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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมา
โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด ตั้งอยูที่ถนนซอยสุขุมวิท 31 (ถนนซอยทวีสุข )
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น (ชั้นใตดิน 2 ชั้น ) จํานวน 2 อาคาร มีหองชุด
ทั้งสิ้น 168 หอง เริ่มดําเนินการชวงเดือน เมษายน 2554 ซึ่งไดรับมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จากสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/9326 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ดังนั้น เพื่อจะ
ตระหนักถึงการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม บริษัท ไซมีส แอสเสท จํากัด จึงมอบหมายใหบริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด ซึ่ง เปน
นิติบุคคลและหองปฎิบัติการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุต สาหกรรม เลขที่ ว-152 กระทรวงอุตสาหกรรม
เปนผูดําเนินการติดตามการดําเนินงานดังกลาวและจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
สํ า หรั บ รายงานผลการปฎิ บั ติ ต ามาตรการป อ งกั น และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และ มาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด ฉบับประจําเดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2555
เปนรายงาน ฉบับที่ 2 ของโครงการ ซึ่งอยูในชวงการกอสราง
1.2

ที่ตั้งโครงการ
โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด ตั้งอยูที่ถนนซอยสุขุมวิท 31 (ถนนซอยทวีสุข )
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริเวณใกลเคียงจะเปนอาคารตาง ๆ และโรงเรียนนานาชาติ แองโกลสิงคโปร
1.3

รายละเอียดโครงการ
- กําลังดําเนินการกอสราง
โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM หรือ โครงการอาคารชุดพักอาศัยไซมิสจอยญาคอนโดมิเนียม
มีรายละเอียดดังนี้
ใบอนุญาตกอสรางเลขที่
129/2554 ลว. 7 เม.ย.2554
การกอสรางอาคารชนิด
อาคารชุดอาศัย 7 ชั้น 2 อาคาร มีชั้นใตดิน 2 ชั้น
เจาของอาคาร
บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด
ผูบริหารโครงการ
บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด
PROJECT MANAGER
SIAMESE ASSET CO.,LTD
ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม
บริษัท สถาปนิก สมดุล จํากัด
ARCHITECTDESIGNER
SOMDOON ARCHITECTS LTD.
ผูออกแบบงานโครงสราง
บริษัท ฤทธา จํากัด
STRUCTURAL & CIVIL DESIGNER
RITTA CO.,LTD.
ผูออกแบบระบบงาน
บริษัท ฤทธา จํากัด
MECHANICAL & ELECTRIC DESIGNER
RITTA CO.,LTD.
ผูรับเหมางานโครงสรางสถาปตยและงานระบบ
บริษัท ฤทธา จํากัด
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- กําลังดําเนินการกอสราง (ตอ)
MAIN CONTRACTOR
ผูควบคุมงานสถาปตยกรรม
ผูควบคุมงานโครงสราง
เริ่มดําเนินการกอสราง
กําหนดแลวเสร็จ
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RITTA CO.,LTD
นายสุชาติ บรรณปญญา สสถ.2324
นายศวัส ทีฆรัชดธนกุล สย.8178
8 เมษายน 2554
1 ตุลาคม 2555
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1. ชวงการกอสราง
1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอม ,
ทางกายภาพ
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

สภาพพื้นที่โครงการปจจุบันปนพื้นที่วาง ซึ่งระดับดินของพื1.้นที่
ที่อยูสูงกวาระดับถนนซอยทวีสุขประมาณ +0.75 เมตร ทั้งนี้
ในการก อ สร า งโครงการจะปรั บ ถมพื้ น ที่ ใ ห สู ง ขึ้ น จากเดิ ม
ประมาณ 0.1 เมตร ทําใหระดับดินภายในโครงการอยูสูงจาก
ถนนซอยทวีสุขที่ระดับ +0.85 เมตร ซึ่งไมแตกตางจากเดิมมาก2.
นักและเปนระดับเดียวกับพื้นที่ขางเคียง สวนการขุดดินนั้นจะมี
การขุ ด ดิ น เพื่ อ ทํ า ฐานราก ก อ สร า งชั้ น ใต ดิ น และวางระบบ3.
สาธารณูปโภคตาง ๆ ซึ่งอาจมีผลทําใหลักษณะภูมิประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบางแตไมมาก และผลกระทบดังกลาวจะเปน
ผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในชวงกอสรางเทานั้น ดังนั้น จึงถื อได
วากิจกรรมในชวงกอสรางจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอ
สภาพภูมิประเทศ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

1. จัดทํารั้วทึบโดยแนวเขตที่ดิน ความสูง 3 เมตร และขึงผาใบ ภาพที่ 1 ภาพรั้วโดยรอบ
สู ง ขึ้ น ไปอี ก 3 เมตร เพื่ อ กั้ น ขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการอย า งเป น ในการปฏิบัติตาม
สัดสวน
มาตรการ
2. ดูแลบริเวณพื้นที่กอสรางใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย

ภาพที่ 2,3 ภาพบริเวณ
ทั่วไปของพืน้ ที่กอสราง
3. ติ ด ป า ยประกาศบริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า ง รวมทั้ ง ระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู ภาพที่ 4 รูปปายประกาศ
หมายเลขโทรศัพท หรือสถานที่ที่สามารถติดตอไดของเจาของ การกอสราง
โครงการเพื่อรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ

www. Healthenvi.com

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
1.1.2 คุณภาพอากาศ
1) ฝุนละออง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ผลกระทบดานฝุนละอองจะเกิดขึ้นจากการกอสรางอาคาร
ระบบสาธารณูปโภคและการใชเครื่องมือกลหนัก โดยมี
ปริมาณฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมระหวางการกอสราง
ประมาณ 0.012 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนปริมาณที่มึค่ํา
ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไวเทากับ 0.33
มิลลิกรัม / ลูกบาศกเมตร

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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1. จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดนิ ความสูง 3 เมตร และขึงผาใบ
สูงขึ้นไปอีก 3 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการอยางเปน
สัดสวนและปองกันฝุนละอองฟุงกระจายไปยังพืน้ ทีข่ างเคียง
2. ติดตั้งผาใบทึบกันฝุนรอบแตละอาคาร เพื่อปองกันฝุนละออง
ฟุงกระจายไปยังอาคารขางเคียง
3. กําหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใชขนสงดิน และวัสดุ
อุปกรณกอสรางใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
4. ใชผาคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงดินและวัดสุกอสราง เพื่อ
ปองกันการรวงหลนลงบนถนนที่ใชเปนเสนทางขนสง

เอกสารอางอิง
ภาพที่ 32 รั้วสังกะสีทึบ
ความสูง 3 เมตร
ภาพที่ 22 การขึงผาคลุมรอบ
เขตกอสราง
ภาพที่ 5 การติดปายจํากัด
ความเร็ว
ภาพที่ 10 รถบรรทุกขนสง
ดินและวัสดุกอสรางที่มีผา
คลุมกันวัสดุรวงหลน
ภาพที่ 11 ฉีดพรมน้ํากันฝุน
ในการกอสราง

5. ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่มําใหเกิดฝุน
อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการกอสราง
6. การกระทําใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดมลภาวะ ตองจัดทําในพื้นที่ที่
คลุมผาใบหรือในหองที่มีหลังคา และผนังปดดานขางอีก 3
ดาน
7. จัดใหมีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่กอสราง โดยกอง
วัสดุ เทาที่จําเปน
8. ใชเทคนิคการกอสรางเปนระบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มี
การหลอคอนกรีตในพื้นที่กอสรางใหนอยที่สุด
9. บริเวณปากทาง เขา – ออก ตองปดทึบตลอดเวลาเปดเฉพาะเมื่อ ภาพที่ 7
มีรถ เขา – ออก และตองรักษาพื้นผิวใหสะอาดปราศจากเศษ
- รูปปากทางเขา - ออกที่เปด
หิน ดิน ทรายหรือฝุน ตกคางจนการกอสรางแลวเสร็จ
เฉพาะรถ เขา - ออก
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ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

10.ในการกองวัสดุที่มีฝุนหรือเศษวัสดุที่เหลือใช ตองปดหรือคลุม
ดวยผาใบใหมิดชิด

-
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11. ไมกองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใชไวหนางานเปนระยะ
เวลานานโดยจัดใหมีรถบรรทุกมารับไปกําจัด
12. ทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกจากโครงการ
โดยทําเปนบอลางรถมีเหล็กรูปสามเหลี่ยมทั้งทาง
ขึ้น – ลง เพื่อขูดดินจากลอรถในชวงกอสรางโครงการ
13. จัดใหมีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลน
บริเวณดานหนาโครงการ และบริเวณใกลเคียง โดยใน
กรณีที่มีเศษดินเปยกตกหลนตองทําความสะอาดโดยใช
น้ําฉีดและกวาดพื้นใหสะอาดโดยทันที
14. จัดหาแผนเหล็กอยางหนาปูบริเวณภายในพื้นที่
โครงการที่จะมีรถวิ่งผานเพื่อปองกันรถจมโคลน
ในชวงฝนตก
15. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยามดานหนา
โครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบวามี
เรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียน
ตองดําเนินการแกไขทันที

Health & Envitech Co., Ltd.
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ภาพที่ 9 รูปการทําความ
สะอาดรถบรรทุก
ภาพที่ 11 ฉีดพรมน้ําที่
บริเวณเกิดฝุน ในการ
กอสราง
ภาพที่ 8 รูปภาพการติดตั้ง
กลองรับความคิดเห็นตรา
หนาโครงการ
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM

.

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

16. จัดจางผูรับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดใหมีบริษัท ควบคุม
งานกอสรางใหปฎิบัติตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบอยาง
เครงครัด
17. ขนสงดินโดยใชรถบรรทุก 6 ลอ และใชผาใบคลุมรถบรรทุก
ที่ใช ขนสงดิน วัสดุกอสราง หิน ทราย เพื่อปองกันการรวง
หลนบนถนน
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\
2 ) มลพิษทางอากาศ
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มลพิษทางอากาศที่เกิดในชวงกอสรางโครงการ สวนมากเกิด
จากทอไอเสียของเครื่องจักรกลตาง ๆ ซึ่งปลอยคารบอนมอน
นอกไซด (CO) สารไฮโดรคาร บ อน (HC) ออกไซด ข อง
ไนโตรเจน (NOx) ออกไซด ข องซั ล เฟอร (SOx) ฝุ น ละออง
(TSP) และสารประกอบอัลดีไฮต (RCHO) จากทอไอเสียของ
เครื่องจักรกลขณะปฎิบัติงาน ซึ่งผลกระทบจะอยูในระดับที่
ยอมรับไดเนื่องจากการทํางานของเครื่องจักรตาง ๆ ไมทํางาน
ทั้งวันและไมไดทํางานพรอมกันทั้งหมด

เอกสารอางอิง
ภาพที่ 10
- รูปการใชผาใบคลุม
รถบรรทุกขณะขนสงวัสดุ

- มีการควบคุมใหรถดับ
18. ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสงดิน วัสดุ
เครือ่ งยนตหากไมได
กอสรางและอื่น ๆ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิด
ปฎิบตั ิงาน
มลพิษ
1. ไมติดเครื่องยนตไวขณะที่ไมไดปฎิบัติงาน
2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใชในการทํางานอยูเสมอ
3. ตรวจสอบเครื่ อ งยนต ข องรถที่ ใ ช ใ นการขนส ง ดิ น วั ส ดุ
กอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
1.1.3 เสียง
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

กิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังจะมาจากการทําฐานราก โดยจากการ 1. จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน ความสูง 3 เมตร และขึงผาใบ
สูงขึ้นไปอีก 3 เมตร ซึ่งจะชวยลดระดับเสียงลงไดประมาณ 18
ประเมินพบวา ระดับเสียงที่ผูอยูอาศัยใกลเคียงไดรับจะอยูในชวง
dB(A)
75-91 dB(A) ซึ่งมีคาไมเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24
ชั่ ว โมง (70 dB(A)) อย า งไรก็ ต าม โครงการต อ งกํ า หนดให มี 2. กําหนดชวงเวลาการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังตั้งแตเวลา
08.00-17.00 น..เทานั้น และไมทํากิจกรรมกอสรางที่กอใหเกิด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เสียงดังในวันอาทิตย แตหากมีกิจกรรมการกอสรางที่ตอเนื่อง
และเกินชวงเวลาตองแจงผูที่อยูอาศัยขางเคียงใหทราบลวงหนา
3. กอสรางโครงการโดยใชเสาเข็มเจาะ เพื่อปองกันผลกระทบตอ
ผูอยูใกลเคียง
4. จัดทําโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปดขึงชองวางดวย
ผาใบทึบและยึดติดบนโครงสรางอาคารในแตละชั้นเพื่อ
ปองกันผลกระทบดานเสียง
5. ไมทํากิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมกันในเวลา
เดียวกัน
6. ลดจํานวนของเครื่องจักรกลที่ใชงานในบริเวณที่อยูใกลเคียง
กัน
7. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการกอสรางที่กอใหเกิดเสียง
รบกวนนอยที่สุด
8. อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปนครั้งคราวใหดับ
เครื่องหรือเบาเครืองลงระหวางการพัก
9. ใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดีเทานั้น และ
ตองไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอในระหวางการกอสราง

เอกสารอางอิง
ภาพที่ 22 การขึงผาคลุมรอบ
เขตกอสราง
- เอกสารการบํารุงรักษา
เครื่องมือ
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
10. ใชน้ํามันหลอลืน่ ชวยลดการเสียดสีระหวางชิ้นสวนของ
เครื่องจักร

เอกสารอางอิง
-
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11. ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็วเกินไป
12. ควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดัง
13. จัดพืน้ ที่เฉพาะในการทํากิจกรรม เชน การเชื่อม เปนตน
ใหกระทําในหองที่มิดชิดและอยูหางจากพื้นทีท่ ี่มีผูอยูอาศัย
มากที่สุด และบริเวณที่จัดทําในพื้นที่แตละชั้นใหติดตัง้ แผน
กั้นเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนยาย ไดทั้ง 3 ดาน เพื่อปองกัน
ผลกระทบดานเสียงรบกวน ทั้งนี้ การติดตัง้ แผนกั้นเสียง
ชั่วคราวดังกลาว ซึ่งถือวาเปน Noise Barriers ชนิดหนึ่งจะ
สามารถลดเสียงลงได 30 dB(A)
14. ไมใหมีกจิ กรรมการกอสรางที่อาจกอใหเกิดเสียงดัง เชน การ
ตัดเหล็ก เจียร ไส กลึง การตัดกระเบื้อง การบัดกรี เปนตน
โดยใหจดั ทําในโรงงานภายนอกแลวจึงขนสงมาประกอบ
ภายในพื้นที่กอสราง
15. ติดตัง้ กลองรับความคิดเห็นทีบ่ ริเวณปอมยามดานหนา
ภาพที่ 8 กลองรับความ
โครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบวามี
คิดเห็นบริเวณปอมยามหนา
เรื่องรองเรียนตองดําเนินการแกไขทันที
โครงการ
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1.1.4 ความสั่นสะเทือน
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โครงการจะกอสรางอาคารโดยใชเสาเข็มเจาะทั้งหมด ซึ่ง
ผลกระทบดานความสั่นสะเทือนอาจเกิดขึน้ ในขั้นตอนของการ
ถอนปอกเหล็กชั่วคราวซึ่งตองมีมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
16. จัดจางผูรบั เหมาที่มคี ุณภาพตลอดจนจัดใหมีบริษทั ควบคุม
งานกอสรางใหปฎิบัตติ ามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการเห็นชอบอยาง
เครงครัด
1. กอนกอสรางโครงการตองจัดใหมีเจาหนาที่จากบริษัท
ผูรับเหมาเขาพบผูทตี่ ิดอยูกับโครงการ และใหหมายเลข
โทรศัพทของเจาหนาที่ ควบคุมงานกอสรางเพื่อใหสามารถ
ติดตอกับโครงการไดโดยตรง
2. กําหนดชวงเวลาการกอสรางฐานราก ในชวงเวลา 8.00 - 17.00 น.
เทานั้น

เอกสารอางอิง

--

-

3. จัดใหมีวศิ วกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด และ ควบคุมการ
กอสรางใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และสงผลกระทบตอ
ขางเคียงนอยที่สุด

-

4. จัดใหมนี โยบายในการรับผิดชอบและชดใชความเสียหายที่
เกิดขึ้นหากมีบคุ คลใดไดรบั ผลกระทบจากการกอสรางโครงการ
โดยเขาไปแกไขและใหความชวยเหลือในทันที
5. นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการในทีท่ ี่สามารถมองเห็นไดงาย

-

-
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1.1.5 การพังทลายของดิน
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

6. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นทีบ่ ริเวณปอมยามดานหนาโครงการ
เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียนตอง
ดําเนินการแกไขทันที
การพังทลายของดินในชวงการกอสราง จะเกิดขึ้นจากการขุดเปด 1. ทํากําแพงกันดินโดยรอบพื้นที่กอสราง โดยใช Cement Column
หนาดินเพื่อทําฐานราก กอสรางชั้นใตดิน และงานระบบที่ฝงอยู
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 60-70 เซนติเมตร ซึ่งติดตั้งโดยการเจาะ
ใต ดิ น เช น ถั ง เก็ บ น้ํ า ใต ดิ น ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เป น ต น ซึ่ ง
ดิน ดวยระบบ Water Jet จนถึงระดับที่ตองการ แลวฉีดน้ํา
โครงการตองมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
Cement ลงที่ระดับกนหลุมไลขึ้นมาจนถึงระดับผิวดิน
2. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยามดานหนาโครงการ
เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียนที่
อาจเกิดขึ้น หากพบวามีเรื่องรองเรียน ตองดําเนินการแกไขทันที
3. นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ มาติดไวบริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่
สามารถมองเห็นไดงาย
4. จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด และควบคุมการ
กอสรางใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และสงผลกระทบตอ
ขางเคียงนอยที่สุด

เอกสารอางอิง
ภาพที่ 8 กลองรับความ
คิดเห็นบริเวณปอมยามหนา
โครงการ
ภาพที่ 17 รูปกําแพงกั้นดิน

ภาพที่ 8 กลองรับความ
คิดเห็นบริเวณปอมยามหนา
โครงการ
-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
1.1.6 คุณภาพน้ํา

หนา 1-11

1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสรางปริมาณ 5.6 ลูกบาศกเมตร / วัน 1. จัดใหมหี องสวมชาย – หญิง สําหรับคนงานกอสรางไวที่บริเวณ
จะได รั บการบํ าบั ด ก อนระบายออกสูภายนอกโครงการ โดย
พื้นที่วางภายนอกทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ
โครงการจะใชถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 1
(พืน้ ที่เชา) จํานวน 11 หองและบําบัดน้ําเสียดวยระบบบําบัดน้ํา
ถัง ออกแบบใหรองรับน้ําเสียได 8 ลูกบาศกเมตร/วัน บําบัดน้ําเสีย
เสียแบบสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ซึ่งสามารถรองรับน้ํา เสียได
จากคนงานใหมีคา BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กอนระบาย
8 ลูกบาศกเมตร/วัน บําบัดน้าํ เสียจากคนงานใหมคี า BOD
ออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 31 ตอไป ซึ่งโครงการ
ในน้ําทิ้งไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
มิไดระบายน้ําแหลงน้ําผิวดิน ดัง นั้น การกอสรางโครงการจะไม
2. ระบายน้ําทิ้งที่ผา นการบําบัดแลวลงสูทอระบายน้ําริมถนนซอย
สงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอคุณภาพน้ํา
สุขุมวิท 31 ไมระบายลงสูแหลงน้ําผิวโดยตรง
สภาพแวดล อ มโดยทั่ ว ไปบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการและบริ เ วณ - ดําเนินการตามมาตรการการปองกัน/ลดผลกระทบ ตอ
โดยรอบสวนใหญประกอบดวย บานพักอาศัย อาคารพักอาศัยรวม
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ
แบบใหเชา อาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน และสถานศึกษา เปน
เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ํา และ
ต น สํ า หรั บ บริ เ วณที่ ถั ด เข า ไปจากโครงการจนสุ ด ถนนซอย
คุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด เพื่อไม
ประกอบดวย บานพักอาศัย อาคารสํานักงาน และพื้นที่วางรอการ
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพ
ใชประโยชน เปนตน จัดไดวาเปนระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง
อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพัวทลายของดิน คุณภาพ
(Urban Ecology) และไมพบวามีทรัพยากรทางชีวภาพที่สําคัญทาง
น้ํา และคุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด
เศรษฐกิจ หรือควรคาแกการอนุรักษแตอยางใด ดังนั้น การเกิดขึ้น
เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
ของโครงการจึ ง ไม ส ง ผลกระทบที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ ทรั พ ยากร
สิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ

เอกสารอางอิง
ภาพที่ 15 บ า นพั ก คนงาน
ภาพที่ 20 ห องสุขาที่ใชใ น
โครงการ
ภาพที่ 29 ห องสุขาที่ใช ใ น
โครงการ

- มีการตรวจวัดการ
สั่นสะเทือน รายงานอยูใน
เลม 1 เรียบรอยแลว
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
1.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
1.3.1 น้ําใช

หนา 1-12
1.3.2 การบําบัดน้ําเสีย
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ในช ว งก อ สร า งโครงการมี ค วามต อ งการน้ํ า ใช ป ริ ม าณ 12 1. จัดใหมีการสํารองน้ําใชอยางนอย 12 ลูกบาศกเมตร/วัน สํารอง
ลูก บาศก เมตร/วัน ซึ่ งการประปานครหลวง สํ านั ก งานประปา น้ําไดอยางนอย 1 วัน
สาขาสขุ ม วิ ท สามารถให บ ริ ก ารน้ํ า ในเขตพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารได 2. กําชับใหคนงานใชน้ําอยางประหยัด
เพี ย งพอ แต ไ ม เ พี ย งพอที่ จ ะจ า ยให กั บ โครงการซึ่ ง จากการ 3. ตรวจดูจดุ รั่วซึมของระบบทอน้ําและถังเก็บน้ํา หากพบใหรบี
ประสานกั บ สํ า นั ก งานประปาสาขาสุ ขุ ม วิ ท ได รั บ แจ ง ว า จะ
ทําการแกไขโดยดวน
ประสานไปยังโรงผลิตน้ําบางเขน เพื่อขอใหเพิ่มกําลังการจายน้ํา
ใหสามารถรองรับไดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการใชน้ําอยาง
คุมคาและไมสงผลกระทบตอผูใชน้ําเดิม โครงการตองกําหนดให
มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว

เอกสารอางอิง
ภาพที่ 18 น้ําใชในโครงการ
-

น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสรางปริมาณ 5.6 ลูกบาศกเมตร/วัน 1. จัดใหมีหองสวมชาย – หญิง สําหรับคนงานกอสรางไวที่
ภาพที่ 29 หองสุขาที่ใชใน
ตองไดรั บการบํา บัด กอนระบายออกสูภายนอกโครงการ เพื่ อ
บริเวณพื้นที่วางภายนอกทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่
โครงการ
ไม ใ หสง ผลกระทบทั้ งในเรื่อ งกลิ่น รบกวนและการเป นแหล ง
โครงการ (พื้นที่เชา) จํานวน 11 หอง และบําบัดน้ําเสียดวยระบบ
แพรกระจายของโรคตาง ๆ
บําบัดน้ําเสียแบบสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ซึ่งสามารถรองรับน้ํา
เสียได 8 ลูกบาศกเมตร/วัน บําบัดน้ําเสียจากคนงานใหมีคา BOD
ในน้ําทิ้งไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
2. ประสานกับสํานักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนไปกําจัดทันที
เมื่อเต็ม
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. จัดใหมคี นงานดูแลรักษาความสะอาดหองสวมใหสะอาดอยู
เสมอ
4. กําชับใหคนงานชวยกันรักษาความสะอาดหองน้ํา
5. ตรวจสอบไมใหมีน้ําทวมขังบริเวณโดยรอบหองสวมเพื่อปองกัน
ไมใหสงกลิ่นรบกวนผูที่อยูใกลเคียง

1.3.3 การระบายน้ํา
หนา 1-13
1.3.4 การจัดการมูลฝอย

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

ในการก อ สร า งโครงการ กรณี ที่ ฝ นตก หากโครงการไม มี 1. จัดทํารางระบายน้ํา ความกวาง 0.3 เมตร ความลึก 0.15 เมตร
มาตรการควบคุมการระบายน้ํา อาจกอใหเกิดการชะลางตะกอน
โดยรอบพื้นที่โดยมีบอพักเปนระยะ ๆ เพื่อรวบรวมน้ําเขาสูบอ
ดินภายในพื้นที่โครงการออกไปยังบริเวณใกลขางเคียง อันเป น
พักใหเศษดินตกตะกอน กอนระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 31
สาเหตุใหทอระบายน้ําอุดตันได ดังนั้นโครงการตองกําหนดใหมี 2. ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบอพักน้ําอยางสม่ําเสมอเพื่อให
มาตรการการปองกันการชะลางหนาดิน และระบบระบายน้ําที่
สามารถระบายน้าํ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม
3. จัดใหมตี ะแกรงดักขยะกอนระบายน้ําออกนอกโครงการ
มูลฝอยที่เกิดจากคนงานกอสราง จะมีปริมาณ 420 ลิตร/วัน หาก 1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จํานวนอยางนอย 3
ไมมีการจัดการที่ดี อาจสงกลิ่นรบกวนผูพักอาศัยบริเวณใกลเคียง
ถัง วางไวในบริเวณกอสราง และในแตละวันตองจัดใหมี
โครงการและเป น แหล ง เพาะพั น ธุ สั ต ว แ ละแมลงรบกวนได
ผูรับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดตาง ๆ เพื่อใหรถ
นอกจากนี้ ยังมีมูลฝอยจากกิจกรรมกอสราง เชน เศษอิฐ เศษปูน
เก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตวัฒนามาเก็บขนไปกําจัด
ที่ ไ ม ส ามารถนํ า กลั บ มาใช ป ระโยชน ไ ด ซึ่ ง โครงการต อ งมี
ตอไป
มาตรการในการจัดการใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ จากการขนสง 2. กําชับใหคนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ไดจัดเตรียม
มูลฝอยดังกลาว
ไวอยางเครงครัด
3. ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงเศษวัสดุกอสราง เพื่อปองกัน
การรวงหลนลงบนถนน

เอกสารอางอิง
- ภาพที่ 21 การลอกตะกอน
ทอพักน้ํา
-

-
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โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

1.3.5 การขนสงดิน
หนา 1-14
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

4. ไมนําเศษวัสดุกอสรางไปทิง้ ในพื้นที่สาธารณะ หรือ สถานที่ที่
อาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ
5. คัดแยกมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน ไม
แบบและเหล็กเสน มาใชซ้ํา
โครงการจะมี ก ารขุ ด ดิ น ทั้ ง หมด 10,000 ลู ก บาศก เ มตร 1. ขนสงดินโดยใชรถบรรทุกขนาด 6 ลอ และใชผาใบคลุม
(เฉลี่ยประมาณ 67 ลูกบาศกเมตร/วัน ในชวงเวลากอสรางเสาเข็ม
รถบรรทุกใชขนสงดิน เพื่อปองกันการรวงหลนลงบนถนน
และฐานราก 150 วัน) ซึ่งโครงการจะตองกําหนดใหมีมาตรการ 2. จัดใหมีพนื้ ที่สําหรับจอดรถบรรทุกไวภายในพื้นที่โครงการ
ในการปองกันผลกระทบจากการขนสงดิน
เพื่อเปนพื้นทีจ่ อดรถสําหรับขนสงดินซึ่งสามารถจอด
รถบรรทุก 6 ลอได จํานวน 8 คัน (ดูรปู ที่ 5 ประกอบ)
3. หามมิใหมีการจอดรถเพื่อรอขนสงดินบนถนนซอยทวีสุข
รวมทั้งถนนซอยตาง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ
4. กําหนดชวงเวลาการขนสงดินใหอยูในชวงเวลาเวลาระหวาง
10.00 – 15.00 น.
5. ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกําจัดความเร็ว
ในการเดินรถบรรทุกภายในถนนซอยตาง ๆ บริเวณพื้นที่
โครงการไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ กําชับใหผูขับ
รถบรรทุกปฎิบัติตาม (พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและ
ใหขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ)

เอกสารอางอิง
-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
1.3.6 ไฟฟา

1.3.7 การปองกันอัคคีภัย
หนา 1-15
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ในชวงการกอสรางโครงการจะติดตั้งมิเตอรไฟฟาชั่วคราว โดยใช
ไฟฟ า ชั่ ว คราวจากการไฟฟ า นครหลวงเขตบางกะป โดยการ
กอสรางโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอการใชไฟฟา
ของชุ ม ชนข า งเคี ย งหรื อ ระบบไฟฟ า ของการไฟฟ า นครหลวง
กรุงเทพมหานคร เพราะปริมาณไฟฟาที่ตองการใชมีค านอยเกิน
กวาจะกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ
เนื่องจากการกอสรางอาคารโครงการมีกิจกรรมการกอสรางที่อาจ
กอใหเกิดอัคคีภัยจากการทิ้งบุหรี่ การออก การเชื่อม และโดยรอบ
อาคารจะมีการคลุ มผาใบปองกั นฝุนละออง ซึ่ง ผาดังกลาวเป น
เชื้ อ เพลิ ง และทํ า ให เ กิ ด การบุ ก ไหม แ ละลุ ก ลามได ง า ย ซึ่ ง อาจ
กอใหเกิดความเสียหายทั้งตอชีวิตและแกไขผลกระทบดังกลาว

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

- กําชับใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
-

1. จัดใหมีถงั ดับเพลิงเคมีใหเพียงพอ
2. จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ให
สามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือ
ใชการไมไดใหรับดําเนินการแกไขทันที
3. ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่อุปกรณติด
ตั้งอยูเพื่อใหผูที่อยูใ กลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที

ภาพที่ 13,14
- ภาพถังดับเพลิง
- อุปกรณนิรภัย
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
1.3.8 การจราจร

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา 1-16

ในชวงการกอสรางโครงการจะมีรถขนสงดิน วัสดุกอสราง และ 1. จัดใหมปี ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการ เขา – ออก
รถรับ -สงคนงานกอสร างเขา – ออกโครงการรวมประมาณ 27 โครงการ ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนในระยะที่สามารถ
เที่ยว/วัน ซึ่งจากการประเมินพบวา คาอัตราสวนปริมาณจราจรตอ
ชะลอเพื่อเลี้ยวรถเขาสูพื้นที่โครงการไดอยางปลอดภัย
ความจุ (V/C Ratio) บนถนนสายตาง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ 2. จัดใหมเี จาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวก
ในชวงการกอสรางจะทํา ใหคา V/C Ratioบนถนนสายต าง ๆ
ใหกับรถที่จะเขาหรือออกจากโครงการใหสามารถเขา – ออก
เปลี่ยนแปลงไมมากเมื่อเทียบกับปจจุบัน ดังนั้นปริมาณจราจรที่
โครงการไดโดยสะดวกและปลอดภัย ไมกีดขวางการจราจรบน
เพิ่มขึ้นในชวงกอสราง โครงการจึงไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
ถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนซอยทวีสุขซึ่งเปนทางเขา – ออก
ดานการจราจร อยางไรก็ตาม โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการ โครงการในชวงกอสราง
ปองกันและลดผลกระทบดานการจราจรจากการกอสรางโครงการ 3. จัดใหมีพนื้ ที่สําหรับจอดรถบรรทุกไวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ
เปนพื้นทีจ่ อดรถสําหรับขนสงดินซึ่งสามารถจอดรถสําหรับ
ขนสงดินซึ่งสามารถจอดรถบรรทุก 6 ลอ ได จํานวน 8 คัน
4. จัดใหมีพนื้ ที่สําหรับจอดรถขนสงวัสดุ พื้นที่กองวัสดุกอสราง
ตลอดจนรถจอดรถขนสงคนงาน และรถของวิศวกรควบคุมงาน
ไวที่บริเวณพื้นที่เชาดานทิศตะวันออกของโครงการ
5. หามมิใหมีการจอดรถเพื่อรอขนสงดิน ขนสงวัสดุกอสราง หรือ
รับ-สงคนงานบนถนนซอยทวีสุข รวมทั้งถนนซอยตาง ๆ บริเวณ
พื้นที่โครงการ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

เอกสารอางอิง
ภาพที่ 25,26
- รู ป ป อ มยามที่ มี รปภ .
รั ก ษาความปลอดภั ย และ
จราจร

ภาพที่ 31 ภาพพื้นที่วาง
สําหรับจอดรถบรรทุก

-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

6. กําหนดชวงเวลาการขนสงดิน และวัสดุกอสราง ใหอยูใน
ชวงเวลาระหวาง 10.00 – 15.00 น.
7. ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกําจัดความเร็วในการเดิน ภาพที่ 5 รูปจํากัดความเร็ว
รถบรรทุกภายในถนนซอยตาง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการไมใหเกิน ในการจราจร
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกําชับใหผูขับรถบรรทุกตามปฎิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และใหขับรถดวยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
หนา 1-17
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
1.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต
1.4.1 ผลกระทบทางสังคม

หนา 1-18
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

โครงการอยูในพื้นที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะเปน
ชุมชนเมืองโดยการใชประโยชนริมถนนเพชรบุรีตัดใหมและถนน
สุขุมวิท ซึ่งเปนถนนสายหลักที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ สวน
ใหญ เปน กลุ มอาคารพาณิชย อาคารสํ านั กงาน อาคารพักอาศั ย
อาคารโรงแรม อาคารพาณิชย ธนาคารและสถานประกอบการ
ต า ง ๆ เป น ต น และตามถนนซอยต า ง ๆ บริ เ วณโครงการ
ประกอบดวย บานพักอาศัย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา อาคาร
พาณิชย อาคารสํานักงาน และสถานศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังมี
บานพักอาศัยลักษณะบานเดี่ยวซึ่งมิไดเปนชุมชนกระจายตัวอยู
ทั่ ว ไปสภาพทางสั ง คมบริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการมี
ความสัมพันธสวนใหญเปนในรูปของการอยูอาศัยบานใกลเ รือน
เคียงกัน มีการติดตอกันเพื่อการคาขาย การใหบริการ มีการดําเนิน
ชีวิตประจําวั นแบบเรงรี บ แตก็ไมมีค วามขัดแยง ซึ่งกันและกั น
ทั้งนี้ ในการกอสรางโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบดานฝุน
ละออง เสี ย งดั ง รบกวน ป ญ หาการจราจร การควบคุ ม คนงาน
กอสราง อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเดือดรอนรําคาญนําไปสูความ
ขัดแยงระหวางโครงการกับผูอยูอาศัยโดยรอบได ดังนั้น โครงการ
ต อ งกํ า หนดให มี ม าตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบที่ อ าจ
เกิดขึ้น

1. ปฎิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานตาง ๆ ไดแก
ดานกายภาพ ชีวภาพ และคุณคาการใชประโยชนของมนุษยเพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตอผูที่อยูใกลเคียง
2. คัดเลือกแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
3. ควบคุมคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด
4. จัดใหมีหัวหนาคนงาน คอยควบคุมคนงานกอสรางไมใหกอ
ความเดือดรอนตอผูที่อยูขางเคียง

-เอกสารระเบี ย บการรั บ
คนงาน

5. ติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณดานหนาพื้นที่บานพักคนงาน
โดยระบุชื่อบริษัทผูรับเหมา ชื่อผูรับเหมา/ผูควบคุมงาน พรอม
เบอรโทรศัพทติดตอ เพื่อใหผูพัก อาศัยที่อยูใกลเคียงพื้นที่
บานพักคนงานไดรับทราบขอมูล และสามารถติดตอกับ
ผูรับเหมา/ผูควบคุมงานไดโดยตรง ในกรณีไดรับความเดือดรอน
จากบานพักคนงาน

ภ า พ ที่ 4 ก า ร ติ ด ป า ย
ผูรับเหมาในโครงการ

6. ไมอนุญาตใหคนงานพักในพื้นที่กอสราง
7. กําหนดใหผูรับเหมากอสรางบานพักคนงาน ตามมาตรฐานและ
แบบกอสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ (มาตรฐาน ว.
ส.ท. จํานวนไมนอยกวา 70 หอง) (อัตราการเขาพัก 2 คน/หอง)

-

ภาพที่ 15
- ภาพถ า ยบริ เ วณบ า นพั ก
คนงาน

-
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
8. บริเวณบานพักคนงาน ตองมีรั้วลอมรอบอยางเปนสัดสวน
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9. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบานพักคนงาน อาทิเชน
- หามกอไฟกอนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
- หามเลนการพนันทุกประเภท เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
มั่วสุมและการทะเลาะวิวาท
- หามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไวในครอบครอง
เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผูที่พักอาศัยใน
บริเวณใกลเคียง
- หามสงเสียงดังรบกวนบุคคลขางเคียง
- หามทะเลาะวิวาทในทุกกรณี เพื่อความสงบเรียบรอย
ภายในบริเวณบานพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาท
เกิดขึ้นพิจารณาใหออกทั้งสองฝาย
- หามทําลาย เคลื่อนยาย ดัดแปลง ตอเติมทรัพยสินของ
บริษัทผูรับเหมาทุกกรณี
- หามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นตองถูกดําเนินคดี
- หามนําบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บานพักคนงานโดย
ไมไดรับอนุญาต เพื่อความเปนระเบียบและความ
ปลอดภัยภายในบริเวณบานพักคนงาน
- หามเลี้ยงสัตวทุกชนิด
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เอกสารอางอิง
- เ อ ก ส า ร ก ฏ ร ะ เ บี ย บ
บานพักคนงาน
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1.4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

- กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบอยางชัดเจน และ
ดําเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝาฝน
1. จัดทํารั้วทึบรอบพื้นที่กอสราง ความสูง 3 เมตร และขึงผาใบ
สูงขึ้นไปอีก 3 เมตร โดยติดตั้งปายหามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไป
ภายในบริเวณพื้นที่กอสราง
2. ทํา Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทําโครงสราง เพื่อกันเศษวัสดุ
รวงหลนและยายตามไปทุก 2-3 ชั้น
3. ทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร เมื่อยาย Chain Link ไปแลว โดยใช
โครงเหล็กขึงดวยตาขายถี่ทุกชั้น
4. ทุก 2-3 ชั้น ตองแขวนนั่งรานและขึงตาขายรอบเพื่อใชในการทํา
ผนังภายนอก

-

ผลกระทบดานชีวอนามัยและความปลอดภัย สวนใหญจะเกิด
ขึ้นกับคนงานและเจาหนาที่ปฎิบัติงานในโครงการ จากอุบัติเหตุ
ต า ง ๆ อาจเกิ ด จากการทํ า งานที่ ข าดความระมั ด ระวั ง หรื อ
ประมาทในการใชเครื่องจักรการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่ไม
สมบูรณ การขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางที่อาจทําใหเกิดการขีด
ขวางการจราจร ซึ่งมีผลกระทบมากหรือนอยขึ้นอยูกับมาตรการ
ทางดานความปลอดภัยของผูรับเหมาและตัวคนงาน ผูปฎิ บัติเอง
นอกจากนี้ การกอสรางโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบจากการ
รวงหลนของเศษวัสดุก อสรา งที่อยู ขางเคียง ซึ่งอาจกอใหเกิ ด
ความเสี ย หายทั้ ง ต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิน ดั ง นั้ น โครงการต อ ง
5. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลกอนนํามาใชงานเพื่อปองกัน
กําหนดใหมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ
อุบัติเหตุ
6. ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนใหอยูภายในพื้นที่
โครงการ
7. จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน และเจาหนาที่พยาบาลสําหรับคนงานที่
ทํางานกอสราง
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ภาพที่ 22
- ภ าพ รั้ ว ร อ บ ๆ พื้ น ที่
กอสราง
- เอกสารการบํารุงรักษา
เครื่องมือ
-
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง
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8. บริเวณทางเขา–ออก ตองมีเจาหนาที่ดูแลการเขา-ออกของ
เจาหนาที่คนงานและยานพาหนะตาง ๆตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอย
9. ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อใหคนงานกอสราง
ปฎิบัติงานไดอยางถูกตอง
10. จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางานใหกับ
คนงานเชน หมวกนิรภัย หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ
เปนตน
11.จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน - เอกสารการอบรมเรื่อง
หรือจัดหาคูมือรักษาความปลอดภัยในการกอสรางพรอมชี้แจง ความปลอดภัย
ในเรื่องความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
12. ในการคัดเลือกผูรับเหมา จะใชผูรับเหมาที่มีประวัติการทํางานที่
ดีโดยจะแนบเงื่อนไขมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของสัญญาวาจางโดยผูรับเหมานั้น ๆ
จะมีเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ควบคุมการกอสราง
ตลอดจนควบคุมคนงานกอสราง โดยมีทะเบียนประวัติคนงาน
กอสรางทุกคน
13. ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และจัดเตรียมอุปกรณ
ดับเพลิงทีจ่ ําเปน
-
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง
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14. ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกันปญหาการ
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
15. จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ที่
ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลง
เพาะพันธุโรคหรือเกิดโรคระบาดได
16. จัดใหมีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิต
รางกายและทรัพยสินของบุคคลภายนอก และแสดงสําเนาตาราง
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย
ภายในพื้นที่กอสราง
17. ติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณดานหนาพื้นทีบ่ านพักคนงาน - ปายประชาสัมพันธหนา
โดยระบุชื่อบริษัทผูร ับเหมา ชื่อผูรับเหมา/ผูควบคุมงาน พรอม โครงการ
เบอรโทรศัพทติดตอ เพื่อใหผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงพื้นที่
บานพักคนงานไดรบั ทราบขอมูล และสามารถติดตอกับ
ผูรับเหมาผูค วบคุมงานไดโดยตรง ในกรณีไดรับความเดือดรอน
จากบานพักคนงาน
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เอกสารอางอิง
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1. คัดเลือกแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น (กรณีเปนแรงงาน - เอกสารการขอแรงงานตาง
ตางดาว)
ดาวที่ถูกตองตามกฏหมาย
2. กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางาน และหลัง - เอกสารการตรวจสุขภาพ
รับเขาทํางานอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ คนงาน ตามภาคผนวก ค
ที่อาจเปนพาหะนําโรคได
3. จัดอบรมและใหคําแนะนําคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง เชน การทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะการดื่มน้ําที่สะอาด
การชําระลางรางกายเปนประจําเปนตน
4. ควบคุมคนงานใหปฏิบัติคนงานใหปฏิบัติตามกฏระเบียบที่
กําหนดไวอยางเครงครัด
5. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบคอบตรวจสอบ และดูแลความสะอาด
ภายในบริเวณบานพักคนงาน ตลอดจนภายในหองพักคนงานแต
ละหองใหมีความสะอาด และกําหนดใหทําความสะอาดหองพัก
ทุกสัปดาห
6. จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ําเสีย สิ่งปฎิกูล ที่ถูก
สุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุ
โรคหรือเกิดโรคระบาดได
7. ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกันปญหาการ
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

1. ดานสุขภาพกาย
- โรคระบบทางเดินหายใจ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา 1-24

8. ตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางานและหลังรับเขาทํางานปละ
2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)
1. จัดเตรียมหนากากกันฝุนใหกับคนงานกอสราง
ภาพที่ 14 อุปกรณนิรภัยใน
1. ฝุนละอองจากการกอสราง
การทํางาน
2. เขมา ควันจากเครื่องยนตเครื่องจักรที่ใชในกิจกรรมการ
2. ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางที่กอใหเกิดฝุนตลอดระยะเวลา
กอสราง
การกอสราง เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
3. การสูดดมกลิ่นสารเคมีที่ใชในการกอสราง เชน สี ทินเนอร
3. ติดตั้งผาใบรอบตัวอาคาร เพื่อปองกันฝุนละอองฟุงกระจายไปยัง
น้ํายาลางทําความสะอาดตาง ๆ เปนตน
พื้นที่ขางเคียง
4. ทํางานในบริเวณที่เปนพื้นที่อับชื้นการระบายอากาศไมดีเปน 4. ในการกองวัดสุที่มีฝุนหรือเศษวัสดุที่เหลือใช ใหปดหรือคลุม
ระยะเวลานาน
ดวยผาใบดานบนและดานขางอีก 3 ดานใหมิดชิด
5. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเขา – ออก ใหปราศจากเศษดิน
ทรายตกคาง ตลอดระยะเวลาการกอสราง
6. เศษวัสดุที่เหลือใชตองไมมีกองหรือเก็บไวที่หนางาน โดยจัดใหมี
รถบรรทุกมารับไปกําจัด
7. จัดใหมีหนากากปองกันสําหรับคนงานที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ที่ใชสารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เชน การทาสี เปนตน
8. เลือกใชสารเคมีที่มีกลิ่นไมรุนแรง
9. จัดใหมีชองระบายอากาศเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
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เอกสารอางอิง

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
10. ไมใหคนงานทํางานในบริเวณที่ปดทึบหรืออับชื้นตอเนื่องกัน
เปนระยะเวลานาน

เอกสารอางอิง
-

1. ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารที่ไมสะอาด
1. จัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดไวอยางเพียงพอ
2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เชน รับประทานอาหารสุก ๆ 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ําดื่ม
ดิบ ๆ
3. จัดใหมีการอบรม/ชี้แจงคนงานดานสุขลักษณะในการ
3. หองน้ํา หองสวม ไมถูกสุขลักษณะ อันกอใหเกิดแหลง
รับประทานอาหาร เชน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ ลาง
เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคตาง ๆ
มือกอนรับประทานอาหาร เปนตน
4. จัดใหมีหองสวมที่ถูดสุขลักษณะ และกําชับใหคนงานดูแลความ
สะอาดสม่ําเสมอ

ภาพที่ 19 ตูน้ําดื่มที่สะอาด

- โรคผิวหนัง

1. การแพฝุนละอองหรือสารเคมี เชน ผงปูนซีเมนต หรือน้ํายา
ตาง ๆ ที่ใชในการกอสราง
2. สวมเสื้อผาไมสะอาด
3. สวมรองเทาที่อับชื้นเปนระยะเวลานาน

ภาพที่ 30
- รู ป ภาพเครื่ อ งแต ง กาย
คนงาน
ภาพที่ 23
ตาขายคลุมการกอสราง
- เอกสารการอบรม

หนา 1-25

- โรคระบบทางเดินอาหาร
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1. ใหคนงานสวมเสื้อผาที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะตอง
สัมผัสหรือใชปูนซีเมนต หรือสารเคมีที่เปนอันตรายตอผิวหนัง
ในการทํางาน
2. จัดใหมีผาใบรอบอาคารเพื่อปองกันฝุนละออง รวมทั้งฝุนผง
ปูนซีเมนตฟุงกระจายไปยังพื้นที่ขางเคียง
3. จัดใหมีการอบรม/ชี้แจงคนงานดานสุขอนามัยสวนบุคคล เชน
การรักษาความสะอาดรางกาย สวมใสเสื้อผาที่แหงและสะอาด
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- โรคที่เกิดจากสัตวเปนพาหะ
นําโรค

หนา 1-26

1. ถูกสัตวที่เปนพาหะกัด เชน โรคไขเลือดออก โรคเทาชาง
เปนตน
2. บริโภคหรือสัตวที่เปนพาหะ เชน โรคไขหวัดนก โรคทองเสีย
เปนตน
3. สัมผัสหรือรับประทานอาหารเชือแบคทีเรีย หนอนพยาธิ
เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตรซัว และเชื้อราที่มากับแมลงสาบ
แมลงวัน
4. การแพฝุนละอองหรือสารเคมี เชน ผงปูนซีเมนต หรือน้ํายา
ตาง ๆ ที่ใชในการกอสราง
5. สวมเสื้อผาไมสะอาด
6. สวมรองเทาที่อับชื้นเปนระยะเวลานาน
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

4. ดูแลความสะอาดภายในหองพักอยางสม่ําเสมอ
5. ลางทําความสะอาดรองเทาบูททุกครั้งหลังเลิกใชงานและตากให
แหงกอนนําไปใส
1. ดูแลไมใหมีแหลงน้ําทวงขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่กอสรางและ
บานพักคนงาน เพื่อปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุหรือแหลงเชื้อ
โรคตาง ๆ
2. หากไมใชขวดน้ํากระปองหรือภาชนะอื่นที่อาจเก็บขังน้ําใหคว่ํา
หรือใสถุง เพื่อไมใหน้ําขังและเปนแหลงเพาะพันธุยุง

-

3. นอนในมุงหรือในหองที่มีมุงลวด

-

4. จัดใหมีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยไดอยาง
เพียงพอและดูแลความสะอาดไมใหมีมูลฝอยลนถัง เพื่อปองกัน
สัตวพาหะนําโรค เชน แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน
5. จัดใหมเี จาหนาที่รักษาความสะอาดหองสวมและหองอาบน้ําอยู
ประจํา

-

ภาพที่ 29
หองสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
ของโรงงาน

6. จัดใหมหี องสวมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล

-

7. ดื่มและใชน้ําที่สะอาด

-

8. ลางมือทุกครั้งกอนทานอาหารและหลังจากเขาหองน้ํา

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา 1-27

9. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ ไมรับประทานอาหารที่มี
แมลงวันตอม
10. ไมนําสัตวที่ปวยตายมาบริโภค
11. ไมอนุญาตใหคนงานเลี้ยงสัตวภายในพื้นที่บานพักคนงาน
12. กําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรค ไดแก หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ
ตลอดจน หองน้ํา หองสวม กอนและหลังการรื้อถอนบานพัก
คนงาน
โดยวิธีดังตอไปนี้
- ปดลอมบริเวณบานพักคนงาน โดยอุดรูตาง ๆ ที่อาจเปนทาง
หนีของหนู แมลงสาบ เพื่อกันไวกําจัดตอไป
- กําจัดหนู โดยวิธีวางกาวดัก หรือใชสารเคมี
- ฉีดพนยากําจัดแมลงสาบ บริเวณบานพักคนงาน หองน้ํา
หองสวม โดยฉีดพนภายหลังที่คนงานยายออไปหมดแลว
- กําจัดยุงและแหลงเพาะพันธุยุง โดยใชทรายอะเบทเพื่อกําจัด
ลูกน้ํา พรอมทั้งกลบหลุมบอที่เปนแหลงเพาะพันธุยุง
- ฉีดพนยาฆาแมลงสาบ โดยทําการฉีดพนภายหลังที่คนงานยาย
ออกไปหมดแลว
- เก็บกวาดมูลฝอยที่ตกคางบริเวณบานพักคนงาน โดยประสาน
ใหสํานักเขต ฯ นําไปกําจัดใหถูกหลักสุขาภิบาลตอไป
- สูบสิ่งปฎิกูลภายในระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป โดยประสาน
ใหสํานักงานเขต ฯ นําไปกําจัดใหถูกหลักสุขาภิบาล
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เอกสารอางอิง
-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบบานพักคนงานกอนและภายหลัง
รื้อถอน โดยฉีดพนสารฆาเชื้อโรคอยางนอย 2 ครั้ง หางกัน 1
เดือนกอนรื้อถอนและเมื่อรื้อถอนแลวเสร็จทันที
- ทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอน

- โรคทีเ่ กิดจากคน
เปนพาหะนําโรค
หนา 1-28
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1. ไดรับเชื้อจากการสัมผัสกับผูปว ย หรืออยูรวมกับผูปวยเปน
ระยะเวลานาน เชนโรคไขหวัด โรควัณโรค เทาชาง ซารส
เปนตน
2. มีเพศสัมพัธรวมกับผูปวยติดเชื้อ เชน โรคเอดส ไวรัสตับ
อักเสบบี ซี
3. ประชากรอาศัยอยูกันอยางแออัด

1. จางคนงานที่ถูกตองตามกฏหมายเทานั้น
2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนเขารับทํางานและภายหลังรับเขา
ทํางานปละ 2 ครั้ง (6เดือน/ครั้ง)
3. งดนําสัตวปกเขามาเลี้ยงภายในบานพักและพื้นที่กอสราง
4. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ใหแกคนงานอยางถูกสุขลักษณะ เชน หองพัก หองน้ํา น้ําใช การ
ระบายน้ําเสียจากสวม ถารองรับมูลฝอย ฯลฯ ใหมีจํานวนและ
คุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ
5. ใชถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพัมธ
6. ไมใชของมีคมรวมกับผูอื่น
7. ใหลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม
เช็ดน้ํามูก
8. ใชผาปดปาก ปดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม

เอกสารอางอิง

-

-

-
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
1. การทํางานที่ขาดความระมัดระวัง
2. เครื่องมือที่ใชในการกอสรางชํารุด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

1. จัดใหมีเจาหนาที่จากโครงการเขาพบเจาหนาที่ของโรงเรียน
นานาชาติแองโกลสิงคโปร ตลอดจนอาคารขางเคียงเปนประจํา
ตลอดชวงเวลากอสราง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
กอสรางโครงการหากมีปญหาเกิดขึ้นตองหาแนวทางแกไขอยาง
เรงดวน

- เจ า หน า ที่ จ ากโครงการ
ดําเนินการเขาพบเจาหนาที่
ของโรงเรียนนานาชาติแอง
โ ก ล สิ ง ค โ ป ร รู ป ถ า ย
ภาคผนวก ข

หนา 1-29

2. จัดทํารั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน ความสูง 3 เมตร และขึงผาใบ
สูงขึ้นไปอีก 3 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอยางเปน
สัดสวน
3. ขณะทําโครงสรางตองทํา Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษ
วัสดุรวงหลนและยายตามไปทุก2-3 ชั้น
4. เมื่อยาย Chain Link ไปแลวตองทําแผงตาขายกั้นรอบอาคารโดย
ใชโครงเหล็กขึงดวยตาขายถี่ทุกชั้น
5. ทุก 2-3 ชั้น ตองแขวนนั่งรานและขึงตาขายรอบเพื่อใชในการทํา
ผนังภายนอก
6. จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ําเสีย สิ่งปฎิกูลที่ถูก
สุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุ
โรคหรือเกิดโรคระบาดได
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

7. จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน และเจาหนาที่พยาบาลสําหรับคนงานที่
ทํางานกอสราง

หนา 1-30

ภาพที่ 28 ภาพอุปกรณยาที่
ใช ใ นการปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต น และห อ งพยาบาล
อยูระหวางการกอสราง
8. บริเวณทางเขา - ออกตองมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการ ภาพที่ 16 ป า ยเตื อ นเรื่ อ ง
เขา – ออกของเจาหนาที่คนงาน และยานพาหนะตาง ๆ ตลอดจน ความปลอดภัย
24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
9. ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อใหคนงานกอสราง
ภาพที่ 16 ปายเตือนเรื่อง
ปฎิบัติงานไดอยางถูกตอง
ความปลอดภัย
10. จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางานใหกับ
คนงาน เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกันฝุน
ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เปนตน
11. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน
หรือจัดหาคูมือรักษาความปลอดภัยในการกอสรางพรอมชี้แจง
ในเรื่องความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
12. ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และจัดเตรียมอุปกรณ
ดับเพลิงที่จําเปน
13. ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกันปญหาการ
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
-
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หนา 1-31

2. ดานสุขภาพจิต
ไดแก ความเครียด, ความวิตกกังวล
ความหวาดกลัว, การนอนไมหลับ
เปนตน
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

14. นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ มาติดไวบริเวณพื้นที่โครงการใน
บริเวณที่สามารถมองเห็นไดงา ย
1. ความเครียดจากการทํางาน
1. จัดสรรบานพักคนงานใหเปนไปตามมาตรฐานแบบกอสราง
2. ความแออัดในบานพักคนงาน
อาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางของวิศวกรรมสถานแหง
3. ความรูสึกไมปลอดภัยจาการที่มีการกอสรางในบริเวณขางเคียง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-34)
ทั้งจากคนงานกอสราง และอุบตั ิเหตุจากการกอสราง
จํานวนไมนอยกวา 70 หอง (อัตราการเขาพัก 2 คน/หอง)
4. เสียงดังรบกวนเวลาพักผอน ทําใหพักผอนไมเต็มที่
2. กําหนดกฎหมายระบบปฎิบัติในการอยูรวมกัน เพื่อปองกันความ
5. กลิ่นเหม็นรบกวนจากหองน้ํา-หองสวม
ขัดแยง
3. จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการระหวางคนงานกอสราง เพื่อคลาย
ความเครียดจากการทํางานและใหเกิดความสามัคคีในการอยู
รวมกัน
4. จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลคนงานกอสรางไมใหกอความ
เดือดรอนตอผูที่อยูใกลเคียง
5. จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการเขาพบกับผูที่อยูขางเคียงพื้นที่
โครงการรวมทั้งพื้นที่บานพักคนงานเปนระยะ ๆ ตลอด
ระยะเวลาการกอสรางเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและรับทราบ
ปญหาจากผูที่อยูขางเคียงโดยตรง

เอกสารอางอิง
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1.5 การตานทานการเกิด
แผนดินไหว
หนา 1-32
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ตามกฎกระทรวงกํ า หนดการรั บ น้ํ า หนั ก ความต า นทาน
ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ.2550 พบวา โครงการตั้งอยู
ในพื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเปนพื้นที่บริเวณที่ 1
โดยพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนดินออนมากที่อาจไดรับผลกระทบ
จากแผนดินไหวระยะไกล และตามขอกําหนดในกฎกระทรวงขอ
3 (1) ระบุ ว า อาคารที่ มี ค วามสู ง ตั้ ง แต สิบ ห า เมตรขึ้ น ไป ต อ ง
ออกแบบอาคารเพื่ อ รองรั บ แผ น ดิ น ไหว ดั ง นั้ น โครงการต อ ง
กําหนดใหมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

6. ไมดําเนินการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผอน
ของผูที่อยูโดยรอบ
7. ดูแลรักษาความสะอาดหองน้ํา-หองสวมคนงาน รวมทั้งระบบ
ระบายน้ําตาง ๆ ไมใหน้ําทวมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผูที่อยู
โดยรอบได
- ออกแบบอาคารโครงการเพื่อตานทานการเกิดแผนดินไหว
สําหรับอาคารโครงการใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดการรับ
น้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินรองรับ
อาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ.2550
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2. ชวงเปดดําเนินการ
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ
2.1.1 สภาพภูมิประเทศ

หนา 1-33
2.1.2 คุณภาพอากาศ
1) ฝุนละออง
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

เมื่อโครงการเปดดําเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพ - ออกแบบอาคารโครงการเพื่อตานทานการเกิดแผนดินไหว
- ขณะนี้ยังอยูในชวง
เปนที่ตั้งอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น (ชั้นใตดิน 2 ชั้น)
สําหรับอาคารโครงการใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดการรับ กอสรางยังไมเปดดําเนินการ
จํานวน 2 อาคาร แทนพืน้ ทีเ่ ดิมซึง่ เปนพืน้ ที่วาง โดยระดับพื้นที่
น้าํ หนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินรองรับ
โครงการภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ จะมีระดับสูงกวาระดับ
อาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ.2550
ดินเดิมประมาณ 0.1 เมตร ซึ่งแตกตางจากเดิมไมมาก ดังนั้น การ
ดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอลักษณะภูมิ
ประเทศ
ฝุนละอองที่เกิดจากโครงการจะเกิดจากการจราจรเขา -ออก ซึ่งไม 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจํากัดความเร็ว
มีนัยสําคัญ เนื่องจากถนนภายในโครงการเปนถนนคอนกรีตและ
ทีส่ ันนูนลดความเร็ว เพื่อไมใหเกิดการฟุงกระจายของฝุน บนผิว
บริ เ วณที่ ว า งอื่ น ภายในโครงการจะมี ก ารปลู ก หญ า ปกคลุ ม
ถนน
ทั้งหมดไมมีสวนใดที่เปนพื้นดินที่กอใหเกิดฝุนละออง
2. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดลางถนนเปนประจํา
สม่ําเสมอ
3. จัดใหมีการปลูกตนไมภายในโครงการใหมากที่สุด โดยมีพื้นที่
รวม 863 ตารางเมตร เพื่อใหตน ไมชวยดูดซับมลพิษและฟอก
อากาศใหบริสุทธิ์
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โครงการเปน อาคารชุด พัก อาศั ย ดัง นั้ น ผลกระทบต อคุ ณภาพ 1. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (Fan Exhaust) จากชั้นจอดรถใตดิน 2
อากาศส ว นใหญ จะเกิ ด จากยานพาหนะที่ วิ่ ง เข า -ออกพื้ น ที่
และชั้นใตดิน 1 มาตามชองระบายอากาศจํานวน 2 จุด/อาคารที่
โครงการ โดยจะมีการปลอยกาซตาง ๆ ไดแก คารบอนมอนอก
บริเวณชัน้ 1
ไซต (CO) สารไฮโดรคารบอน (HC) ออกไซตของไนโตรเจน 2. ติดตั้งแผนกรองอากาศที่จุดระบายอากาศออกจากชั้นจอดรถใต
(NOx) และฝุ น ละออง แต ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จะอยู ใ นระดั บ ที่
ดินทุกจุด ซึง่ แผนกรองอากาศดังกลาวมีประสิทธิภาพการกรอง
ยอมรับได เนื่องจากปริมาณมลพิษตาง ๆ เกิดขึ้นในปริมาณที่ไม
รอยละ 65
มาก และมีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ ดังนั้น จึง 3. จัดใหมีพื้นทีส่ ีเขียวภายในโครงการใหมากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม
คาดวาการดําเนินโครงการจะไมกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
863 ตารางเมตร เพื่อใหตนไม ดังกลาวชวยดูดซับมลพิษจากที่
ตอมลพิษ
จอดรถของโครงการ โดยพันธุไม ที่โครงการเลือกปลูกสามารถ
ดูดซับคารบอนมอนอกไซด เมื่อเทียบเปนคารบอนไดออกไซด
ได 3,370 กรัม ในขณะที่ปริมาณคารบอนมอนอกไซต (CO) ที่
ปลอยจากรถยนตภายในโครงการเมื่อคิดเทียบเปน CO2 มีคา
เทากับ 140 กรัม ซึ่งตนไมที่ปลูก สามารถดูดซับ
คารบอนมอนอกไซดภายในโครงการไดอยางเพียงพอ
4. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทงิ้ ไวภายในบริเวณพื้นทีจ่ อดรถให
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและทั่วถึง
5. จัดทําปายสัญญานจราจรบนพืน้ ทางใหชัดเจนและไมกอใหเกิด
ความสับสนของผูทขี่ ัยขีท่ ําใหการเคลื่อนตัวของรถในโครงการ
สามารถทําไดอยางดีและปลอดภัย และชวยลดปริมาณมลพิษ
และฝุนละอองทีเ่ กิดจากการเดินรถโดยไมจําเปน
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2.1.4 คุณภาพน้ํา
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการเป น อาคารเพื่ อ การพั ก อาศั ย กิ จ กรรมหลั ก ภายใน 1. ควบคุมความเร็วของการใชรถในบริเวณพื้นที่โครงการ เชน ติด
โครงการจะเปนการอยูอาศัย และสวนใหญจะอยูภายในหองพัก
ปายจํากัดความเร็ว ทําสันนูนเพื่อลดความเร็ว และชวยลดระดับ
อาศัยแตละหอง ซึ่งแยกกันอยางเปนสัดสวน ระดับเสียงที่เกิดขึ้น
เสียงที่เกิดจากการแลนของรถยนต
โดยทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน สํา หรับเสียงที่คาดวาจะกอใหเกิด 2. ติดตัง้ ปายหามเรงเครื่องยนตไวบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน
การรบกวนผูพักอาศัยที่อยูขางเคียง จะเปนเสียงจากการสัญจรของ
โครงการใหเห็นอยางชัดเจน
รถภายในโครงการซึ่ ง บางครั้ง อาจมี ก ารเรง เครื่ อ งยนต และใช
ความเร็วที่กอใหเกิดเสียงดัง
น้ํ า เสี ย จากโครงการมี ป ระมาณ 138 ลู ก บาศก เ มตร/วั น ซึ่ ง
โครงการจะจั ด ให มี ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบตะกอนเร ง
(Activated Sludge) จํานวน 1 ชุด โดยมีประสิทธิภาพในการบําบัด
น้ําเสีย รอยละ 92 คิดคาความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ําเสียที่
เขาระบบบําบัดน้ําเสียเทากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีคา BOD ที่
ออกจากระบบบําบั ดน้ําเสียไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ําทิ้ง
บางสวนจะถูกนํามารดน้ําตนไม และน้ําทิ้งสวนที่เหลือจะระบาย
ลงสูทอระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 31 ตอไป ดังนั้น จะเห็นได
วา โครงการมิไดมีการระบายน้ําลงสูแหลงน้ําผิวดินโดยตรง จึง
คาดวา การดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอ
คุณภาพน้ํา

1. จัดใหมรี ะบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง (Activated Sludge)
จํานวน 1 ชุด บําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้ง
ประเภท ข ซึ่งจะตองมีคา BOD ในน้ําทิง้ ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/
ลิตร
2. จัดใหมเี จาหนาทีท่ ี่มีความรู ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. กําจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเปนประจําทุกสัปดาห
4. นําน้ําทิ้งบางสวนมารดน้ําตนไมภายในโครงการ โดยใชระบบซึม
ดิน เพื่อไมใหผูพักอาศัยสัมผัสน้ําทิ้งสําหรับน้ําทิ้งทีเ่ หลือระบาย
ออกสูทอระบายน้ําริมถนนสุขุมวิท 31
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2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก
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โครงการตั้งอยูภายในถนนซอยสุขุมวิท 31 ซึ่งสภาพแวดลอมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่
โครงการโดยรอบสวนใหญ ประกอยดวยบานพักอาศัย อาคารพักอาศัยรวมใหเชา-อาคาร
พาณิ ชย อาคารสํ า นั ก งานและสถานศึ ก ษา เป น ต น สํ า หรั บ บริ เ วณที่ ถั ด เข า ไปจาก
โครงการจนสุดถนนซอยประกอยดวย บานพักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารพักอาศัย
รวม และพื้นที่วางรอการใชประโยชน เปนตน จัดไดวาเปนระบบนิเ วศวิทยาสังคมเมือง
(Urban Ecology)และไมพบวามีทรัพยากรทางชีวภาพที่สําคัญทางเศรษฐกิจ หรือควรคา
แกการอนุรักษแตอยางใด ดังนั้น จึงคาดวาการเกิดขึ้นของโครงการจะไมสงผลกระทบที่
มีนัยสําคัญตอนิเวศวิทยาทางบก
เนื่องจากโครงการจะบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น และนําน้ําทิ้งทีผ่ านการบําบัดแลวมาใชรดน้ํา
ตนไมภายในโครงการใหมากที่สดุ โดยน้ําทิ้งของโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กฏหมายกําหนดและโครงการมิไดระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําผิวดินโดยตรง โดยจะ
ระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 31 ดานทิศใตของพิ้นที่โครงการ ดังนั้น
การเกิดขึ้นของโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอนิเวศวิทยาทางน้ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

- ดําเนินการตามมาตรการปองกัน/ลด
ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียงและความ
สั่นสะเทือนคุณภาพน้ํา และคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด

- ดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
โครงการ ใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
2.3.1 การใชน้ํา
โครงการจะมีความตองการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 174 ลูกบาศกเมตร/ 1. จัดใหมนี ้ําสํารองเก็บไวในถังเก็ยน้ําใตดินและถังเก็บน้ําชั้น
วัน ซึ่งโครงการจะใชน้ําจากการประปานครหลวง สํานักงาน
หลังคาของแตละอาคาร โดยสํารองน้ําใชไดนาน 1.4 วัน
ประปาสาขาสุขุมวิท โดยการเกิดขึ้นของโครงการ ทําใหคาการ
(ไมนอยกวา 1 วัน)
สูญเสียแรงดันทีบ่ ริเวณดานหนาโครงการเพิ่มขึน้ จากเดิม 0.37
2. ตอทอรับน้ําประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว เพื่อนําน้ําประปา
เมตร ทั้งนี้ จากการประสานกับการประปานครหลวง ไดรบั คํา
มาเก็บไวในถังเก็บน้ําใตดนิ โดยใหน้ําไหลเขาถังเก็บน้ําโดยแรง
ชี้แจงวา การประปานครหลวงจะมีสถานีสูบจายน้ําคอยควบคุม
โนมถวงจากนั้นจึงสูบน้ําขึน้ ไปเก็บยังถังเก็บน้ําชั้นหลังคา แลว
แรงดันน้ําตัง้ กระจายตามจุดตาง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จายไปยังสวนตาง ๆ ของแตละอาคาร ไมดึงน้ําประปาจากทอ
ทําหนาทีป่ รับแรงดันในการจายน้าํ ใหสอดคลองกับปริมาณการใช
หลักโดยตรง
น้ําในแตละชวงเวลา ดังนัน้ แรงดันน้ําในทอประปาจะไดรับการ 3. ควบคุมการสูบน้ําขึ้นถังเก็บน้าํ ชั้นดาดฟาและการจายน้ําดวย
ดูแลตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อใหปริมาณและแรงดันทีเ่ พียงพอตอ
ระบบตั้งเวลาโดยกําหนดเวลาการสูบน้ําใหอยูในชวง 24.00ความตองการ
05.00 น. ซึ่งอยูนอกชวงเวลาที่ผูพักอาศัยใกลเคียงมีการใชน้ํามาก
4. จัดใหมเี จาหนาทีค่ อยดูแลรักษาระบบเสนทอประปาใหอยูใน
สภาพดี
5. ในการออกแบบเลือกใชสุขภัณฑที่ประหยัดน้ํา หรืออุปกรณทมี่ ี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งกอกประหยัดน้ํา ชักโครก และหัวฉีด
ประหยัดน้ํา
6. ติดปายรณรงคการประหยัดน้ําภายในพื้นที่โครงการ
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2.3.2 การบําบัดน้ําเสีย

หนา 1-38
8
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เมื่อโครงการเปดดําเนินการจะมีน้ําเสียปริมาณ 138 ลูกบาศกเมตร/
วัน ซึ่ง โครงการต องกําหนดให มีมาตรการในการบําบัด น้ําเสี ย
ดังกลาวกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ ทั้งนี้ ระบบบําบัดน้ํา
เสียของโครงการอาจกอใหเกิดกาซมีเทนขึ้นภายในสวนบําบัดที่
ไมมีการเติมอากาศ ซึ่งเปนตัวการสําคัญตอการเกิดภาวะโลกรอน
นอกจากนี้ อาจทําใหเกิ ดละอองน้ํา (Acrosol) ที่มีการปนเปอ น
ของเชื้อโรคออกสูบ รรยากาศภายนอกได ดังนั้น โครงการตอ ง
กําหนดใหมีมาตรการปองกันผลกระทบดังกลาว

7. กําหนดใหพนักงานใชภาชนะรองน้ําและซักลางอุปกรณใน
ภาชนะกอนที่จะนําไปเช็ดถู ซึ่งจะใชน้ํานอยกวาการใชสายยางฉีด
ลาง
8. จัดใหมีชางซอมบํารุงซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณที่
ใชอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน หากพบการรั่วซึมใหรบี
ซอมแซม
1. จัดใหมรี ะบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง (Activated Sludge)
จํานวน 1 ชุด บําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้ง
ประเภท ข ซึ่งจะตองมีคา BOD ในน้ําทิง้ ไมเกิน
30 มิลลิกรัม/ลิตร
2. จัดใหมเี จาหนาทีท่ ี่มีความรู ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ
3. กําจัดไขมันอออกจากถังดักไขมันเปนประจําทุกสัปดาห
4. นําน้ําทิ้งบางสวนมารดน้ําตนไมภายในโครงการ โดยใชระบบซึม
ดิน เพื่อไมใหผูพักอาศัยสัมผัสน้ําทิ้งสําหรับน้ําทิ้ง สําหรับน้ําทิ้ง
ที่เหลือระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 31
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5. จัดใหมที อตอกาซมีเทนจากระบบบําบัดน้ําเสียเขาสูถังเก็บกาซ
มีเทนซึ่งอยูบริเวณชั้นหลังคา ค.ส.ล. อาคาร A โดยแตละวันจะ
กําจัดกาซดวยการใหพนักงานฝายชางใชไฟแช็คจุดใหเกิดการ
เผาไหม เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน
6. บรรจุถานภายในทอระบายอากาศออกสูภายนอก โดยปดหัว-ทาย
บริเวณที่บรรจุถานดวยแผน Fillter พรอมทั้งจัดใหมีการปดปลาย
ทอระบายอากาศดวยแผนฟองน้ําแบบบางอีกชั้น โดยโครงการจะ
ทําการเปลี่ยนถานทุก 2 เดือน
7. จัดใหมีระบบมิเตอรไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟาอื่น ๆ เพื่อใหสามารรถ
ติดตามตรวจสอบการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียไดและให
เกิดความมั่นใจวาโครงการจะเดินระบบบําบัดน้ําเสียตลอด
ระยะเวลาที่เปดดําเนินโครงการ
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2.3.4 การจัดการมูลฝอย
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เอกสารอางอิง

การพัฒนาพื้นที่โครงการ จะทําใหอัตราการระบายน้ําออกจาก 1. จัดใหมีการหนวงนําสวนเกินไวในระบบทอระบายน้ํา ขนาดเสน
โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีปริมาณน้ําหลากสวนเกิน
ผานศูนยกลาง 0.3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 และบอพักน้ํา
33 ลูกบาศกเมตร ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบระบายน้ํา
สามารถกักเก็บน้ําไดรวมประมาณ 50 ลูกบาศกเมตร เพียงพอตอ
ของชุ ม ชนบริ เ วณใกล เ คี ย ง ดั ง นั้ น โครงการจึ ง ต อ งจั ด ให มี
ปริมาณน้ําหลากสวนเกินที่ตองเก็บไวภายในพื้นที่โครงการ
มาตรการรองรับหลากสวนเกินและควบคุมอัตราการระบายน้ํา
(33 ลูกบาศกเมตร)
ออกจากพื้ น ที่ โ ครงการ ไม ใ ห เ พิ่ ม ขึ้ น จากก อ นพั ฒ นาพื้ น ที่ 2. ควบคุมอัตราการระบายน้ํากอนที่จะระบายออกสูภายนอก
โครงการ (ไมเกิน 0.026 ลูกบาศกเมตร/วินาที)
โครงการโดยใชทอระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.1 เมตร
มีอัตราการระบายน้ํา 0.020 ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งมีคาไมเกิน
อัตราการระบายน้ํากอนพัฒนาโครงการ (0.026 ลูกบาศกเมตร/ วินาที)

-

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการประมาณ 2.2 ลูกบาศกเมตร/ 1. จัดใหมหี องพักมูลฝอยประจําชั้นในแตละชั้นของแตละอาคาร
วัน แบงเปน มูลฝอยทั่วไปประมาณ 0.08 ลูกบาศกเมตร/วัน มูล
จํานวน 1 หอง/ชั้น/อาคาร โดยภายในหองพักมูลฝอยประจําชั้น
ฝอยยอยสลายไดประมาณ 1.25 ลูกบาศกเมตร/วัน มูลฝอยรีไซเคิล
จะตัง้ ถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ถัง/ชัน้ (ถังมูลฝอยแหง
หรือมูลฝอยที่สามารถนําไปขายไดประมาณ1.14 ลูกบาศกเมตร/
1 ถัง ถังมูลฝอยเปยก 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) โดยจะ
วัน และมูลฝอยอันตรายประมาณ 0.24 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งหาก
ประชาสัมพันธ ใหผูพักอาศัยนํามูลฝอยมาไวในหองพักมูลฝอย
โครงการไมมีการจัดการที่ดี อาจกอใหเกิดแหลงเพาะตัวของเชื้อ
ประจําชั้น
โรคและปญหากลิ่นรบกวนได ดังนั้น โครงการจึงตองกําหนด ให
มีมาตรการเพื่อปองกันและแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

-

-
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2. จัดใหมีถงั มูลฝอยขนาด 50 ลิตร จํานวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแหง
1 ถังและถังมูลฝอยเปยก 1 ถัง) ไวภายในหองสํานักงานนิติ
บุคคล อาคารชุด (ตั้งอยูที่ชั้นที่ 1 อาคาร B) และหองออก
กําลังกาย (ตั้งอยูที่ชั้นที่ 1 อาคาร B)
3. จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน
อาคารทุกวัน โดยคัดแยกมูลฝอยแตละประเภทใสถุงดํามัดปากถุง
ใหแนนและติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ กอนนําไป
รวมไวที่ถังพักมูลฝอยแหงและเปยกของโครงการ
4. การเก็บมูลฝอยในถุงตองไมใหมีปริมาณ หรือน้ําหนักมากเกินไป
ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง
5. กอนรวบรวมมูลฝอยตาง ๆ ไปยังถังพักมูลฝอยรวมตองมัดปาก
ถุงใหแนน เพื่อปองกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกตอการ
ขนยาย
6. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งกอนและหลังการบรรจุ
มูลฝอยเพื่อไมใหมีน้ําชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก
7. กําชับใหพนักงานทําความสะอาดขนยายถุงมูลฝอยดวยความ
ระมัดระวัง ไมใหถุงมูลฝอยฉีกขาด ทั้งนี้ หากเกิดรอยรั่วไหลตอง
ใชผาถูพื้นเช็ดทําความสะอาดโดยทันที
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8. จัดใหมีถังพักมูลฝอยรวม ซึ่งมีความสะดวกในการจัดเก็บของ
สํานักงานเขตวัฒนา โดยภายในถังพักมูลฝอยรวม แบงเปน ถังพัก
แตละถัง สามารถรองรับมูลฝอยแตละประเภทไดไมนอยกวา 3
เทา ของปริมาณมูลฝอย
9. จัดใหมีการทําความสะอาดถังพักมูลฝอยรวมอยางสม่ําเสมอ
สัปดาหละ 1 ครัง้ เพื่อปองกันการเพาะตัวของเชื้อโรค
10. ถังพักมูลฝอยรวมตองมีฝาปดมิดชิด เพื่อปองกันกลิ่นรบกวนผู
พักอาศัยและชุมชนบริเวณใกลเคียง โดยเปดฝาเฉพาะชวงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยเทานัน้
11. จัดใหมที อรวบรวมน้ําจากการลางถังพักมูลฝอยรวบรวมเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขตวัฒนา
ใหมาเก็บมูลฝอยจากโครงการอยางสม่ําเสมอทุกวันโดยไมมีการ
ตกคาง
13. ประสานกับรานซื้อของเกาบริเวณใกลเคียง ใหมารับซื้อมูลฝอย
ที่สามารถนํากลับมาใชไดอีกโดยตรง
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เอกสารอางอิง

-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
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และคุณคาตาง ๆ
2.3.5 การใชไฟฟา
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการของการไฟฟานครหลวง 1. ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ชนิด Dry Type ขนาด 1,000 KVA
เขตบางกะป ซึ่งมีความสามารถในการใหบริการไฟฟาแกชุมชน จํานวน 2 ชุด
และโครงการไดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา 2. จัดเตรียมระบบไฟฟาสํารอง ในกรณีที่ระบบไฟฟาปกติขัดของ
ของโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบดานมลพิษจากการระบาย
โดยจะติดตั้ง Battery ขนาด 12 V และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด
อากาศและเสี ย งรบกวน ดั ง นั้ น โครงการต อ งกํ า หนดให มี
315 KVA จํานวน 1 ชุด สามารถสํารองไฟไดนานไมนอยกวา 2
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ชั่วโมง
3. รณรงคใหผูพักอาศัยภายในโครงการ ใชไฟฟาอยางประหยัด
4. เปดชองระบายไอเสียจากหองเครื่องกําเนิดไฟฟาออกไปยัง
บริเวณดานทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งเปนดานทีจ่ ัดใหมีการ
ปลูกไมยืนตน ตลอดแนวเขตชวยระบายความรอนและไอเสียที่
เกิดขึ้นออกสูภายนอกโครงการ โดยไมสงผลกระทบตอผูพัก
อาศัยภายในโครงการและผูพกั อาศัยขางเคียง
5. ตรวจสอบ และดูแลระบบทอไอเสียจากหองเครื่องกําเนิดไฟฟา
เปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการรั่วซึม
6. บุผนังทุกดานและเพดานของหองเครื่องกําเนิดไฟฟาดวยวัสดุกัน
เสียงเชนเดียวกัน
7. ติดตั้งตะแกรงกันเสียงทีบ่ ริเวณหนา Gravity Shutter ของพัดลม

เอกสารอางอิง
-

-

-

-
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ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
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และคุณคาตาง ๆ
2.3.6 การอนุรักษพลังงาน

หนา 1-44
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
โครงการมีความตองการใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 1,985 KVA ซึ่งเปน
ปริ ม าณไฟฟ า ค อ นข า งมาก ดั ง นั้ น โครงการต อ งกํ า หนดให มี
มาตรการอนุรักษพลังงานภายในโครงการ เพื่อใหการใชพลังงาน
ภายในอาคารลดลง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

- โครงการประสานกับชางซอม/ลางเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให
มีชวงลดราคาในการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อ
เปนแรงจูงใจใหกับผูพักอาศัย
- แยกสวิตซควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวาง แทนการใชหนึ่งตัว
ควบคุมหลอดแสงสวางจํานวนมาก
- คํานวณและเลือกขนาดสายไฟใหมีความสูญเสียต่ํา ทําไดโดย
เพิ่มขนาดสายใหโตขึ้นเนื่องจากสายมีความตานทานต่ํากวา จึงทํา
ใหสามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟาตกและลดคา
ไฟฟาลงได
- เลือกใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสซึ่งชวยประหยัดไฟได 10 วัตต/
หลอด ประหยัดพลังงานได 30 % เมื่อเทียบกับบัลลาสตชนิดแกน
เหล็กธรรมดา
- ใชหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกวา Compact
Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของ
หลอดเดิมและมีอายุการใชงานนานกวาหลายปมากใหแสงสวาง
สูงและมีสีที่นุมนวลมีอายุการใชงานยาวนาน และความรอนที่ตวั
หลอดนอยกวาเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent (หลอดมีไส)
- ตั้งเวลาใหปรตูลิฟตปด เองในชวงเวลาอยางนอย 1 วินาที จะชวย
ลดความจําเปนในการใชพลังงานไฟฟาของการขับเคลื่อน
มอเตอรเปด - ปดประตู
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

หนา 1-45

- สงเสริม รณรงคกิจกรรมใหมีการเดินขึน้ – ลงแทนการใชลิฟต
สําหรับพนักงานและผูท ี่พักอาศัย
- แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นไดงาย จะชวยลดการ
เดินทางหลงชั้นและลดการใชลิฟตที่ไมจําเปน
- ติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร VSD เพื่อลดการใช
พลังงานไฟฟาที่เครื่องสูบน้ํา
- ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให
เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
- โครงการจะจัดทําคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศและเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ แจกแกผูพัก
2. การอนุรักษพลังงานไฟฟาของผูพักอาศัยภายในโครงการ มีดังนี้
- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมประมาณ 25-26
องศาเซลเซียส
- เปดเครื่องระบายอากาศเทาทีจ่ ําเปน
- บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ
- ทําความสะอาดแผนกรองอากาศดานหนาและแผนระบายความ
รอนดานหลังทุก ๆ เดือน
- หมั่นดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุนละอองหรือบํารุงรักษา
อุปกรณไฟฟาแสงสวางอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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และคุณคาตาง ๆ
2.3.6 การปองกันอัคคีภัย
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น (ชั้นใตดิน 2 1. จัดใหมรี ะบบปองกันและเตือนภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชั้น) จํานวน 1 อาคาร ความสูง 22.95 เมตรและมีพื้นที่ใชสอยไม
ระบบปองกันอัคคีภัย ประกอบดวย
เกิน 10,000 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุม
- ระบบทอยืน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว จํานวน1ทอ/อาคาร
อาคาร พ.ศ.2522 พบวา โครงการไมจัดเปนประเภทอาคารสูงและ
โดยจะรับน้าํ ดับเพลิงจากรถดับเพลิงจากรถดับเพลิงคลองเตยและ
อาคารขนาดใหญพิเศษ ดังนั้น โครงการจึงจัดใหมีระบบปองกัน
รับน้ําดับเพลิงจากสระน้ําตั้งอยูระหวางอาคาร A และ B
และเตือ นอั คคี ภั ย ตามขอ กํ า หนดของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 47
- จัดใหมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) อัตราการสูบ 1.9
(พ.ศ.2540) และฉบั บ ที่ 5 5 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน
ลูกบาศกเมตร/นาที ที่ TDH 82 ม. จํานวน 1 เครื่อง โดยจะสูบน้าํ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทุกประการ นอกจากนี้
จากสระน้ํา ซึ่งตั้งอยูระหวางอาคาร A และ B เพื่อสงน้ําดับเพลิง
เพื่อเปนการปองกันและแกไขผลกระทบดานอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ไปตามทอยืนและจายไปยังทอน้ําดับเพลิงที่ตอกับตูสายฉีดน้ํา
โครงการจะจัดให มีอุปกรณปองกันอัคคีภัยเพิ่มเติม ไดแก เครื่อง
ดับเพลิงพรอมอุปกรณ (FHC) ภายในแตละอาคารตอไปกรณีเกิด
สูบน้ําดับเพลิง โดยโครงการจัดใหมีการนําน้ําจากสระน้ํา ขนาด
เหตุเพลิงไหม
ความจุ 208 ลูกบาศกเมตร ซึ่งตั้งอยูระหวางอาคาร A และ B มาใช
- ติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department
เป น แหล งน้ํ า สํ า รองเพื่ อ การดั บ เพลิง เพื่ อ ใหโ ครงการสามารถ
Connevtor : FDC) ขนาด 4  2 ½  2 ½ นิ้ว พรอม Check Valve
พึ่งพาตนเองไดในชวงระหวางที่รถดับเพลิงที่อยูใกลเคียงกําลัง
ไวที่บริเวณดานหนาของแตละอาคาร จํานวน 1 ชุด
เดินทางมายังโครงการ ทั้ง นี้จากการคํ านวณระยะเวลาคํานวณ
- ติดตั้งตูเ ก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose
ระยะเวลาหนีไฟของแตละอาคารจะใชเวลาประมาณ 5 นาทีซึ่งไม
Cabinet : FHC) บริเวณโถงบันไดหนีไฟ FS1 ของแตละอาคาร
เกินคามาตรฐานที่กําหนดคือ 60 นาที ดังนั้น คาดวาการดําเนินการ
ตั้งแตชั้น 1 ถึง 7 จํานวน 1 ตู/ชั้น/อาคาร รวมจํานวน 7 ตู/อาคาร
ของโครงการจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญดานอัคคีภัย
- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด ติดตั้ง
ภายในตู FHC ทุกตู

เอกสารอางอิง
-
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- บันไดหนีไฟ โครงการจะจัดใหมีบันไดซึ่งออกแบบเพื่อใหใชใน
การหนีไฟไดสําหรับแตละอาคาร จํานวน 2 แหง/อาคาร
(มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ) รายละเอียดดังนี้
(1) บันไดหลัก ST1 ลงจากชั้นหลังคา-ชั้นใตดนิ 2 ความกวาง 1.6
เมตร
(2) บันไดหนีไฟ FS1 ลงจากชั้นหลังคา-ชั้นใตดิน 2 ความกวาง
0.95 เมตร
ระบบเตือนภัย
- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เปนจุดศูนยรวม
การรับ-สงสัญญาน เพื่อแจงเหตุใหทรายทั่วทั้งอาคาร
- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไวทบี่ ริเวณหองชุด
พักอาศัย หองสํานักงานนิติบคุ คลอาคารชุด หองออกกําลังกาย
หองกําเนิดไฟฟา หองหมอแปลงไฟฟา หองสมุดหองเด็ก
หองรับรอง โถงตอนรับ โถงทางเดิน และโถงบันได โดยมี
จํานวนรวมทั้งสิ้น 505 จุด
- เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector) จะติดตั้งบริเวณที่จอด
รถชั้นใตดิน หองเครื่องสูบ และหองครัวภายในแตละหองพักโดย
มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 234 จุด
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เอกสารอางอิง
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- เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง (Fire Alarm Manual Station) ติดตัง้
บริเวณโถงบัน และโถงทางเดินของแตละอาคารมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 44 จุด
- ลําโพงแจงเหตุ (Ceiling Loud Speaker) ติดตั้งบริเวณโถงบันได
และโถงเดิน มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 78 จุด
- กริ่งสัญญานเตือนภัย (Alarm Bell) จะติดตั้งอยูบ ริเวณเดียวกับ
เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 44 จุด
- โทรศัพทฉุกเฉิน (Fire Man Telephone Jack) จะติดตั้งอยูบริเวณ
เดียวกับเคริ่องแจงเหตุโดยใชมือดึง มีจํานวนรวมทัง้ สิ้น 42 จุด
2. จัดใหมจี ุดรวมคนเบื้องตนภายในโครงการ จํานวน 2 จุด
มีรายละเอียดดังนี้
(1) จุดรวมคนสําหรับอาคาร A จัดใหมีจดุ รวมคนบริเวณพื้นทีส่ ี
เขียว ดานทิศตะวันตกของอาคาร ทั้งนี้พื้นที่สีเขียวดังกลาวเปน
พื้นที่ปลูกไมยืนตนสามารถรวมคนใตตนไมได ซึ่งขนาดพื้นที่
ประมาณ 110 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใชพื้นที่ยืนประมาณ 0.25
ตารางเมตร ดังนั้น สามารถรองรับจํานวนคนไดประมาณ 440 คน
ซึ่งเพียงพอตอผูพักอาศัยภายในอาคาร A ที่มจี ํานวน 426 คน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(2) จุดรวมคนสําหรับอาคาร B จัดใหมจี ุดรวมคนบริเวณพื้นทีส่ ี
เขียวดานทิศตะวันตกของอาคาร ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวดังกลาวเปน
พื้นที่ปลูกไมยืนตนสามารถรวมคนใตตนไมได ซึ่งขนาดพื้นที่
ประมาณ 110 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใชพื้นที่ยืนประมาณ 0.25
ตารางเมตร ดังนั้น สามารถรองรับจํานวนคนไดประมาณ 440 คน
ซึ่งเพียงพอตอผูที่พักอาศัยภายในอาคาร B ที่จํานวน 426 คน
3. จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยใหสามารถ
ใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมได ใหรีบ
ดําเนินการแกไขทันที
4. ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวที่บริเวณที่อปุ กรณติด
ตั้งอยูเพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที
5. ติดตั้งแผนผังแสดงรายละเอียดตําแหนงบันไดหนีไฟ อุปกรณ
ระงับอัคคีภัย และเสนทางการอพยพหนีไฟ ไวที่บริเวณโถง
ทางเดินและหนาลิฟตทุกชั้น เพื่อประโยชนของผูพักอาศัย และ
เจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัย
6. จัดทําคูมอื ความปลอดภัยหรือแผนพับเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ขอควรปฎิบัติขณะเกิดเพลิงไหม ใหแกผูพักอาศัยภายในอาคาร
7. จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม อยางนอยปละ 1
ครั้งโดยติดตอประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยใหมาจัด
อบรมและซักซอมแผนอพยพหนีไฟใหกบั โครงการ
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2.3.7 ระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ
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ความรอนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินโครงการเปนความรอน 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณทใี่ ชระบายอากาศใหสามารถใชงานไดอยู
ที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ไอความรอนของรถยนตและความ
เสมอ โดยตรวจสอบชองเปดตาง ๆ มิใหมีสิ่งกีดขวางกั้นการ
รอนจากการถายเทความรอนผานพื้นผิววัสดุ ทําใหอุณหภูมิผสม
ระบายอากาศ
ของบรรยากาศบริเวณพิ้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 0.11 องศา 2. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทงิ้ ไวภายในบริเวณที่จอดรถให
เซลเซียส ซึ่งโครงการตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลด
ไดมากทีส่ ุด โดยจัดไวทบี่ ริเวณชั้นลางภายนอกอาคารและชั้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หลังคา ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่รวม 863 ตารางเมตร เพื่อใหตนไมชว ย
ลดความรอนที่เกิดจากโครงการ
3. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหไดมากที่สุก โดยจัดไว
บริเวณชั้นลางภายนอกอาคารและชั้นหลังคา ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่
รวม 863 ตารางเมตร เพิ่อใหตน ไมชวบลดความรอนทีเ่ กิดจาก
โครงการ

เอกสารอางอิง
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2.3.8 การจราจร
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จากการประเมินผลกระทบดานการจราจร พบวา โครงขายบน
ถนนสายหลักบริเวณโครงการยังสามารถรองรับปริมาณจราจรที่
เกิ ด จากโครงการยั ง สามารถรองรั บ ปริ ม าณจราจรที่ เ กิ ด จาก
โครงการไดโดยเมื่อโครงการเปดดําเนินการผลกระทบที่เกิดขึ้น
จะไมทําใหสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบันมากนัก
สําหรับในดานการตัดกระแสจราจรทิศทางที่อาจกอใหเกิดการตัด
กระแสจราจรจะเปนการเลี้ยวขวาเขาโครงการแตจากการประเมิน
พบวา รถในทิศทางดังกลาว สามารถแทรกเลี้ยวขวาเข าโครงการ
โดยอาศัยระยะเวลาวางในการเดินรถบนถนนซอยทวีสุขไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย สําหรับผลกระทบดานการตัดกระแสจราจร
บนถนนซอยสุขุมวิท 31 พบวา จะไมกอใหเกิดการกระแสจราจร
แตอยางใด เนื่องจากรถทุกคันที่ออกจากถนนซอยทวีสุขจะตอง
เลี้ยวซายออกสูถนนซอยสุขุมวิท 31 (จัดการเดินรถทิศทางเดียวมุง
ไปถนนซอยเพชรบุรี 38/1) แตอาจทําใหการชะลอของกระแส
จราจรในขณะที่จะแทรกออกสู ถนนซอยเทานั้น อยางไรก็ตาม
โครงการตองกําหนดใหมีมาตรการเพื่อปองกันผลกระทบดาน
การจราจร และจากการประเมินความตองการที่จอดรถและการ
จัดเตรียมที่จอดรถของโครงการ พบวาโดยรวมปริมาณที่จอดรถ
จะมีเพียงพอตลอดวัน

1. จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวก
ใหแก ผูพักอาศัยในการเขา – ออก โครงการ ไมใหเกิดการตัด
กระแสจราจรโดยเนนใหรถสามารถเขาโครงการไดสะดวกและ
ปลอดภัยบนถนนซอยดานหนาโครงการ
2. จัดทําปายและสัญญานจราจรบนพื้นทางใหชัดเจน และไม
กอใหเกิดความสับสนของผูข บั ขี่ ทําใหการเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการ และ บริเวณทางเขา - ออกโครงการสามารถทําไดอยางดี
และปลอดภัย
3. หามไมใหนํารถทีเ่ กิดจากผูอาศัยในโครงการไปจอดบนถนน
สาธารณะดานหนาโครงการ
4. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมในกรณีที่จําเปน บริเวณชองทาง
เขา – ออกโครงการ ใหสามารถมองเห็นรถที่เขาและออก
โครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน
5. จัดใหมที จี่ อดรถจํานวน 123 คัน ซึ่งเพียงพอตามกฏหมายที่
ตองการที่จอดรถ จํานวน 123 คัน
6. สําหรับผูพักอาศัยในโครงการจะไมมีการกําหนดเปนที่จอดรถ
ประจําซึ่งจะทําใหมีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถไดเพิ่มมากกวา
แบบกําหนดทีจ่ อดรถประจํา

เอกสารอางอิง
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7. โครงการจะติดตั้งเครื่อง Sensor เพื่อตรวจนับรถยนตทเี่ ขา- ออก
ที่จอดรถบริเวณทางลาดขึ้น – ลง ชั้นจอดรถใตดินของทั้ง 2
อาคาร จากนั้นเครื่อง Sensor จะสงผลไปยังจอ LCD ซึ่งจะติดตั้ง
ไวบริเวณทางจอดรถดานหนาอาคาร เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหผูพักอาศัยภายในโครงการที่ตองการจะเขาจอด
รถยนตไดทราบวา ณ ขณะนั้นที่จอดรถแตละอาคารมีที่จอดรถ
วางอยูหรือไม และวางอยูกี่คัน
8. โครงการจะกําหนดใหทจี่ อดรถบริเวณชั้นที่ 1 จํานวน 4 คัน
ดานหนาอาคารแตละอาคารเปนทีจ่ อดรถสําหรับผูท ี่มาติดตอ
โครงการและจะอนุญาตใหจอดรถบริเวณดังกลาวไดในกรณีที่
จอดรถ ชั้นใตดินเต็มเทานั้น
9. สําหรับผูมาติดตอผูพักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตร
อนุญาตชั่วคราวและใหจอดรถไดไมเกิน 2 ชั่วโมง (โดยไมคดิ
คาใชจายในการจอด) หลังจากนั้นจะกําหนดใหเสียคาจอดรถ
ทั้งนี้ เพื่อเปนการกําจัดการนํารถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่
จอดรถภายในโครงการและใชพื้นที่จอดรถภายในโครงการโดย
ไมจําเปน
10. จัดใหมีรถบริการรับสงภายในโครงการรับ-สงผูพักอาศัยระหวาง
โครงการ ไปยังจุดบริการรับ-สงสาธารณะ เชน สถานีรถไฟฟาและ
ปายรถเมล เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางและชวยลด
ปริมาณการใชรถยนตสวนตัวเดินทาง
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และคุณคาตาง ๆ
2.3.9 การใชที่ดิน
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เอกสารอางอิง

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2549 ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ.2518
พบวาโครงการตั้งอยูพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีน้ําตาล) บริเวณ
ย. 10-5 ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละ
ยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ สําหรับการใชประโยชน
ที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี๋ยวและบาน
แฝดใหมีอัตราสวนพื้นที่ดินไมเกิน 8:1 และมีอัตราสวนของที่วาง
ตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละ 4แตอัตราสวนของพื้นที่วาง
ต อ งไม ต่ํ า กว า เกณฑ ขั้ น ต่ํ า ของที่ ว า งปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ดังนั้น โครงการซึ่งประกอบดวย
อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น (ชั้นใตดิน 2 ชั้น) จํานวน 2
อาคาร ลักษณะการดําเนินการเพื่อเปนที่พักอาศัย โดยมีอัตราสวน
พื้นที่อาคารตอพื้นที่ดิน 5.92 : 1 (ไมเกิน 8:1) และมีอัตราสวนพื้นที่
วางตอพื้นที่โครงการรอยละ 5.36 (ไมนอยกวารอยละ 4) ตลอดจน
มีรอยละของพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมรอยละ 31.76 ของพื้นที่
โครงการ (ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 30) จึ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ
ขอกําหนดดังกลาว
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2.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต
2.4.1 สภาพสังคม
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โครงการอยูในพื้นที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะเปน 1. จัดใหมนี ิตบิ ุคคลอาคารชุดเขามาบริหารและดูแลโครงการ
ชุมชนเมืองโดยการใชประโยชนริมถนนเพชรบุรีตัดใหมและถนน 2. กําหนดใหมีระเบียบปฏิบตั ิควบคุมการอยูอาศัยของผูพักอาศัยใน
สุขุมวิท ซึ่งเปนถนนสายหลักที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ สวน
โครงการ
ใหญ เ ป น กลุ ม อาคารพาณิ ชย อาคารสํ า นั ก งาน อาคารพั ก อาศั ย 3. ปฏิบัตติ ามมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานตาง ๆ ไดแก
อาคารโรงแรม อาคารพาณิ ชย ธนาคารและสถานประกอบการ
ดานกายภาพ ชีวภาพ และคุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยาง
ต า ง ๆ เป น ต น และตามถนนซอยต า ง ๆ บริ เ วณโครงการ
เครงครัด เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง
ประกอบดวย บานพักอาศัย อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา อาคาร
พาณิชย อาคารสํานักงาน และสถานศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังมี
บานพักอาศัยลักษณะบานเดี๋ยว ซึ่งมิไดเปยชุมชนกระจายตัวอยูซึ่ง
จากการสํ า รวจสภาพทางสั ง คมบริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ
พบวาความสัมพันธสวนใหญเปนในรูปของการอยูอาศัยบานใกล
เรือนเคียงกันมีการติดตอกันเพื่อการคาขาย การใหบริการมีการ
ดําเนินชีวิตประจําวันเรงรีบ แตก็ไมมีความขัดแยงซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ โครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งการที่คนจํานวนมากตอง
เขามาใชชีวิตรวมกัน อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือขอพิพาทซึ่ง
กันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมรวมกันที่กอใหเกิดเสียงดังรบกวนผู
พักอาศัยขางเคียงได ดั งนั้น จึงตองมีมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบ

เอกสารอางอิง
-
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2.4.2 สภาพเศรษฐกิจ
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พื้นที่โครงการตั้งอยูบนถนนซอยสุขุมวิท 31 ซึ่งเปนถนนซอยที่
เชื่อมระหวางถนนสุขมวิทและถนนเพชรบุรีตัดใหม ซึ่งจัดวาเปน
ยานที่มีการขยายตัวดานธุรกิจประเภทการคา บริการ ที่พักอาศัย
โรงแรม หางสรรพสินคา ธนาคาร และสํานักงาน เนื่องจากมีความ
สะดวกของระบบโครงข ายการคมนาคม สํา หรั บสภาพการใช
พื้นที่ตามแนวถนนเพชรบุรีตัดใหมและถนนสุขุมวิท ซึ่งเปนถนน
สายหลักที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ สวนใหญเปนกลุมอาคาร
พาณิชย อาคารสํานักงาน อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา อาคาร
พาณิ ชย อาคารสํ านั กงานและสถานศึกษา เป นต น และในการ
ประกอบอาชี พ ส ว นมากประกอบอาชี พ เป น พนั ก งานบริ ษั ท /
ลู ก จ า ง ประกอบธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ค า ขาย แม บ า น ข า ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และรับจางทั่วไป โดยสวนใหญมีรายไดตอครัวเรือน
เฉลี่ย อยูใ นระดับ สู ง การพัฒ นาของโครงการถือ ได ว าเป นการ
สรางแหลงงานใหกับแรงงานและธุรกิจการกอสรางที่เกี่ยวของทั้ง
ระบบและเปนการเพิ่มมูล คาใหกับ ที่ดิน ทํา ใหมีเงิน หมุนเวีย น
ภายในระบบจึงเปนการกระตุนระบบเศรษฐกิจโดยรวม
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2.4.3 สาธารณสุข

หนา 1-56

2.4.4 ดานสุขภาพ
1. ดานสุขภาพ
- โรคระบบทางเดิน หายใจ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการตั้งอยูในชุมชนเมือง ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทยและ 1. ดําเนินการตามมาตรการดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใช
จํานวนบุคลากรทางการแพทยอยางเพียงพอ อีกทั้ง มีการคมนาคม
ประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด เพื่อปองกันผลกระทบดาน
ขนสงที่สะดวก รวดเร็ว การเพิ่มขึ้ นของจํา นวนผูพัก อาศัยของ
สุขภาพ
โครงการ จึ งจะไม สงผลกระทบดา นความเพีย งพอของบริ การ 2. จัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสุขภาพ
ทางดานสาธารณสุข

- ฝุนละอองและมลพิษจากการจราจร
- ระบบระบายอากาศไมดี อากาศถายเทไมสะดวก
- เชื้อโรคที่แพรกระจายจากระบบปรับอากาศ

1. ฉีดลางทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอยาง
สม่ําเสมอ
2. จัดใหมีพนื้ ที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อชวยในการลดการฟุง
กระจายของฝุนละออง และชวยดูดซับมลพิษทีเ่ กิดจาก
ยานพาหนะที่เขา – ออกโครงการ
3. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทงิ้ ไว บริเวณที่จอดรถภายใน
โครงการใหเห็นไดอยางชัดเจนและทั่วถึง
4. ออกแบบอาคารใหมีชองเปดโลง เพื่อใหอากาศภายในอาคาร
ถายเทไดสะดวก
5. ตรวจสอบชองระบายอากาศภายในอาคาร ไมใหมีสิ่งกีดขวางการ
ระบายอากาศ
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เอกสารอางอิง
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โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
- โรคระบบทางเดินอาหาร

- โรคผิวหนัง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
- ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารที่ไมสะอาด
- ภาชนะที่ใสอาหารหรือน้ําดื่มไมสะอาด

หนา 1-57

- การแพ เชนแพฝุน
- สัมผัสกับน้ําทิ้งที่ใชรดน้ําตนไม
- เชื้อโรคที่แพรกระจายจากระบบปรับอากาศ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใสอาหารหรือน้ําดื่ม
2. รณรงคใหรบั ประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม ๆ และลางมือ
กอนรับประทานอาหาร ดวยการเขียนปายคําขวัญ เปนตน
1. ฉีดลางทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอยาง
สม่ําเสมอ
2. จัดใหมเี จาหนาทีท่ ี่มีความรู ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. นําน้ําทิ้งทีผ่ านการบําบัดแลวบางสวน มาใชรดน้ําตนไมภายใน
โครงการ โดยใชระบบซึมดิน ซึ่งเปนวิธีที่ไมใหมีผูไปสัมผัสกับ
น้ําทิ้ง
4. จัดใหมรี ะบบหนวงน้ําภายในโครงการรองรับน้ําหลากทีเ่ กิดขึน้
เพื่อมิใหทวมขังภายในพื้นที่โครงการ
5. ตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายน้ําเปนประจําทุกเดือนเพือ่
ปองกัน มิใหมีการสะสมของตะกอนดินในบอพักที่เปนสาเหตุให
เกิดการอุดตัน ซึ่งเปนอุปสรรคในการระบายน้ํา
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เอกสารอางอิง
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โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
- โรคที่มีสัตวเปนพาหะนําโรค

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา 1-58

- ถูกแมลงหรือสัตวที่เปนพาหะนําโรคกัด เชน โรคไขเลือดออก 1. รณรงคใหมีการทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน การ
เปนตน
กําจัดลูกน้ํายุงลาย
- สัมผัสกับสัตวที่ปวยหรือเปนพาหะนําโรค เชน โรคไขหวัดนก 2. จัดใหมีถงั มูลฝอยที่มฝี าปดไว ตั้งภายในหองพักมูลฝอยประจําชั้น
เปนตน
และตามจุดตาง ๆ ภายในอาคาร พรอมจัดใหมีพนักงานทําความ
- มี สัตว ที่เ ปนพาหะนํา โรค เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน อยู
สะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังถังพักมูลฝอยรวมของแตละอาคาร
ภายในโครงการ
3. จัดใหมีถงั พักมูลฝอยรวมที่มีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันการเกิด
แหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน แมลงสาบ
เปนตน
4. ฝาถังพักมูลฝอยรวมตองปดมิดชิด เปดเฉพาะชวงที่มีเก็บขนมูล
ฝอยเทานั้น
5. ทําความสะอาดถังพักมูลฝอยรวม ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคทุกครัง้
6. จัดใหมีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในอาคารและถังพักมูลฝอยรวมอยางสม่ําเสมอ
7. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขตวัฒนา
ใหมาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอยางสม่ําเสมอทุกวันเพื่อไมให
มีมูลฝอยตกคาง
8. ประสานกับสํานักงานเขตวัฒนาใหมากําจัดสัตวที่เปนพาหะนํา
โรคใหกับโครงการ เชน ฉีดพนยากําจัดยุง เปนตน
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เอกสารอางอิง
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โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

.ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

- โรคที่มคี นเปนพาหะ
นําโรค

หนา 1-59
- อุบัติเหตุ
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- สัมผัสหรืออยูรวมกับผูปวยโดยสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย ของผูปวย
หรือ
- ผูติดเชื้อไสรัสของโรคหลายชนิด
- การระบายอากาศภายในหองพักไมดี มีความชื้น แสงแดดสอง
ไมถึง
- ประชากรอยูอาศัยกันอยางแออัด

- การจราจร
- การพลัดตก หกลม
- การเกิดอัคคีภัย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

9. ใชตะแกรงครอบตามรูทอระบายน้ําทั้งภายในอาคารและภายนอก
10. ทําความสะอาดทอน้ําทิ้งไมใหมีเศษอาหารคางหรืออุดตัน
11. หามนําสัตวทุกชนิดเขาภายในอาคาร
1. ออกแบบอาคารใหมีชองเปดโลงเพื่อใหอากาศภายในอาคาร
ถายเทไดสะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยูใน
อากาศจากการไอหรือจามของผูปวย
2. ทําความสะอาดภายในอาคารอยางสม่ําเสมอ
3. ควรลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบูโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ด
น้ํามูก ไมควรใชมือขยี้ตาจมูกหรือปาก
4. ใชผาปากปดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม

-

1. จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวก
ใหแก ผูพักอาศัยในการเขา – ออก โครงการ ไมใหเกิดการตัด
กระแสจราจรโดยเนนใหรถสามารถเขาโครงการใหสะดวกและ
ปลอดภัยบนถนนซอยดานหนาโครงการ
2. จัดทําปายและสัญญานจราจรบนพื้นทางใหชัดเจน และไม
กอใหเกิดความสับสนของผูข ับขี่ ทําใหการเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการและบริเวณทางเขา-ออกโครงการสามารถทําไดอยางดี
และปลอดภัย
3. หามไมใหนํารถทีเ่ กิดจากผูอาศัยในโครงการไปจอดรถบนถนน
สาธารณะดานหนาโครงการ

-

-

-

-
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เอกสารอางอิง

4. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมในกรณีที่จําเปน บริเวณชองทาง
เขา – ออกโครงการ ใหสามารถมองเห็นรถที่เขาและออก
โครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน
5. จัดใหมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยบริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแตละแหง
ไมใหพื้นทางเดินเปยกน้ํา หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะ
กอใหเกิดอุบัตเิ หตุได

-

6. จัดใหมรี ะบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ตามขอกําหนดของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
7. รณรงคใหผูพักอาศัยมีความระมัดระวังในการปองกันอัคคีภัยโดย
ติดปายประชาสัมพันธภายในโครงการ

-

8. จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย ใหสามารถ
ใชงานไดอยูเสมอหากพบวามีการเสียหาย หรือใชการไมไดใหรีบ
ดําเนินการแกไขทันที
9. ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัว ไวที่บริเวณที่อปุ กรณติด
ตั้งอยูเพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที
10. จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องตน ติดไว
บริเวณโถงลิฟต ทุกชั้นของแตละอาคาร

-

-

-

-
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โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตาราางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

2. ดานสุขภาพจิต ไดแก
ความเครียด ความวิตกกังวล
ความหวาดกลัว เปนตน
2.4.3 ทัศนียภาพ
หนา 1-61
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11. จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอยางนอยปละ 1
ครั้ง โดยติดตอประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย มาจัด
อบรมและซักซอมแผนอพยพและปองกันอัคคีภัยใหกับโครงการ

-

- ความเครียดจากการทํางาน
- ความแออัด วุนวายของผูพักอาศัยในโครงการ

-

จากสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการ พบวา โครงการซึ่งมีขนาด 1. จัดใหมีพนื้ ที่สีเขียวที่บริเวณชั้นที่ลางภายนอกอาคารและชั้น
ความสู ง 7 ชั้ น มี ความกลมกลื น กั บพื้ นที่ ข างเคีย งกั น อาทิเ ช น
หลังคา ค.ส.ล. ของอาคารแตละอาคาร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม
อาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชาขนาดความสูง 7 ชั้น (VISCAYA
ประมาณ 863 ตารางเมตร คิดเปนอัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอ
Private Residences) อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ขนาดความสู ง 8 ชั้ น
จํานวนผูพักอาศัย 1 ตารางเมตร/คน และเปนพื้นทีป่ ลูกไมยืนตน
(สิรินเพลส) และอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา (บานมินตรา)
ที่อยูใ นพื้นที่วางภายนอกอาคาร 531 ตารางเมตร (ไมนอยกวา
ขนาดความสูง 12 ชั้น เปนตน อยางไรก็ตาม ยังคงมีกลุ มบานพัก
475.2 ตารางเมตร) คิดเปนรอยละ 55.9 ของพื้นที่วางตาม
อาศัยที่มีความสูง 1-3 ชั้น ตั้งอยูภายในถนนซอยทวีสุขและถนน
กฎหมายควบคุมอาคาร
ซอยยอยตาง ๆ บริเวณใกลเคียงโครงการใหพบเห็นไดทั่วไป ทั้งนี้ 2. เลือกใชโทนสีเย็นสบายตา และไมกอใหเกิดผลกระทบดาน
โครงการตองจัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน
ทัศนียภาพมากนัก
ทัศนียภาพ โดยจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหมากที่สุด 3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการใหสวยงามและมีความ
โดยจัดใหมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 863 เมตร เพื่อสรางทัศนียภาพ
สมบูรณอยูตลอดเวลา
ที่ ดี แ ละในการเลื อ กใช สี เ ลื อ กใช โ ทนสี ที่ เ ย็ น สบายและไม
กอใหเกิดผลกระทบดานทัศนียภาพตอผูพบเห็น
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
2.4.4 การบดบังแสงแดด

หนา 1-62

2.4.5 การบดบังทิศทางลม

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

การบดบั ง แสงของโครงการที่ มี พื้ น ที่ ข า งเคี ย ง จะเกิ ด ขึ้ น ใน
ชวงเวลาที่ดวงอาทิตยทํามุมต่ํากับทองฟา ไดแก ชวงเวลา 06.0010.00 น. และ 14.00-18.00 น. เนื่องจากเงาของอาคารโครงการจะ
ทอดตัวไปยังพื้นที่ขางเคียงในระยะทางยาว แตทั้งนี้ การบดบั ง
แสงในแตละพื้นที่จะเกิดขึ้นเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในแตละวัน
เทานั้น ตามการเคลื่อนของดวงอาทิตยมิไดบดบังพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ ง ตลอดทั้ ง วั น ดั ง นั้ น การเกิ ด ขึ้ น ของโครงการจึ ง ไม สง ผล
กระทบที่มีนัยสําคัญดานการบดบังแสงแดด

-

จากการประเมินผลกระทบดานทิศทางลม พบวา สวนใหญผูที่อยู
อาศั ยด า นทิศ เหนื อ ทิศ ตะวั น ออก และทิ ศตะวัน ตกเฉี ย งใต จ ะ
ไดรับผลกระทบเนื่องจากลมพัดมาจากทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม ลมที่พัดผานในแตละ
ฤดู ก าลจะหมุ น เวี ย นเปลี่ ย นไปในแต ล ะช วงเวลา จึ ง ไม ส ง ผล
กระทบที่มีนัยสําคัญ

-

เอกสารอางอิง
-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 1 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ

หนา 1-63
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการซึ่งเปนอาคาร ขนาดความสูง 7 ชั้น จํานวน 2 อาคาร ตัว
อาคารโครงการ อาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัยโดยรอบจากการ
ลดทอนความเขมสัญญานวิทยุและโทรทัศนลง สงผลใหภาครับ
ของเครื่องวิทยุและโทรทัศนไดรับสัญญานที่มีความเขมลดลง
ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบดังกลาวโครงการจึงตองจัดใหมี
มาตรการปองกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

- ทําหนังสือแจงผูที่อยูใ กลเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร
ซึ่งอาจเปนผูที่ไดรบั ผลกระทบดานการบดบังคลื่นสัญญาน
โทรทัศนจากอาตารภายในโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือกอสราง
เพื่อใหผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบ
ดังกลาว สามารถติดตอกับโครงการได โดยโครงการจะ
ดําเนินการการติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียมใหกับผูท ี่ไดรบั
ผลกระทบเหลานี้ภายหลังจากที่ไดรับแจง รวมทั้งจะดําเนินการ
ปรับจานรับสัญญานดาวเทียมใหกับบานพักอาศัยที่มจี าน
สัญญานดาวเทียมอยูแลวและไดรับผลกระทบจากอาคาร
โครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดําเนินการตามมาตรการ ดังกลาว
โครงการจะเปนผูที่รบั ผิดชอบคาใชจายทั้งในการติดตั้งหรือการ
ปรับจานรับสัญญานดาวเทียมโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง
หลังจากที่โครงการจดทะเบียนอาคารชุดแลวเสร็จ

เอกสารอางอิง
-
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม

- ชวงกอสราง
1. ฝุนละออง

บริเวณที่ตรวจสอบ

1) ภายในพื้นที่โครงการ

ความถี่ในการตรวจวัด

1. High Volume Air Sampler

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

2. ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือรองเรียนจากผูท ี่ไดรับ
ผลกระทบ

2. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

1) ภายในพื้นที่โครงการ

1. ระดับเสียง Leq เฉลี่ย
24 ชั่วโมง

1. เครื่องมือวัดเสียง (Sound
Level Meter)

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

2. ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องรองเรียนจากผูที่
ไดรับผลกระทบ

2. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

1. ปริมาณฝุนละอองรวม
(TSP)

วิธีการตรวจสอบ

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง
หนา 1-64
2. เสียง

พารามิเตอร

เอกสารอางอิง
- ผลการตรวจ TSP ที่อยูใน
เกณฑมาตรฐาน

- ผลการตรวจระดับเสียง

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 2 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. ความสั่นสะเทือน

บริเวณที่ตรวจสอบ
1) ภายในพื้นที่โครงการ

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง
4. น้ําเสีย

1) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป

หนา 1-65
2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

พารามิเตอร
1. ความสั่นสะเทือน

วิธีการตรวจสอบ
ความถี่ในการตรวจวัด
เอกสารอางอิง
1. เครื่องมือวัดคาความสะเทือน - ตลอดระยะเวลาการทําเสาเข็ม - ผลการตรวจความสั่นสะเทือน

2. ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือรองเรียนจากผูท ี่ไดรับ
ผลกระทบ
- pH
- BOD
- SS
-TKN
- Sulfide
- Oil & Grease
- Total Coliform

2. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

- ตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากผู
ที่ไดรับผลกระทบ

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย - เดือนละ 1 ครั้ง
วิธีมาตรฐาน ตามประกาศ
ตลอดระยะเวลาการกอสราง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเลม
122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2548
- การจัดสวนรับความคิดเห็น
- ตลอดระยะเวลาการกอสราง
และเรื่องรองเรียน

- ผลการตรวจน้ําตามเอกสาร
แนบทุกพารามิเตอรตาที่กําหนด
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 2 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
5. การจัดการมูลฝอย

บริเวณที่ตรวจสอบ
1) ภายในพื้นที่โครงการ

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง
6. ดานอาชีวอนามัย
หนา 1-66
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พารามิเตอร
- ปริมาณมูลฝอยตกคาง
- ความสะอาด
- ตรวจสอบเรื่องรองเรียน
จากผูที่ไดรับผลกระทบ

1) พื้นที่โครงการ

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุ
ลักษณะการเกิด ผลที่เกิดขึน้
และวิธีการแกไข

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

- ตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากผู
ที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการตรวจสอบ

-การจัดสวนรับความเห็น
และเรื่องรองเรียน

ความถี่ในการตรวจวัด
- ตลอดระยะเวลาการทําเสาเข็ม
- ตลอดระยะเวลาการกอสราง
- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- การจัดสวนรับความคิดเห็น
และเรื่องรองเรียน

เอกสารอางอิง

- บันทึกสถิติอบุ ัติเหตุ

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ตารางที่ 2 (ตอ) สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล อมโครงการ J – RESIDENCE CONDOMINIUM
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
- ชวงดําเนินการ
1. คุณภาพน้ํา
1.1 คุณภาพน้ําทิ้ง
กอนการบําบัด

หนา 1-67
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Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

บริเวณที่ตรวจสอบ

- บอแยกกากตะกอน

พารามิเตอร

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

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

เอกสารอางอิง

- เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย - เดือนละ 1 ครั้ง
วิธีมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเลม
122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2548
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ก.

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ก.
1. เอกสารความเห็นชอบจาก
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
2. ตารางมาตรการในการปฎิบัติตาม EIA

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ข
รูปภาพตางๆ ที่ปฎิบัติตามมาตรการ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ข
รูปภาพ
ภาพที่ 1 รูปรั้วโครงการพรอมพื้นที่สีเขียว
ภาพที่ 2 การกอสรางทั่ว ๆ ไปในโครงการ
ภาพที่ 3 มีการปรับสภาพดินและกอสรางเรียบรอย
ภาพที่4 ปายประกาศพื้นที่กอสรางเจาของโครงการที่รบั ผิดชอบ
ภาพที่ 5 ปายกําจัดความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม.
ภาพที่ 6 บันทึกสถิติอุบัตเิ หตุ
ภาพที่ 7 ทางเขา – ออกโครงการที่ปดทึบเฉพาะมีรถเขา – ออก
ภาพที่ 8 กลองรับความคิดเห็นบริเวณปอมยามหนาโครงการ
ภาพที่ 9 บริเวณที่ทําเปนบอลางรถ
ภาพที่ 10 รถบรรทุกขนสงดินและวัสดุกอสรางที่มีผาคลุมกันวัสดุรวงหลน
ภาพที่ 11 ขณะฉีดพรมน้ําทีบ่ ริเวณเกิดฝุนในการกอสราง
ภาพที1่ 2 พนักงานขณะกวาดเศษ อุปกรณ ฝุน ฯลฯ
ภาพที1่ 3 อุปกรณดับเพลิง
ภาพที1่ 4 อุปกรณนิรภัยในการทํางาน
ภาพที1่ 5 บานพักคนงาน
ภาพที1่ 6 เขตกอสรางติดปายเตือนเรื่องความปลอดภัย
ภาพที1่ 7 กําแพงกั้นดินพังทลายโดยใช Cement Column
ภาพที1่ 8 น้ําใชในโครงการ
ภาพที1่ 9 น้ําดื่มที่ใชในโครงการ
ภาพที2่ 0 บอพักน้ํา
ภาพที2่ 1 ขุดลอกทอระบายน้ํา
ภาพที2่ 2 การขึงผาคลุมรอบเขตกอสราง
ภาพที2่ 3 ตาขายคลุมการกอสรางกันวัสดุรวงหลน
ภาพที2่ 4 ตะแกรงกรองเศษอาหารภายในที่พักคนงาน
ภาพที2่ 5 ปอมยามหนาโครงการ
ภาพที2่ 6 รปภ.ปฎิบัตหิ นาทีห่ นาโครงการ
ภาพที2่ 7 เจาหนาที่เก็บน้ําเพื่อตรวจสอบทางวิชาการ
ภาพที่ 28 ยาทีใ่ ชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
ภาพที่ 29 หองสุขาทีใ่ ชในโครงการ
ภาพที่ 30 เครื่องแตงกายของผูปฎิบัติงาน
ภาพที่ 31 พืน้ ที่วางสําหรับจอดรถบรรทุก
ภาพที่ 32 รั้วสังกะสีทึบความสูง 3 เมตร
ภาพที่ 33 เจาหนาที่จากโครงการดําเนินการเขาพบเจาหนาที่ของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ข (ตอ)
รูปภาพ (ตอ)
ภาพที่ 34 การปรับแตงสภาพคอนกรีตภายในบริเวณโครงการ
ภาพที่ 35 ลานจอดรถพรอมใชงาน
ภาพที่ 36 พื้นที่สีเขียวของโครงการในปจจุบัน
ภาพที่ 37 รูปบริเวณโครงการทีเ่ สร็จสิ้นแลว

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่1 รูปรั้วโครงการพรอมพื้นที่สีเขียว

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 2 การกอสรางทั่ว ๆ ไปในโครงการ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 3 มีการปรับสภาพดินและกอสรางเรียบรอย

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่4 ปายประกาศพื้นทีก่ อสรางเจาของโครงการที่รบั ผิดชอบ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 5 ปายกําจัดความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม.

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 6 บันทึกสถิตอิ ุบัติเหตุ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 7 ทางเขา – ออกโครงการที่ปดทึบเฉพาะมีรถเขา - ออก

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 8 กลองรับความคิดเห็นบริเวณปอมยามหนาโครงการ
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 9 บริเวณที่ทําเปนบอลางรถ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 10 รถบรรทุกขนสงดินและวัสดุกอสรางที่มีผาคลุมกันวัสดุรวงหลน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 11 ขณะฉีดพรมน้ําที่บริเวณเกิดฝุนในการกอสราง

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที1่ 2 พนักงานขณะกวาดเศษ อุปกรณ ฝุน ฯลฯ
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที1่ 3 อุปกรณดบั เพลิง

ภาพที1่ 4 อุปกรณนิรภัยในการทํางาน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที1่ 5 บานพักคนงาน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที1่ 6 เขตกอสรางติดปายเตือนเรื่องความปลอดภัย

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที1่ 7 กําแพงกั้นดินพังทลายโดยใช Cement Column

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที1่ 8 น้ําใชในโครงการ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที1่ 9 น้ําดื่มที่ใชในโครงการ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที2่ 0 ภาพบอพักน้ํา

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที2่ 1 ขุดลอกทอระบายน้ํา

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที2่ 2 การขึงผาคลุมรอบเขตกอสราง

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที2่ 3 ตาขายคลุมการกอสรางกันวัสดุรวงหลน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที2่ 4 ตะแกรงรองเศษอาหารภายในที่พักคนงาน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที2่ 5 ปอมยามหนาโครงการ

ภาพที่26 รปภ.ปฎิบัติหนาที่หนาโครงการ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที2่ 7 เจาหนาที่เก็บน้ําเพื่อตรวจสอบทางวิชาการ
Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 28 ยาที่ใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 29 หองสุขาที่ใชในโครงการ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 30 เครื่องแตงกายของผูปฎิบัติงาน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 31 พืน้ ที่วางสําหรับจอดรถบรรทุก

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 32 รั้วสังกะสีทึบความสูง 3 เมตร

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 33 เจาหนาที่จากโครงการดําเนินการเขาพบเจาหนาที่ของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

รูปลาสุดของโครงการ

ภาพที่ 34 การปรับแตงสภาพคอนกรีตภายในบริเวณโครงการ

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 35 ลานจอดรถพรอมใชงาน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 36 พืน้ ที่สีเขียวของโครงการในปจจุบัน

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาพที่ 37 รูปบริเวณโครงการที่เสร็จสิ้นแลว

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ค

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาคผนวก ค
เอกสารดังตอไปนี้
ประกาศกฎระเบียบภายในแคมปพักคนงาน
กฎความปลอดภัย
การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ระเบียบปฎิบัติงานแผนกรักษาความปลอดภัย
ตัวอยางเอกสารการรับแรงงานตางดาว
เอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร
เอกสารการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง
เอกสารตรวจสุขภาพพนักงาน

.

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ง

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ง
1. ผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการ
2. ใบอนุญาตในการขึ้นทะเบียนของ
บริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด
3. เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือวัด

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สาํ คัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM

Health & Envitech Co., Ltd.
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

สรุปการปฏิบัติตามมาตรการ
ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

Health & Envitech Co., Ltd.
Tel. (02) 9526305-9 Fax (02) 9526310

www. Healthenvi.com.

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ข
รูปภาพตาง ๆ ที่ปฏิบัติตามมาตรการ

Health & Envitech Co., Ltd.
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

บทนํา
 ชื่อโครงการ โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM
 ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท 31 (ซอยทวีสุข) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 เจาของโครงการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด
 จัดทําโดย บริษัท ไท- ไท วิศวกร จํากัด
 โครงการผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผูชํานาญการ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553
 โครงการนําเสนอรายงานปฎิบัติเปนเลมที่ 2 ของโครงการ ที่อยูระหวางการดําเนินการกอสราง โดย
บริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ภาคผนวก ก

1. เอกสารความเห็นชอบจาก
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
2. ตารางมาตรการในการปฎิบัติตาม EIA
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รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ J-RESIDENCE CONDOMINIUM ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
CERTIFICATION OF LABORATORY
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