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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำน
บริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด จะพัฒนำที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยำ 50/1 ถนนสุขุมวิท ตำบล
หนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 0 งำน 64.7 ตร.วำ หรือ 5,058.8 ตร.ม. จำก
พื้นที่ว่ำงเป็นกำรให้บริกำรที่พักอำศัยประเภทโรงแรม ภำยใต้ชื่อโครงกำร เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
ซึ่งประกอบด้ว ยอำคำรโรงแรม (อำคำร B) มีห้อ งพักอำศัยหลำยขนำด จำนวน 155 ห้อง เพื่อ ควำม
สะดวกสบำยในกำรเข้ำพักสำหรับผู้ที่เข้ำมำท่องเที่ยวพักผ่อน ภำยในเมืองพัทยำ และอำคำรห้องอำหำรและ
จัดเลี้ยง (อำคำร A) มีห้องอำหำรและห้องจัดเลี้ยงสำหรับจัดกิจกรรมเป็นหมู่คณะจัดงำนพิธีสำคัญต่ำงๆ
หรือกำรอบรมสัมมนำ โดยได้คัดสรรสิ่งอำนวยควำมสะดวกทุกรู ปแบบ เช่น ห้องจัดเลี้ยง ห้องอำหำร สระ
ว่ำยน้ำ ห้องออก กำลังกำย และพื้ นที่สีเขียว เพื่อควำมร่มรื่นในกำรอยู่ อำศัย ตลอดจนได้จัดให้มีระบบ
อำนวยควำมสะดวกพื้นฐำนต่ำงๆ เช่น ที่จอดรถยนต์ ลิฟท์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง ระบบดับเพลิง เป็นต้น
กลุ่มเป้ำหมำยหลักเป็นนักท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศที่ต้องกำรที่พักอำศัยทั้งระยะสั้นและเช่ำพัก
ระยะยำวในตัวเมืองพัทยำ บริษัทต่ำงๆ และประชำชนทั่วไปที่ต้องกำรสถำนที่สำหรับจัดงำนพิธีสำคัญต่ำงๆ
หรือกำรอบรมสัมมนำ บนทำเลที่เปี่ยมศักยภำพ แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยควำมสะดวกระบบสำธำรณูปโภค
ที่ครบครัน ร้ำนค้ำและสถำนที่จำเป็นต่อกำรอยู่อำศัย โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจำกสถำนที่ พักผ่อนหย่อนใจและ
ท่องเที่ยว ห้ำงสรรพสินค้ำ ชำยหำดจอมเทียนและชำยหำดเมืองพัทยำ อีกทั้งยังเดินทำงสะดวกสบำยด้วย
เส้ น ทำงเข้ ำ ออกที่ เ ชื่ อ มกั บ เส้ น ทำงหลั ก คื อ ถนนสุ ขุ ม วิ ท ซึ่ ง มี ร ถโดยสำรขนำดเล็ ก รถตู้ ผ่ ำ นและ
รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง
โครงกำร เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ประกอบด้วย อำคำรโรงแรม (อำคำร B) ขนำด 7 ชั้น
(ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 1 อำคำร มีห้องพักอำศัยรวมทั้งสิ้น 155 ห้อง และอำคำรห้องอำหำรและจัดเลี้ยง
(อำคำร A) ขนำด 3 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 1 อำคำร ภำยหลังจำกได้รับกำรเห็นชอบในรำยงำนกำร
วิเครำะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำก สผ. บริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน
เงื่อ นไขแนบท้ำยหนังสื อ เห็ นชอบ และส่ งรำยงำนผลกำรปฏิบัติต ำมมำตรกำรให้ สผ. และหน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องรับทรำบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ทั้งในระยะกำรก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำรโครงกำร ซึ่งในปัจจุบัน
อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำร
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำรำยงำน
1) เพื่อสรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะกำรก่อสร้ำง)
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-เดือนธันวำคม 2560
2) เพื่อสรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะกำรก่อสร้ำง)
เดือนกรกฎำคม-เดือนธันวำคม 2560
3) เพื่อนำผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมำเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่หน่วยงำน
รำชกำรกำหนด และนำไปเป็นแนวทำงในกำรจัดระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในโครงกำรและต่อพื้นที่โดยรอบ
4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภำพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงกำรเองและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดโครงกำร เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004
จำกัด ที่เสนอไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสำรข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อ มของ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และทำกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมำตรกำรป้อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเพิ่มเติมกรณีที่ผลกำร
ตรวจวัดมีแนวโน้มว่ำกำรดำเนินกิจกำรของโครงกำรอำจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม
1.4 วิธีกำรศึกษำและจัดทำรำยงำน
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำร เฮลท์
แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด ได้จัดทำตำมแนวทำงกำรเสนอผลกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม มีรำยละเอียดดังนี้
1.4.1 นำเสนอผลกำรปฏิ บัติ ต ำมมำตรกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ สนอไว้ ใ น
รำยงำนกำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และข้อ กำหนดเพิ่ม เติม โดยคณะกรรมกำรผู้ ช ำนำญกำร
สิ่งแวดล้ อมของสำนัก งำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อ ม โดยบริษัทที่ปรึกษำจะ
ตรวจสอบมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงกำรปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ใน
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงละเอียด โดยกำรดำเนินกำรดังนี้
1) จัดทำตำรำงเปรียบเทียบมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) เหตุผลที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้หรือไม่สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงครบถ้วน
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3) เสนอรำยละเอี ย ดของโครงกำรในปั จ จุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงจำกรำยละเอี ย ดที่ เ สนอไว้ ใ น
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) เสนอมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภำพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
1.4.2 นำเสนอผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมที่กำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม โดยทำกำรตรวจวัดและวิเ ครำะห์คุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อ ม พร้อ มทั้ง ประเมิ นผลกำร
ตรวจสอบสภำพสิ่ งแวดล้ อ มต่ำงๆตำมที่กำหนดไว้ใ นรำยงำนกำรวิเ ครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มอย่ำง
ละเอียด โดยมีข้อมูลของกำรนำเสนอดังนี้
1) แสดงจุดเก็บตัวอย่ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภำพอำกำศ, ระดับเสียง และ
ระดับควำมสั่นสะเทือนโดยใช้แผนที่ประกอบ
2) แสดงดัชนีในกำรตรวจวิเครำะห์, วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง, วิธีกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด
ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมำตรกำรที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนรำชกำรไทย
3) สรุปผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อม วิเครำะห์ผล และเปรียบเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงำนรำชกำรไทย
4) แสดงภำพถ่ำยขณะทำกำรเก็บตัวอย่ำง, ภำพถ่ำยเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยกำรถ่ำยภำพ
จะเป็นกำรแสดงให้ เ ห็ น ว่ำเป็น กำรตรวจวัดตำมสถำนที่ ที่กำหนดไว้ใ นรำยงำนกำรวิเ ครำะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
1.5 แผนกำรดำเนินกำรประจำปี พ.ศ.2560
จำกรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำร เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ของบริษัท
เฮลท์ แลนด์ 2004 จ ำกั ด ที่ ผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกส ำนั ก นโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมแล้วตำมหนังสือที่ ทส 1009.5/11837 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2559 บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนงำนกำร
ก่อสร้ำงโครงกำร และแผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตำรำงที่ 1.5-1 ถึงตำรำงที่
1.5-2
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ตำรำงที่ 1.5-1 แสดงแผนงำนก่อสร้ำงของโครงกำร
กิจกรรม

ระยะเวลำ (เดือน)
2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

1. งำนรื้อถอนอำคำรเดิม
2. งำนปรับสภำพพื้นที่
3. งำนเสำเข็มและฐำนรำก
4. งำนโครงสร้ำงอำคำร
5. งำนสถำปัตยกรรม
6. งำนระบบอำคำร
7. งำนตกแต่งภำยใน
8. งำนระบบสำธำรณูปโภคและภูมิทัศน์
9. เก็บรำยละเอียดและทดสอบระบบ

1.6 สถำนภำพของโครงกำรในปัจจุบัน

สถำนภำพของโครงกำรในปัจจุบัน เดือนธันวำคม 2560 พบว่ำ เป็นกำรดำเนินกำรเก็บรำยละเอียดงำน
และทดสอบระบบ พร้อมเปิดดำเนินกำร แสดงสถำนภำพกำรก่อสร้ำงโครงกำรในปัจจุบันได้ดังรูปที่ 1.6-1

รูปที่ 1.6-1 สถำนภำพกำรก่อสร้ำงโครงกำรในปัจจุบัน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ตำรำงที่ 1.5-2
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ของบริษทั เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด
ระยะก่อสร้ำง (พฤศจิกำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2560)
(2559)
แผนกำรตรวจวัด (2560)
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
พำรำมิเตอร์
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
.
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิ บัติตำมมำตรกำรป้ องกันและลดผลกระทบ


สิ่งแวดล้อม
2. กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
   









2.1 คุณภำพอำกำศ จำนวน 2 จุด ดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนำดไม2เกิน 10
1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร
ไมครอน (PM-10)
2. วิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ
- คำร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ไฮโดรคำร์บอน (HC)
- Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L10,
2.2 เสียง จำนวน 2 จุด ดังนี้
และ L90
1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร





2. วิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ
   




ควำมเร็วอนุภำคสูงสุด (Peak
2.3 ความสั่นสะเทือน จำนวน 2 จุด ดังนี้
Particle Velocity)
1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร
   









2. วิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ
หมำยเหตุ :  แผนกำรติดตำมตรวจวัดตำมมำตรกำรและจัดทำรำยงำนฯ 6 เดือน
 ดำเนินกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรและจัดทำรำยงำนประจำเดือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ของบริษทั เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด
ระยะก่อสร้ำง (พฤศจิกำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2560)
(2559)
แผนกำรตรวจวัด (2560)
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
พำรำมิเตอร์
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
.
2.4 การจราจร
ตรวจสอบควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ ของผิวถนน ควำมเสีย หำยของผิ ว ถนนหรื อ
ควำมเสี ย หำยใดๆ ที่ เ กิ ด จำก    









และจัดให้มีกำรซ่อมแซมควำมเสียหำยที่
กิจกรรมกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง
เกิดขึ้นจำก
ของโครงกำรสั ปดำห์ ละ 1 ครั้ ง
กิจกรรมโครงกำร
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
2.5 กำรบำบัดนำเสีย
บ่อ พัก น้ำชั่ว ครำวบ่ อ สุ ดท้ ำยก่อ นระบำยน้ ำ - pH
- BOD
   









ออกสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะริมถนน
- SS
- TDS
- Settleable Solids
- Sulfide
- TKN
- ออร์แกนิก-ไนโตรเจน
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
- น้ำมันและไขมัน
- แบคทีเรีย
หมำยเหตุ :  แผนกำรติดตำมตรวจวัดตำมมำตรกำรและจัดทำรำยงำนฯ 6 เดือน
 ดำเนินกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรและจัดทำรำยงำนประจำเดือน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ของบริษทั เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด
ระยะก่อสร้ำง (พฤศจิกำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2560)
(2559)
แผนกำรตรวจวัด (2560)
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
พำรำมิเตอร์
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
.
ปริ มำณขยะมูลฝอย และควำม
2.6 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
เพี ย งพอของถั ง รองรั บ ขยะมู ล
ฝอย
   









ท ำควำมสะอำดรำงระบำยน้ ำ
2.7 กำรระบำยนำและป้องกันนำท่วม
และบ่อดักตะกอน
   









สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุและกำร
2.8 อำชีวอนำมัยและควำม
บำดเจ็บกำรเจ็บป่วยจำกกำร
ปลอดภัยในกำรทำงำน/
ปฏิบัติงำน
   









กำรป้องกันอัคคีภัย
หมำยเหตุ :  แผนกำรติดตำมตรวจวัดตำมมำตรกำรและจัดทำรำยงำนฯ 6 เดือน
 ดำเนินกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรและจัดทำรำยงำนประจำเดือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการและการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
1) ที่ตั้งโครงการ
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด เป็นโครงการที่พัก
อาศัยประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (อาคาร B) ขนาด 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1 อาคาร
ความสูง 22.85 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นหลังคา) มีจานวนห้องพักรวมทั้งหมด 155 ห้อง
และอาคารห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A) ขนาด 3 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1 อาคาร ความสูง 18.60
เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นหลังคา) และสระว่ายน้า 1 แห่ง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
การก่อสร้างโครงการจะดาเนินการบนที่ดิน จานวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 10191 เลขที่ดิน 16 พื้นที่ดิน
ทั้งหมด 3-0-64.7 ไร่ หรือ 5,058.8 ตารางเมตร ซึ่งมีนายพิทักษ์ ลาภปรารถนา เป็นเจ้าของและผู้ให้เช่า
และบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด เป็นผู้เช่า มีกาหนด 15 ปี
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 ถนนสุขุมวิท ตาบล
หนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในเขตเมืองพัทยา การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการใช้เส้นทาง
รถยนต์ผ่านซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 โดยจะเชื่อมเส้นทางเข้า - ออก 1 แห่ง สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
โดยจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถึงแยกถนนเทพประสิทธิ์ (ประมาณ กม.148) ให้กลับรถ
เป็นระยะทางประมาณ 120 เมตร แล้ ว เลี้ ยวซ้ายเข้าซอยสุ ขุมวิท พัทยา 50/1 (ซอยตัน) เป็นระยะทาง
ประมาณ 107 เมตร จะถึงทางพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของถนน
2) สภาพพื้นที่โครงการและโดยรอบในปัจจุบัน
สภาพพื้นที่โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ผ่านการใช้ประโยชน์
ที่ดินมาแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างหน้าดินถูกเปิด บางส่วนมีกองดินและวัสดุก่อสร้าง และเป็นที่ตั้งของ
อาคารพื้ นที่ส่ วนใหญ่เ ป็นพื้ นที่ว่างหน้าดินถูกเปิด บางส่ วนมีกองดินและวัสดุก่อสร้าง และเป็นที่ตั้งของ
อาคาร ค.ส.ล.ขนาด 3 ชั้น (ก่อสร้างไม่เสร็จ) และขนาด 1 ชั้น โดยด้านทิศใต้มีรั้วเมทัลซีทสูงประมาณ 3
เมตร ยาวตลอดตามแนวเขตที่ดิน และรั้วลวดหนามทางด้านทิศเหนือและตะวันตกสูงประมาณ 1.5 เมตร
ล้อมพื้นที่โครงการ ระดับความสูงของพื้นที่โครงการใกล้เคี ยงกับระดับพื้นซอยสุขุมวิทพั ทยา 50/1 การ
ประโยชน์ที่ดินบริเวณข้างเคียง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง บ้านพักอาศัยและอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 2.1-1

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ที่ตั้งโครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 2.1-2

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2558
ตามกฎกระทรวงให้ ใช้บังคั บผังเมืองรวมเมือ งพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิ นบริเวณหมายเลข 3.10 (สีน้าตาล)
กาหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่
เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด
18 ประเภท (ไม่ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงแรม) การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ 50 เมตร จาก
เขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนน
พัทยาเหนือ และถนนพัทยากลาง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้ (1) โรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม (2) การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ (3) การอยู่อาศัย
ประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมและ (4) ตลาด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
- มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน ไม่เกิน 6:1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 6:1
- มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหาร ทั้งนี้ที่ดินแปลงใดที่ได้
ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใดๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ให้มีพื้นที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใดๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลาง
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลอง ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองไม่น้อ ยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เ ป็นการก่อ สร้างเพื่อ การ
คมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 ถนนสุขุมวิทโดยเขต
ที่ดินห่างจากถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) ประมาณ 107 เมตร มีขนาดพื้นที่ดินทั้งหมด 30-64.7 ไร่หรือ 5,058.8 ตารางเมตร เป็นอาคารโรงแรม (อาคาร B) ขนาด 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1
อาคาร ความสูง 22.85 ม. พื้นที่ใช้สอยอาคารเท่ากับ 9,923 ตารางเมตร (ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร) เป็น
อาคารขนาดใหญ่ และอาคารห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A) ขนาด 3 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1
อาคาร ความสูง 18.60 เมตรพื้นที่ใช้สอยอาคารเท่ากับ 3,586 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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13,509 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม ทั้งหมด 2,408.8 ตารางเมตร ได้แก่ พื้นที่สีเขียว
สระว่ายน้า ทางเดินนอกอาคาร ทางลาดพื้นที่จอดรถและถนนภายนอกอาคาร และพื้นที่อื่นๆ สามารถ
ประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกฎหมายได้ดังนี้
-

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินโครงการ (FAR)
พื้นที่ดินโครงการ

=

5,058.8

ตารางเมตร

พื้นที่อาคารรวม

=

13,509

ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน

=

13,509 : 5,058.8

= 2.67 : 1 (ไม่เกิน 6:1)
อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดต่อพื้นที่ดินโครงการ (FAR) เท่ากับ 2.67:1 ซึ่งไม่เกิน 6:1 จึง
สอดคล้องตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
-

อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR)
ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

=

2,408.8

ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร

=

ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม x 100
ผลรวมพื้นที่อาคารทุกชิ้น

= 2,408.8 x 100/ 13,509
= 17.83 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ของโครงการเท่ากับร้อยละ 17.83 ซึ่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5จึงสอดคล้องตามข้อกาหนดในกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. 2558
จะเห็นได้ว่าโครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นอาคารขนาดใหญ่ประเภทโรงแรม
ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 มีเขตที่ดินห่างจากถนนสุขุมวิทมากกว่า 50 เมตร (ประมาณ 107 เมตร) ไม่
อยู่ริมฝั่งลาคลอง มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดต่อพื้นที่ดินโครงการ (FAR) เท่ากับ 2.67:1 (ไม่เกิน
6:1) และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ของโครงการเท่ากับร้อยละ 17.83 (ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5) ดังนั้นการดาเนินงานโครงการจึงสอดคล้องตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ.2558
2.3 ประเภทและขนาดโครงการ
โครงการ เฮลท์แ ลนด์ รี ส อร์ ท แอนด์ สปา ประกอบด้ ว ยอาคาร 2 อาคาร ได้แก่ อาคารโรงแรม
(อาคาร B) ขนาด 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยอาคารเท่ากับ 9,923 ตารางเมตร มี
จ านวนห้ อ งพั ก รวมทั้ ง หมด 155 ห้ อ ง (นั บ รวมห้ อ งพั ก ผู้ พิ ก ารฯ ที่ ชั้ น 2 จ านวน 2 ห้ อ ง) และอาคาร
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ห้องอาหารและภัตตาคาร (อาคาร A) ขนาด 3 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยอาคาร
เท่ากับ 3,586 ตารางเมตร ซึ่งโรงแรมจะให้บริการห้องพัก พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น
ห้องน้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น และสิ่งอานวยความสะดวกภายในโรงแรม ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องออก
กาลังกาย สระว่ายน้า ห้องประชุม และพื้นที่สวนพักผ่อน
ภายในพื้นที่โครงการได้แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
(1) การใช้ประโยชน์พื้นที่นอกอาคาร
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง 3-0-64.7 ไร่ หรือ 5,058.8
ตารางเมตร ภายในที่ดินดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารโรงแรมและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
สรุปรายละเอียด ดังนี้
- พื้นที่อาคารปกคลุมดิน ประกอบด้วย อาคารโรงแรม 1 อาคาร และอาคารห้องอาหารและห้อง
ประชุม 1 อาคาร คิดเป็นพื้นท่าสนปกคลุมดินรวมทั้งหมด 2,560.0 ตารางเมตร
- พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม ได้แก่ พื้นที่สีเขียวทั้งหมด สระว่ายน้า ทางเดินนอกอาคาร ถนน
และที่จอดรถนอกอาคาร คิดเป็นพื้นที่ว่างรวม 2,408.8 ตารางเมตร
(2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคาร
อาคารโรงแรมของโครงการ (อาคาร B) ขนาด 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1 อาคาร มี
จานวนห้องพั กทั้งสิ้ น 155 ห้อ ง (ตั้งแต่ชั้น 2-7) มีที่จอดรถชั้นใต้ดิน 45 คัน พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 9,923
ตารางเมตร และอาคารห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A) ขนาด 3 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1
อาคาร มีที่จอดรถชั้นใต้ดิน 8 คัน พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเท่ากับ 3,586 ตารางเมตร ภายในโครงการมีสิ่ง
อานวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้า ห้องอาหาร ห้องประชุม เป็นต้น
2.4 การออกแบบอาคารตามกฎหมาย
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 ถนนสุขุมวิท ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในเขตเมืองพัทยา มีขนาดพื้นที่ดินทั้งหมด 3-0-64.7 ไร่ หรือ 5,058.8 ตาราง
เมตร จะก่อสร้างเป็นอาคารโรงแรม (อาคาร B ) ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน
1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นหลังคา 22.85 เมตร จานวนห้องพัก ทั้งหมด
155 ห้อง พื้นที่ใช้สอยอาคารเท่ากับ 9,923 ตารางเมตร และอาคารห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A)
ขนาด 3 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นหลังคา
18.60 เมตร พื้นที่ใช้สอยอาคารเท่ากับ 3,586 ตารางเมตร ทั้งสองอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร เป็น
อาคารขนาดใหญ๋ และไม่จัดเป็นอาคารสูง ซึ่งออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ดังนี้
1) ความสูงอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) กาหนดให้ความสูงงของอาคารไม่ว่า
จากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนน
สาธารณะที่อยู่ใก้อาคารนั้นมากที่สุด ความสูงของอาคารให้วัดในแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่
จัดทาโดย
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ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 ถนนสุขุมวิท ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในเขตเมืองพัทยา โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลอ่าวไทย มีระยะทางห่างจากบริเวณชายหาดจอม
เทียนประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.
2553 พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 1 (พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ พื้นที่เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก)
ซึ่งตามประกาศๆ ข้อ 7 การวัดความสูงของอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือ มีการปรับระดับพื้นดินต่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่
ก่อสร้า ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ในกรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับถนนสาธารณะหรือสูงกว่า
ถนนสาธารณะให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(2) กรณี มี ห้ อ งใต้ ดิ นซึ่ ง ค่ า ระดั บ เป็น ลบ ความสู งของอาคารให้วั ด จากระดั บ พื้น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
เช่นเดียวกับกรณี (1)
(3) กรณีพื้นดินเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุด
ที่ต่าที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้ นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ถนนสายหลักที่เ ข้ าสู่พื้นที่โครงการ เฮลท์แลนด์ รี สอร์ท แอนด์ สปา ได้แก่ ซอยสุขุมวิทพัทยา
50/1 (ด้านทิศใต้ของโครงการ) มีความกว้างเขตทาง 8.10 เมตร ซึ่งโครงการได้ออกแบบให้มีความสูงของ
อาคาร ดังนี้
อาคารห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A) มีระยะร่นจากผนังอาคารถึงเขตที่ดินใกล้ที่สุด 10.86
เมตร (ระยะร่น 9.21+ชายคา 1.65 เมตร) จึงมีระยะห่ างของอาคารจากแนวเขตด้านตรงข้ามของถนน
สาธารณะเท่ากับ 18.96 เมตร (8.10+10.86 เมตร) ดังนั้นความสูงของอาคาร A ถึงระดับพื้นชั้น หลังคา
จะต้องไม่เกิน 37.92 เมตร (2x18.96 เมตร) ซึ่งความสูงอาคาร A จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้น
หลังคา เท่ากับ 18.60 เมตร จึงมีความสูงเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว อาคาร
โรงแรม (อาคาร B) มีระยะร่นจากผนังอาคารถึงเขตที่ดินใกล้ที่สุด 10.34 เมตร (ระยะร่น 9.34+ชายคา 1.00
เมตร) จึ ง มี ร ะยะห่ า งของอาคารจากแนวเขตด้ า นตรงข้ า มของถนนสาธารณะ เท่ า กั บ 18.44 เมตร
(8.10+10.34 เมตร) ดังนั้นความสูงของอาคาร B ถึงระดับพื้นชั้นหลังคา จะต้องไม่เกิน 36.88 เมตร (2x
18.44 เมตร) ซึ่งความสูงอาคาร B จากระดับจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นหลังคา เท่ากับ 22.85
เมตร จึงมีความสูงเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว
2) ที่ว่างภายนอกอาคาร กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) กาหนดให้ อาคารอยู่อาศัยและอาคาร
อยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร โครงการ
มีพื้นที่ดินทั้งหมด 5,058.8 ตารางเมตร อาคาร A มีพื้นที่ใช้สอยของชั้น 2 และชั้น 3 มากที่สุดเท่ากับ 904
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ตารางเมตร และอาคาร B มีพื้นที่ใช้สอยของชั้น 1 มากที่สุดเท่ากับ 1,490 ตารางเมตร คิดเป็นพ้นที่ใช้สอย
รวมเท่ากับ 2,394 ตารางเมตร จึงต้องจัดให้มีพื้นที่ว่าง 2,408.8 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของที่ดิน
(2,408.8x100/5,058.8) ดังนั้นโครงการได้จัดให้มีที่ว่างสอดคล้องกับข้อกาหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
3) ระยะร่นของอาคาร ที่ตั้งของโครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีถนนสาธารณะผ่าน
บริเวณด้านหน้าโครงการทางทิศใต้ คือซอยสุขุมวิท 50/1 มีเขตทางกว้าง 8.10 เมตร และอีกสามด้านมีที่ดิน
เอกชนชิดเขตโครงการ ระยะถอยร่นของอาคารจากเขตที่ดินมีระยะห่างดังนี้
ทิศเหนือ

อาคาร A มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 3.51-3.60 เมตร
อาคาร B มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 3.81-5.53 เมตร

ทิศใต้

อาคาร A มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 9.21-9.70 เมตร
อาคาร B มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 9.34-16.22 เมตร

ทิศตะวันออก อาคาร A มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 3.51 เมตร
ทิศตะวันตก

อาคาร B มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 4.15-6.35 เมตร

อาคารโครงการทั้งสองอาคาร มีระยะร่นจากแนวเขตที่ดินโดยรอบ 3.51-16.22 เมตร จึงเป็นไป
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (หมวด 4 เรื่อง แนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ของอาคาร)
4) รายละเอียดโครงการตามกฏกระทรวงฯ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 โครงการ
เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นการประกอบธุรกิจด้านโรงแรม ให้บริการ ห้องพัก ห้องอาหาร และห้อง
ประชุม ซึ่งตามกฏกระทรวงกาหนดประเภทและหลัก เกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 จัดเป็น
โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร หรือสถานที่สาหรับบริการอาหาร
หรื อ สถานที่ ส าหรั บ ประกอบอาหาร และสถานบริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานบริ ก ารหรื อ ห้ อ ง
ประชุมสัมมนา โดยจะต้องดาเนินการตามกฎกระทรวงฯ
5) สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฎกระทรวงกาหนด
สิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชรา พ.ศ. 2548 ข้อ 3 (2) สานักงาน
โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าประเภทต่างๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของ
อาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้
พิก ารหรือ ทุพ พลภาพ และคนชราในบริเ วณที่เ ปีด ให้บริการแก่บุคคลทั่ว ไป ซึ่งโครงการมีพื้นที่อ าคาร
โรงแรม และอาคารห้องอาหารและห้องประชุมที่เปิด ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 9,923 และ 3,586 ตาราง
เมตร ตามลาดับ จึงจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
6) ห้องน้า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 กาหนดให้มีจานวนห้องน้าและห้องส้วมตามชนิดหรือประเภทของอาคาร ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 กาหนดให้มีจานวนห้องน้าและห้องส้วมตามชนิดหรือประเภทของอาคาร
ชนิดหรือประเภท
ของอาคาร

ห้องสัวม
เกณฑ์การกาหนด

(4) โร งแรมต าม ต่อห้องพัก 1 ห้องพัก
กฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย
โรงแรม และบ้ า น
เช่า พักชั่วคราว
(7) หอประชุ มหรื อ
โรงมหรสพ

(10) ภัตตาคาร ร้าน
จ าห น่ า ย อาหาร
หรือเครื่องดื่ม

ต่อพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือต่อ 100 คน
ทีก่ าหนดให้ใช้สอยอาคารนั้น ทั้งนึ๋ให้ถือจานวนที่
มากกว่าเป็นเกณฑ์
1 สาหรับผู้ชาย
2 สาหรับผู้หญิง
3 ต่ อพื้ นที่ อาคารที ใช้ ตั้ งโต๊ ะอาหารมากกว่ า 45
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 75 ตารางเมตร หรือ จานวน
ที่นั่งตั้งแต่ 31 ที่นั่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ที่นั่ง ทั้งนี้
ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
(ก) สาหรับผู้ชาย
(ข) สาหรับผู้หญิง
5 ต่ อพื้นที่อาคารที่ใช้ ตั้ งโต๊ ะอาหารมากกว่า 105
ตารางเมตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 150 ตารางเมตร หรื อ
จานวนที่นั่งตั้งแต่ 71 ที่นั่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 ที่
นั่ง ทั้งนี้ ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
(ก) สาหรับผู้ชาย
(ข) สาหรับผู้หญิง
ส่วนที่เกินตาม (5) ให้เพิ่มอย่างละ 1 ที่ สาหรับ
ผู้ชาย และอย่ างละ 1 ที่ ส าหรับผู้หญิง ต่อ พื้น ที่
อาคารที่ ใ ช้ ตั้ ง โต๊ ะ อาหารทุ ก 150 ตารางเมตร
หรือจานวนที่นั่งทุก 100 ที่นั่ง ทั้งนี้ให้ถือจานวนที่
มากกว่าเป็นเกณฑ์

ห้องน้า

อ่างล้าง
มือ

ห้องถ่ายอุจจาระ

ที่ถ่ายปัสสาวะ

1

-

1

1

1

2

-

1

3

-

-

1

1

1

-

1

2

-

-

1

6

3

-

3

6

-

-

3

โครงการประกอบด้วยห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A) และอาคารโรงแรม (อาคาร B) มีจานวน
ห้องน้าและห้องส้วมในพื้นที่ต่างๆ ของอาคารโครงการเปรียบเทียบกับกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่ามี จานวน
ห้องน้าและห้องส้วมในแต่ละอาคารโครงการเป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

2-9

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

2.5 พื้นที่สีเขียวของโครงการ
โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นล่างและภายนอกอาคารทั้งหมด 1,064.76 ตารางเมตร (ไม่นับรวม
พื้นที่ขนาดเล็กและในอาคาร 495.95 ตารางเมตร) โดยปลูกกระจายรอบพื้นที่โครงการตามแนวเขตที่ดิน
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่บริเวณริมเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ รอบสระว่ายน้า เพื่อให้เกิดความ
ร่มรื่น ภูมิทัศน์ที่ดีต่อการพักผ่อน และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใ ช้พื้นที่สระว่ายน้าของโครงการ โดยผู้
พักอาศัยสามารถเข้ามาใช้พักผ่อนหย่อนใจได้ นอกจากนี้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณริมรั้วตามแนวที่จอดรถนอก
อาคาร พื้นที่สีเขียวในโครงการประกอบด้วย พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินทั้งหมดเท่ากับ 1,159.08 ตาราง
เมตร พันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ ไทรอินโด หญ้านาพุ พลับพลึงหนู คริสติน่า จั๋ง ซุ้มกระต่ายเขียว สาวน้อยประแป้ง
และหญ้านวลน้อย สาหรับไม้ยืนต้น (พื้นที่สีเขียวยั่งยืน) มี จานวนทั้งหมด 70 ต้น เป็นพื้นที่รวม 827.18
ตารางเมตร โดยปลูกบริเวณชั้นล่างและภายนอกอาคารทั้งหมด พันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ประดู่แดง ปีบ ตีนเป็ด
น้า ลีลาวดี เสม็ดแดง ตะเบเหลือง และสะเดา ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้จะไม่กระทบต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน
ของโครงการ รวมทั้ง ช่ ว ยให้ เ กิ ดความเป็นส่ วนตัว บริเวณสระว่ายน้าจากมุมมองห้องพักบนอาคารและ
มุมมองจากบ้านพักอาศัยและอพาร์ทเม้นท์ ที่อยู่ริมถนนซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 ฝั่งตรงข้ามโครงการ
ตามแนวทางการจัด ท ารายงานวิ เ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ของส านั กงานนโยบายและ แผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ระบุว่า "โครงการอาคารอยู่อ าศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการ
โรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้นที่สีเ ขียวในสัดส่ว นไม่ น้อ ยกว่า 1
ตารางเมตร ต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ พื้นที่ทั้งหมด และ
จะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว" และตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย
ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คือ "กาหนดสัดส่วนของ พื้นที่สีเขียวยั่ง ยืนในที่ว่างตาม
พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ค. 2522 โดยกาหนดให้พื้นที่สีเขียวยั่ง ยืน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง" โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) "กาหนดให้อาคารที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้น
ที่ดินทีท่ ี่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร"
อาคารโครงการ มีจานวนห้องพักรวม 155 ห้อง บนที่ดินขนาด 5,058.8 ตารางเมตร พื้นที่ว่าง 2,408.8
ตารางเมตร และมีพื้นที่ใช้สอยชั้น 2 ของอาคารห้องอาหารและห้องประชุม และชั้น 1 ของอาคารโรงแรม
มากที่สุด เท่ากับ 904 และ 1,490 ตารางเมตร ตามลาดับ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 2,394 ตารางเมตร ซึ่ง
คาดว่าจะมีผู้พักแรมและพนักงานประจารวม 402 คน ดังนั้นโครงการจะต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ที่
ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ.
พื้นที่สีเขียวทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 402 ตารางเมตร
พื้นที่สีเขียวชั้นล่างทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด)
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 100.5 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง)
พื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 2.394x30/100 = 718.2 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มาก
ที่สุด)
พื้นที่สีเขียวยั่งยืนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 359.1 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง)
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2.6 การจราจร
(1) การเข้าออกและจราจรภายในโครงการ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ข้อ 4 ระยะความสูงสุทธิระหว่างพื้นที่ที่ใช้จอดรถ ทางเดินรถ และทางขึ้นลงของรถกับส่วนที่ต่าที่สุดของชั้นที่
ถัดไปของอาคาร ต้องไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร ส่วนของพื้นที่ที่ใช้จอดรถต่างระดับกันจะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน
1.00 เมตร และเฉพาะส่วนที่เหลื่อมกันจะมีความสูงน้อยกว่า 2.10 เมตร ก็ได้ โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา ตั้งอยุ่ที่ซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 มีเขตทางกว้าง 8.10 เมตร ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร
ห้องอาหารและห้อ งประชุม (อาคาร A) ขนาด 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 1 อาคาร และสระว่ายน้า 1 แห่ง
ทางเข้าโครงการอยู่บริเวณกลางพื้นที่โครงการระหว่างอาคาร A และ B เป็นถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร เดิน
รถแบบทิศทางเดียว เชื่อต่อกับซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 (ด้านทิศใต้) วนขวาไป ตามถนน ค.ส.ล. เข้าที่จอด
รถหน้าอาคาร A ( 2 คัน) แล้วเลี้ยวไปตามถนนระหว่างเขตที่ดินกับอาคาร A ซี่งเป็นทางลดระดับความลาด
ชั้นร้อยละ 12 เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ที่จอดรถใช้ใต้ดินอาคาร A (-2.40 เมตร) จานวน 8 คัน ถนนกว้าง 6 เมตร
เดินรถสองทางทิศทางเข้า-ออก และมีที่กลับรถ 1 จุด หรือเลี้ยวขวาเข้าสู่ที่จอดรถชั้นใต้ดินอาคาร B (-2.40
เมตร) จานวน 45 คัน (รวมที่จอดรถสาหรับคนพิการฯ 3 คัน) ถนนกว้าง 6 เมตร เดินรถทางเดียว แล้วผ่าน
ทางลาดกว้า ง 4.20 เมตร ความลาดชัน ร้อ ยละ 12 จนถึ ง ทางราบที่มี ระยะทาง 6 เมตร ก่อ นออกจาก
โครงการที่เชื่อมกับซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 โดยตามแนวเส้นทางรถภายในโครงการ จะมีลูกศรแดงทิศทาง
จราจร มีปุ่มชะลอความเร็วและป้ายจราจรแสดงทิศทางหรือข้อกาหนดต่างๆ สาหรับผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการ
2.7 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.7.1 ระบบน้าใช้
(1) แหล่งน้าใช้
โครงการได้ขอรับบริการน้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ตัวหนังสือ
ยืนยันการใช้บริการน้าประปาในภาคผนวก ก-2 ซึ่งมีโครงข่ายท่อประทาน (Bulk Lines) วางเลียบถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยโครงการจะติดตั้งมิเตอร์รับน้าจากท่อประธานผ่านท่อประปาในโครงการ
เข้าสู่ถังเก็บน้า ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน ของอาคารห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A) จานวน 2 ถัง ปริมาณ
เก็ บกั ก น้ า 365.16 และ 435.91 ลู ก บาศก์เ มตร โดยจะสู บน้ าขึ้ นไปใช้ ส าหรั บ ห้อ งอาหาร ห้อ งประชุ ม
ห้องครัวและห้องน้า ของอาคารห้องอาหารและห้องประชุม และจะถูกสูบน้าไปเก็บกักไว้ในถังน้าสาเร็จรูปบน
ชั้นหลังคาของอาคารโรงแรม (อาคาร B) จานวน 2 ถัง ปริมาณเก็บกัด 15 ลูกบาศก์เมตร/ถัง รวม 30
ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะจ่ายน้าประปาไปยังห้องพักในแต่ละชั้น ห้องครัว ห้องน้า สระว่ายน้า และพื้นที่ใช้น้า
อื่นๆ
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(2) ปริมาณความต้องการใช้น้า
ปริมาณน้าใช้ทั้งหมดของโครงการคาดการณ์จากจานวนผู้พักแรม พนักงานโครงการพนักงานของ
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ เมื่อ โครงการเปิดดาเนินการคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้า
รวมทั้งสองอาคารสูงสุดเท่ากับ 273.38 ลูกบาศก์เมตร/ วัน
2.7.2 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
(1) การประเมินปริมาณน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
น้าเสียภายในโครงการเกิดจากกิจกรรมประจาวันต่างๆ ของผู้พักในโรงแรม ผู้มาใช้ห้องอาหาร
และห้องประชุมภายในอาคารโรงแรม (อาคาร B) และอาคารห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A) และ
บางส่วนเกิดจากกิจกรรมของพนักงานโครงการ แหล่งกาเนิดน้าเสียหลักได้แก่ ห้องน้า ห้องส้วม ห้องอาหาร
การล้างทาความและการล้างทาความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวมซึ่งเป็นประเภทน้าเสียชุมชนทั่วไป การ
ออกแบบระบบการจัดการน้าเสียได้กาหนดให้ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณใช้
และน้าใช้จากการล้างทาความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวมจะเป็นปริมาณน้าเสี ยทั้งหมด ส่วนน้าเติมสระ
ว่ายน้าและระบบปรับอากาศเป็นปริมาณน้าทดแทนจากการระเหย และน้ารดต้นไม้ส่วนใหญ่จะใช้น้าทิ้งที่
ผ่านการบาบัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะซึมลงในดินและถูกพืชดูดซึมไปใช้ จึงไม่มีน้าเสียเกิดขึ้น ดังนั้นคาดว่าจะมี
ปริมาณน้าเสียทั้งโครงการเท่ากับ 152.9 ลู กบาศก์เมตร/ วัน(ค่าใกล้เคียงกับปริมาณน้าเสียตามรายการ
คานวณในภาคผนวก 4 ที่มีปริมาณน้าเสียทั้งหมดเท่ากับ 155.91 ลูกบาศก์เมตร/ วัน
(2) ระบบรวบรวมน้าเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ
น้าเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากห้องน้า ห้องส้วม การอาบ ครัวของห้องอาหารและการล้างทา
ความสะอาดต่างๆ ของอาคารห้องอาหารและห้องประชุม (อาคาร A) และอาคารโรงแรม (อาคาร B) จะถูก
ระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้าเสียและสิ่งปฏิกูล แล้วไหลต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูลที่ริมเขต
ที่ดินด้านทิศเหนือ – ตะวันตก ใกล้กับห้องพักพักขยะมูลฝอยรวม ดังนี้
ก. ท่อรวบรวมน้าเสีย (Waste Pipe : W) มีขนาด Ø 4 นิ้ว ทาหน้าที่รวบรวมน้าเสียจากการอาบ
ซักล้างจากเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในอาคาร ลงท่อรับน้าเสียก่อนไหลเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ข. ท่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล (Solid Pipe : S) มีขนาด Ø 6 นิ้ว สาหรับอาคาร A และ 4 นิ้ว สาหรับ
อาคาร Bทาหน้าที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในอาคาร ลงท่อรับน้าเสียก่อนไหลเข้าสู่
ระบบบาบัดน้าเสีย
ค. ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe : S) มีขนาด Ø 2-4 นิ้ว สาหรับอาคาร A และ 3 นิ้ว สาหรับ
อาคาร B ทาหน้าที่ระบายอากาศจากระบบระบายน้าเสียและสิ่งปฏิกูล เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อ
ระบายน้าให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนภายในท่อระบายน้าเพื่อ
รักษาที่ดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้
ง. ท่อระบายน้าทิ้งจากสวนครัว (Kitchen Pipe : KW) มีขนาด Ø 4-6 นิ้ว ทาหน้าที่แยกน้าเสีย
จากครัวและส่วนเตรียมอาหารของอาคาร A เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

2-12

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

(3) ระบบระบายน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัด
ระบบระบายน้าของโครงการจะแยกระบบระบายน้าฝนและระบบน้าทิ้งที่ได้รับการบาบัดแล้วออก
จากกัน น้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดน้าเสียทั้งหมด 152.9 ลูกบาศก์เมตร/ วัน จะถูกระบายผ่าน
ท่อระบายน้าทิ้งเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งภายในโครงการ และบ่อดักขยะ ซึ่งเป็นบ่อพักน้าสุดท้ายและ
ติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าริมถนนสาธารณะ
(4) ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ
ปริมาณน้าเสียทั้งหมด 152.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกบาบัดด้วยบ่อบาบัดน้าเสียแบบเติมอากาศ
ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้าเสียจากครัวและส่วนเตรียมอาหารของอาคาร A จะถูกรวบรวมเข้าบ่อ
ดักไขมัน และน้าเสียจากห้อ งพักขยะมูลฝอยรวม จะไหลเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปขนาด 1 ลูกบาศก์
เมตร ก่อนจะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมของโครงการ
บ่อบาบัดน้าเสียแบบเติมอากาศของโครงการ ประกอบด้วย บ่อดักกาก (Septic Tank) บ่อปรับเสถียร
(Equalizing Tank) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) บ่อเก็บตะกอน
ส่วนเกิน (Sludge Holding Tank) และบ่อพักน้าใส (Effluent Tank) นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีระบบ
กาจัดก๊าซมีเทน โดยต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนบ่อดักตะกอนไปบาบัดยังบ่อดินที่
เตรียมไว้ และจัดให้ระบบบาบัดละอองน้าเสีย (Aerosol) เพื่อกาจัดละอองน้าเสียที่อาจเกิดขึ้นในส่วนเติม
อากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยจากเชื้อโรคที่ปะปนกับละอองน้าเสีย
2.7.3 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
ระบบระบายน้าของโครงการจะแยกระบบระบายน้าฝนและระบบระบายน้าทิ้งที่ได้รับการบาบัดแล้ว
ออกจากกั น การออกแบบระบบระบายน้ าฝนของโครงการ คิ ด ความเข็ ม ของปริ ม าณน้ าฝน ( Rainfall
Intensity) คาบย้อนกลับ (Return Period) 5 ปี ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) ก่อนพัฒนาโครงการเท่ากับ
0.3 (พื้นผิวดินผ่านการใช้ประโยชน์ที่ดินมาแล้ว เป็นพื้นที่ว่างเปล่าและมีสิ่งปลูกสร้างปกคลุมเป็นบางส่วน)
เมื่อมีการพัฒนาโครงการ จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นอาคารห้องอาหารและห้องประชุม
(อาคาร A) และอาคารโรงแรม (อาคาร B) พื้นถนน ที่จอดรถ สระว่ายน้า และพื้นที่สีเขียว ทาให้ค่า
สัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) หลังพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.732 ซึ่งมีค่าสูงกว่าก่อนพัฒนาโครงการ
พื้นที่โครงการในสภาพปัจจุบัน ผ่านการใช้ประโยชน์ที่ดินมาแล้ว มีสิ่งปลูกสร้างปกคลุมเป็นบางส่วน
มีอัตราการระบายน้าฝนออกจากพื้นที่โครงการ 0.0646 ลูกบาศก์เมตร/วินาที น้าฝนส่วนใหญ่จะซึมลงสู่ดิน
และภายหลังการพัฒนาโครงการ ระดับพื้นที่ที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โครงการไปเป็นอาคาร
พื้นถนน ที่จอดรถ สระว่ายน้า และพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีพื้นคอนกรีตปกคลุมเป็นส่วนใหญ่จะทาให้น้าฝนไหล
ออกสู่พื้นที่ภายนอกพื้นที่โครงการได้เร็วขึ้นเท่ากับ 0.1576 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้นจะต้องมีการหน่วง
น้าฝนไว้ภายในโครงการในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนระบายน้าฝนออกสู่ระบบระบายน้าสาธารณะในอัตราที่ไม่เกิน
อัตราการระบายน้าก่อนพัฒนาโครงการ
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2.8 รายละเอียดของโครงการในระยะก่อสร้าง
(1) งานรื้อถอนอาคารเดิม ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
(2) งานปรับสภาพพื้นที่ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
(3) งานเสาเข็มเจาะและฐานราก ใช้เวลาประมาณ 1.5 เดือน
(4) งานโครงสร้างอาคาร ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
(5) งานสถาปัตยกรรม ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
(6) งานระบบอาคาร ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
(7) งานตกแต่งภายใน ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน
(8) งานระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
(9) งานเก็บรายละเอียดและทดสอบระบบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
กิจกรรมที่ดาเนินการในระหว่างการก่อสร้างแต่ละงาน มีดังนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงแผนงานก่อสร้างของโครงการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งานรื้อถอนอาคารเดิม
งานปรับสภาพพื้นที่
งานเสาเข็มและฐานราก
งานโครงสร้างอาคาร
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบอาคาร
งานตกแต่งภายใน
งานระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์
เก็บรายละเอียดและทดสอบระบบ

2 4

ระยะเวลา (เดือน)
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

(1) งานรื้อถอนอาคารเดิม ประกอบด้วยงาน รื้อ ถอนอาคารเดิม 2 อาคาร ภายในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(2) งานปรับพื้นที่และเตรียมการก่อสร้าง ประกอบด้วยการเตรียมที่ดิน ปรับถมพื้นที่และ
ปรับหน้าดิน
(3) งานเสาเข็มละฐานราก ประกอบด้วย งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร/ อุปกรณ์เข้าพื้นที่งาน
สารวจขุดดินและเสาเข็ม ซึ่งจะใช้เป็นเสาเข็มเจาะทั้งหมด และติดตั้ง Sheet Pile เพื่อป้องกันพังทลายของ
ดินจากการขุดดังแปลนเสาเข็มและแนว Sheet Pile โครงการ
จัดทาโดย
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(4) งานโครงสร้างอาคาร ประกอบด้วย งานคอนกรีตเหล็กเสริม และไม้แบบ จะใช้นั่งร้าน
เหล็ก เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแก่คนงานก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ วัส ดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างจะถูกขนย้ายเข้ามาเก็บไว้ในพื้นที่โครงการ และได้กาหนดมาตรการในการป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่
(1) การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์จะจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งาน
(2) มีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ใ นการป้อ งกันอันตรายที่อ าจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ก่อสร้าง เช่น หมวกแข็งนิรภัย ปลั๊กเสียบป้องกันเสี่ยง ที่ครอบหู แว่นตาสาหรับคนงานเชื่อม เป็นต้น รวมทั้ง
เครื่องมือพยาบาลเบื้องต้น
(3) กาหนดเขตก่อสร้าง และเขตอันตรายในระหว่างการก่อสร้าง โดยจัดให้มีพนักงาน รปภ.
ควบคุมกาเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจ
ได้รับอันตรายได้
(5) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานผนัง งานพื้น งานเพดาน ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ งานสี
เป็นต้น
(6) งานระบบอาคาร ประกอบด้วย งานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ งานติดตั้งระบบต่างๆ
เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบปรับอากาศ เป็น
ต้น โดยจะเริ่มดาเนินการวางระบบ หลังจากงานโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ
(7) งานตกแต่งภายใน ได้แก่ งานเฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งแต่ละส่วนภายในอาคาร
(8) งานระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ ประกอบด้วย การวางท่อประปา ระบบระบายน้า
ระบบบาบัดน้าเสีย งานถนนและจราจร ปลูกต้นไม้ และจัดสวน
(9) งานเก็บรายละเอียดและทดสอบระบบ เป็นการตรวจเช็คสภาพการใช้งานต่างๆ ภายใน
อาคาร และการเก็บทาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะดาเนินการ
ทดสอบระบบเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
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บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการศึก ษามาตรการป้อ งกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม โครงการ เฮลท์แลนด์ รีส อร์ท
แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วตามหนังสือที่ ทส
1009.5/11837 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยวิธีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในระยะก่อสร้าง และ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่าโดยตลอดระยะการก่อสร้าง บริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004
จากัด ได้กาชับและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ สามารถสรุปผล
การปฏิบั ติต ามมาตรการป้อ งกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม ในช่ว งระหว่างเดือ นกรกฎาคม-เดือ น
ธันวาคม 2560 ดังตารางที่ 3.1-1
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
โครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
จัดทารายงานโดย
ช่วงเวลาที่รายงาน
ประเภทโครงการ
องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

:
:
:
:
:
:

โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
บริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตั้งอยู่ทบี่ ริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา 50/1 ถนนสุขมุ วิท ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
อาคารชุดพักอาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
พื้นที่โครงการในปัจจุบันมีสภาพเป็น
ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ถมแล้ ว ส่ ว น
ใหญ่เป็นพื้นดินที่ว่าง ใช้กองดิน วัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง และจอดรถ ไม่
มีพืชคลุมดินระดับพื้นที่ใกล้เคียงกับ
ระดับ ถนนซอยสุขุ ม วิ ท พัท ยา 50/1
นอกจากนี้ พื้ น ที่ โ ครงการบางส่ ว น
เป็นที่ตั้งของอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 3
ชั้น และ 1 ชั้ น (มีเ ฉพาะโครงสร้ า ง
ยั ง ไม่ มี ก ารตกแต่ ง ) ใช้ เ ป็ น ที่ พั ก
คนงานที่ ก่ อ สร้ า งอาคารข้ า งเคี ย ง
และมี รั้ ว เมทั ล ชี ท สู ง ประมาณ 3
เมตร ด้ า นทิ ศ ใต้ ย าวตามแนวเขต
ที่ดิน และรั้วลวดหนามด้านทิศเหนือ
และตะวันตก สูงประมาณ 1.5 เมตร

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. จัดทารั้วเมทัลชีทสีเขียว สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ - โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง ความ
โครงการ (ด้านทิศใต้บริเวณแนวอาคารที่จะรื้อถอน สูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ให้ติดตั้งรั้วเมทัลชีทสีเขียว สูง 9 เมตร)
เพื่อ กั้นขอบเขตพื้น ที่โครงการ ปัจ จุบั น
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
2. ก่ อ นการก่ อ สร้ า งโครงการ จะต้ อ งจั ด ให้ มี - โครงการด าเนิ นการจั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่
เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้กับ จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้กับ
โครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ โครงการ และให้ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ข อง
ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งเพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บั น
โครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกาหนดแผนงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โดยเฉพาะงานเสาเข็มให้ระบุวันช่วงเวลาให้ชัดเจน
และถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการ
3. ดู แ ลบริ เ วณพื้ น ที่ แ ละก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามเป็ น - โครงการดาเนินการได้ดูแลบริเวณพื้นที่
ระเบียบ
และก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ ปัจจุบัน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปัญหา/
อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-1
-

รูปที่ 3-2

-

รูปที่ 3-3

3-2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ล้อมพื้นที่โครงการ การใช้ประโยชน์ 4. ปรั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละก่ อ สร้ า งโครงการเฉพาะ
ที่ดินโดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น
บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น และอาคารอยู่
รวมอาศั ย รวม (อพาร์ ทเม้ น ท์ ใ ห้เ ช่ า )
ขนาด 3-4 ชั้ น เมื่ อ มี กิ จ กรรมการ
ก่อสร้างโครงการ จะมีการรื้อถอนอาคาร
เดิม ขุดดินในพื้นที่สร้างชั้นใต้ดินอาคาร
และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ มาปรับ
ถมที่ดินเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการให้มี
ร ะ ดั บ สู ง ขึ้ น ภ า ย ใ น เ ข ต โ ค ร ง ก า ร
โดยเฉพาะด้ า นริ ม ซอยสุ ขุ ม วิ ท พั ท ยา
50/1 ทาให้ระดับพื้นที่ดินที่เปลี่ยนแปลง
ไป กิจกรรมการก่อสร้างจะทาให้สภาพ
ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกองวัสดุ
ก่ อ สร้ า ง โครงสร้ า งอาคารที่ ค่ อ ย ๆ
สร้างขึ้น และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน
พื้นที่ สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจะเกิดขึ้น
ในพื้ น ที่ ที่ จ ากั ด เฉพาะในเขตพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการเท่านั้น ซึ่งโครงการจะ
ปิ ด กั้ น โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการด้ ว ยรั้ ว
เมทั ล ชี ท สู ง 6 เมตร (ด้ า นทิ ศ ใต้

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ทา ง โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ส ภ า พพื้ นที่ แ ล ะ
ก่ อ สร้ า งโครงการเฉพาะภายในขอบเขต
ที่ดินของโครงการเท่านั้น ปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
- โครงการด าเนิ น การจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่
จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้กับ
โครงการ และให้ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ข อง
เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บั น
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

5. ติดตั้งป้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.0 เมตร
แสดงชื่ อ โครงการ ประเภทและขนาดโครงการ
เจ้ า ข อง โ ครงการบ ริ ษั ท ผู้ รั บ เหม าก่ อ ส ร้ า ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและเวลาเริ่มและหยุด
กิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันพร้อมระบุชื่อและเบอร์
โทรศั พ ท์ ข องผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม การ
ก่อ สร้าง เขตหรือ องค์ก ารบริห ารส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี
หน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง รวมทั้งมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดไว้ บริเวณ
ทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นบ่อยอย่างชัดเจน เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับประชาชน
6. ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการ - ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐาน
ก่อ สร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงาน การก่ อ สร้ า งที่ เ หมาะสม อย่ า งเคร่ ง ครั ด
โครงสร้างหลัก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-3

-

รูปที่ 3-2

-

รูปที่ 3-3

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 อย่างเคร่งครัด

บริ เ วณแนวอาคาเดิ ม จะติ ด ตั้ ง รั้ ว
เมทั ล ชี ท สู ง 9 เมตร) จั ด ท าโครง
เหล็ กโดยรอบตัว อาคาร และปิ ด ขึ ง
ช่องว่างด้วยผ้าใบและมีที่ยึดติดบน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

3-3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

โครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น ติดตั้ง
ป้ า ยแสดงเขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งและ
ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการก่ อ สร้ า งที่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะงานฐานรากและงาน
โครงสร้ า งหลั ก ตามกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ.2522 อย่ า งเคร่ ง ครั ด
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด
ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น
การก่ อ สร้ า งโครงการจึ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อสภาพภูมิประเทศบริเวณ
พื้นที่โครงการและโดยรอบในระดับ
ต่า

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

3-4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.2 คุณภาพอากาศ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในระยะก่ อ สร้ า ง
ร ว ม กั น ไ ด้ แ ก่ ฝุ่ น ล ะ อ อ ง จ า ก
กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ มลสาร
จากเครื่ อ งจั ก รกล และมลสารจาก
รถบรรทุ ก คาดว่าจะมี ความเข้ม ข้ น
ของ TSP, PM-10, CO, NO2, SO2
และ HC เท่ากับ 0.0035, 5.56x107
,5.19x10-4,2.71x10-3,1.7x10-4 และ
2.266x10-6 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ตามลาดับ เมื่อรวมกับความเข้ม ข้น
ของ TSP, PM-10, CO, NO2, SO2
และ HC บริเวณพื้นที่โครงการ จาก
การตรวจวัดเมื่อวันที่ 7-8 เมษายน มี
ค่า 0.069,0.040,0.9,0.0425,0.0048
และ 1.79 มิ ลลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร
ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ค่ า ความ เข้ ม ข้ น
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากค่าที่ตรวจวัดได้
ในสภาพปั จจุ บั น โดยยัง มี ค่ า ความ
เข็ม ข้นที่ ต่าและอยู่เกณฑ์ม าตรฐาน
คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใ น บ ร ร ย า ก า ศ
โดยทั่วไป(ไม่เกิน 0.33, 0.12, 34.2,
0.12, 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

1. จั ด ท ารั้ ว เมทั ล ชี ท สี เ ขี ย ว สู ง 6 เมตร รอบ
พื้นที่โครงการ(ด้านทิศใต้บริเวณแนวอาคารที่
จะรื้อ ถอน ให้ติดตั้งรั้วเมทั ลชีท สีเขียว สูง 9
เมตร) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการ
ก่อสร้าง ต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ
2. ควรรื้อ ถอนภายในอาคารก่อนรื้อผนังอาคาร
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการใช้ ผ นั ง เป็ น วั ส ดุ
ป้องกันฝุ่น

- โครงการจัดท ารั้วเมทัลชีท สีเขียว สูง 6
เมตร รอบพื้ นที่โครงการเพื่อลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นจากการก่อสร้าง ต่อพื้นที่
โดยรอบพื้นที่โครงการ ปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
- โครงการรื้ อถอนภายในอาคารก่อ นรื้ อ
ผนังอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้ผนัง
เป็ น วั ส ดุ ป้ อ งกั น ฝุ่ น ปั จ จุ บั น ก่ อ สร้ า งแล้ ว
เสร็จ

3. ใช้ค้ายันช่วยพยุงพื้น ก่อนทาการการตัด
4. ใช้รถตัด เพื่อให้ดาเนินการได้เร็ว และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
5. ใส่การ์ดครอบใบตัดตลอดระยะเวลาท างาน
และฉีดน้าเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-1

-

-

- โครงการใช้ค้ายันช่วยพยุงพื้น ก่อนทา
การการตัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

- โครงการจั ด ให้ มี ก ารใช้ ร ถตั ด เพื่ อ ให้
ดาเนินการได้เร็ว และลดการเกิดอุบัติเหตุ
- โครงการมีการใส่การ์ดครอบใบตัดตลอด
ระยะเวลาท างาน และฉี ด น้ าเพื่ อ ป้ อ งกั น
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

-

-

-

-

6. จัดทาโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดขึง - โครงการจั ด ท าโครงเหล็ ก โดยรอบตั ว
ช่ อ งว่ า งด้ ว ยผ้ า ใบ และมี ที่ ยึ ด ติ ด บนโครงสร้ า ง อาคาร และปิดขึงช่องว่างด้วยผ้าใบ และ
อาคารในแต่ละชั้น
มีที่ยึดติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น
ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

รูปที่ 3-7
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)
แล ะไม่ ได้ ก าห นดค่ า ม าต รฐา น

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

7. ใช้ ผ้ า คลุ ม รถบรรทุ ก ที่ ใ ช้ ข นส่ ง ดิ น วั ส ดุ - โครงการใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง
ตามลาดับ) ประกอบกับการท างาน
ก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่น ดิน วั สดุ ก่อ สร้ าง หิ น ทราย เพื่ อป้ องกั น
ของเครื่องจักรต่าง ๆ จะไม่ได้ทางาน
ลงบนถนน
การร่ วงหล่นลงบนถนน ปัจจุบั นก่อ สร้า ง
ทั้ ง วั น และไม่ ไ ด้ ท างานพร้ อ มกั น
แล้วเสร็จ
ทั้งหมด ดังนั้นการก่อสร้างโครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 8. จัดหาแหล่งน้าที่ จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มี - โครงการจั ด หาแหล่ ง น้ าที่ จ ะใช้ ส เปรย์
ความเพี ย งพอ โดยฉีด พรมน้ าบริ เวณพื้ น ที่ เพื่ อ ลดฝุ่ น ให้ มี ค วามเพี ย งพอ โดยฉี ด
ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง
ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทาให้เกิดฝุ่นอย่างน้อย พรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณ
วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น
ที่ ท าให้ เ กิ ด ฝุ่ น อย่ า งน้ อ ยวั น ละ 3 ครั้ ง
เช้า กลางวัน และเย็น
9. วางแผนและกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - วางแผนและกองวั ส ดุ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
10. จัดให้มีการก่อสร้างเป็นระบบสาเร็จรูปหรือกึ่ง - โครงการ จัดให้ มีการก่อ สร้างเป็นระบบ
ส าเร็ จ รู ป ที่ มี ก ารหล่ อ คอนกรี ต ในพื้ น ที่ ส าเร็ จ รู ป หรื อ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ที่ มี ก ารหล่ อ
ก่อสร้างน้อยที่สุด
คอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด
11. บริ เ วณปากทางเข้ า – ออก ต้ อ งปิ ด ทึ บ - โครงการจั ด ให้ บ ริ เ วณปากทางเข้ า –
ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า – ออก ออก ต้ องปิด ทึบตลอดเวลา เปิด เฉพาะ
และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน เมื่อมีรถเข้า – ออก และรักษาพื้นผิวให้
ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือ
ฝุ่นตกค้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ
12. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
ที่ ห น้ า งาน โดยจั ด ให้ มี ร ถบรรทุ ก มารั บ ไป เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
กาจัด

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-8

-

รูปที่ 3-9

-

รูปที่ 3-5

-

รูปที่ 3-6

-

รูปที่ 3-4

-

-
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

13. ทาความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน
โดยทาเป็นบ่อล้างล้อรถ เพื่อล้างดินออกจาก
ล้อรถ
14. จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดคอยกวาด
เศษดินทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้า
เคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียก
ตกหล่นต้องทาความสะอาดโดยใช้น้าฉีด และ
กวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที
15. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่มีรถ
วิ่ ง ผ่ า นในพื้ น ที่ โครงการ เพื่ อ ป้ อ งกั น รถจม
โคลนในช่วงฝนตก
16. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ ใช้ในการขนส่ง
ดินและวัสดุก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลด
การเกิดมลพิษ

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

17.

18.
19.
20.

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-10

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

รูปที่ 3-11

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

โครงการดาเนินการตรวจสอบเครื่องยนต์
ของรถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง ดิ น และวั ส ดุ
ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลดการเกิด
มลพิษปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
จากัดความเร็วของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการบังคับให้ผู้รับเหมาจากัดความเร็ว
ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่น ของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่เกิน 25
ละออง
กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทางานอยู่ หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทางาน
เสมอ
อยู่เสมอปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปลูกหญ้ าคลุมดิน เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจาย โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
ของฝุ่ น ในพื้ น ที่ โ ครงการที่ ไ ม่ มี กิ จ กรรมการ เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

-

-

-

-

ก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
21. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารให้แก่คนนั่งข้างคนขับ โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
รถบรรทุกเพื่อแจ้งตาแหน่งที่ มีวัสดุร่วงหล่น เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

บนถนน และให้ มี ค นงานและรถ พร้ อ ม
เครื่องมือทาความสะอาด เป็นหน่วยทาความ
สะอาดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อไปเก็บกวาดวัสดุที่ตก
หล่นบนถนน
22. จัดทาระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา
ฝุ่ น เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ นจากการ
ก่ อ สร้ า ง และระบุ ผ ลการแก้ ไ ขที่ ส ามารถ
ตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้อง
ขอหรือตรวจสอบ โดยต้องระบุ ชื่ อ วั น และ
เวลาที่ ร้ อ งเรี ย น รวมทั้ งกิ น กรรมที่ ไ ด้
ดาเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว
23. จัดทาระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ
ที่ทาให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง
-

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่ าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่ าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.3 เสียง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

หน่วยรับเสียงที่เป็นผู้ที่อยู่ในอาคารที่
มี พื้ น ที่ ติ ด โครงการ ได้ แ ก่ ด้ า นทิ ศ
เหนื อ บ้ า นพั ก อาศั ย 1-2 ชั้ น และ
อพาร์ ท เม้ น ท์ 3-4 ชั้ น ด้ า นทิ ศ ใต้
บ้ า นพั ก อาศั ย 1-2 ชั้ น และอพาร์ ท
เม้นท์ 3-4 ชั้น และด้านทิศตะวันออก
อาคาร ค.ส.ล. 8 ชั้น ซึ่งจะได้รับเสียง
จากการรื้ อ ถอนอาคาร งานเตรี ย ม
พื้ น ที่ งานขุ ด เจาะ งานตอกเสาเข็ ม
งานโครงสร้าง และงานตกแต่งที่ระดับ
ฐานรากถึงชั้น 2 เท่ากับ 70.03-84.68
เดซิ เ บลเอ และที่ ร ะดั บ ชั้ น 3 ขึ้ น ไป
เท่ า กับ 71.32-84.68 เดซิ เบลเอ สู ง
เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ไม่
เกิน 70 เดซิเบลเอ) โครงการจะจัดให้
มีรั้ วเมทั ลชี ท หนาไม่น้ อ ยกว่ า 1.27
มิลลิเมตร สูง 6 เมตร (รั้วสูง 9 เมตร
ทางด้ า นทิ ศ ใต้ ส าหรั บ งานรื้ อ ถอน
อาคาร) ซึ่งจะสามารถลดระดับเสีย ง
จากงานก่อ สร้างในระดั บฐานรากถึ ง
ระดับชั้นที่ 2(ชั้น 3 ของอาคารด้านทิศ
ใ ต้ ส า ห รั บ ง า น รื้ อ ถ อ น อ า ค า ร )
ประมาณ 25 เดซิเบลเอ

1. กาหนดค่าระยะเวลาทางานภายในพื้นที่
ก่อสร้าง โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู้พักอาศัย
ข้างเคียง ดังนี้
- วันจันทร์-ศุกร์ มีกิจกรรมการก่อสร้าง ระหว่าง
เวลา 08.00 – 18.00 น.
- วันเสาร์ มีกิจกรรมการก่อสร้าง ระหว่างเวลา
09.00-17.00 น.
- วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งด
กิจกรรมที่ทาให้เกิดเสียงดัง
ถ้าจะกระทาการในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระ
อาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น และจัดให้มีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอ
2. จัดทารั้วเมทัลชีท สูง 6 เมตร รอบโครงการ
รอบพื้นที่โครงการ (ด้านทิศใต้บริเวณแนวอาคาร
ที่ จ ะรื้ อ ถอน ให้ ติ ด ตั้ ง รั้ ว เมทั ล ชี ท สี เ ขี ย ว สู ง 9
เมตร)
3. จัดให้ มีการติ ดตั้ งแผ่ นกั้ นเสี ยงชั่ วคราวชนิ ด
เคลื่อนย้าย(เมทัลชีท) และติดตั้งล้อมกิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ ก่อ ให้เ กิดเสียงดัง เพื่อ ช่วยลดระดั บ
เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
4. การตั ด เชื่อม เจี ยร ให้ท าในห้องที่ มีผนังกั้ น
เสี ยงชั่ วคราวชนิ ดเคลื่ อ นย้ ายได้ โดยบริ เวณที่
จัดทาในพื้นที่แต่ละชั้นต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้
อยู่อาศัยมาก เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียง

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
- โครงการ ทางานภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดย
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง
-

คานึงถึงผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคี ยง
ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

รูปที่ 3-1

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่ าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่ าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

โครงการ จัดทารั้วเมทัลชีท สูง 6 เมตร รอบ

โครงการ รอบพื้ น ที่ โ ครงการ ปั จ จุ บั น
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
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1.3 เสียง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

นอกจากนี้กิจกรรมก่อสร้างในที่โล่ง
และใช้เครื่องจักรที่ก่อ ให้เกิดเสียง
ดัง และงานก่ อ สร้า งที่ ร ะดั บ ชั้น 2
ขึ้นไป จะต้อ งล้อ มรอบเครื่ อ งจัก ร
ด้วยแผ่นกั้นเสียงทึบแบบเคลื่อนที่
ได้ วั ส ดุ เ ป็ น มั ล ทั ล ชี ท หนา1.27
มิลลิเมตร สูง 3.5 เมตร (สูงเท่ากับ
ระยะห่างระหว่างชั้น) ปิดล้อมทั้ง 4
ด้าน ซึ่งจะทาให้ระดับเสียงจากการ
ก่อ สร้ า งไปยั ง หน่ว ยเสี ยงทุ ก ด้ า น
ลดลงได้ เมื่อติดตั้งกาแพงกั้นเสียง
พบว่ า กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งอาคาร
โ ค ร ง ก า ร ที่ ร ะ ดั บ ฐ า น ร า ก ถึ ง
ระดับชั้น 2 จะทาให้หน่วยรับเสียง
ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด โครงการทั้ ง 4 ด้ า น
ได้รับระดับเสียง 50.00-51.01 เดซิ
เบลเอ และกิจกรรมก่อสร้างอาคาร
โครงการที่ ร ะดั บ ชั้ น 3 ขึ้ น ไป จะ
ได้รับระดับเสียง 50.12-54.73 เดซิ
เบลเอ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงทั่ วไป (ไม่เกิน 70 เดซิ
เบลเอ) นอกจากนี้ ระดั บ เสี ย ง
รบกวนจากการก่อสร้างที่ระดับฐาน
รากถึงระดับชั้น 2 และที่ระดับชั้น
3 ขึ้นไปจะมีค่าระหว่าง -2.20 ถึ ง
6.31 และ -2.08 ถึง 8.03 เดซิเบล

5. จัดท าโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดขึง
ช่ อ งว่ า งด้ ว ยผ้ า ใบ และมี ที่ ยึ ด ติ ด บนโครงสร้ า ง
อาคารในแต่ละชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
6. ไม่ท ากิจกรรมที่ ก่อ ให้เกิดเสียงดังพร้อ มกันใน
เวลาเดียวกัน หรือลดจานวนเครื่องจักรกลที่ใช้งาน
ในบริเวณใกล้เคียงกัน

โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง

-

โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

7. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด

-

-

โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
11. ไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลหรื อ เครื่ อ งยนต์ ที่ มี โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
อัตราเร็วเกินไป
12. ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่ง โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
เสียงดัง
13. จากัดความเร็วของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

-

-

14. โครงการจะต้อ งก่อ สร้างโครงสร้างผนังคอน โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
กรี ต าของอาคารในแต่ ล ะชั้ น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ น เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
ดาเนินกิจกรรมงานตกแต่งและเก็บงานในชั้นนั้น ๆ

-

8. ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจั ก รอย่ า ง
สม่ าเสมอในระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง เช่ น หยอด
น้ามันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสี เป็นต้น
9. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้ง
คราวต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก
10. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง

-
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1.3 เสียง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

เอ ต า ม ล า ดั บ ซึ่ ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ค่ า
มาตรฐานระดั บ เสี ย งรบกวนที่ ก าหนด
(ไม่ ม ากกว่ า 10 เดซิ เ บลเอ) ในทุ ก
กิจกรรมการก่อสร้าง

เพื่อให้ผนังอาคารเป็นกาแพงกั้นเสียงช่วยลด
ระดับเสียงลงได้อีก
15. โครงการควรเลื อ กใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
สาเร็จรูป เช่น ผนัง คอนกรีตสาเร็จรูป หน้าต่าง
สาเร็จรูป เป็นต้น เพื่อลดระยะเวลาก่อสร้างและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
16. มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง
- จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่
ปฏิ บั ติ ง านบริ เ วณที่ มี เ สี ย งดั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบที่ อ าจจะเกิดจากการได้รั บเสี ยงดั ง
เป็นเวลานานติดต่อกัน
- กาหนดให้คนงานก่อ สร้างที่ ปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐาน สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear plugs
หรือ ear muffs
17. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ค อยแจ้ ง ผู้ พั ก อาศั ย อยู่
ใกล้เคียงถึงกาหนดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิด
เสียงดัง
18. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อม
รปภ. เพื่อ รับ เรื่ อ งร้อ งเรีย นหากพบว่า มีเ รื่อ ง
ร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาทันที

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

โครงการปฏิบัติต ามที่มาตรการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

เอกสารอ้างอิง
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.4 ความสั่นสะเทือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการด าเนิ น การ จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบ
ผู้ ที่ อ ยู่ ใ กล้ กั บ โครงการ และให้
หมายเลขโทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ควบคุมงานก่อสร้างปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

-

รูปที่ 3-2

- โครงการก่อสร้างเสาเข็มในช่วงเวลา

-

-

-

รูปที่ 3-12

- โครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ และ
ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด

-

-

- โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร

-

-

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

กิ จ กรรมในงานรื้ อ ถอนอาคาร งานตอก
เสาเข็ม งานขนส่ง งานขุดเจาะ และงานปรับ
พื้นที่ จะทาให้เกิดความสั่นสะเทือนต่ออาคาร
ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งรอบโครงการที่ ค วามเร็ ว
อนุภาคสูงสุดระหว่าง 0.06-0.34, 2.07-5.99,
0.06-1.19, 0.66-1.93, และ 0.01-0.05
มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที ตามล าดั บ โดยค่ า ความ
สั่นสะเทือนส่วนใหญ่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด
ระหว่าง 0.01-2.50 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งหาก
เกิ ดการสั่น สะเทื อ นอย่ างต่อ เนื่ อ ง จะท าให้
เริ่มรู้สึกราคาญ แต่ไม่เสี่ยงต่อความเสี ยหาย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ อาคารทั่ ว ไปหรื อ โครงสร้ า ง
ทางสถาปัตยกรรม งานตอกเสาเข็มที่อยู่ใกล้
อาคารด้ า นทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ออก มี ค่ า
ความสั่ น สะเทื อ นที่ ค วามเร็ ว อนุ ภ าคสู ง สุ ด
5.99 และ 5.36 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ
(ประมาณ 5.0มิลลิเมตร/วินาที) จะทาให้รู้สึก
ราคาญหรือรบกวนต่อคนที่อยู่ในอาคาร และ
เสี่ ย ง ที่ จ ะท า ให้ เ กิ ด ควา ม เสี ยหา ยต่ อ
สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในส่วนผนังและ
ฝ้าเพดาน แต่ยังมีค่าต่ากว่า 10 มิลลิเมตร/วิ
นที ค่อนข้างมาก จึงยังไม่อยู่ในระดับใกล้จะ
ทาให้เกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจและไม่สามารถ
ยอมรับได้หากเกิดขึ้นอย่างต่อ เนื่อ ง หรือจะ
ทาให้เกิดความเสียหายต่อสถาปัตยกรรม

1. ก่ อ นการก่ อ สร้ า งโครงการ จะต้ อ งจั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้
กั บ โครงการ และให้ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ข อง
เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ติ ด ต่ อ กั บ โครงการได้ โ ดยตรง พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง
กาหนดแผนงาน โดยเฉพาะงานเสาเข็มให้ระบุ
วั น ช่ ว งเวลาให้ ชั ด เจน และถ่ า ยรู ป พื้ น ที่ ติ ด
โครงการ
2. ก าหนดช่ ว งเวลาการก่ อ สร้ า งเสาเข็ ม ใน
ช่วงเวลากฎหมายกาหนด โดยให้มีการก่อสร้างใน
วั น จั น ทร์ -ศุ ก ร์ เว้ น วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ เวลา
08.00-17.00 น.
3. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
และควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อย
ที่สุด
4. การก่ อ สร้ า งงานฐานราก ถั ง เก็ บ น้ าใต้ ดิ น
และชั้นใต้ดินที่ระดับความลึกประมาณ 2-4 เมตร
จะใช้ระบบ Sheet Pile และค้ ายัน (Bracing)
ติดตั้งโดยรอบบริเวณที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิ นซึ่ งการท างานของระบบ Sheet
Pile เป็นแบบ Silent Pile เพื่อป้องกันเสียงและ
แรงสั่นสะเทือนจากการกด Sheet Pile
5. ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ลดการสั่ น สะเทื อ นตาม
คาแนะนาของผู้ผลิตเครื่องจักรอย่างเคร่งครัด

กฎหมายก าหนดปั จ จุ บั น ก่ อ สร้ า ง
แล้วเสร็จ
- โครงการ มีวิศวกรดูแลการก่อ สร้าง

อย่ า งใกล้ ชิ ด ปั จ จุ บั น ก่ อ สร้ า งแล้ ว
เสร็จ

ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.4 ความสั่นสะเทือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

และอาจสร้ า งความเสี ย หายต่ อ โครงสร้ า ง
บ้ า นเรื อ นเล็ ก น้ อ ยพื้ น ที่ อ่ อ นไวทั้ ง สองแห่ ง
คื อ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อั ก ษรพั ท ยา (ทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ) และโรงเรียนอักษรเทพ
ประสิทธิ์ (ทิศตะวันตก) อยู่ห่างจากโครงการ
ประมาณ 210 และ 307 เมตร ตามลาดับ จะ
เกิดความสั่นสะเทือนที่ความเร็วอนุภาคสูงสุด
น้อ ยมาก ระหว่าง 0-0.43 มิลลิเมตร/วินาที
ซึ่ง เป็ น ระดับ ที่ ต่ าโดยกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ส าม ารถรั บ รู้ ไ ด้ ถึ ง ความ
สั่นสะเทือน ยกเว้นงานตอกเสาเข็ม อาจรับรู้
ถึงความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกิดความเสียหาย
ต่ อ โครงส ร้ า ง อาคาร ม าตรฐานความ
สั่นสะเทือ นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ อาคาร
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ.2553 พบว่าอาคาร
บ้า นพั กอาศั ยและอพาร์ ท เม้ น ท์ ด้ า นทิ ศ ใต้
จัดเป็นประเภทที่ 2 (อาคารอยู่อาศัย อาคาร
อยู่ อ าศั ย รวม ห้ อ งแถว ตึ ก แถว บ้ า นแถว
บ้านแฝด อาคารชุด หอพัก สถานพยาบาล
สถานที่ศึกษา

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

6. ติดตั้งเครื่องมือหรือระบบตรวจวัด เพื่อจะได้ - โครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทราบค่ า การเคลื่ อ นตั ว ที่ เ กิด ขึ้ น ณ ช่ ว งเวลา
ต่าง ๆ แม้ว่าได้มีการติดตั้ งโครงสาร้างป้องกัน ตามที่มาตรการกาหนด
ดิ น พั ง ไว้ แ ล้ ว ก็ ต าม เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น อี ก
ระดั บ ก่ อ นที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
อาคารข้ า งเคี ย ง ระบบการตรวจวั ด ดั ง กล่ า ว
สามารถทาได้โดยทาการตรวจวัดการเคลื่อนตัว
ทางด้านข้างของดินหลังแนว Sheet Pile โดย
ใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Inclinometer ซึ่งหากพบว่า
มี ก ารเคลื่ อ นตั ว มาก ต้ อ งหยุ ด การก่ อ สร้ า ง
พร้อมเสริมกาลัง Sheet Pile ให้แข็งแรงขึ้น
ก่อนทาการก่อสร้างต่อไป
7. จ ากั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ในพื้ น ที่ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้าง ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ตามที่มาตรการกาหนด
8. จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ตาม โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนด
กฎหมายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกายและทรั พ ย์ สิ น ของ อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

บุคคลภายนอก
9. เจ้ า ของโครงการจะซ่ อ มแซม แก้ ไ ข ให้ โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนด
กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ท ดแทนกรณี อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
เสี ย หายจนซ่ อ มไม่ ไ ด้ ห ากภายหลั ง อาคาร
ข้ า งเคี ย งเกิ ด ความเสี ย หายจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
- ขอความร่วมมือจากเจ้าของบ้านทุกหลัง โดย
ให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมา เข้าตรวจสอบสภาพ
เดิมของบ้านติดโครงการก่อนทาการก่อสร้าง

ปัญหา/
อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.4 ความสั่นสะเทือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

แ ล ะ อ า ค า ร ที่ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ
กิจกรรมทางศาสนา) จะได้รับความ
สั่นสะเทือนที่ความเร็วอนุภาคสูงสุด
5.36 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที สู ง กว่ า ค่ า
มาตรฐานระดั บ ความสั่ น สะเทื อ นฯ
เล็ ก น้ อ ย ที่ ก าหนดไว้ ไ ม่ เ กิ น 5
มิล ลิ เ มตร/วิน าที ที่ จุ ด ตรวจวัด ฐาน
รากหรือชั้นล่างของอาคารในกรณี ที่
เกิ ด ความถี่ ไ ม่ ม ากกว่ า 10 เฮิ ร ตซ์
และอาคาร ค.ส.ล.8 ชั้ น ด้ า นทิ ศ
ตะวันออกจัดเป็นอาคารประเภทที่ 1
(อาคารที่ใช้เป็นโรงงานอาคารพณิชย์
อาคารส านั ก งาน อาคารคลั ง สิ น ค้ า
อาคารพิเศษ หรื ออาคารขนาดใหญ่)
จะได้รับความสั่นสะเทือนที่ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด 5.99 มิลลิเมตร/วินาที
ต่ ากว่ า ค่ า มาตรฐานระดั บ ความ
สั่ น สะเทื อ นฯ ทุ ก ความถี่ (20-50
มิลลิเมตร/วินาที)

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- กรณีปัญหาเร่งด่วน เช่น ท่อแตก ไฟดับ เป็น โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
ต้น จะดาเนินการซ่อมแซมภายใน 24 ชั่วโมง เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
- กรณีเป็นปัญหาอื่น เช่น การทรุดตัวแตกร้าว
เล็กน้อย เป็นต้น จะซ่อมแซมหลังการก่อสร้าง
งานเสาเข็ ม เสร็ จ (โดยความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้รับเหมาเสาเข็ม) และอีกครั้งหลังงานก่อสร้าง
อาคารเสร็จ (โดยผู้รับเหมาอาคาร)

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-14

โครงการน ารายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกั น
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถ
มองเห็นได้ง่ายปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

รูปที่ 3-2

11. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อม โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
รปภ. เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต้ อ งด าเนิ น การ เคร่งครัด ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
แก้ไขปัญหาทันที

-

รูปที่ 3-13

10 นารายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ มของโครงการมาติด ไว้
บริเวณพื้นที่ โครงการในที่ ที่สามารถมองเห็น
ได้ง่าย
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.5 ทรัพยากรดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

การพัง ทลายของดิ นในช่ว งการก่ อ สร้ า ง
จะเกิดขึ้นจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวาง
ฐานราก และการก่ อ สร้า งชั้น ใต้ดิ น และ
งานระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้าใต้
ดิน ระบบบ าบั ดน้ าเสี ย เป็ น ต้ น ที่ ร ะดั บ
ความลึกประมาณ 2-4 เมตร ซึ่งโครงการ
จะกาหนดกดเข็มกันพัง (Sheet Pile) และ
ทาการค้ายัน (Bracing) ติดตั้งโดยรอบ
พื้นที่ ในส่วนที่ ต้อ งขุดดินลึก โดยผนังกัน
ดิ น ได้ รั บ การออกแบบให้ ส ามารถรั บ
แรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐาน
ทางวิศ วกรรม เพื่อ ป้อ งกั นการพั งทลาย
ของดินจากที่ดินข้างเคียง และในช่วงการ
รื้อถอนเข็มกันพัง โครงการจะต้อ งบดอัด
ดินให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของ
ดิ น ดั ง นั้ น งานขุ ด เปิ ด หน้ า ดิ น ในพื้ น ที่
โครงการจะมีผ ลกระทบต่อ การพัง ทลาย
ของดินบริเวณพื้นที่ข้างเคียงในระดับต่า
ปริ ม าณดิ น ขุ ด ทั้ ง หมด 8,121 ลู ก บาศก์
เมตร และดิ น ถมพื้ น ที่ โ ครงการ 2,841
ลูกบาศก์เมตร (ระดับพื้นถนนในโครงการ
สู ง กว่ า ระดั บ ถนนสาธารณะด้ า นหน้ า
โครงการ +0.60 เมตร) ทาให้มีปริมาณดิน
เหลือ 5,280 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการ
จะจัดให้มีพื้นที่กองเก็บดินไว้ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง ตากดินให้แห้ง

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอด ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาการก่อสร้าง
ตามที่มาตรการกาหนดปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
2. การก่อสร้างงานฐานราก ถังเก็บน้าใต้ดิน และ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ชั้นใต้ดินที่ระดับความลึกประมาณ 2-4 เมตร จะ ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ใช้ระบบ Sheet Pile และค้ายัน (Bracing) ติดตั้ง ตามที่มาตรการกาหนดปัจจุบันก่อสร้าง
โดยรอบบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การ แล้วเสร็จ
พังทลายของดินซึ่งการทางานของระบบ Sheet
Pile เป็นในลักษณะของการกดเพื่อป้องกันเสียง
และแรงสั่นสะเทือ นจากการกด Sheet Pile
เรียกว่าแบบ Silent Pile
3.ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด Inclinometer เพื่อจะ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ได้ทราบถึงค่าการเคลื่อนตัวทางด้านขวาของดิน ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หลังแนว Sheet Pile ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ แม้ว่า ตามที่มาตรการกาหนดปัจจุบันก่อสร้าง
ได้มีการติดตั้งโครงสร้างป้องกันดินพังไว้แล้วก็ แล้วเสร็จ
ตาม เพื่อเป็นการป้องกันอีกระดับก่อนที่จะทาให้
เกิดความเสียหายแก่อาคารข้างเคียง
4. จัดทากาแพงกันดินในฝั่งที่ ระดับดินต่ากว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
โครงการมาก เพื่อป้องกันการพังทลายของดินต่อ ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งพร้ อ มจั ด ท ารั้ ว หรื อ ก าแพงรอบ ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการ เพื่ อ บดบั ง ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ดี จ ากการ
ก่อสร้าง

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-12

-

-

-

-

-

-
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.5 ทรัพยากรดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

และไม่ กี ด ขวางหรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ 5. เจ้าของโครงการจานาไปถมในพื้นที่บ่อดินของ
กิ จ กรรมในระหว่ า งการก่ อ สร้ า งแล้ ว บริษัท เฮลท์ แลนด์ กรุ๊ป จากัด ตามโฉนดที่ ดิน
โครงการจะขายดินให้แก่บริษัทรับซื้อดิน เลขที่ 3558 ตั้ งอยู่ที่ต าบลนาจอมเทียน อาเภอ
ต่อไป
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ใกล้ซอยนาจอมเทียน 56)
ห่ า งจากพื้ น ที่ โ ครงการไปทางทิ ศ ใต้ ป ระมาณ
14.6 กิโลเมตร หรือ ขายดินให้แก่ บริษัท รับซื้อ
ดิน
6. เจ้าของโครงการจะซ่อมแซมแก้ไข ให้กลับคืน
สภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจน
ซ่อมไม่ได้หากภายหลังอาคารข้างเคียงเกิดความ
เสียหายจากการก่อสร้างโครงการ โดยมีขั้นตอน
ดาเนินการดังนี้
- ขอความร่วมมือจากเจ้าของบ้านทุกหลัง โดยให้
เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมา และผู้บริหารการก่อสร้าง
เข้ า ตรวจสอบสภาพเดิ ม ของบ้ า นติ ด โครงการ
ก่อนทาการก่อสร้าง
- กรณีปัญ หาเร่งด่วน เช่น ท่ อ แตก ไฟดับ เป็น
ต้น จะดาเนินการซ่อมแซมภายใน 24 ชั่วโมง
- กรณี เป็ นปั ญ หาอื่ น เช่ น การทรุด ตัว แตกร้ า ว
เล็กน้อย จะซ่อมแซมหลังการก่อสร้างงานเสาเข็ม
เสร็จ (โดยความรับผิดชอบของผู้รับเหมาเสาเข็ม)
และอี ก ครั้ ง หลั ง งานก่ อ สร้ า งอาคารเสร็ จ (โดย
ผู้รับเหมาอาคาร)

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.6 คุณภาพน้าผิวดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

บริเ วณโครงการในรั ศมี 1 กิโ ลเมตร
จากพื้น ที่ โครงการไม่ มีแ ม่น้าหรื อ ล า
คลอง และอยู่ห่างจากชายทะเล(หาด
พั ท ยา) เป็ น ระยะทางประมาณ 3
กิโลเมตร น้าเสียจากคนงานก่อสร้าง
ทั้งจากห้องส้วมและการล้างทาความ
สะอาดเกิ ด ขึ้ น ประมาณ 4 ลู ก บาศก์
เมตร/วั น โครงการจะจั ด ให้ มี ร ะบบ
บาบัดน้าเสียสาเร็จรูปแบบเติมอากาศ
ขนาด15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 1
ถัง เพื่อบาบัดน้าเสียให้มีค่าบีโอดี ไม่
เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็ง
แขวนลอย (SS) ไม่ ม ากกว่ า 30
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ก่ อ นระบายลงสู่ ท่ อ
ระบายน้าสาธารณะริมถนน น้าฝนทั้ง
หมาดภายในโครงการ จะถูกรวบรวม
ผ่ า นรางระบายน้ าก่ อ นระบายลงท่ อ
ระบายน้าสาธารณะริมถนน

1. จั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและ
เพี ย งพอกั บ จ านวนคนงาน และจั ด ให้ มี
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป ชนิ ด เกรอะ
กรองเติมอากาศ รองรับน้าเสียได้ไม่น้อย
กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพ
ในการบ าบั ด น้ าเสี ย ให้ มี ค่ า บี โ อดี ไ ม่ เ กิ น
20 มิ ลลิก รัม /ลิตร ก่อ นระบายน้าทิ้ งลงสู่
ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนน
2. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา
มาสูบตะกอนไปกาจัดทันทีที่เต็ม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
3. จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้อง โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
4. จัดให้มีรางระบายน้าชั่วคราว และบ่อ พัก โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดักขยะมูลฝอยและดินตะกอน ก่อนระบาย ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนน
ตามที่มาตรการกาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-15

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-16
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องค์ประกอบ
ทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่า
ต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการ
ที่กาหนด
โดย สผ.

รายละเอียด
การปฏิบัติ
ตาม
มาตรการ

ปัญหา/
อุปสรรค
เอกสารอ้างอิง
การ
แก้ไข

1.7 คุณภาพ โครงการจะใช้น้าประปา ไม่มีการขุดเจาะหรือใช้น้าใต้ดิน โดยน้าที่ ใช้ในการชาระล้างท าความสะอาดของคนงาน เครื่องมือและ
น้าใต้ดิน
อุปกรณ์ในแต่ละวัน จะระเหยและไหลซึมลงดิน ส่วนน้าเสียจากห้องส้วมและการชาระล้าง จะถูกบาบัดด้วยระบบบาบัดสาเร็จรูปแบบ
เติมอากาศ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนน ดังนั้นน้าทิ้งในระยะก่อสร้าง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
น้าใต้ดิน ปริมาณและคุณภาพน้าใต้ดิน

2. ทรัพยากร
สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางชีวภาพ
2
.
1
นิ เ ว ศ วิ ท ย า
ทางบก

พื้นที่ โครงการในปัจจุบันอยู่ในเขตชุม ชนเมือง เป็นพื้นที่ที่ ผ่านการใช้ประโยชน์ที่ดินมาแล้ว ทาให้พื้นที่ดินบางส่วนปกคลุมด้วย
อาคาร และพื้นที่ ว่างเป็นพื้นที่ ดินที่ ถูกบดอันแน่น มีวัชพืชและต้นไม้เดี่ยวด้านทิ ศตะวันออกแต่ใกล้กับอาคารที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างโดยพื้นที่ดินล้อมรอบด้วยถนนและอาคารขนาดต่าง ๆ แม้ว่ าจะมีพื้นที่ว่างบางส่วนและมีสภาพต้นไม้และวัชพืชรกทึบ เป็น
พื้นที่ว่างระหว่างพื้นที่อาคารต่างๆ ทาให้วัชพืชที่พบส่วนใหญ่ใน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก

2.2 นิเวศวิทยาทางน้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้างอิง
การแก้ไข

พื้นที่ ว่างซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ
เป็ น พวกวั ช พื ช ต่ า งๆ และมี ไ ม้
ใหญ่ บ างส่ ว นต้ น ไม้ ที่ พ บตาม
อาคารต่างๆ โดยรอบเป็นไม้ผ ล
หรือไม้ดอก ซึ่งเจ้าของอาคารปลูก
เองเพื่อให้ความร่มรื่นหรือสวยงาม
จึ ง ไม่ พ บว่ า มี สั ต ว์ ป่ า ในบริ เ วณนี้
และพบเห็ น ตั ว สั ต ว์ ไ ด้ น้ อ ยมาก
ส่วนใหญ่ ที่ พบเป็ นพวกสั ตว์เลี้ย ง
ห รื อ น ก ดั ง นั้ น บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
โครงการและโดยรอบจึ ง ไม่ มี
ทรั พ ยากรนิ เ วศวิ ท ยาบนบกที่
สาคัญ หายากหรือ ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ
ในการก่อสร้างโครงการ จะกระทา
เ ฉ พ า ะ ภ า ย ใ น พื้ น ที่ ดิ น ข อ ง
โครง การเท่ า นั้ น จึ ง ไม่ ส่ ง ผล
กระทบต่อระบบนิเวศวิทยาวิทยา
บนบกในพื้นที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่โดยรอบ
โครงการไม่ มี แ หล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ที่
สาคัญตั้งอยู่หรือไหลผ่าน
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

โครงการตั้ ง อยู่ ที่ ซ อยสุ ขุ ม วิ ท พั ท ยา
50/1 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ในเขตเมื อ งพั ท ยา
ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (ชั้น
ใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1 อาคาร จานวน
ห้อ งพั กรวม 155 ห้อ ง มีความสู งจาก
ระดับพื้ นดินที่ ก่ อ สร้างถึงระดั บพื้นชั้ น
หลังคา ประมาณ 22.85 เมตร พื้นที่ใช้
สอยของอาคาร 9,923 ตารางเมตร (ไม่
เกิน 10,000 ตารางเมตร) และอาคาร
ค.ส.ล. 3 (ชั้น ใต้ ดิน 1 ชั้น ) จานวน 1
อาคาร มี ค วามสู ง จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่
ก่ อ ส ร้ า ง ถึ ง ร ะ ดั บ พื้ น ชั้ น ห ลั ง ค า
ประมาณ 18.60 เมตร พื้นที่ใช้สอยของ
อาคาร 3,586 ตารางเมตร (ไม่ เ กิ น
10,000 ตารางเมตร) จึงมีลักษณะเข้า
ข่ า ยเป็ น โครงการอาคาร โรงแรม
อาคารอยู่ อ าศัย รวม อาคารสาธารณะ
และอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวง
ฉ บั บ ที่ 5 5 ( พ . ศ . 2 5 4 3 ) แ ล ะ
กฎกระทรวงก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุ รกิจโรงแรม
พ.ศ. 2551 พบว่ า โครงการ จั ด เป็ น
โรงแรมประเภทที่ 3 โดยตั้ ง อยู่ ใ น
แผนผั ง ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
บริเวณหมายเลข 3.10 (สีน้าตาล) ตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองพัทยา

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. การออกแบบก่ อ สร้ า งจะต้ อ งด าเนิ น การ - โครงการปฏิ บั ติ ตาม มา ตรกา ร แล ะ
ภายในเขตพื้ น ที่ โ ครงการ 3-0-64.7 ไร่ หรื อ ด าเนิ น การตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
5,058.8 ตารางเมตรเท่านั้น
ตามที่มาตรการกาหนด
2. วางผังบริเวณพื้นที่ ก่อ สร้าง และดาเนินการ - โครงการปฏิ บั ติ ตาม มา ตรกา ร แล ะ
ก่ อ สร้ า งตามแผนที่ ก าหนด เพื่ อ ความเป็ น
ด าเนิ น การตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย และลดผลกระทบต่อ
ตามที่มาตรการกาหนด
สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ
3. การออกแบบและก่ อ สร้างโครงการ จะต้อ ง - โครงการปฏิ บั ติ ตาม มา ตรกา ร แล ะ
ด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ด าเนิ น การตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มในรายงานการวิ เ คราะห์
ตามที่มาตรการกาหนด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558 เขตที่ดินห่างจาก
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) ประมาณ 107 เมตร มีอัตราส่วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 2.6 7:1
(ไม่เกิน 6:1) และอัตราส่วนของที่ว่างต่อ
พื้นที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 17.83 (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5) จึงมีการใช้ที่ดินตามที่
ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมฯ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่
1 (พื้ น ที่ บ นแผ่ น ดิ น ใหญ่ รวมเกาะล้ า น
เกาะครก เกาะสาก) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อ ง
ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง
และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
ซึ่ง โครงการ อยู่ ในระหว่ า งจั ดท ารายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
เสนอต่ อ สผ. จึ ง มี ก ารด าเนิ น โครงการ
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว
สภาพการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในรั ศ มี 1
กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่พักอาศัย พื้นที่ว่างเปล่ารอการพัฒนา
และถนน จะเห็นได้ว่าบริเวณโดยรอบ
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ซึ่งรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมที่ใช้เป็นพัก
อาศัยและค้าขาย และที่ว่างรอการพัฒนาซึ่ง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ ดิน คาดว่ าจะพั ฒ นาในรู ปแบบอาคารอยู่
อาศัยรวม โรงแรม และอาคารเชิงพาณิชย์
เพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากอยู่ในเขตตัวเมือ งพัท ยา
ซึ่ ง เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ท าให้ พื้ น
ที่ดินมีราคาสูงและความต้องการที่พักอาศัย
สู ง ส าหรั บ คนที่ ย้ า ยเข้ า มาเพื่ อ ประกอบ
อาชีพ นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และพนักงาน
บริ ษั ท ที่ เ ข้ า มาพั ก อาศั ย ชั่ ว คราวหรื อ จั ด
กิจกรรมของบริษัทในบริเวณนี้ ดังนั้น เมื่อ
พิจารณารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
โครงการ ซึ่ ง เป็ น อาคารโรงแรม จึ ง มี
ลักษณะการใช้ดินสอดคล้องกับประเภทการ
ใช้ที่ดินโดยรอบในปัจจุบัน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ
นี้รวมทั้ งสอดคล้อ งกับกฎหมายที่ เกี่ยวกับ
การใช้ที่ ดิน จึงมี ผลกระทบต่ อ การใช้ที่ ดิ น
ของโครงการในระดับต่า
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.2 กาคมนาคม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ระหว่ างการก่ อ สร้ า ง ผู้ รั บ เหม าจะขนส่ ง
เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานข้าสู่
โครงการ คาดว่าจะจานวนเที่ยวของยานพาหนะ
ที่ ใ ช้ ข นส่ ง สู งสุ ด 40 เที่ ย ว/วัน คิ ดเป็ น ปริ ม าณ
จราจรที่ เ พิ่ ม ขึ้น จากโครงการ 14 PCU/ชั่ ว โมง
ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ปริ ม าณจราจรที่
เพิ่มขึ้นทั้ งในวันท างานและวันหยุด จะส่งผลให้
ถนนสุ ขุ ม วิ ท (ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3)
ถนนเทพประสิทธิ์ และซอยสุขุมวิทพัท ยา 50/1
มีค่าอัตราส่วนของปริม าณการจราจรต่อความจุ
ของถนนสู ง ขึ้น จากสภาพปัจ จุ บั นเล็ ก น้อ ย แต่
ยังคงมีระดับการให้บริการ (LOS) ยังอยู่ในระดับ
A คือ มีสภาพการไหลอิสระ ขับด้วยความเร็วที่
ต้อ งการและสะดวกสบายต่อ คนขับ รถแสดงว่ า
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ
จะส่งผลกระทบต่อการจราจรตามแนวเส้นทางที่
เกี่ยวข้องในระดับต่า

1. การขนส่งดินและวัสดุก่อ สร้าง จะต้อ ง
ด าเนิ น การบอกเวลาเร่ ง ด่ ว นเช้ า และเย็ น
เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ การจราจรภายนอก
โครงการ
2. ติดตั้งป้ายสัญ ญาณจราจรต่างๆ เช่น
ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้ง
ในพื้ น ที่ โ ครงการและบริ เ วณทางเข้ า -ออก
พื้นที่โครงการ
3. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดง
ทิ ศ ทางเข้ า -ออกโครงการอย่ า งชั ด เจน ใน
ระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่
โครงการได้อย่างปลอดภัย
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอานวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า -ออกโครงการที่
เชื่ อ มกั บ ซอยสุ ขุ ม วิ ท พั ท ยา 50/1 เพื่ อ
ป้ อ งกั น รถติ ด บนถนนสาธารณะด้ า นหน้ า
โครงการและความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยวน
ยานบนถนน
5. ตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
6. กาชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกาชับให้มีความ
ระมัดระวังพิเศษช่วงผ่านชุมชนหรือทางแยก
7. จัดให้มีสถานที่สาหรับกองวัสดุก่อ สร้าง
ไม่ให้ล้าออกมานอกพื้นที่โครงการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

รูปที่ 3-17

-

รูปที่ 3-18

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน

รูปที่ 3-18

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.2 กาคมนาคม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8. จัดให้มีพื้นที่กองดินและวัสดุก่อสร้าง พื้นที่
จอดรถบรรทุ กและรถรับส่งคนงานก่อสร้างไว้
ภายในพื้นที่ โครงการสาหรับจอดรถขนส่งดิน
วัสดุก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจราจรบน
ถนนสาธารณะภายนอกโครงการ
9. ทาความสะอาดล้อรถก่อนออกสู่ถนน โดย
ท าเป็ นบ่ อ ล้า งล้ อ รถ เพื่อ ล้า งดิน หิ น หรื อ
เศษวัสดุก่อสร้างที่ติดล้อรถออก เพื่อ ป้อ งกัน
ไม่ ให้ ดิน หิน หรื อ เศษวัส ดุก่ อ สร้า งที่ ติด ไป
ร่วงหล่นบนผิวถนนภายนอกโครงการ
10. จ ากั ดความเร็ วของรถบรรทุ ก ไม่ เกิ น 25
กิโลเมตร/ชั่วโมง
11. ควบคุมน้าหนักรถบรรทุกตามพิกัด

- ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น

-

รูปที่ 3-19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
12. ก าหนดให้ ใ ช้ ผ้ า ใบคลุ ม หลั ง กระบะของ - ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น
รถบรรทุ กทุ กคั นที่ เข้ า – ออกโครงการเพื่ อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ป้ อ งกั น ฝุ่ น หิ น ดิ น และเศษวั สดุ ที่ อ าจจะ
กระเด็ นตกหล่ นบนถนนซึ่ งจะกระทบต่ อความ
ปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุภัยต่อผู้ใช้ทางร่วม
13. จะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธง - ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น
สีบริเวณท้ ายรถขนส่ งดินและวัสดุ ก่อสร้ างของ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการเพื่ อให้ ผู้ ขั บขี่ ยวดยานบนถนน
สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ป้องกัน
การเฉี่ยวชน
14. ดูแลรักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ - ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น
ในสภาพที่ใช้การได้ดี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.3 การใช้น้า

3.4 การใช้ไฟฟ้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

การก่อสร้างโครงการ จะใช้น้าประปา
สาหรับกิจกรรมการก่อ สร้างประมาณ
5 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น และส าหรั บ
คนงานก่อ สร้าง (ประมาณ 80 คน)
4 ลู กบาศก์ เมตร/วัน ซึ่ งการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
สามารถให้ บ ริ ก ารน้ าประปาได้ อ ย่ า ง
พอเพียง

1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด

โครงการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการ
ไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเมื อ งพั ท ยา ซึ่ ง
สามารถจ่ า ยไฟฟ้ า ให้ แ ก่ โ ครงการได้
อย่างเพียงพอ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง หรือ
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แต่ ต้ อ งติ ด ต่ อ ขอใช้ ไ ฟฟ้ า ชั่ ว คราวกั บ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วให้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ น
ดาเนินการก่อสร้าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
ที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญเดิ น สายไฟ
ในขณะทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัยตลอดระยะการก่อสร้าง

1.ติ ด ต่ อ ขอใช้ ไ ฟฟ้ า ชั่ ว คราวกั บ หน่ ว ยงาน ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน
ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนดาเนินการก่อสร้าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
2. กาชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
3. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบัน
ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชารุดเสียหาย

2. จัดให้มีถังสารองน้าใช้สาหรับใช้ก่อสร้าง
และน้าใช้ของคนงานอย่างเพียงพอ ไม่น้อย
กว่า 1 วัน

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง

-
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3.5 การจัดการขยะมูลฝอย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ขยะมูล ฝอยที่ เกิดจากคนงานก่อ สร้าง
จ านวน 80 คน คิ ด เป็ น ปริ ม าณ 4
ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการกาหนดให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีถังรองรับ
ขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จานวน
6 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณ
ส านั ก งานและพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง โดยถั ง
รองรับขยะมูลฝอยดังกล่าวจะสามารถ
รองรั บ ขยะมู ล ฝอยได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
ขยะมูลฝอยจากกิ จกรรมการก่อ สร้า ง
ที่ ไ ม่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
โครงการจะจั ด หาผู้ รั บ ผิ ด ชอบน าไป
ก าจั ด ส่ ว นขยะมู ล ฝอยที่ ส ามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้จะมีการคัดแยกและ
จาหน่ายให้ผู้รับซื้อ ของเก่าเป็นประจา
เมื่ อ มี ปริ ม าณที่ ม ากพอ ดั งนั้ น ขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงกาก่อ สร้าง จะ
ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ชุ ม ช น
ใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็
ตามหากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งกลิ่น
รบกวนผู้ เ ข้ า พั ก บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
โครงการ เป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ แ ละ

1. จั ด ให้ มี ถั ง ขยะมู ล ฝอยขนาด 200 ลิ ต ร
จานวน 6 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณ
สานักงานและพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถรองรับ
ขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 1.2 ลูกบาศก์เมตร/
วัน
2. ก าหนดให้ ค นงานทิ้ ง ขยะมู ล ฝอยลงในถั ง
รองรับที่ได้จัดเตรียมอย่างเคร่งครัด ห้ามทิ้งหรือ
กองไว้นอกถังโดยเด็ดขาด
3. ไม่นาเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ
สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ

แมลงรบกวน และเกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อ
ผู้พบเห็น
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4.ประสานงานเมืองพัทยา ให้มาเก็บขนขยะมูลฝอย
จากพื้นที่ก่อสร้างโครงการไปกาจัด ไม่ให้มีขยะมูล
ฝอยตกค้าง

5. กาหนดให้ผู้รับเหมาคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง
เก็ บ และรวบรวมไว้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นในพื้ น ที่ ที่
เหมาะสม และจั ด ให้ มี ก ารน ากลั บ มาใช้
ประโยชน์เช่น เศษอิฐ เศษปูน นาไปปรับพื้นที่
ไม้แบบนากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้นและขยะมูล
ฝอยที่ ไม่ สามารถนากลั บมาใช้ป ระโยชน์ ได้ ใ ห้
ผู้รับเหมารวบรวม เพื่อ ให้รถเก็บขนของเมือ ง
พัทยาเข้ามารับไปกาจัดต่อไป

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

ปัญหา/
อุปสรรคการ
แก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-20

-

-

-

-

รูปที่ 3-21
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.6 การจัดการน้าเสีย

3.7 การระบายน้าและการ
ป้องกันน้าท่วม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปริมาณน้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นใน
ระยะก่อ สร้างประมาณ 3.2 ลูก บาศก์
เมตร/วั น จ าแนกเป็ น น้ าเสี ย จากห้ อ ง
ส้วมประมาณ 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วั น
ที่ เ หลื อ เป็ น น้ าเสี ย จากการช าระล้ า ง
ประมาณ 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย
น้าเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดจะถูกบาบัด
ด้ ว ยระบบบ าบั ด ส าเร็ จ รู ป แบบเติ ม
อากาศ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จานวน 1 ถัง มีประสิทธิภาพบาบัดน้า
ทิ้ งให้มีค่ าบีโ อดี ระบายออกไม่เ กิน 20
มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบาย
น้าสาธารณะริมถนนจึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้าในแหล่งน้าที่รองรับและระบบ
บาบัดน้าเสียของเมืองในระดับต่า

1. จั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
เพียงพอกับจานวน
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาด โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ห้องส้วมให้
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
3. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
มาสูบตะกอน
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
4. หลังจากการก่อ สร้างเสร็จต้อ งดาเนินการ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เมือง ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พั ท ย า น า ไ ป ก า จั ด ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก ตามที่มาตรการกาหนด
สุขาภิบาล และฝังกลบถังเกรอะในทันที

กรณีที่เกิดฝนตกในช่วงก่อสร้างโครงการ
น้าฝนจะชะล้างหน้าดินที่เปิด กองวัสดุ
ก่ อ สร้ า ง ท าให้ เ ศษดิ น และเศษวั ส ดุ
ก่อ สร้า งภายในโครงการไหลออกพื้น ที่
โครงการ และเกิ ด การอุ ด ตั น ของท่ อ
ระบายน้าได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้า

1. จัดทารางระบายน้าและบ่อพักภายในพื้นที่
โครงการเพื่อรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อพักให้เกิดการ
ตกตะกอนดินและวัสดุก่อ สร้างก่อนระบายน้า
ออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนน
2. จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้าออก
จากโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้างอิง
การแก้ไข
-

-

-

-

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

-

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

-
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

3.7 การระบายน้ าและการ ท่ ว มขั ง บริ เ วณหน้ า งานและพื้ น ที่
ป้องกันน้าท่วม
ใกล้เคียง และอาจเกิดอุบัติเหตุการลื่น
ล้มของผู้สัญจรไปมาริมถนนสาธารณะ
ได้ โครงการจึ ง ได้ ก าหนดมาตรการ
ป้องกันฯ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการ
ก่อ ให้เ กิดผลกระทบต่อ การระบายน้ า
ของท่ อระบายน้าสาธารณะริมถนนใน
ระดั บ ต่ า และไม่ ก ระทบต่ อ ชุ ม ชน
โดยรอบ
3.8 การป้องกันอัคคีภัย
กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งมี ก ารใช้ น้ ามั น
เชื้อเพลิงหรือแก๊สสาหรับเครื่องจักรกล
หรือ งานก่อ สร้างในบางขั้นตอน เช่น
งานเชื่อม งานสี ฯลฯ อาจทาให้เกิด
เพลิ ง ไหม้ ไ ด้ แต่ คาดว่ า จะไม่ รุ น แรง
และสามารถป้ อ งกั นและแก้ ปั ญ หาได้
โดยก าหนดให้ ผู้รับ เหมาจัด เตรี ยมถั ง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ป้องกันเหตุ
เพลิงไหม้ที่ อ าจจะเกิดขึ้น ซึ่งตะช่วย
แก้ปัญหาในขั้นต้นได้ รวมทั้งผู้รับเหมา
จะต้ อ งจั ด เก็ บ เชื้ อ เพลิ ง ในพื้ น ที่ ที่
ปลอดภั ย จั ด เก็ บ เศษวั ส ดุ ที่ ติ ด ไฟได้
ง่ า ยให้ เ ป็ น ระเบี ย บ และอยู่ ห่ า งจาก
แหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง และจั ด หาอุ ป กรณ์
ดับเพลิงไว้ประจาพื้นที่ก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3. ขุ ด ลอกตะกอนดิ น ที่ ส ะสมในบ่ อ พั ก เป็ น โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ประจา
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

1. กาหนดให้คนงานห้ามสูบบุหรี่

2. ห้ามเก็บวัตถุไวไฟไว้ในอาคารที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง
3. จั ด ให้ มี ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ใ นพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
บริ เ วณที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ ไ ด้ ง่ า ย
บริ เ วณที่ เ ก็ บ วั ต ถุ ไ วไฟ ที่ เ ก็ บ กองวั ส ดุ
ก่อสร้าง
4. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่
สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร
5. จัดให้มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้ง
ป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างและต้องดูแลไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้างอิง
การแก้ไข
-

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

-

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ปัจจุบัน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

-

-

-

รูปที่ 3-22

-
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และคุณค่าต่างๆ

4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

การก่อสร้างโครงการ จะทางานมีการ
แจ้งแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 80 คน
เมื่ อ คนงานทั้ ง หมดเข้ า มาท างานใน
พื้ น ที่ โ ครงการ จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
กระจายรายได้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะ
การค้าขายโดยรวมของชุมชนโดยรอบ
โครงการ จากการจั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า
อุปโภคบริโภคที่จาเป็น ส่งผลต่อเนื่อง
ไปยังธุรกิจการค้ าที่ เกี่ยวข้อ งกับวัสดุ
ก่อ สร้ า งเฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
ท าให้ มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของ
จั ง หวั ด ชลบุ รี ใ นสาขาการก่ อ สร้ า ง
เพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง การพั ฒ นาระบ บ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการดีขึ้น
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น บ ว ก แ ล ะ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งและการเข้ า มาใน
พื้นที่ เพื่อ ท างานของคนงาน อาจจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบได้
หากขาดการควบคุ ม ดู แ ลและการ
บริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสม เนื่ อ งจาก
คนงานที่ เ ข้ า มาท าบานอาจจะมี ก าร
ย้า ยถิ่ น แบบชั่ ว คราวแบบเช้ า มาเย็ น
กลับ คนงานบางส่วนอาจจะเป็นคนใน
ท้องถิ่นและบางส่วนมาจากต่างจังหวัด
ต่างภูมิภาค หรือเป็นแรงงานต่างชาติ
ที่มีรูปแบบการดารงชีวิตแตกต่างกัน

1. ก่ อ นก่ อ สร้ า งโครงการ จะต้ อ งจั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้ รั บ เหมาเข้ า พบที่ อ ยู่ ติ ด
กับโครงการ และให้หมายเลข โ ท ร ศั พ ท์ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าพัก
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง
2. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากโครงการเข้ า พบ
อาคารข้างเคียงเป็น ประจา ตลอดระยะเวลา
ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ สอบถามถึ ง ผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ตลอดระยะเวลาการก่ อ สร้ า ง หาก
พบว่ามีเรื่องร้องเรียน จะต้อง ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาที่พบทันที

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

4. ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประกาศเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ด
โครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ เจ้าของ
โครงการ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ เบอร์
โทรศัพท์ (ต้องเป็น เบอร์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้
ตลอด 24 ชั่ ว โมง) องค์ ป ระกอบโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดาเนินการโครงการ
และข้อ ความแสดงการขออภัยที่ อ าจไม่ได้รั บ
ความสะดวก เนื่องจากการก่อสร้าง
5. จัดให้มีกล่อ งรับความคิดเห็นและรับเรื่อ ง
ร้ อ งเรี ย นที่ บ ริ เ วณป้ อ ม รปภ. ด้ า นหน้ า
โครงการ และตรวจสอบทุ ก วัน หากพบว่ า มี
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต้ อ งค้ น หาสาเหตุ แ ละแก้ ไ ข
ปัญหาที่พบได้ทันที

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

-

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

-

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

-

ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

-

เอกสารอ้างอิง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ซึ่ ง ในระหว่ า งการท างานอาจรบกวน
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนในชุ ม ชน
อาจเกิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนงาน
หรือกับคนในชุมชน หรืออาจเกิดจาก
ความประพฤติ คนงานที่ ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน เช่น การส่งเสียงดัง การลัก
ขโมย การเสพยาเสพติดเป็นต้น

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

6. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ปฏิบัติตามมาตรการกาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

7. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ดู แ ล โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
พื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
8. จัดทารั้วเมทัลชีท สูง 6 เมตร เพื่อแยก โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการออกจากพื้นที่ข้างเคียง ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และมีป้ายแสดงเขต ก่อสร้าง ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่ ตามที่มาตรการกาหนด
เกี่ยวข้องเข้าไป

-

รูปที่ 3-23

-

-

9. พิ จารณารับคนงานในท้ อ งถิ่ นเป็นอั นดั บ
แรก หรือรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้า
ทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
10. ออกกฎระเบี ย บการพั ก อาศั ย ภายใน
บ้านพักคนงานและ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ต าม
อย่างเคร่งครัดพร้อมกาหนด บ ท ล ง โ ท ษ ที่
ชัดเจน
11. จัด ให้มี หัวหน้ าคนงานคอยควบคุ ม ดูแ ล
คนงานและให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย่ า ง
เคร่งครัด เช่น
- ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต
- ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท
- ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และห้าม
มีไว้ในครอบครอง
- ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี
- ห้ามส่งเสียงดังหรือดื่มสุราหลัง 22.00 น.
- ห้ามทาลาย เคลื่อน ย้าย ดัดแปลง

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

-

-

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

12. ก าหนดบทลงโทษผู้ ฝ่ า ฝื น กฎระเบี ย บ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
อย่างชัดเจน
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
13. จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย รั บ ผิ ด ชอบทาง โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
กฎหมายต่อ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บุ ค คลภายนอก และแสดงส าเนาตาราง ตามที่มาตรการกาหนด
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ใ นที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
14. จั ด ให้ มี กิ จ กรรมสั น ทนาการระหว่ า ง โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
คนงานก่อสร้างเพื่อคลายความเครียดจากการ ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ท างาน และให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ใ นการอยู่ ตามที่มาตรการกาหนด
ร่วมกัน
15.ก าหนดให้ ผู้ รั บ เหมาจั ด พื้ น ที่ บ้ า นพั ก โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
คนงานตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคาร ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชั่วคราวสาหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรม ตามที่มาตรการกาหนด
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
16. จั ด ท ารั้ ว ทึ บ ล้ อ มรอบบริ เ วณบ้ า นพั ก
คนงานอย่างเป็นสัดส่วน ความสูงอย่างน้อย 2
เมตร
17. ภายในบริเวณบ้านพักคนงานจะต้องจัด
ให้มีห้อ งน้า –ห้อ งส้วม ลานซักล้าง และถัง
รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

รูปที่ 3-24

-

รูปที่ 3-25

-

รูปที่ 3-26
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

4.2 การสาธารณสุข
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

กิจกรรมการก่อ สร้า งภายในพื้น ที่
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง วั ส ดุ
ก่ อ สร้ า ง อาจท าให้ เ กิ ด การฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ น ละออง เสี ย งดั ง
ความสั่นสะเทือ น กลิ่นเหม็นจาก
ขยะมูล ฝอยและน้ าเสี ย และเป็ น
แหล่งของสัตว์พาหนะนาโรค เช่น
หนู แมลงสาบ แมลงวั น ยุ ง
เป็นต้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ การเกิดภูมิแพ้ฝุ่น
ระบบการได้ ยิ น รบกวนการ
พักผ่อน หรือสร้างความเดือดร้อน
ร าคาญของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้
แต่ จ ากการประเมิ น ปริ ม าณฝุ่ น
ละอองและสารมลพิ ษ ทางอากาศ
เสียง และความสั่นสะเทื อนเมื่อ มี
การก่อสร้างโครงการ พบว่าไม่เกิน
ค่ามาตรฐานฯ ที่กาหนด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

1. ก่ อ นด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง เจ้ า หน้ า ที่ จ าก
- ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร ก า ห น ด
ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
บริษัทผู้รับเหมาต้อ งเข้าแจ้งต่อ ผู้เข้าพักที่ อ ยู่
ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ติ ด ต่ อ กั บ โครงการได้ โ ดยตรง พร้ อ มแจ้ ง
กาหนดการงานเสาเข็ม โดยระบุวันช่วงเวลา
ให้ชัดเจน
2. จัดทารั้วเมทัลชีท สูง 6 เมตร และมีป้าย - ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น
แสดงเขต ก่อ สร้าง ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อ ง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เข้าไป

-

3. ขณะทาโครงการต้องทา Chain Link ยื่น
จากอาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหลน และย้าย
ตามไปทุก 2-3 ชั้น
4. จัดทาโครงการเหล็กโดยรอบตัวอาคาร ปิด
ขึงช่องว่างด้วยผ้าใบและมีที่ ยึดติด โครงสร้าง
อาคารในแต่ละชั้น

-

- ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด ปั จ จุ บั น

เอกสารอ้างอิง

-

รูปที่ 3-27

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตรการกาหนด

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

4.3 สุขภาพ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

การก่ อ สร้ า งมี ค นงานทั้ ง ที่ เ ป็ น
แรงงานคนไทยและแรงงานต่ า ง
ด้าว การอยู่อ าศัยของคนงานที่ไม่
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะหรื อ การที่ แ รงงาน
เป็ น คนต่า งด้ า วอาจเป็ นพาหะน า
โรคต่ า ง ๆ เช่ น ไวรั ส ตั บ อั ก เสบ
โรคเท้าช้าง เป็นต้น หรือโรคติดต่อ
อื่น ๆ ได้

1. จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพคนงานก่ อ สร้ า งก่ อ น
รับ เข้าท างานหากพบว่ามีอ าการป่วยด้วยโรคติดต่อ
ร้ายแรงให้รักษาตัวให้หายขาด ก่อนรับเข้าทางาน
2. จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพคนงานก่ อ สร้ า ง อย่ า ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทางาน

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด
3. จั ด อบรมและให้ ค าแนะน าคนงานในการดู แ ล โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
สุข อนามัย ของตนเอง เช่น รับ ประทานอาหารที่ ถู ก ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สุ ข ลั ก ษณะดื่ ม น้ าที่ ส ะอาด ช าระล้ า งร่ า งกายเป็ น สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด
ประจา เป็นต้น
4. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนด โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ไว้อย่างเคร่งครัด
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด
5. ก าหนดให้ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจั ด บ้ า นพั ก คนงาน โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ก่ อ สร้ า งให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน และแบบก่ อ สร้ า ง ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อาคารชั่วคราวสาหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
6. จั ด ให้ มี ห้ อ งน้ า-ห้ อ งส้ ว ม ลานซั ก ล้ า ง และถั ง โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
รองรั บ ขยะมู ล ฝอยอย่ า งเพี ย งพอ ภายในบริ เ วณ ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
บ้านพักคนงานกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด
และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้า นพั กคนงาน
ตลอดจนภายในห้อ งพักคนงานแต่ละห้อ งให้มีความ
สะอาด และก าหนดให้ ท าความสะอาดห้ อ งพั ก ทุ ก
สัปดาห์

ปัญหา/
อุปสรรคการ
แก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

4.4 สุนทรียภาพ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

บริ เ วณในรั ศมี 1 กิ โ ลเมตร รอบ
พื้ น ที่ โครงการไม่ พบว่ ามี แ หล่ ง
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้น
ทะเบียน จึงไม่มีผลกระทบ กิจกรรม
การก่อ สร้ าง และการกองวั สดุ และ
อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง อาจจะท าให้ เ กิ ด
ทัศนียภาพที่ไม่ดี

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.
1. จัดทารั้วเมทัลชีทสูง 6 เมตร

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ
- ปฏิบัติตามมาตรการกาหนด

2. จัดทาโครงเหล็ กโดยรอบตัว อาคาร ปิดขึ งช่อ งว่างด้ว ย โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ผ้าใบ และมีที่ยึดติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
3. จั ด ให้ มี ก ารวางแผนกองวั ส ดุ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการโดยรอบกองวัสดุเท่าที่จาเป็น

สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง

-

-

4. จัดให้พนักงานทาความสะอาดคอยกวาดเศษดินทรายที่ตก
บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียก
ตกหล่ น ต้ อ งท าความสะอาดโดยใช้ น้ าฉี ด และกวาดพื้ น ให้
สะอาดโดยทันที
5. จัดให้ มีม่านกั้น บริเวณทางเข้ า -ออกโครงการ เพื่อ ช่ว ย โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ปิ ด บั ง ไม่ ใ ห้ เ ห็ น ภาพเศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและภาพกิ จ กรรม ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
ก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด

-

6. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ร่วงหล่นลงบนถนน ทาให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ

-

-

สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกาหนด

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-1 ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง ความสูง 6 เมตร

รูปที่ 3-2 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 3-3 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ

รูปที่ 3-4 บริเวณปากทางเข้า – ออก ต้องปิดทึบ

รูปที่ 3-5 กองเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

รูปที่ 3-6 ระบบสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-7 ปิดขึงช่องว่างด้วยผ้าใบ

รูปที่ 3-8 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 3-9 ล้างทาความสะอาดถนน

รูปที่ 3-10 ทาความสะอาดล้อรถบรรทุก

รูปที่ 3-11 ทาความสะอาดคอยกวาดเศษดินทราย

รูปที่ 3-12 วิศวกรควบคุมงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-13 รูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่

รูปที่ 3-14 ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-15 ห้องส้วมคนงานที่ถูกหลักสุขาภิบาล

รูปที่ 3-16 มีรางระบายน้าชั่วคราว

รูปที่ 3-17 การขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 3-18 ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าออก

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-19 ทาความสะอาดถนนและฉีดพรมน้า

รูปที่ 3-21 กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ

รูปที่ 3-23 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-20 ถังขยะรองรับมูลฝอย

รูปที่ 3-22 มีถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-24 จัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐาน
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-25 รั้วทึบล้อมรอบบริเวณบ้านพัก

รูปที่ 3-26 ห้องน้า –ห้องส้วมบริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 3-27 กันเศษวัสดุร่วงหลน

รูปที่ 3-28 รางระบายน้าชั่วคราว

รูปที่ 3-29 ดูแลไม่ให้มีแอ่งน้าท่วม

รูปที่ 3-30 ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-31 จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล

รูปที่ 3-32 มาตรการฯด้านความปลอดภัยในการทางาน

รูปที่ 3-33 มาตรการฯด้านความปลอดภัยในการทางาน

รูปที่ 3-34 มาตรการฯด้านความปลอดภัยในการทางาน

รูปที่ 3-35 ป้ายกาชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-36 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานงาน

รูปที่ 3-37 รั้วกันฝุ่น

รูปที่ 3-38 พื้นที่เตรียมอุปกรณ์

รูปที่ 3-39 กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ

รูปที่ 3-40 กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-41 พื้นที่ไฟฟ้า
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-42 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-43 พื้นที่เก็บอุปกรณ์เหล็ก

รูปที่ 3-44 การทางานของคนงานก่อสร้าง

รูปที่ 3-45 การทาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-46 การทาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-47 ที่จอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-49 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-48 พื้นที่สาหรับจอดรถยนต์ไว้ภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-50 เศษวัสดุก่อสร้างมีการปิดคลุม
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บทที่ 4
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ
บริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด (ระยะการก่อสร้าง) ซึ่งระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ระดับ เสี ยง ความสั่ นสะเทือ น ดังนั้น ทางโครงการจึงได้ยึดถื อและปฏิบัติต ามมาตรการ โดยในช่วงเดือ น
กรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 ได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการมีรายละเอียดการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แสดงขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4.1-1 โครงการได้ทาการ
ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมขณะมีกิจกรรมการก่อสร้าง โดยทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับ
เสียง จานวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดังนี้
1) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 CO, NO2, SO2 และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ระดับเสียง ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทาฐานราก 2 เดือน
- ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งที่ผ่านระบบบาบัดน้าเสีย ทุกเดือน
 pH
 Temperature
 Biochemical Oxygen Demand
 Fat, Oil & Grease
 Suspended Solids
 Settleable Solids
 Total Dissolved Solids
 Total Kjeldahl Nitrogen
 Sulfide
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2) บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 CO, NO2, SO2 และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ระดับเสียง ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทาฐานราก 2 เดือน
แสดงตาแหน่งตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-1 ถึง
รูปที่ 4.1-8

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 4.1-1
ขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

3. คุณภาพน้าทิ้ง
บริเวณน้าทิ้งก่อนระบายออก
สู่ท่อระบายน้าสาธารณะ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ดัชนีที่วิเคราะห์
- Total Suspended Particulate
(TSP)
- Particulate Size Less Than 10
Micron (PM10)
- Carbon Monoxide
- Oxides of Nitrogen as Nitrogen
Dioxide
- Sulfur Dioxide
- Total Hydrocarbon

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
- Hi-Volume, Gravimetric Method

วันที่
ตรวจวัด
กรกฎาคมธันวาคม 2560

- PM10 Size Selective, Hi-Volume,
Gravimetric Method
- CO Non Dispersive Infrared Analyzer
- NOx Chemiluminescence Analyzer
- SO2 UV-Fluorescence Analyzer
- Gas Chromatography ระบบ Flame Ionization
Detection Method

- Leq 24 hrs Lmax Ldn L5
L10 L50 L90

- Integrated Sound Level Meter

 pH
 Temperature
 BiochemicalOxygen
Demand
 Fat, Oil & Grease
 Suspended Solids
 Settleable Solids
 Total Dissolved Solids
 Total Kjeldahl Nitrogen
 Sulfide

Electrometric Method
Thermometer
Azide Modification
Partition & Gravimetric
AWWA, Part 2540 D. (Dried at 103-105 oC)
Gravimetric Method
AWWA, Part 2540 C. (Dried at 103-105 oC)
Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
ZnS Precipitation Iodometric

กรกฎาคมธันวาคม 2560
กรกฎาคมธันวาคม 2560
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รูปที่ 4.1-1
จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รูปที่ 4.1-2
รูปประกอบการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

กิจกรรมการก่อสร้าง

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณวิทยาลัยฯ
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4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดาเนินการตามวิธีที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกาหนดโดย
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ และตามวิธี การสากลที่ย อมรับ ทั่ว ไปคื อ US.EPA. หรือ APHA
Intersociety Committee; Method of Air Sample and Analysis มีรายละเอียดดังนี้
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี
High-Volume Air Sampler (Hi-vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber
Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ
55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละออง (TSP) จะติดบนแผ่นกรอง และนาไปวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric Method การคานวณหาปริมาณฝุ่นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24
ชั่วโมง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10)
เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น
Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศ
จะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
จะติดบนแผ่นกรอง และนาไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric Method ในห้องปฏิบัติการโดยมีขั้นตอน
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ TSP ผลการวิเ คราะห์แสดงเป็นค่ าเฉลี่ ย 24 ชั่ว โมง มีหน่ว ยเป็นมิล ลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
3) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) (Carbon Monoxide) เก็บตัวอย่างและตรวจวัด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือ
ตรวจวัดแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง
มีหน่วยเป็น ppm
4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) เก็บตัวอย่าง
และตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้เครื่อง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึ่งเป็นระบบ
เครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการให้ก๊าซโอโซนทาปฏิกิริยากับก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งถูก
เปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาว
คลื่นสูงกว่า 600 นาโนมิเตอร์ ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น ppb
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (Sulfur Dioxide) เก็บตัวอย่างและตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์โดยใช้เครื่อง SO2 UV-Fluorescence Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
โดยอาศัยหลักการให้แสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) ทาปฏิกิริยากับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และวั ดความ
เข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้นด้วย Photomultiplier Tube กับวงจรอิเล็คทรอนิคส์ ผลการตรวจวัด
เป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น ppb
6) ไฮโดรคาร์บอน (THC) (Total Hydrocarbon) เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Pump ปรับ
อัตราการไหลอากาศ 0.01 ลิตรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และทาการวิเคราะห์โดยเครื่อง Gas
Chromatography ระบบ Flame Ionization Detection Method มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(mg/m3)
4.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
การตรวจวัดระดับเสียงจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยวิธีการตรวจวัดระดับเสียง ในบรรยากาศ เฉลี่ย
24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) จะใช้วิธีมาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิค
ไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission; ICE) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด
Intregrated Sound Level Meter ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมง (Leq 1 hr) และบันทึกระดับเสียง
ได้ต่อเนื่อง สามารถอ่าน คานวณ และรายงานผลได้ในลักษณะของ Leq ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง Leq Lmax และ Ldn ในช่วงเวลาแต่ละวัน L5 L10 L50 และ L90 ในช่วงเวลาแต่ละวัน
4.2.3 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ใช้เครื่องมือตรวจวัด รุ่น Minimate ของประเทศแคนาดา
ทาการบันทึกข้อมูลของคลื่นความสั่นสะเทือน ซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ชนิด Triaxial
มีความเที่ยงตรงสูง ได้มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะสาหรับการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนในภาคสนาม เลือกจุดตรวจวัดที่เป็นพื้นราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความ
สั่นสะเทือนได้ดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่อง
วิเคราะห์คลื่นและความถี่ที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในระดับ 0.254
มิลลิเมตร/วินาที หรือสูงกว่า เครื่องจะทาการบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
ในหน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical) แนวนอน (Longitudinal)
หรื อ แนวขวาง (Transverse) ความถี่ ของคลื่ น และเวลาที่ เ กิ ดคลื่ นความสั่ น สะเทือ น ไว้เ ป็น เหตุ การณ์
ในหน่วยความจาหลั กของเครื่อ ง โดยที่สามารถเก็บข้อมูลของเหตุการณ์ได้สู งสุ ดถึ ง 300 เหตุการณ์ใ น
หน่วยความจาหลัก
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง จานวน 2 สถานี
ได้แก่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ระหว่างเดือนกรกฎาคมเดือนธันวาคม 2560 เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ สรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้
สรุปได้ดังนี้
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในเดือนกรกฎาคมเดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.012-0.293 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อ เทียบกับมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม
ในบรรยากาศโดยทั่วไปต้องมีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริเ วณวิทยาลั ยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวมในเดือ น
กรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.015-0.077 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับ
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.
2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปต้องมีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่น
ละอองบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10 :
PM10)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.015-0.103 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24
(พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้น
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ของฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่ ว ไปต้อ งมี ค่ าไม่เ กิ น 0.120 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 พบว่ามีค่าระหว่าง 0.008-0.035 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณ
ความเข้ มข้ น ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เ กิ น 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่ ว ไปต้อ งมี ค่ า ไม่เ กิน 0.120
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยา มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 4.3-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยา

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด

ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60

3

ปริมาณฝุ่นละออง (mg/m )
TSP
PM10

0.055
0.038
0.293
0.012
0.055
0.062
0.043
0.077
0.059
0.044
0.028
0.015
0.330

0.024
0.025
0.103
0.085
0.022
0.015
0.009
0.024
0.023
0.035
0.012
0.008
0.120

ไฮโดรคาร์บอน
(mg/m3)

ND
ND
3.42
3.02
0.82
0.95
ND
ND
1.22
1.17
0.09
0.08
-

ดัชนีคุณภาพอากาศ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (mg/m3)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3)
8 hr-Avg.
1 hr-Max.
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

1.561
1.365
1.580
1.420
1.090
1.470
0.740
0.601
0.130
0.270
0.054
0.330
10.26

1.833
1.718
2.180
1.830
1.720
1.830
1.031
0.916
0.340
1.150
1.150
0.690
34.2

0.001
0.002
0.017
0.012
0.007
0.005
0.001
0.001
0.007
0.008
0.006
0.004
-

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

0.001
0.002
0.020
0.015
0.008
0.007
0.001
0.004
0.010
0.011
0.007
0.005
0.32

0.011
0.011
0.004
0.008
0.006
0.004
0.001
0.001
0.001
0.001
0.004
0.006
0.30

0.012
0.012
0.007
0.009
0.007
0.005
0.002
0.002
0.001
0.002
0.006
0.008
0.78

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ND = NOT Detected

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

พื้นที่ก่อสร้าง

ธ.ค.-60

วิทยาลัย

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60
พื้นที่ก่อสร้าง

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

วิทยาลัย

รูปที่ 4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พื้นที่ก่อสร้าง

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

วิทยาลัย

รูปที่ 4.3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ไฮโดรคาร์บอน (THC)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
35.000
30.000

mg/m3

25.000
20.000

15.000
10.000
5.000
0.000

ก.ค.-60

ส.ค.-60

Std.Co2 = 34 mg/m3

ก.ย.-60
บริเวณพื้นที่โครงการ

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

วิทยาลัย

รูปที่ 4.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO2)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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mg/m3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

บริเวณพื้นที่โครงการ

Std.NO3 = 0.32

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

วิทยาลัย

รูปที่ 4.3-5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

0.7

mg/m3

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0
ก.ค.-60

Std.SO3 = 0.78

ส.ค.-60

ก.ย.-60
บริเวณพื้นที่โครงการ

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

วิทยาลัย

รูปที่ 4.3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่ว ไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อ เนื่อง จานวน 2 สถานี
ตรวจวัด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 โดยมีดัชนีตรวจวัดประกอบด้วย ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hrs.),
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5, 10, 50 และ 90 (L5, L10, L50 และ L90) ผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-2 และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-8 สรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จากผลการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม
2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 63.10-68.80 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่า
ระหว่าง 85.80-113.10 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดระดับให้เสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และกาหนดระดับเสียงสูงสุดต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบว่า
ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพั ทยา จากผลการตรวจวัด ในเดือนกรกฎาคมเดือนธันวาคม 2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 55.40-60.80 เดซิเบล(เอ) และระดับ
เสียงสูงสุด มีค่าระหว่าง 78.80-93.50 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดระดับให้
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และกาหนดระดับเสียงสูงสุดต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิ
เบล(เอ) พบว่า ระดับเสียงบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

บริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60

Leq

ผลการตรวจวัด dB(A)2/
Lmax

Ldn

60.60
63.10
68.80
64.30
66.20
63.80
56.50
57.60
58.50
60.80
57.20
55.40

88.60
85.80
113.10
93.80
92.10
88.90
78.80
79.90
93.50
90.30
81.90
79.40

65.80
69.20
76.30
72.00
74.50
71.0
62.20
63.30
65.40
68.50
64.40
61.70

70

115

-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

บริเวณพื้นที่โครงการ

ธ.ค.-60
บริเวณวิทยาลัย

รูปที่ 4.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

บริเวณพื้นที่โครงการ

ธ.ค.-60
วิทยาลัย

รูปที่ 4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

4.3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
4.3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือน
ธันวาคม 2560 บริเวณน้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ โดยมีดัชนีที่ทาการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ตะกอนหนัก
(Settleable Solide) ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended
Solids) ปริมาณของแข็งละลายน้าทั้งหมด (Total dissolved solid) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และ
ซัลไฟด์ (Sulfide) แสดงดังตารางที่ 4.3-3 และรูปที่ 4.3-9 ถึงรูปที่ 4.3-17 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) พบว่า คุณภาพน้าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ตารางที่ 4.3-3
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

เดือนที่ตรวจวัด2/

ผลการตรวจวัด
Oil &
Settleables
Grease
Solids (mg/l)
(mg/l)

pH

Temp.
(oC)

BOD
(mg/l)

ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60

7.2
7.9
6.5
7.1
7.5
6.6

25.9
28.9
27.9
27.5
28.3
27.7

4
5
2
2
2
2

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

มาตรฐาน1/

5.0-9.0

-

<20

<0.5

SS
(mg/l)

TDS
(mg/l)

TKN
(mg/l)

Sulfide
(mg/l)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

35.5
36.6
2.0
3.0
4.0
2.0

355
351
240
285
245
220

4.01
3.55
1.96
1.77
1.44
3.36

<20

<40

<500

<35

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

1/

หมายเหตุ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
2. 2/ ใบรายงานผลการแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน
3. ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-10 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ (Temperature)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-11 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleables Solids)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

รูปที่ 4.3-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์
แลนด์ 2004 จากัด (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
พบว่า โครงการอยู่ในช่วงเคลียร์พื้นที่และงานฐานราก และได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ
กาหนดได้เป็นส่วนใหญ่ และการดาเนินงานของโครงการไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
แสดงให้เห็นความตระหนักถึงการให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ สามารถ
สรุปผลการตรวจวัดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
5.1 คุณภาพอากาศ
จากผลสรุปของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง
รวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ทาการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และค่าที่ตรวจวัดได้ ผลการตรวจวัดทุกเดือน (ทั้ง TSP และ PM10) มีค่าค่อนข้างต่า ทั้งนี้อาจเป็น
ผลจากที่ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงทาให้ไม่มีผลกระทบของฝุ่นจากการก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมีค่าแตกต่างจากช่วงที่ตรวจวัดได้ เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน กิจกรรมของ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เป็นต้น
5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
จากผลสรุปของการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปภายในพื้นที่โครงการ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ต่อเนื่อง ระหว่างมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ พบว่า มีค่าผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็
ตาม ทางโครงการจะทาการติดตามตรวจวัดระดับเสียงต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการก่อสร้างเพื่อเฝ้า
ระวังผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน และในระยะดาเนินการควรมีการควบคุมความเร็วรถที่แล่นในโครงการ
และขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยมิให้ส่งเสียงดังเพื่อป้องกันลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อชุมชนที่
อยู่ใกล้เคียง
5.3 คุณภาพน้้าทิ้ง
จากผลสรุป ของการตรวจวิเ คราะห์คุ ณภาพทิ้ง พบว่ าทุก ดั ชนีคุ ณ ภาพน้ าทิ้งที่ ทาการตรวจ
วิเคราะห์ มีค่ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม (พ.ศ.2548) เรื่อ ง กาหนดมาตรฐานควบคุ มการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) อย่างไรก็ตาม ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จน้าทิ้งที่เกิดจากการ
ก่อสร้างจะหมดไป แต่จะมีน้าทิ้งที่เกิดจากผู้พักอาศัยในระยะดาเนินการ ซึ่งจะมีการบาบัดตามขั้นตอนต่อไป
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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