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โครงการ สยามโอเชี่ยน เวิร์ล กรุงเทพ จํากัด
1. ความเป็ นมาของการจัดทํารายงาน
รายงานผลการปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขของมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการบริ ษทั สยามโอเชี่ ยนเวิลด์ จํากัด ประจําเดือน
มกราคม – มิ ถุนายน 2556 ทางโครงการได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรการในรายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

2. รายละเอียดของโครงการโดยสั งเขป
: สยามโอเชี่ยนเวิร์ล จํากัด
: ชั้น B1-B2 อาคารสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนน พระรามที่ 1 แขวง
ปทุมวัน เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุ งเทพฯ 10330
2.3 ชื่อเจ้ าของโครงการ : บริ ษทั สยามโอเชี่ยนเวิร์ล จํากัด
โทรศัพท์ 02-687-2000-30 โทรสาร 02-687-2001
2.4 รายละเอียดโครงการ :
2.4.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ: โครงการ สยามโอเชี่ยนเวิร์ล มีลกั ษณะเป็ นสถานที่แสดง
พันธ์สตั ว์น้ าํ หรื อ เป็ นอุทยานสัตว์น้ าํ
2.4.2 พื้นที่ โครงการ: ประมาณ 10,438 ตรม. ประกอบด้วยตูแ้ สดงสัตว์น้ าํ ชนิ ดต่ างๆ
ประมาณ 20 ตู ้
2.4.3 กิจกรรมในโครงการ
• คุณภาพอากาศ
สยามโอเชี่ ยนเวิร์ลให้ความสําคัญกับผลกระทบด้าน คุณภาพอากาศบริ เวณพื้นที่
จอดรถของผูใ้ ช้บริ การของโครงการฯ ซึ่ งอากาศก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อ สภาพ
คุณภาพอากาศต่อเนื่ องจาก การระบายมวลสารต่างๆ เช่นก๊าซ CO2 โครงการฯได้
ประสานกับทางโครงการสยามพารากอน ในการอํานวยความสะดวกในด้านที่จอด
รถ สําหรั บผูเ้ ข้าชมและการจัดการจราจรหน้าทาง เข้า-ออก โครงการเพื่อลดการ
สะสม ของมวลสารทางอากาศ โครงการสยามโอเชี่ ยนเวิร์ล ให้ความสําคัญกับ
คุ ณภาพอากาศภายในโครงการฯ โดยได้จดั เตรี ยมพัดลมระบายอากาศออกทิ้งสู่

2.1 ชื่อโครงการ
2.2 สถานทีต่ ้งั
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• แหล่ งนํา้ และคุณภาพนํา้ ผิวดิน
โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ตั้งอยูภ่ ายในอาคารโครงการสยามพารากอนซึ่งมีระบบ
การบําบัดนํ้าเสี ยหลักอยูแ่ ล้วทางโครงการฯ ได้ขอรับบริ การบําบัดนํ้าเสี ยร่ วมตลอด
ระยะเวลาเช่ า พื้ น ที่ ข องโครงการสยามพารากอน และให้ค วามสํา คัญ เกี่ ย วกับ
คุ ณภาพนํ้าเสี ยดังกล่าว โครงการสยามโอเชี่ ยนเวิร์ล ได้ว่าจ้างบริ ษทั เทสท์ เทค
จํากัด ทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าเสี ย ทุกๆ 4 เดือน จากบ่อพักนํ้าเสี ยและสิ่ ง
ปฏิกลู (Sewage Sump) ทั้ง 3 บ่อ
• การคมนาคมขนส่ ง
โครงการสยามโอเชี่ ยนเวิร์ล เช่าพื้นที่ของโครงการสยามพารากอนซึ่ งมีพ้ืนที่ของ
อาคารจอดรถเพียงพอสําหรับบริ การผูเ้ ดินทางโดยรถส่ วนตัวและอยู่ใกล้กบั ระบบ
ขนส่ งมวลชน (รถไฟฟ้ า บีทีเอส) โครงการฯ ได้ขอรับบริ การที่จอดรถและติดตั้ง
ป้ ายขนาดใหญ่ ท้ ัง สองด้า นของแยกปทุ ม วัน และราชประสงค์ที่ ม องเห็ น ได้ใ น
ระยะไกลทําให้ง่ายต่อเดินทางมาชมโครงการ
• การใช้ นา้ํ
สยามโอเชี่ยนเวิร์ล ให้ความสําคัญการใช้น้ าํ ในโครงการของผูเ้ ข้าชมและพนักงาน
จึงได้เลือกใช้อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่มีความสะดวกต่อการใช้และประหยัดนํ้าโดยเลือก
คุณสมบัติของอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ใช้เป็ นแบบปิ ดอัตโนมัติ และจัดพนักงานทําความ
สะอาดดูแลห้องนํ้าทั้งหมดภายในโครงการและทําการแจ้งฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องทําการ
แก้ไขทันทีเพื่อลดการสูญเสี ย
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• การใช้ ไฟฟ้ าและการอนุรักษ์ พลังงาน
สยามโอเชี่ยนเวิร์ลใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและวัสดุที่เป็ นวัสดุง่ายต่อการ
ถ่ายเทความร้ อนตํ่าและใช้อุปกรณ์เครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่ นๆใน
โครงการฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ม.อ.ก. (มาตรฐานอุตสาหกรรม) และการ
ติดตั้งระบบ BMS ควบคุมแสงสว่างทั้งหมดของโครงการฯ
• การจัดการมูลฝอย
สยามโอเชี่ยนเวิร์ลจัดเตรี ยมที่รองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการฯ ให้เพียงพอกับ
ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและขนย้ายออกจากพื้นที่โดยแยกเป็ นมูลฝอยแห้งและ
เปี ยก และขยะอันตรายใส่ ถุงนําไปเก็บยังที่ รองรั บมูลฝอยแยกเป็ นประเภทของ
อาคารสยามพารากอนโดยว่าจ้างบริ ษทั เอ็น เอ พี จํากัด บริ ษทํ รักษาความสะอาดที่
มีความชํานาญ เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ซากสั ต ว์ เป็ นของเสี ย ที่ เ กิ ด จากการตายของ นก ปลา และสั ต ว์น้ ําอื่ น ๆ ที่ ไ ด้
ดําเนิ นการตามขั้นตอนปฏิบตั ิ, การชันสู ตรว่าเป็ นการตายโดยธรรมชาติ บางส่ วน
นําไปเป็ นอาหารสัตว์ในอุทยานสัตว์น้ าํ ส่ วนที่เหลือนําไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอย
ทัว่ ไป โดยนําไปเก็บไว้ในส่ วนแยกขยะประเภทเปี ยกของโครงการสยามพารากอน
เพื่อดําเนินการต่อไป
• การบําบัดนํา้ เสี ย / สิ่ งปฏิกูล
สยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้ดาํ เนิ นการนํานํ้าเสี ย (ระบบนํ้าจืด) เข้าบําบัดกับระบบบําบัด
นํ้าเสี ยรวมของโครงการสยามพารากอน และว่าจ้างบริ ษทั เทสท์ เทค จํากัด ควบคุม
และตรวจสอบระบบนํ้าเสี ยของโครงการฯ ใช้อุปกรณ์ผลิตนํ้าเค็มที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัย และตรวจเช็คการทํางานของระบบสูบนํ้าให้ทาํ งานปกติอยูเ่ สมอ
นํ้าเค็มจากกิจกรรมโครงการส่ งบําบัดที่บ่อนํ้าเค็มสามหน่อ ตามใบอนุญาตรับบําบัด
นํ้าเค็มของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จ.ชลบุรี
• การระบายนํา้
โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ตั้งอยูภ่ ายในอาคารโครงการสยามพารากอน บริ เวณบี
1 และ 2 โดยใช้ระบบระบายนํ้าร่ วมกับอาคารโครงการสยามพารากอน เพื่อเข้าสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมและตรวจสอบการรั่วซึมการอุดตันของท่ออย่างสมํ่าเสมอ
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• การสาธารณสุข
โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล จัดระบบสาธารณูปโภคและอนามัยสิ่ งแวดล้อม ให้อยู่
ในขั้นมาตรฐานโดยให้มีเพียงพอต่อการใช้งานของผูเ้ ข้าชมและพนักงาน และการ
รักษาความปลอดภัยโดยจัดพนักงานทําความสะอาดตลอดเวลาเปิ ดดําเนิ นการและ
กํา จั ด เชื้ อ บริ เวณอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ จั ด เตรี ยมอุ ป กรณ์ แ ละจั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ,
ประสานงานโรงพยาบาลตํา รวจ เพื่ อ การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น รองรั บ การเกิ ด
เหตุการณ์ ฉุกเฉิ น และได้ประสานงานกับทางสยามพารากอน ในการขอใช้ห้อง
พยาบาลร่ วม ซึ่งมีพยาบาลประจํา
• อาชี วอนามัยและความปลอดภัย / การป้ องกันอัคคีภัย
สยามโอเชี่ยนเวิร์ลติดตั้งอุปกรณ์การป้ องกันการเกิดอัคคีภยั ภายในโครงการฯ ตาม
มาตรฐานของ วสท. (วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย) และใช้ระบบ BMS ในการ
ควบคุมแจ้งเตือนการเกิดเหตุ ติดตั้งป้ ายบอกเส้นทางหนี ไฟ ด้านความปลอดภัยได้
กําหนดให้มีแผนรองรับการเกิ ดเหตุการ์ ณฉุ กเฉิ น, การฝึ กซ้อมการอพยพผูเ้ ข้าชม
และพนักงานของโครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

3. แผนการดําเนินการเพือ่ ตรวจติดตามคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ดัชนีตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด
สิ่ งแวดล้ อม
1. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) Electrochemical Sensor
- ฝุ่ นละอองในพื้นที่ทาํ งาน (Total Gravimetric Method
พื้นที่แสดงพันธ์สัตว์น้ าํ
Repairable Dust)

2. มาตรการติดตามตรวจสอบประสิ ทธิภาพของ - ค่า บี โอ ดี (BOD) ต้องไม่เกิน
375 มก. / ล
การบําบัดนํ้าเสี ย / สิ่ งปฏิกลู และการระบายนํ้า
- ปริ มาณสารแขวงลอย ( SS )
ต้องมี ค่าไม่เกิน 400 มก./ล
- ค่าความเค็ม ( Salinity ) ต้อง
ควบคุมไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิภาพของระบบบําบัด
นํ้าเสี ยรวม

เก็บตัวอย่างนํ้านําไป
วิเคราะห์
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บริเวณทีท่ าํ การตรวจวัด

ความถี่ในการตรวจวัด

ทําการตรวจวัด 4 จุด ดังนี้ ตรวจวัด 3 วัน
ต่อเนื่องให้คาบเกี่ยวใน ช่วงวันทํางาน
และวันหยุด
1. บริ เวณตูโ้ ชว์ที่ 10-14 ชั้น บี1
2. บริ เวณที่พกั คอย (Reception) ชั้น บี1
3. บริ เวณตูโ้ ชว์ 17 – 20 ชั้น บี2
4. บริ เวณ Ocean Panorama ชั้น บี2
ทําการตรวจวัดบ่อพักนํ้า และสิ่ งปฏิกลู
ทั้ง 3 จุด
1. บริ เวณพื้นที่ช้ นั บี1 จํานวน 1 จุด
2. บริ เวณพื้นที่ บี2 จํานวน 2 จุด

- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
ในช่วง 3 ปี แรก จากนั้น
ตรวจวัด 4 ครั้ง /ปี
- ช่วง ม.ค.-มิ.ค.5ย ได้ตรวจวัด
2 ครั้งในเดือน มี.ค.56 และ
มิ.ย.56
- ตรวจวัดทุกๆ 4 เดือนตลอด
ระยะดําเนินการ
- ตรวจสอบการทํางานของ
เครื่ องสูบนํ้าภายในบ่อพักนํ้า
และสิ่ งปฏิกลู ทั้ง3 บ่อ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ช่วงง ม.ค.-มิ.ย.56 ได้
ตรวจวัด 1 ครั้งในเดือน มิ.ย
56

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม
3. มาตรการติดตามตรวจสอบ ด้านสาธารณสุ ข

ดัชนีตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด

บริเวณทีท่ าํ การตรวจวัด

ความถี่ในการตรวจวัด

1. ตรวจวัดความแข้มของแสง
อย่างน้อย 2 จุด

ใช้เครื องมือ / อุปกรณ์วดั
แสง (Lux meter)

ทําการตรวจวัด 2 จุด
บริ เวณพื้นที่ช้ นั บี1 จํานวน 1 จุด
บริ เวณพื้นที่ช้ นั บี2 จํานวน 1 จุด

- ตรวจวัดทุกๆ 2 ครั้ง / ปี
- ช่วง ม.ค.-มิ.ย.56 ได้ตรวจวัด
1 ครั้งในเดือนมี.ค.56

2. เก็บตัวอย่างนํ้าในหอผึ่งเย็นไป
ตรวจวิเคราะห์เพื่อ เฝ้ าระวังทาง
จุลชีววิทยา

เก็บตัวอย่างนํ้านําไป
วิเคราะห์

หอผึ่งเย็น

- ตรวจวัดเฝ้ าระวังทางจุล
ชีววิทยา ทุกๆ 6 เดือน
- ช่วงม.ค.-มิ.ย.56 ได้ตรวจวัด
1 ครั้งในเดือนมิ.ย.56
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3. ตรวจสอบความสะอาด / สกปรก โดยใช้สายตา
และตะกอนที่หอผึ่งเย็น
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ทําการตรวจบริ เวณหอผึ่งเย็น

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม
4. มาตรการติดตามตรวจสอบระบบป้ องกัน
อัคคีภยั และแผนฉุกเฉิ น

ดัชนีตรวจวัด
1. ตรวจอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ เช่น ระบบหัวฉี ดนํ้า
ดับเพลิงถังดับเพลิง ระบบอัด
อากาศ , ระบบสัญญานเตือน
อัคคีภยั
2. จัดให้มีการอบรมวิธีใช้อุปกรณ์
ของระบบป้ องกันอัคคีภยั และ
การฝึ กอบรมเรื่ องการซ้อมอพยพ
ย้ายคนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แก่
พนักงาน, ผูใ้ ช้บริ การ และรปภ.
อย่างน้อยปี ละ1 ครั้ง
3. ตรวจสอบเครื่ องมือติดตาม
ตรวจสอบระดับโอโซนใน
อากาศและในนํ้าและเครื่ องมือ
ตรวจสอบการไหลของอากาศที่
ติดตั้งบริ เวณเครื่ องกําเนิด
โอโซนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

วิธีการตรวจวัด

บริเวณทีท่ าํ การตรวจวัด

ความถี่ในการตรวจวัด

ตรวจเช็คตามคําแนะนํา
ของผูจ้ าํ หน่าย

เป็ นประจําประมาณ 2 ครั้ง/ปี

จัดอบรมการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงการฝึ กซ้อมตาม
แผนอพยพกรณี เกิเหตุ
ฉุกเฉิ น

- ซ้อมใหญ่ร่วมกับพนักงาน
ของสยามพารากอน ปี ละ 1
ครั้ง โดยในปี 2556 จะทําการ
ในช่วงปลายปี

-วัดโดยใช้เครื่ องมือ
ตรวจสอบโอโซนใน
อากาศ
-วัดค่าปริ มาณโอโซนใน
นํ้า
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- ห้องผลิตโอโซน ชั้น บี1 และ บี2
- บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชั้น บี1 และ บี2

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

4. การรายงานผลการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไข
ตารางที่ 1 : แบบรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
โครงการ สยามโอเชี่ยนเวิร์ล จํากัด
เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการสยามพารากอนได้จดั ระบบแจ้งจํานวนรถ
ภายในอาคารจอดรถและเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวก
ในกรณี พบเห็นรถยนต์ติดเครื่ องยนต์ทิ้งไว้เป็ นระยะ
เวลานาน เจ้าหน้าที่จะเข้าไปติดตามตรวจสอบ นอกจากนี้
ในการเพิม่ ความปลอดภัยของรถที่ใช้ก๊าซ โครงการสยาม
พารากอนได้จดั ที่จอดรถพิเศษ ไว้ดว้ ย เพื่อเป็ นความ
ปลอดภัยและควบคุมมลภาวะทางอากาศ
- โครงการสยามพารากอนได้จดั เจ้าหน้าที่ดา้ นจราจร
บริ เวณทางเข้าออกอาคารตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั เตรี ยมพัดลมระบาย
อากาศและเติมอากาศไว้อย่างละ 2 ชุด และ ทําการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ทําการตรวจวัด 2 ครั้ง ในช่วง 14 – 16 มิถุนายน 2556
และ 13-15 มิถุนายน 2556 ซึ่ งผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ น
มาตรฐานสภาพแวดล้อมในการทํางาน

-

ภาพที่ 1

-

ภาพที่ 1
ตารางที่ 4.3.1

1. องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้อมและคุณค่ าต่ างๆ
1.1 คุณภาพอากาศ
1.1.1 ประสานงานกับโครงการสยามพารากอนเพื่อ
ดําเนินการ ได้แก่
- การติดตั้งป้ ายเตือน "ห้ามติดเครื่ องขณะจอดรถ"
- การจัดระบบจราจรภายในอาคารให้เหมาะสมกับ
สภาพ การจราจรภายนอก
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกบริ เวณทาง
เข้า - ออกโครงการสยามพารากอนเพื่อลดการ
ระบายมลสารทางอากาศจากจราจร
1.1.2 โครงการได้จดั เตรี ยมพัดลมระบายอากาศและเติม
อากาศไว้อย่างละ 2 ชุด โดยที่พดั ลมระบายอากาศ
ทําหน้าที่ระบายอากาศเสี ยหรื อากาศที่ใช้แล้ว ออก
จากพื้นที่โครงการ มีอตั ราการระบายอากาศกับ
19,800 และ 37,050 ลบ.ม./ชม. ส่ วนพัดลมเติม
อากาศ เป็ นพัดลมที่นาํ อากาศบริ สุทธิ์หรื ออากาศที่มี
ออกซิ เจนจากภายนอกเติมเข้าไปภายในพื้นที่
โครงการมีขนาด 18,200 และ 35,850 ลบ.ม./ชม
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
1.1.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่อาํ นวยความ
อํานวยความสะดวก อยุป่ ระจําบริ เวณพื้นที่แสดงภาย
ในอุทยานสัตว์น้ าํ ตลอดเวลา เพื่อควบคุมดูแลให้
จํานวนผูเ้ ข้าชมในส่ วนต่าง ๆ มีความเหมาะสมไม่
หนาแน่นจนเกินไป เพื่อความปลอดภัย และความ
สะดวกสบายในการเข้าชม โดยเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวจะ
มีวทิ ยุติดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ ายขายตัว๋
ฝ่ ายความปลอดภัย ฝ่ ายรักษาพยาบาล ฯลฯ เพื่อ
รายงานสถานการณ์ในบริ เวณที่รับผิดชอบหรื อสั่ง
การต่อฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการในกรณ๊ที่
มีจาํ นวนผูเ้ ข้าชมหนาแน่นเกินไป
1.1.4 การควบคุมจํานวนผูเ้ ข้าชมในช่วงเวลาที่หนาแน่น
โดย เฉพาะในช่วง 2 - 3 เดือนแรก มี 2 วิธี คือ
- จํากัดจํานวนบัตรเข้าชมในช่วงเวลาที่มีผเู้ ข้าชม
หนาแน่น โดยการลดจํานวนช่องขายตัว๋ ลง เพื่อ
ควบคุมจํานวนผูเ้ ข้าชม ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ใน
กรณี ที่ผเู้ ข้าชมล้นพื้นที่ จะปิ ดการจําหน่ายตัว๋ ใน
ทุกช่องจําหน่าย และจะเปิ ดขายใหม่เมื่อจํานวนผู้
เข้าชมในอุทยานสัตว์น้ าํ ลดลง
- ใช้ระบบการออกบัตรที่ระบุเวลาเข้าชมที่แน่นอน
หรื อการเปิ ดให้เข้าชมเป็ นรอบ โดยให้ผซู้ ้ื อบัตรใช้
เวลาช่วงคอยรอบการแสดง เดินเล่น หรื อมี
กิจกรรมสันทนาการในส่ วนอื่น ๆ ของโครงการ
สยามพารากอน

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั พนักงานระดับ
Supervisor และเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกประจําหน้า
ทางเข้าตลอดเวลาเปิ ดทําการ

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั ให้มีการจํากัดปริ มาณ
ของผูช้ ม โดยกําหนดส่ วนลดพิเศษในบางช่วงเวลาและ
ได้จดั สถานที่พกั คอย นอกจากนี้ในปัจจุบนั มีการจอง
Pre-booking ผ่านทางอินเตอร์เนต และมีการลงข้อมูลใน
เว็บไซด์ เกี่ยวกับเรื่ องการจัดแสดง เพื่อให้ผเู้ ข้าชม
สามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมได้ โดยไม่ตอ้ งมารอถามที่
หน้าเคาน์เตอร์

-
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เอกสารอ้ างอิง
ภาพที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 1 การจัดการจราจร, ทีจ่ อดรถและการอํานวยความสะดวก

เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําทางเข้ า-ออก อาคารสยามพารากอน

พัดลมระบายอากาศลานจอดรถชั้น B

จุดจําหน่ ายบัตรเข้ าชม

เจ้ าหน้ าทีข่ องโครงการ อํานวยความสะดวก
ลูกค้ าบริ เวณทางเข้ า

การจัดกลุ่มผู้เข้ าชม
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 1 การจัดการจราจร, ทีจ่ อดรถและการอํานวยความสะดวก (ต่ อ)

จุดชุมการแสดงภายนอกเพือ่ เวลาเข้ าชมภายใน

ทีจ่ อดรถสยามโอเชี่ยนเวิร์ล

ทางเข้ าสยามโอเชี่ยนเวิล์ด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
1.1.5 จัดให้มีระบบคิว ( Queuing System ) โดยมี
เจ้าหน้าที่ แจ้งสัญญาณ หรื อบอกปากเปล่าถึง
กําหนดเวลาเข้าชม เป็ นระยะ ทั้งนี้ โครงการจะได้จดั
ให้มีบริ เวณพื้นที่พกั คอยสําหรับผูร้ อเข้าชมเป็ น
สัดส่ วน โดยจะจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ เช่น
การแสดงต่าง ๆ ดนตรี มายากล ฯลฯ ให้ความ
บันเทิงแก่ผรู้ อเข้าชม
1.2 แหล่งนํา้ และคุณภาพนํา้ ผิวดิน
1.2.1 ประสานงานกับโครงการสยามพารากอนเพื่อขอรับ
บริ การบําบัดนํ้าเสี ยรวม
1.2.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าเสี ยของโครงการจาก
บ่อพักนํ้าและสิ่ งปฏิกลู ( Sewage sump ) ทั้ง 3 บ่อ
และ ถังเก็บนํ้าที่ใช้แล้ว (Dirty water storage tank)
ทุก ๆ 4 เดือน ก่อนระบายลงระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม
ของอาคารสยามพารากอน

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบแถวคอยเพื่อควบคุมปริ มาณผูเ้ ข้าชม และนอกจาก
การข้อมูลปากเปล่าแล้ว ยังมีขอ้ มูลในเว็บไซด์ที่สามารถ
เป็ นแหล่งข้อมูลที่ดี เพื่อให้ผเู้ ข้าชม สามารถจัดเวลาของ
ตนเองได้ และในบริ เวณโถงพักคอย จะมีกิจกรรมต่าง ๆ
อาทิเช่น การถ่ายรู ปกับตุก๊ ตาสัตว์น้ าํ เป็ นต้น
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลส่ งนํ้าเสี ยที่ไม่ใช่น้ าํ เค็มให้
กับโครงการสยามพารากอนเพื่อบําบัดตลอดระยะเวลา
เช่าพื้นที่ เนื่องจากเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมในสยาม
พารากอน โดยควบคุมคุณภาพนํ้าก่อนปล่อยเข้าระบบ
ตามข้อกําหนดและมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งตาม
กําหนด
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้ตรวจสอบติดตามคุณภาพ
นํ้าเสี ยของโครงการ โดยได้วา่ จ้าง บริ ษทั เทสท์ เทคจํากัด
เป็ นผูต้ รวจสอบคุณภาพนํ้าเสี ยจากบ่อพักนํ้า,สิ่ งปฏิกลู
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ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
ภาพที่ 1

-

ภาพที่ 2
ตารางที่ 4.1
ภาคผนวก ก

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 2 การควบคุมระบบนํ้าและบ่ อพักนํ้าเสียเพือ่ ส่ งเข้ าสยามพารากอน

บ่ อพักนํ้าเสีย

ตู้ควบคุมระบบนํ้า

บ่ อพักนํ้าเสีย

ท่ อส่ งนํ้าเสียไปบําบัดสยาม

บ่ อพักเค็มก่อนนําไปบําบัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้ขอรับบริ การที่จอดรถจาก
อาคารจอดรถของโครงการสยามพารากอน และมี
เจ้าหน้าที่บริ การหน้าทางเข้า-ออก ตลอดเวลาเปิ ดทําการ
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
บริ เวณทางลงจากสถานีรถไฟฟ้ า บี ที เอส สยามและ
ติดตั้งป้ ายโครงการขนาดใหญ่นอกอาคารสยามพารากอน
2 ด้านที่สมารถมองเห็นชัดเจน คือด้านราชประสงค์และ
ปทุมวัน นอกจากนี้บริ เวณทางเข้าห้างสยามพารากอน ยัง
มีป้ายสยามโอเชียนเวิร์ล และในเว็บไซด์ของโครงการก็
ได้มีการระบุถึงการเดินทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่
สามารถเดินทางได้โดยสะดวกด้วยรถไฟฟ้ าเข้าสู่
โครงการ

-

ภาพที่ 1, 3

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องสุ ข
ภัณฑ์ชนิดประหยัดนํ้า( แบบปิ ดอัตโนมัติ ) และมีการ
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่ วมมือประยัดนํ้าและตรวจเช็ค
การรั่วซึ มของนํ้าจากอุปกรณ์ต่างๆ และแก้ไขกรณี มีการ
รั่วทันที โดยมีช่างประจําการตลอดเวลาที่เปิ ดดําเนินการ

-

ภาพที่ 3

2. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์

2.1 คุณภาพอากาศ
2.1.1 ประสานกับอาคารสยามพารากอนเพื่อจัดให้มีที่
จอดรถสําหรับโครงการอย่างน้อย 87 คัน
2.1.2 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถเข้า-ออก อาคาร
สยามพารากอนโดยการติดต่อประสานงานขอผัง
การจราจร เพื่อนํามาติดบอร์ด/ป้ ายประชาสัมพันธ์
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลือกเส้นทางการเดินทาง
2.1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ ข้าชมและพนักงานโครงการใช้
บริ การระบบขนส่ งมวลชน เช่น รถไฟฟ้ า บี ที เอส
รถโดยสาร ขสมก. โดย การติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถ/สถานีรถไฟฟ้ า
ใกล้เคียง
2.1.4 จัดให้มีป้ายหน้าโครงการด้านหน้าอาคารที่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน เพื่อความสะดวก และ
ประหยัดเวลาในการเข้าสู่โครงการ
2.2 การใช้ นํา้
2.2.1 ในขั้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื่ องสุ ขภัณฑ์
สําหรับห้องนํ้า/ ห้องส้วมต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบ
ประหยัดนํ้า
2.2.2 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ขอความร่ วมมือในการ
ประหยัดนํ้าโดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ าย
/คําขวัญในห้องนํ้า/ห้องส้วมและสํานักงาน เป็ นต้น
2.2.3 ตรวจสอบบริ เวณรอยต่อ/เชื่อมและตามแนวท่อจ่าย
นํ้า ดูการรั่วซึ ม เพื่อลดการสูญเสี ยนํ้าอย่างเปล่า
ประโยชน์
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
2.3 การใช้ ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน
2.3.1 วัสดุสาํ หรับตกแต่งผนังอาคารควรเลือกใช้วสั ดุที่มี
ความสามารถถ่ายเทความร้อนตํ่าหรื อวัสดุที่เป็ น
ฉนวนกัน ความร้อน โดยควรมีค่าการถ่ายเทความ
ร้อนไม่เหิ น 25 และ 45 วัตต์/ตร.ม. ตามลําดับ
2.3.2 เลือกใช้อุปกรณ์ / เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประหยัดพลังงาน
ที่ได้รับรองจาก หน่วยงานราชการ เช่น
- เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ในสํานักงานและระบบปรับ
อากาศให้เลือกแบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดผอม
หลอดตะเกียบ หรื อหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
แทนการใช้หลอดไฟหัวกลม (แสงสี ส้ม)
- ใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง
2.3.3 ติดตั้งสวิทซ์เปิ ด-ปิ ดไฟและระบบปรับอากาศแยก
ออกจากกันในแต่ละพื้นที่
2.3.4 ส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดไฟ
ฟ้ าให้กบั พนักงานโครงการร่ วมกับมาตรการอนุรักษ์
พลังงานอื่นๆ ได้แก่
- ปิ ดไฟเมื่อออกจากสํานักงาน
- ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าหลังใช้งาน
- การเปิ ด/ปิ ดระบบปรับอากาศภายในสํานักงานเมื่อ
ไม่ได้ใช้งาน

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลใช้วสั ดุที่ถ่ายเทความร้อนตํ่า
และเลือกใช้อุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิภาพ
สูง และ เลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ที่มีการรับรองมาตรฐาน
(มอก.)
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลใช้ระบบควบคุมอาคาร
(Building Management System) เพื่อ ควบคุมการปิ ดเปิ ด
ระบบปรับอากาศ และ ระบบ แสงสว่าง ในแต่ละพื้นที่
โดยระบบ BMS จะทําให้ง่ายต่อการควบคุมโดย
ส่ วนกลาง ไม่ตอ้ งเดินไปจัดการในแต่ละส่ วน ทําให้การ
ควบคุมมีประสิ ทธิภาพ
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลใด้เลือกใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงาน และ โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง
- ในการเลือกซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ านั้น ได้คาํ นึงถึงเครื่ องใช้ที่
มีฉลากเบอร์ 5 เนื่องจากในปัจจุบนั ในประเทศไทย มีให้
เลือกหลายรู ปแบบ และยีห่ อ้ ทําให้การจัดซื้ อดําเนินการ
ได้ง่าย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ประกอบกับภาครํฐ
รณรงค์การใช้เครื่ องใช้ฉลากเบอร์ 5 พนักงานจึงมีความรู้
ในเรื่ องดังกล่าวนี้เป็ นอย่างดี
- ทางโครงการได้จดั เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้ า
เป็ นประจํา
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ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้ างอิง

-

ภาพที่ 3
ภาคผนวก ค

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

- การกําหนดช่วงระยะเวลาปิ ดระบบปรับอากาศ เช่น
ปิ ดก่อนเลิกงานประมาณ 1-2 ชัว่ โมง
- ติดป้ ายแนะนําวิธีการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าให้ถูกต้อง
โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิระบบปรับอากาศของ
สํานักงานและส่ วนต่าง ๆ
2.3.5 หมัน่ ตรวจสอบบํารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ของ
โครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิด
ควรเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกําหนดอายุการใช้งาน และ
ควรตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้ าเพดาน
ประตู หรื ออื่น ๆ เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของความ
เย็นภายในพื้นที่โครงการออกสู่ ภายนอก
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เอกสารอ้ างอิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 3 การรณรงค์ ลดการเดินทางโดยรถยนต์
และอุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน

ป้ ายบอกทางโครงการสยามโอเชียนเวิร์ล

สุ ขภัณฑ์ ประหยัดนํ้าและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเบอร์ 5
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

หลอดไฟประหยัดพลังงาน

ระบบควบคุม BMS

ระบบควบคุมแอร์

ระบบควบคุมกล้ องวงจรปิ ด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
2.4 การจัดการมูลฝอย
2.4.1 จัดเตรี ยมภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท มูลฝอย
เปี ยก มูลฝอยแห้ง และ มูลฝอยอันตราย มีฝาปิ ด
มิดชิด ขนาด 50-150 ลิตร ให้มีจาํ นวนเพียงพอกับ
ปริ มาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นตั้งไว้ให้ทวั่ พื้นที่อุทยานสัตว์
นํ้าในแต่ละชั้นและภายในสํางาน / บริ เวณ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยติดป้ ายบอกประเภท
ของภาชนะให้ชดั เจน และกําชับให้พนักงาน
โครงการทุกคนแยกประเภทมูลฝอย โดยเฉพาะมูล
ฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทัว่ ไป
2.4.2 จัดให้มีการรวบรวมมูลฝอยทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เพื่อ
ลดมูลฝอยตกค้างในโครงการโดยควรจัดเวลาเก็บขน
และเส้นทางเก็บขนมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการสยามพารากอนให้เหมาะสม หลีกเลี่ยง
การใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางการเข้าชมอุทยาน
สัตว์น้ าํ และในการขนย้ายให้ใช้ลิฟท์บริ การแทน
ลิฟท์โดยสาร
2.4.3 ต้องทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและ
รถเข็นมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั ให้มีภาชนะรองรับมูล
ฝอยที่มีฝาปิ ดมิดชิดในแต่ละชั้นและในสํานักงานและที่
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและตลอดพื้นที่ในอุทยานสัตว์น้ าํ
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้วา่ จ้าง บริ ษทั เอ็น.เอ.พี
จํากัด ครอบคลุมงานแม่บา้ น เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดการ
เกี่ยวกับมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยขนย้ายออกจากพื้นที่
โครงการฯไปเก็บที่หอ้ งพักมูลฝอยของโครงการสยาม
พารากอนทุกวัน โดยไม่มีมูลฝอยตกค้างในโครงการฯ
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้ กําหนดให้มีการล้าง
อุปกรณ์ภาชนะรองรับมูลฝอยทุกวัน
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้ กําหนดให้มีการแยกขยะ
มูลฝอยก่อนขนย้ายออกจากพื้นที่โครงการฯไปเก็บที่
ห้องพักมูลฝอยของโครงการสยามพารากอนโดยแยก
ชนิดมูลฝอยตามที่โครงการสยามพารากอนได้กาํ หนดไว้

-

ภาพที่ 4
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 4 ถังขยะภายในโครงการ

ถังเก็บขยะในโครงการ

ห้ องพักขยะ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
2.4.4 กําชับให้พนักงานเก็บมูลฝอยจากพื้นที่ต่าง ๆ ภายใน
โครงการ แยกประเภทมูลฝอยบรรจุลงถุงสี แต่ละ
ประเภท เช่น ขยะเปี ยกและขยะแห้ง ให้ใส่
ถุงพลาสติกสี ดาํ แต่จะรัดปากถุงด้วยป้ ายแสดงชนิด
ของมูลฝอย ส่ วนมูลฝอยอันตรายให้ใส่ ถุงพลาสติกสี
แดงหรื อส้ม จากนั้นให้วางลงบนภาชนะรองรับที่อยู่
บนรถเข็น ห้ามลากถุงขยะดังกล่าว เพื่อป้ องกันการ
แตก/รั่ว
2.4.5 เมื่อมีนก ปลา หรื อสัตว์อื่นๆ ตาย ทางเจ้าหน้าที่
โครงการจะต้องชันสู ตรหาสาเหตุการตาย กรณี ที่
ตายเองตามธรรมชาติทางโครงการจะติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐบาลไทยเพื่อทําการเสนอมอบโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐบาลไทย
ไม่ตอ้ งการ ทางโครงการจะตัด เป็ นชิ้นๆ และใช้เป็ น
อาหารสัตว์ในอุทยานสัตว์น้ าํ
ส่ วนที่เหลือนําไปกําจัดรวมกับมูลฝอยทัว่ ไป
ส่ วนในกรณี ที่ มีสาเหตุการตายโดยการติดเชื้อหรื อ
เป็ นโรค และรัฐบาล ไทยไม่ตอ้ งการซากสัตว์ ให้ทาํ
การแช่แข็งและติดต่อกับบริ ษทั รับกําจัดของเสี ย เพื่อ
นําไปกําจัดต่อไป ห้ามมิให้นาํ ไปให้สัตว์ในอุทยาน
สัตว์น้ าํ และมนุษย์บริ โภคโดยเด็ดขาด

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั ให้มีสัตว์แพทย์ประจํา
โครงการฯ ซึ่ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์ ในการรักษาพยาบาลสัตว์ต่างๆและชันสูตรหา
สาเหตุการตายของสัตว์และจดบันทึกข้อมูลและ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยในเรื่ อง
ดังกล่าว
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ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้ างอิง

ภาคผนวก ช

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
2.4.6 ทุกครั้งที่มีการตายของ นก ปลา หรื อสัตว์น้ าํ อื่นๆ จะ
ต้องบันทึกสาเหตุการตายและบันทึกนี้สามารถให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยตรวจสอบได้ หากมีการ
ร้องขอ
2.4.7 สําหรับสัตว์น้ าํ นําเข้าได้มีการจดทะเบียนนําเข้าไว้
กับ สํานักถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมประมง เมื่อสัตว์
ดังกล่าวตายจะต้องแจ้งกับหน่วยงานดังกล่าวก่อนที่
จะนําซากสัตว์ไปกําจัด

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

- สําหรับซากสัตว์ ในกรณี ที่เป็ นการตายธรรมชาติ จะนํามา
สับเป็ นชิ้น เป็ นอาหารสัตว์น้ าํ อื่น ส่ วนการตายเพราะติด
เชื้อนั้น ในครึ่ งปี แรกของ ปี พ.ศ. 2556 มีการตาก 1 กรณี
จากระบบหายใจและมีการพิสูจน์ซากและนําไปเผาที่
เตาเผาสัตว์สวนสัตว์เขาเขียว
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ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
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ภาคผนวก ช

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

2.5 การบําบัดนํา้ เสี ย / สิ่ งปฏิกลู
2.5.1 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ / ผูบ้ ริ หารโครงการสยาม
พารากอนเพื่อขอรับบริ การบําบัดนํ้าเสี ยรวม
2.5.2 จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบปริ มาณและคุณภาพ
นํ้าเสี ย ( BOD, SS, และค่าความเค็ม )จากบ่อพักนํ้า
และ สิ่ งปฏิกลู ( Sewage Sump ) ทั้ง 3 บ่อของ
โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ทุกๆ 4 เดือน เมือพบ
ความผิดปกติให้รีบประสานงานกับโครงการสยาม
พารากอน
2.5.3 ตรวจสอบการทํางานของเครื่ องสูบนํ้าที่ติดตั้งไว้
ภายในบ่อพักนํ้าและสิ่ งปฏิกลู ให้อยู่ ในสภาพพร้อม
ใช้งานและดีอยูเ่ สมอ ถ้าพบชํารุ ด / เสี ย หายให้รีบ
ดําเนิ นการซ่อมแซมทันที
2.5.4 ระบบการผลิตนํ้าเค็มและการกรองนํ้าเค็มที่ใช้แล้ว
จะเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและดี
ที่สุดที่มีน้ าํ ทิ้งจากการล้างตัวกรองของระบบผลิต
นํ้าเค็มน้อยที่สุด
2.5.5 มีระบบป้ องกันไม่ให้น้ าํ เค็มจากภายในระบบผลิต
นํ้าเค็ม ซึ มออกหรื อนํ้าไม่บริ สุทธิ์จากภายนอกซึ มเข้า
ระบบผลิต นํ้าเค็ม โดยถังที่ใช้ผลิตนํ้าเค็มและบรรจุ
นํ้าเค็มจะต้องทํามาจากถังคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่บุ
ด้วยไฟเบอร์ กลาสชนิดป้ องกันการซึ มผ่านของนํ้า
และมีความคงทน ต่อความเค็ม

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลประสานกับโครง การสยาม
พารากอนเพื่อขอรับบริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากห้องนํ้าและ
บ่อปลานํ้าจืด
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้วา่ จ้างบริ ษทั เทสท์ เทค
จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบคุณภาพนํ้าเสี ยจากบ่อพักนํ้า,สิ่ ง
ปฏิกลู เพื่อควบคุมและตรวจสอบระบบนํ้าเสี ยของ
โครงการฯ
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้มีการตรวจสอบการทํา
งานของระบบเครื่ องสู บนํ้าที่ติดตั้งไว้ในบ่อพักนํ้าและสิ่ ง
ปฏิกลู ( Sewage sump ) ทั้ง 3 บ่อโดยระบบคอมพิวเตอร์
และซ่อมแซมทันที่ที่พบว่ามีการชํารุ ดให้กลับสุ่ สภาพ
ปกติโดยเร็ ว
- สําหรับนํ้าเค็มนั้น เป็ นนํ้าทิ้งมาจากการ Back wash
ระบบผลิตนํ้าเค็ม ซึ่ งมาจากการเติมเกลือที่ซ้ื อมาจาก
อิสราเอล และนําไปทิ้งที่จงั หวัดชลบุรี ซึ่ งผ่านการ
พิจารณาของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เรี ยบร้อยแล้ว ตามหนังสื อที่
ชบ 0013.2/2236 ดังแสดงในภาคผนวก
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้มีการตรวจสอบป้ องกัน
และใช้อุปกรณ์ที่ทาํ จากถังคอนกรี ตที่มีความคงทนต่อ
นํ้าเค็ม
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ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
ภาพที่ 2
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ซ
ตารางที่ 4.1

ภาพที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
2.6 การระบายนํา้
2.6.1 โครงการจะต้องดูแลบํารุ งรักษาระบบท่อระบายนํ้า
ของโครงการให้ดีอยูเ่ สมอด้วยการตรวจสอบการ
รั่วซึ มหรื อการอุดตันเป็ นประจําทุกปี
2.6.2 โครงการจะต้องระบายนํ้าเสี ยออกสู่ ท่อรวบรวมนํ้า
เสี ยของอาคารโครงการสยามพารากอนเพื่อรวบรวม
เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมเท่านั้น

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้มีการตรวจสอบระบบท่อ
เป็ นประจําและระบายนํ้าเสี ยเข้าระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม
ของโครงการสยามพารากอน

-

ภาพที่ 2
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั ให้มีหอ้ งนํ้าที่ถูก
สุ ขลักษณะ บริ การผูเ้ ข้าชมทั้ง 2 ชั้น รวมจํานวน 28 ห้อง
และห้องนํ้าสําหรับพนักงาน จํานวน 5 ห้อง ห้องอาบนํ้า
พนักงาน 4 ห้อง และตรวจสอบความสะอาดสมํ่าเสมอ
- โครงการฯ ได้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลฉุกเฉิ นและ
ประสานงานกับโครงการสยามพารากอน เพื่อขอ รับ
บริ การห้องพยาบาล, บุคลากรพยาบาลและพาหนะในการ
ส่ งผูช้ มในกรณี ฉุกเฉิ น และได้ขอใช้หอ้ งปฐมพยาบาลที่มี
พยาบาลประจําร่ วมกับสยามพารากอน

-

ภาพที่ 5

- โครงการฯได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่แผนก Building Service
ในการบํารุ งรักษา ระบบให้มีประสิ ทธิภาพ
- โครงการฯได้ใช้แผนปฏิบตั ิการด้านควบคุมป้ องกันโรค
จากระบบปรับอากาศรวมของกรมอนามัย เป็ นการเฝ้ า
ระวังหอผึ่งเย็นและตรวจสอบเป็ นประจํา
- โครงการฯได้จดั เจ้าหน้าที่ดูแลหอผึ่งเย็น ภายใต้การ
ควบคุมโดยวิศวกรเครื่ องกลและตรวจเชื้อในระบบ
หอผึ่งเย็น 2 ครั้ง/ปี โดยได้ทาํ การตรวจวิเคราะห์ในวันที่
15 มิถุนายน 2556 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ

-

3. คุณค่ าต่ อคุณภาพชีวติ
3.1 การสาธารณสุ ข
3.1.1 มาตรการในการจัดการระบบสาธารณูปโภค
สุ ขาภิบาล และ อนามัยสิ่ งแวดล้อม ได้แก่
- จัดระบบสุ ขาภิบาล และอนามัยสิ่ งแวดล้อมภายใน
โครงการให้ถูกสุ ขลักษณะและเพียงพอต่อผูเ้ ข้าชม
และพนักงาน
- จัดเตรี ยมระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จาํ เป็ นเบื้องต้น รวมทั้งพาหนะสํารองในกรณี
ฉุกเฉิ น ที่ตอ้ งนําส่ งสถานพยาบาล
- ประสานงานกับสถานบริ การทางสาธารณสุ ขทั้งรัฐ
และเอกชน ในบริ เวณใกล้เคียงเพื่อสํารองยาม
ฉุ กเฉิ น
3.1.2 ตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบสุ ขาภิบาลและ
อนามัย สิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
3.1.3 จัดเตรี ยมแผนปฏิบตั ิการด้านควบคุมป้ องกันโรคจาก
ระบบปรับอากาศรวม และเตรี ยมคู่มือในการบํารุ ง
รัก ษาและเฝ้ าตรวจสอบระวังหอผึ่งเย็น
3.1.4 จัดให้มีพนักงานควบคุมและบํารุ งรักษาหอผึ่งเย็นที่มี
ความรู้ ความชํานาญและมีประสบการณ์โดย
ประสานงานกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
ในการให้คาํ แนะนําและตรวจสอบ
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-

ภาคผนวก ค

-

ภาคผนวก ก
สรุ ปผลวิเคราะห์ขอ้ 4.2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 5 ตู้ยาและกระเป๋ ายาสําหรั บปฐมพาบาลเบื้องต้ น

ตู้ยาและกระเป๋ าปฐมพยาบาล

ห้ องปฐมพยาบาลในโครงการ

ชุดปฐมพยาบาลและเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

3.1.5 เก็บตัวอย่างนํ้าที่หอผึ่งเย็นไปตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้ า
ระวังทางจุลชีววิทยา และจัดให้มีการทําลายเชื้อ ทํา
ความสะอาด กําจัดตะกอนทุก ๆ 6 เดือน พร้อมทั้ง
ซ่อมแซมดูแลและบํารุ งรักษาหอผึ่งเย็นให้อยูใ่ น
สภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
3.1.6 ทําความสะอาดถังเก็บนํ้าสํารองทุก ๆ ปี ส่ วน
อุปกรณ์ สุ ขภัณฑ์และห้องนํ้า / ห้องส้วมต้องมี
พนักงานทําความสะอาดอย่างน้อย 3 ครั้ง / วันเพื่อ
กําจัดเชื้อโรค
3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / การป้ องกันอัคคีภัย
3.2.1 จัดให้มีสัญญาณเตือนภัย ระบบป้ องกันอัคคีภยั /
ผจญเพลิงและทางหนีไฟ ตามกฏหมาย / ข้อบังคับ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอุปกรณ์ / เครื่ องมือในระบบ
ดังกล่าว ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มี
ประสิ ทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานที่เป็ นที่
ยอมรับ เช่น NFPA วสท. ฯลฯ

- โครงการฯได้จดั ว่าจ้างบริ ษทั เทสท์ เทค จํากัด ในการเก็บ
ตัวอย่างนํ้าในระบบหอผึ่งเย็นเพื่อเฝ้ าระวังโรคทางจุล
ชีววิทยาและทําลายเชื้อทุกๆ 6 เดือน และตรวจซ่อม
บํารุ งรักษาการทํางานของ ระบบให้มีประสิ ทธิภาพ

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

- โครงการได้วา่ จ้างบริ ษทั เอ็น เอ พี จํากัด รับผิดชอบงาน
แม่บา้ น เข้ามาดําเนินการทําความสะอาดห้องนํ้าและ
สุ ขภัณฑ์ โดยตลอดระยะเวลาเปิ ดให้ชมและทําความ
สะอาดห้องนํ้าด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค ทุกวันหลังปิ ดบริ การ
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สรุ ปผลวิเคราะห์ขอ้ 4.2
ภาคผนวก ค

ภาพที่ 6

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้ออกแบบในส่ วนความ
ปลอดภัย เรื่ องการป้ องกันอัคคีภยั ตามกฏหมาย /
ข้อบังคับ โดยควบคุมให้เป็ นไปตาม วสท.

เอกสารอ้ างอิง

ภาคผนวก ค
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาพที่ 6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้ องการอัคคีภยั

พนักงานทําความสะอาด

ระบบดับเพลิง

- 28 -

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้ องการอัคคีภยั (ต่ อ)

Sprinkle

Detector

สัญญาณแจ้ งเหตุฉุกเฉิน

กล้ องวงจรปิ ด
- 29 -

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้ องการอัคคีภยั (ต่ อ)

ไฟฉุกเฉิน

Fire control panel

ตู้ควบคุมระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BMS)

ป้ ายและประตูหนีไฟ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้ องการอัคคีภยั (ต่ อ)

บันไดหนีไฟ

Ozone detector

Gas meter 25

Spectrometer

เครื่ องวัด pH/DO
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
3.2.2 ภายในพื้นที่อุทยานสัตว์น้ าํ จะติดตั้งป้ ายแสดงทาง
หนีไฟตามทางเดินโดยตลอดในตําแหน่งที่มองเห็น
ได้อย่างชัดเจน และมีแสงสว่างฉุกเฉิ นที่สามารถให้
แสงสว่างต่อเนื่องได้นาน 2 ชัว่ โมง ติดตั้งตาม
ทางเดินและบริ เวณ ทางเข้าบันไดหนีไฟจะมีป้าย
แสดง"ประตูหนีไฟ" รวมทั้งบริ เวณทางเข้า-ออกที่
เชื่อมระหว่างพื้นที่ส่วนอุทยานสัตว์น้ าํ และพื้นที่
อาคารของสยามพารากอนจะมีป้ายแสดงอย่าง
ชัดเจน
3.2.3 จัดให้มีมาตรการ / แผนฉุกเฉิ นหรื อแผนอพยพผูค้ น
ซึ่ งลักษณะของแผนฯ จะครอบคลุมทั้งในกรณี ที่ตู้
แสดงสัตว์น้ าํ แตกหรื อชํารุ ด และการเกิดอัคคีภยั หรื อ
เพลิงไหม้ โดยประสานกับโครงการสยามพารากอน
เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
3.2.4 จัดตั้งทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นของโครงการและให้มี
การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่
เกียวข้องให้ มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบตั ิตาม
มาตรการ/แผนฉุ กเฉิ น

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้ติดตั้งป้ ายแสดงทางหนีไฟ
และระบบไฟส่ องสว่างฉุกเฉิ น ตามกฏหมาย / ข้อบังคับ
โดยควบคุมให้เป็ นไปตาม วสท.

-

ภาพที่ 6

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั ทําแผนอพยพฉุกเฉิ น
สําหรับการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่างๆและได้
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารสยามพารากอน และ
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการอพยพคนออกจากอาคารโดยปลอดภัย
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั เตรี ยมพนักงานเพื่อ
อํานวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้ ข้าชมในกรณี เกิด
เหตุการฉุกเฉิ น รวมถึงประสานงานขอความช่วยเหลือ
จากทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นของโครงการสยามพารากอน

-

ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
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-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
3.2.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาวุโสหรื อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําพื้นที่อุทยานสัตว์น้ าํ ที่ผา่ นการฝึ ก
อบรมด้านการควบคุมเหตุฉุกเฉิ นซึ่ งจะทําหน้าที่ใน
การอพยพคนทั้งหมดที่อยูภ่ ายในบริ เวณอุทยานสัตว์
นํ้า ออกจากอาคารอย่างเป็ นระเบียบและปลอดภัย
3.2.6 ทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นต้องติดต่อประสานงานกับ
โครงการสยามพารากอนและหน่วยงานบรรเทาสา
ธารณภัยภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณี เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิ น เพื่อควบคุมและระงับเหตุ และ
อํานวยสะดวกในการอพยพคนออกจากอาคาร
3.2.7 พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึ กอบรมด้านป้ องกัน
และระงับเหตุฉุกเฉิ น รวมถึงการอพยพคนและการ
ปฐม พยาบาลเบื้องต้นก่อนปฏิบตั ิงานในโครงการ
3.2.8 จัดให้มีการฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยประสานงานการจัดฝึ กซ้อมกับ
โครง การสยามพารากอน
3.2.9 ประชาสัมพันธ์แก่ผเู้ ข้าชมในการปฏิบตั ิตนขณะ เกิด
เหตุเพลิงไหม้และให้ความรู้ / แจกคู่มือฉุกเฉิ น
ประจําแต่ละแผนกกับพนักงานโครงการถึงวิธีการ
ปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ลได้จดั เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง รวมถึงการจัด
ฝึ กอบรมด้านการควบคุมเหตุฉุกเฉิ น

-

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ได้ติดต่อประสานงานกับ
โครงการสยามพารากอนเพื่อขอความการฉุกเฉิ น เพื่อ
ควบคุมและระงับเหตุ และอํานวยช่วยเหลือในกรณี
เกิดเหตุ

-

- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ได้เชิญหน่วยงานที่มีความ
ชํานาญภายนอกอบรมพนักงานของโครงการในด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การ ฝึ กซ้อมร่ วมกับ โครงการสยามพารากอน อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุ ดได้ดาํ เนินการในวันที่ 28
พฤษภาคม 2555 ส่ วนในปี 2556 จะทําการฝึ กซ้อมช่วง
ปลายปี
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ได้แจกคู่มืออพยพในกรณี
เกตเหตุฉุกเฉิ น พนักงานทุกคน

-
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-

-

เอกสารอ้ างอิง

ภาคผนวก ฉ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
3.2.10 ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตําแหน่งทางหนีไฟ
อุปกรณ์ ดับเพลิงและมีป้ายเรื องแสงบอกทิศทางหนี
ไฟใน ตําแหน่งที่ชดั เจนตามทางเดินเข้าชมอุทยาน
สัตว์น้ าํ เป็ นระยะ ๆ
3.2.11 ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของระบบป้ องกันอัคคีภยั
ต่างๆเป็ นประจําตามที่ระบุไว้ในคู่เมือให้พร้อมใช้
งานอยูเ่ สมอ

3.2.12 จตรวจสอบเครื่ องมือติดตามตรวจสอบระดับโอโซน
ในอากาศและในนํ้าและเครื่ องมือตรวจสอบการไหล
ของ อากาศที่ติดตั้งบริ เวณเครื องกําเนิดโอโซน ถ้า
ชํารุ ด เสี ยหายให้รีบดําเนินการซ่อมแซมทันที

วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ได้ทาํ การติดตั้งแบบผัง
อาคารแจ้งตําแหน่งทางหนีไฟและอุปกรณ์ดบั เพลิงไฟ
ตามทางเดินทั้ง 2 ชั้น
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ได้ตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
ของระบบป้ องกันอัคคีภยั เช่น จุดแจ้งเหตุสัญญาณ เตือน
อัคคีภยั , กริ่ งสัญญาณเตือนอัคคีภยั , ไฟทางออกฉุ กเฉิ น,
ไฟฉุกเฉิ น, ถังดับเพลิง และ ระบบนํ้าดับเพลิง เป็ นประจํา
ทุกเดือน
- โครงการสยามโอเชี่ยนเวิร์ล ได้ตรวจสอบเครื่ องมือ
Ozone detector ในอากาศ ส่ วนในนํ้าจะใช้เครื่ อง
Spectrometer ในการตรวจสอบระดับโอโซนในนํ้าเป็ น
ปกติ
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ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

เอกสารอ้ างอิง

-

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ค

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

4.1 ผลวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ เสี ยทีร่ ะบายเข้ าระบบบําบัดส่ วนกลางของอาคาร
ดัชนีวเิ คราะห์
วันทีเ่ ก็บ
เดือน
จุดเก็บตัวอย่ าง
ตัวอย่ าง
BOD
SS
บ่อ 1 Sump ที่หอ้ งนํ้า
ก.พ.56
20
135
153
(SWP 3-4)
บ่อ 2 ห้อง Slide
115
137
(SWP 5-6)
บ่อ 3 ในห้องนํ้าหญิง
127
110
(SWP 1-2)
บ่อ 1 Sump ที่หอ้ งนํ้า
มิ.ย.56
215
116
110
(SWP 3-4)
บ่อ 2 ห้อง Slide
127
90
(SWP 5-6)
บ่อ 3 ในห้องนํ้าหญิง
119
104
(SWP 1-2)
ค่ามาตรฐานตามที่กาํ หนดใน EIA
375
400

Salinity

4.2 ผลวิเคราะห์ เชื้อ Legionella นํา้ ใน Cooling Water
ได้ดาํ เนินการการตรวจเชื้อ Legionella นํ้าใน Cooling เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ผลการตรวจ
ไม่พบเชื้อ Legionella ตามเอกสารภาคผนวก ก.
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0.22
0.15
0.33
0.21
0.16
0.28
-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

4.3 ผลตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศในสถานทีท่ าํ งาน
4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ค่ าตรวจวัด
เดือน
Respirable
Carbon
Total Dust
Dust
Dioxide
14
พื้นที่พกั คอย
0.055
0.051
870
มี.ค. 56
15
(Reception ชั้น B1)
0.017
0.007
924
16
0.008
0.007
1052
13
0.008
0.006
791
มิ.ย.56
14
0.039
0.008
505
15
0.158
0.007
987
14
บริ เวณตูโ้ ชว์ที่ 10-14
0.017
0.007
1025
มี.ค. 56
15
(ชั้น B1)
0.009
0.007
1198
16
0.063
0.043
485
13
0.009
0.007
941
มิ.ย.56
14
0.033
0.007
946
15
0.044
0.009
1114
14
บริ เวณตูโ้ ชว์ที่ 17-20
0.035
0.021
1070
มี.ค. 56
15
(ชั้น B2)
0.165
0.099
1104
16
0.053
0.007
1220
13
0.062
0.043
898
มิ.ย.56
14
0.067
0.059
998
15
0.047
0.030
1256
14
บริ เวณ Ocean
0.080
0.021
838
มี.ค. 56
15
Panarama (ชั้น B2)
0.009
0.007
810
16
0.014
0.009
948
13
0.035
0.029
798
มิ.ย.56
14
0.013
0.009
447
15
0.012
0.008
959
* มาตรฐาน
15
5
5000
ทีม่ า : * อ้ างอิงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยเกีย่ วกับการทํางานในภาวะแวดล้ อม
วันทีเ่ ก็บ
ตัวอย่ าง

จุดเก็บ
ตัวอย่ าง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

4.3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพแสง
ค่ าตรวจวัด
Light Intensity (LUX)
Standard

เดือน

วันทีเ่ ก็บ
ตัวอย่ าง

จุดเก็บ
ตัวอย่ าง

มี.ค.

14

พื้นที่สาธารณะ ชั้น B1

174

> 50

ประตูหนีไฟ No.1 ชั้น
B2

195

> 50

4.4 การตรวจสอบการระบายนํา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกลู หอผึง่ เย็น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการ
ป้องกันอัคคีภยั
4.4.1 ตรวจสอบการทํางานของเครื่ องสูบนํ้าภายในบ่อพักนํ้าและสิ่ งปฏิกลู ทั้ง 3 บ่อ หากพบการ
ชํารุ ด เสี ยหายต้องดําเนินการแก้ไขทันที
โครงการได้ ดาํ เนินการตรวจสอบเป็ นประจําโดยการเฝ้ าระวังในระบบควบคุมอัตโนมัติ
ถ้ ามีกรณี เครื่ องสูบนํา้ ไม่ ทาํ งาน ระบบจะแจ้ งเตือน และพนักงานช่ าง ซึ่ งประจําตลอดเวลาที่
เปิ ดแสดง จะเข้ าดําเนินการแก้ ไขทันที
4.4.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ เป็ นประจําประมาณ 2 ครั้งต่อปี
และจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้ องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการซ้อม
อพยพย้ายคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แก่พนักงาน ผูเ้ ข้าชม และรปภ. อย่างน้อยปี ละครั้ง
โครงการได้ ดาํ เนินการตรวจสอบการทํางานของระบบป้ องกันอัคคีภยั อาทิเช่ น ถัง
ดับเพลิง Detectors และสัญญาณเตือนภัย เป็ นประจํา และระบบดังกล่ าวรวมไว้ ในระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัติแล้ ว ในการฝึ กอบรมเรื่ องการป้ องกันอัคคีภยั และการฝึ กซ้ อม โครงการ
สยามพารากอนเป็ นผู้รับผิดชอบในภาพรวมทั้งโครงการ เนื่องจากมีหลายบริ การในศูนย์ การค้ า
ที่ต้องเข้ ามาร่ วมดําเนินการด้ วยกัน และการฝึ กซ้ อมครั้ งล่ าสุดได้ ดาํ เนินการในวันที่ 28
พฤษภาคม 2555 ส่ วนในปี 2556 จะทําการฝึ กซ้ อมช่ วงปลายปี
4.4.3 ตรวจสอบความสะอาดหอผึ่งเย็น โดยใช้สายตา
ได้ ดาํ เนินการตรวจสอบหอผึ่งเย็นเป็ นปกติ ตามเอกสารแนบในภาคผนวก ค
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

4.4.4 ตรวจสอบเครื่ องมือติดตามตรวจสอบระดับโอโซน
การตรวจสอบโอโซนนั้น โครงการได้ ติดตัง้ Ozone detector และในจะส่ งสัญญาณเตือน
ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น ซึ่ งเครื่ องตรวจจับนี ้ จะถูกตรวจสอบเป็ นประจําโดยรวมอยู่ในระบบ
Building Service

5. สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบในทุกค่าดัชนี ไม่พบค่าเกินมาตรฐาน แสดงถึงการควบคุมและการปฏิบตั ิ
และตรวจสอบอย่างต่ อเนื่ องของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการดู แลในส่ วน
บํารุ งรักษา เพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อเนื่ อง เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่จะมี
ผลกระทบต่อผูค้ นและชุมชน
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