายละเอียดดังนี้
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง Reuse ในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
พบว่า ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (ประเภท ข.)
ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง Reuse ในวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 พบว่า
ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง Reuse ในวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 พบว่า
ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง Reuse ในวันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 พบว่า
ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง Reuse ในวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
พบว่า ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บีโอดี มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด(ประเภท ข.) ซึ่งกาหนดไว้ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง Reuse ในวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า
ความเป็นกรด-ด่าง, สารที่ละลายได้ทั้งหมด และ น้ามันและไขมัน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สาหรับ สารแขวนลอย, บีโอดี,
ทีเคเอ็น, ซัลไฟล์ และ ตะกอนหนัก มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด
(ประเภท ข.) ซึ่งกาหนดไว้ 40.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, 35.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ดังตารางที่ 4-5

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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ประจาเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2560

4-11

ตารางที่ 4-7 ผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง (ต่อ)
จุดเก็บตัวอย่าง

บ่อพักน้าทิ้ง
หลังผ่านถังบาบัด
น้าเสีย

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Biochemical Oxygen Demand
Sulfide
Total Kjeldahl Nitrogen
Oil & Greases
Settleable Solids

pH Unit
mg/L
mg/L
mg/L
mg H2S /L
mg/L
mg/L
mL/L

ลักษณะน้า
หมายเหตุ :

ผลการตรวจวัด/วันที่เก็บตัวอย่าง
5 ก.ค. 60
9 ส.ค 60
6 ก.ย. 60
7.9
8.0
7.8
22.4
17.9
63.5*
604
532
651
57.0*
45.5*
74.0*
<1
<1
1.8*
22.0
7.1
36.3*
10.0
1.2
4.8
< 0.1
1*
< 0.1
เหลืองขุ่น, เหลืองขุ่น,
เหลืองขุ่น,
มีตะกอน
มีตะกอน
มีตะกอน

มาตรฐาน[1]
5.00-9.00
40.0
500[2]
30.0
1.0
35.0
20.0
0.5
-

1.[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (ประเภท ข.)
2.[2] มาตรฐานสารละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้าใช้ปกติไม่เกิน 500

มิลลิกรัมต่อลิตร
ผลการตวจวัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

*

ตารางที่ 4-7 ผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง (ต่อ)
จุดเก็บตัวอย่าง

บ่อพักน้าทิ้ง
หลังผ่านถังบาบัด
น้าเสีย

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Biochemical Oxygen Demand
Sulfide
Total Kjeldahl Nitrogen
Oil & Greases
Settleable Solids

pH Unit
mg/L
mg/L
mg/L
mg H2S /L
mg/L
mg/L
mL/L

ลักษณะน้า
หมายเหตุ :

ผลการตรวจวัด/วันที่เก็บตัวอย่าง
11 ต.ค. 60 8 พ.ย.60 4 ธ.ค. 60
7.5
7.8
8.3
294*
< 10
30.7
713
577
586
158*
23.5
134*
1.7*
<1
1.4*
29.4
13.9
30.2
19.7
3.6
<1
12.0*
< 0.1
0.5
น้าตาลขุ่น,
เหลืองขุ่น, เหลือง/ขุ่น/
มีตะกอน
มีตะกอน
ดา

มาตรฐาน[1]
5.00-9.00
40.0
500[2]
30.0
1.0
35.0
20.0
0.5

1.[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
2.
*

[2]

และบางขนาด (ประเภท ข.)
มาตรฐานสารละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้าใช้ปกติไม่เกิน 500
มิลลิกรัมต่อลิตร
ผลการตวจวัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

-

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2560

4-12

ผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง มีรายละเอียดดังนี้
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง หลังผ่านถังบาบัดน้าเสีย ในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2560 พบว่า ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บีโอดี มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) ซึ่งกาหนดไว้ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง หลังผ่านถังบาบัดน้าเสีย ในวันที่ 9 เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2560 พบว่า ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บีโอดี และ ตะกอนหนัก มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) ซึ่งกาหนดไว้ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามลาดับ ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง หลังผ่านถังบาบัดน้าเสีย ในวันที่ 6 เดือนกันยายน
พ.ศ.2560 พบว่า ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ปริมาณสารแขวนลอย,บีโอดี, ซัลไฟด์ และ ทีเคเอ็น
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) ซึ่งกาหนดไว้ 40.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 35.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง หลังผ่านถังบาบัดน้าเสีย ในวันที่ 11 เดือนตุลาคม
พ.ศ.2560 พบว่า ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ปริมาณสารแขวนลอย,บีโอดี, ซัลไฟด์ และ ตะกอนหนัก
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) ซึ่งกาหนดไว้ 40.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร ตามลาดับ ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง หลังผ่านถังบาบัดน้าเสีย ในวันที่ 8 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พบว่า ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบาง
ขนาด (ประเภท ข.) ดังตารางที่ 4-5
จากผลการทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณ บ่อพักน้าทิ้ง หลังผ่านถังบาบัดน้าเสีย ในวันที่ 4 เดือนธันวาคม
พ.ศ.2560 พบว่า ทุกรายการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บีโอดี และซัลไฟด์ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามา
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) ซึ่งกาหนดไว้ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ
ดังตารางที่ 4-5

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะ และ แนวทางแก้ไข
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะ และ แนวทางแก้ไข
บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด โครงการ โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ มีการปฏิบัติตามมาตรการในการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงดาเนินการ อย่างครบถ้วน ซึ่งการ
ดาเนินการในมาตรการส่วนใหญ่ของ โครงการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน แต่ยังพบบางมาตรการที่ โครงการควรดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้มีการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ดังนี้

5.1 คุณภาพน้าจากสระว่ายน้า
จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้าในสระว่ายน้าของโครงการ พบว่า มีคุณภาพ สูงกว่ามาตรฐาน คาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานอง
เดียวกัน ซึ่งโครงการควรทาการแก้ไขดังนี้
เนื่องจากคุณภาพของน้าในสระว่ายน้า มีรายการตรวจวัดที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
สระว่ายตรวจสอบและแก้ไขระบบ สระว่ายน้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่
1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

5.2 คุณภาพน้าทิง
การทดสอบคุณภาพน้าทิ้ง มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ
บางขนาด (ประเภท ข.) ตามลาดับ ซึ่งโครงการควรทาการแก้ไขดังนี้
เนื่องจาก น้าเสียที่เกิดในพื้นที่โครงการ ได้แก่ น้าเสียจากการล้างทาความสะอาดและจากห้องส้วม จะรวบรวม
เข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ ไม่ได้ระบายออกสู่ภายนอกโครงการก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรองรับ
น้าทิ้งสาธารณะ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
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บรรณานุกรม
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมดุสิต ดีทู ของบริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด จัดทาโดย
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จากัด (พฤษภาคม 2556)
2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป
6. ประกาศกระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.)
7. APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd edition,
2012.

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
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ภาคผนวก ก
ภาพการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
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บริเวณพื้นที่ด้านหน้าโครงการ
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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

บริเวณพื้นที่ด้านหน้าโครงการ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ

บริเวณพื้นที่ภายในโครงการ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

บริเวณสระว่ายน้าของโครงการ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

บริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

พื้นที่เก็บก๊าซไวไฟ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ป้ายหนีไฟบริเวณตึกห้องพัก

ที่ก็บอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตึกห้องพัก

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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จุดรวบรวมขยะภายในโครงการ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ระบบบาบัดน้าทิ้งของโครงการ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ป้ายจราจร และลานจอดรถภายในโครงการ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

พื้นที่สีเขียวบริเวณล้อมรอบโครงการ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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ภาคผนวก ข
ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd
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ภาคผนวก ค
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
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ภาคผนวก ง
มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

มาตรฐานคุณภาพน้า้ ทิง้

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

มาตรฐานคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ภาคผนวก จ
เอกสารสาคัญของบริษัท

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

Vcare Environment Services Co.,Ltd../ บริษัทวีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด
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