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ภาคผนวก ข

แบบแปลนแสดงรายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ในแตละชั้นของอาคาร

ภาคผนวก ค

รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย

ภาคผนวก ง
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง

ภาคผนวก ช

ผลการศึกษาดานการจราจรและคมนาคมขนสง
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การสํารวจทัศนคติของชุมชน

ภาคผนวก ฌ

รายละเอียดการคํานวณอัตราการไหลของน้ําฝน

ภาคผนวก ญ

ผลการศึกษาดานการบดบังแสงของอาคาร

ภาคผนวก ฎ

รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุดูดซับเสียง
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บทนํา

1.1

ความเปนมาของโครงการ
เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีการยายถิ่นของประชากรในจังหวัดตางๆ รวมถึงชาวตางชาติ เขามาประกอบ
อาชีพ และพํานักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณยานเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ราชประสงค
เพลินจิต สุขุมวิท สาทร สีลม ซึ่งมีอาคารสํานักงาน และบริษัทชั้นนําตั้งอยูจํานวนมาก ทําใหความ
ตองการที่อยูอาศัยของผูที่ทํางานในบริเวณดังกลาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากไมตองเดินทางเปนระยะทางไกล
อีกทั้งบริเวณดังกลาวยังมีสถานีรถไฟฟา (ชิดลม และราชดําริ) ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงทําใหสะดวกตอ
การเดินทางไป-มา ระหวางบาน และที่ทํางาน นอกจากนี้ ทางภาครัฐยังมีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ยาน
ราชประสงคและพื้นที่ใกลเคียงใหเปนศูนยกลางการจับจายใชสอย (Shopping street) เพื่อสงเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
บริษัท มณียา เรียลตี้ จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคารสํานักงานมณียาเซ็นเตอร และอาคารมณียาเซ็นเตอร
นอรธ (เดิมชื่อ อาคารภาณุนี) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดพัฒนาโครงการรอยัล มณียา
ทาวเวอร (Royal Maneeya Tower : RMT) ซึ่งเปนโครงการในรูปแบบอาคารที่มีการใชสอยแบบผสม
ผสาน ประกอบดวย อพารตเมนต หองชุดพักอาศัย สํานักงาน และรานคาขึ้น บนถนนเพลินจิต เขต
ปทุมวัน โดยโครงการจะตั้งอยูบนที่ดินของบริษัทมณียา ดีเวลลอปเมนท จํากัด ทั้งนี้วัตถุประสงค
ประการหนึ่งของการพัฒนาโครงการคือเพื่อชวยสงเสริมภาพพจนและสรางแรงดึงดูดโดยรวมใหกับ
พื้นที่ยานราชประสงคและบริเวณใกลเคียง
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการ หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผล
กระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2539 ระบุใหโครงการประเภทอาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป จะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ขอเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
ทางบริษัท มณียา เรียลตี้ จํากัด จึงไดมอบหมายใหบริษัท อีอารเอ็ม สยาม จํากัด ในฐานะนิติบุคคลผูมี
สิทธิ์จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอรนี้

อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร
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1.2

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ไดแก
•
•
•

•
•

1.3

เพื่อทบทวนรายละเอียดตางๆของโครงการ
เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบันกอนมีโครงการ
เพื่อจําแนก ทํานาย และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการ ทั้งจากระยะกอสราง และระยะ
ดําเนินการ
เพื่อกําหนดมาตรการปองกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในประเด็นที่ทําการประเมินแลวพบวา
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ และควรมีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาและจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร จะ
ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง โดยจําแนกของการศึกษาเปน 4 ประเภท ไดแก ทรัพยากรสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณ
ภาพตอชีวิต

1.4

วิธีการศึกษา
การศึกษาไดแบงเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้
•
•
•
•
•

ศึกษารายละเอียดตางๆของโครงการ
ศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบันกอนมีโครงการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกอสรางและการดําเนินโครงการ
เสนอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร
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2

รายละเอียดโครงการ

2.1

ที่ตั้งและอาณาเขตโครงการ

2.1.1

ที่ตั้ง และอาณาเขต
โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 312, 313 และ 314 เลขที่ดินที่ 39, 40 และ 41
และพื้นที่บางสวนของที่ดินเลขที่ 43 โดยมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร 3 งาน 42.85 ตารางวาหรือ 6171.4
ตารางเมตร ซึ่งเปนที่ดินของบริษัท มณียาดีเวลลอปเมนท จํากัด (ภาคผนวก ก-1) ที่ตั้งของโครงการอยู
บนถนนเพลินจิต ชวงระหวางทางแยกชิดลม และทางแยกราชประสงค เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(ดังที่ไดแสดงใน รูปที่ 2.1ก) อาณาเขตโดยรอบโครงการ (ดังที่ไดแสดงใน รูปที่ 2.1ข) มีดังนี้
•

•

•
•

ทิศเหนือ อยูติดกับอาคารมณียา เซ็นเตอร และที่ดินของบริษัท มณียาดีเวลลอปเมนท จํากัด (โฉนด
ที่ดินเลขที่ 316 เลขที่ดินที่ 43) ถัดออกไปเปนถนนเพลินจิต และสถานีรถไฟฟาชิดลม
ทิศใต อยูติดกับโครงการรอยัลราชดําริ ถัดออกไปเปนอาคารรีเจนซี่วัน ซึ่งเปนอาคารกอสรางที่ถูก
ทิ้งรางไว และมิตรกรแมนชั่น
ทิศตะวันออก อยูติดกับโรงเรียนมารแตร เดอี วิทยาลัย
ทิศตะวันตก อยูติดกับศูนยการคาอัมรินทร พลาซา และโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ

ปจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการ มีการใชประโยชนเปนบานพักของ คุณหญิง มณี สิริวรสาร ผูลวงลับ และ
ครอบครัวของทาน โดยมีบางสวนเปนพื้นที่จอดรถ และที่พักขยะ ของอาคารมณียา เซ็นเตอร (สภาพ
พื้นที่โครงการแสดงไวใน รูปที่ 2.1ค)
2.1.2

การเดินทางเขาสูพื้นที่โครงการ
การเดินทางเขาสูพื้นที่โครงการทางรถยนต สามารถมาทางถนนสุขุมวิท เขาสูถนนเพลินจิต แลวเลี้ยวซาย
เขาสูบริเวณโครงการ หรือสามารถมาทางถนนเพชรบุรี เขาสูถนนชิดลม เลี้ยวขวาเขาสูถนนเพลินจิต
กอนจะเลี้ยวซายเขาสูบริเวณโครงการ ทั้งนี้ การเขาสูพื้นที่โครงการจะตองผานแปลงที่ดินเลขที่ 43 โดย
บริษัท มณียาดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนเจาของเดียวกันกับ บริษัท มณียาเรียลตี้ จํากัด ไดมีหนังสือ
ยินยอมใหโครงการใชที่ดินดังกลาวเปนทางเขา-ออกโครงการ ดังที่ไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก-2
นอกจากนี้เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกผูเชา และผูมาใชบริการ ทางโครงการไดมีขอตกลงกับ
โครงการรอยัลราชดําริ เพื่อใหทั้งสองโครงการสามารถใชทางเขา-ออก และถนนภายในโครงการรวมกัน
ได ดังแสดงใน ภาคผนวก ก-2
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นอกจากการเดินทางเขาสูพื้นที่โครงการโดยรถยนตแลว ผูเชาและผูมาใชบริการสามารถใชทางเลือกอื่น
ไดแก รถไฟฟาบีทีเอส โดยมีสถานีรถไฟฟาชิดลมอยูบริเวณใกลเคียง
2.2

รายละเอียดการพัฒนาโครงการ

2.2.1

ประเภทและขนาดของโครงการ
โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร เปนโครงการที่มีรูปแบบเปนอาคารที่มีการใชสอยแบบผสมผสาน
มีความสูง 35 ชั้น หรือมีความสูงจากพื้นดินถึงชั้นดาดฟาประมาณ 141.6 เมตร และมีชั้นใตดิน 5 ชั้น
(ภาพจําลองอาคารภายหลังการกอสรางแลวเสร็จแสดงดัง รูปที่ 2.2ก)

2.2.1.1

การใชประโยชนที่ดินภายในอาคาร
การจัดสรรการใชประโยชนพื้นที่ภายในอาคารไดแสดงไวใน ตารางที่ 2.2ก ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
•

•

•

•

•

•

•

•
•

ชั้นใตดิน LL4 -1 มีการใชประโยชนเปนที่จอดรถ (จํานวนทั้งสิ้น 399 คัน) รวมทั้งเปนที่ตั้งของ
หองน้ํา, หองพัดลมระบายอากาศ หองเครื่อง และพื้นที่เก็บของ
ชั้นใตดิน LL0 มีการใชประโยชนเปนที่จอดรถ (จํานวนทั้งสิ้น 74 คัน) รวมทั้งเปนที่ตั้งของ
ถังเก็บกักน้ํา, ถังเก็บกักน้ําสํารองสําหรับดับเพลิง, หองระบบควบคุมการสูบจายน้ํา (Pump Room),
หองน้ํา, หองพัดลมระบายอากาศ, หองเครื่อง และพื้นที่เก็บของ
ชั้นลาง ประกอบดวย ที่จอดรถ (จํานวนทั้งสิ้น 55 คัน), พื้นที่รับ-สงบริเวณดานหนาอาคาร (Porte
Cochere), หองโถง, รานคา, หองควบคุมความปลอดภัย, หองเก็บขยะสวนกลาง, หองพัดลมระบาย
อากาศ, พื้นที่ขนถายสินคาและวัสดุ, และทางเขา-ออกพื้นที่จอดรถ
ชั้นที่ 2 ประกอบดวย พื้นที่รับ-สงบริเวณดานหนาอาคาร (Porte Cochere), ที่จอดรถ (จํานวนทั้งสิ้น
12 คัน), หองโถง, สํานักงานฝายตอนรับ (Reception & Front office), รานคา, สถานที่จําหนาย
อาหารและเครื่องดื่ม (F&B), หองน้ํา และหองระบบเครื่องลมเย็น (Air Handling Unit :AHU)
ชั้นที่ 3 เปนที่ตั้งของสํานักงานในสวนของรานคา, สํานักงานของนิตยสาร LIPS, หองน้ํา, และ
หองระบบเครื่องลมเย็น
ชั้นที่ 4 เปนที่ตั้งของหองเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) และหมอควบคุมระบบไฟฟา (Substation)
หองเครื่องทําความเย็น (Chiller Room) และหองพัดลมระบายอากาศ
ชั้นที่ 5 – 12 มีการใชประโยชนพื้นที่เปนสํานักงาน ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8696 ตารางเมตร โดย
แตละชั้นจะมีหองน้ํา หองควบคุมไฟฟา และหองระบบเครื่องลมเย็น
ชั้นที่ 12A มีการใชประโยชนพื้นที่ Mechanical & Electrical Transfer Floor
ชั้นที่ 13 – 20 มีการใชประโยชนพื้นที่เปนอพารตเมนต ขนาดตั้งแต 68 ถึง 135 ตารางเมตร จํานวน
ทั้งสิ้น 99 หอง โดยมีหองเก็บขยะ, หองบริการทั่วไป, และหองควบคุมไฟฟาแยกตามแตละชั้น
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•

•
•

•

•

•
•

ชั้นที่ 21 มีการใชประโยชนเปนพื้นที่นันทนาการตางๆ ไดแก ระเบียง (Terrace), สระวายน้ํา,
ภัตตาคาร, หองประชุม, RMT Club, หองน้ํา, และหองฝายบริการ (Back of House)
ชั้นที่ 21 ลอย มีการใชประโยชนเปนพื้นที่นันทนาการตางๆ ไดแก Spa และหองออกกําลังกาย
ชั้นที่ 22 – 32 มีการใชประโยชนพื้นที่เปนหองชุดพักอาศัยขนาดตั้งแต 69 ถึง 292 ตารางเมตร
จํานวนทั้งสิ้น 73 หอง และ Penthouse ขนาด 373 ตารางเมตร จํานวน 3 หอง โดยมีหองเก็บขยะ,
หองบริการทั่วไป, และหองควบคุมไฟฟาแยกตามแตละชั้น
ชั้นที่ 32 มีการใชประโยชนพื้นที่เปนชั้นบนของ Penthouse โดยเชื่อมตอกับชั้นที่ 31 และเปนที่ตั้ง
ของหองควบคุมการสูบจายน้ํา
ชั้นที่ 33 มีการใชประโยชนพื้นที่เปนที่ตั้งของถังเก็บน้ํา, หองควบคุมการสูบจายน้ํา, หองควบคุม
ไฟฟา, หองเครื่องระบบลิฟท, และ Cooling Tower
ชั้นที่ 34 ซึ่งพื้นที่โดยสวนใหญพื้นที่เปด และเปนที่ตั้งของถังเก็บน้ํา และหองเครื่องระบบลิฟท
ชั้นดาดฟา ซึ่งพื้นที่โดยสวนใหญพื้นที่เปด และเปนที่ตั้งของพื้นที่หนีไฟทางอากาศขนาด 108.16
ตารางเมตร

แบบแปลนแสดงรายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ภายในอาคารไดแสดงไวใน ภาคผนวก ข สวนแบบ
แปลนแสดงรูปดานและรูปตัดของอาคาร รวมทั้งแบบแปลนแสดงรายละเอียดชั้นลางและชั้นที่ 2 ได
แสดงไวใน รูปที่ 2.2ข-ซ
2.2.1.2

การใชประโยชนที่ดินภายนอกอาคาร
การจัดสรรพื้นที่การใชประโยชนภายนอกอาคาร ประกอบดวย พื้นที่สีเขียว พื้นที่จอดรถภายนอกอาคาร
ถนนสายหลักและทางเดิน (Pedestrian Walkway) โดยรอบอาคารขนาดความกวาง 6 เมตร ซึ่งปราศจาก
สิ่งปกคลุม
โครงการจะจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโครงการ เพื่อจะชวยใหเกิดความรมรื่นสบายตา และ
เปนพื้นที่พักผอนหยอนใจของผูพักอาศัยภายในโครงการ โดยกําหนดตําแหนงพื้นที่สีเขียวใหอยูภายใน
พื้นที่โครงการ (บนโฉนดที่ดินเลขที่ 312, 313 และ 314 เลขที่ดินที่ 39, 40 และ 41 เทานั้น) รูปแบบการ
จัดพื้นที่สีเขียวของโครงการไดแสดงไวใน รูปที่ 2.2ฌ-ฎ และสรุปไดดังนี้
•

บริเวณถนนสายหลัก พื้นที่รับ-สงบริเวณดานหนาอาคาร และทางขึ้น-ลงพื้นที่จอดรถ จะจัดใหมี
การปลูกไมใหญเพื่อใหรมเงา เชน พญาสัตบรรณ อโศกอินเดีย ลีลาวดี เปนตน รวมทั้งจัดใหมี
สวนหยอมบริเวณทางขึ้น-ลงสูพื้นที่รับสงชั้นที่ 2 ของอาคาร โดยจะปลูกไมประดับเชน โมก โกสน
แสงจันทร วาสนา เปนตน
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ตารางที่ 2.2ก

การจัดสรรการใชประโยชนพื้นที่ภายในอาคาร
ชั้นที่
ชั้นใตดิน LL4

สวนประกอบ

พื้นที่รวม

พื้นที่อาคาร

(ตารางเมตร)

(ตารางเมตร)1

ที่จอดรถจํานวน 57 คัน และทางรถวิ่ง

1885

2011

อื่นๆ (บันไดหนีไฟ ลิฟท หองเครื่อง หองพัดลมระบาย
อากาศ)

266

ชั้นใตดินที่ LL1-3 ที่จอดรถจํานวน 342 คัน และทางรถวิ่ง

ชั้นใตดิน LL0

10206

อื่นๆ (บันไดหนีไฟ ลิฟท หองเครื่อง หองพัดลมระบาย
อากาศ พื้นที่เก็บของ)

1086

ที่จอดรถจํานวน 74 คัน และทางรถวิ่ง

2880

10944

3043

ถังเก็บกักน้ําซึ่งแยกเฉพาะสําหรับแตละพื้นที่ใชประโยชน รวม 484
โดยมีปริมาตรรวม 750 ลูกบาศกเมตร
ถังเก็บกักน้ําสํารองสําหรับดับเพลิง ปริมาตร 240 ลูกบาศก
เมตร
หองระบบควบคุมการสูบจายน้ํา (Pump Room)
อื่นๆ (บันไดหนีไฟ ลิฟท หองเครื่อง หองพัดลมระบาย
อากาศ พื้นที่เก็บของ)
ชั้นลาง

ที่จอดรถจํานวน 55 คัน ทางรถวิ่ง และพื้นที่รับ-สงบริเวณ
ดานหนาอาคาร

1858

รานคา

182

3233

หองโถง หองเก็บขยะสวนกลาง หองควบคุมความปลอดภัย 1265
หองพัดลมระบายอากาศ บันไดหนีไฟ และลิฟท
ชั้น 2

2966

ที่จอดรถจํานวน 12 คัน ทางรถวิ่ง และพื้นที่รับ-สงบริเวณ
ดานหนาอาคาร

1259

รานคา

227

สํานักงานฝายตอนรับ

123

สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (F&B และLobby
Lounge)

282

หองโถง บันไดหนีไฟ ลิฟท หองน้ํา และ AHU

1114

สํานักงาน

774

บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ลิฟท หองน้ํา และAHU

495

ชั้น 4

หองเครื่องกําเนิดไฟฟา หองควบคุมระบบไฟฟาและหอง
เครื่องทําความเย็น

1385

328

ชั้น 5-12

พื้นที่สํานักงาน

8696

10440

ชั้น 3

1213

บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ลิฟท หองโถงหนาลิฟทดับเพลิง 2248
หองน้ํา หองควบคุมไฟฟา และ AHU
ชั้น 12A

Mechanical and Electrical Transfer

1418
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ชั้นที่

สวนประกอบ

ชั้น 13-20

อพารตเมนตขนาด 68 ถึง 135 ตารางเมตร รวม 99 หอง

พื้นที่รวม

พื้นที่อาคาร

(ตารางเมตร)

(ตารางเมตร)1

9010

11248

บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ลิฟท หองโถงหนาลิฟทดับเพลิง 2318
หองเก็บขยะ หองควบคุมไฟฟา และหองบริการทั่วไป
ชั้น 21

หองประชุม

78

ภัตตาคาร

146

1391

สระวายน้ํา ระเบียง RMT Club หองโถง หองน้ํา หองฝาย 1192
บริการ บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ลิฟท หองโถงหนาลิฟท
ดับเพลิง หองควบคุมไฟฟา และหองระบบสูบจายน้ํา
ชั้น 21 (ลอย)

Spa หองออกกําลังกาย หองเก็บของ (Locker) และหองน้ํา 870

843

ชั้น 22-31

หองชุดพักอาศัยขนาดขนาด 69 ถึง 373 ตารางเมตร รวม 76 9812
หอง

12008

บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ลิฟท หองโถงหนาลิฟทดับเพลิง 2296
หองเก็บขยะ หองควบคุมไฟฟา และหองบริการทั่วไป
ชั้น 32

หองชุดพักอาศัยที่ตอเนื่องจากชั้น 31

390

หองระบบควบคุมการสูบจายน้ํา (Pump Room)

รวม 228

563

บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน ลิฟท หองโถงหนาลิฟทดับเพลิง
หองพักขยะ หองควบคุมไฟฟา และพื้นที่บริการ
ชั้น 33

Cooling Tower

รวม 933

866

รวม 131

0

184

0

65,721

61,201

ถังเก็บกักน้ํา หองระบบควบคุมการสูบจายน้ํา
หองเครื่องระบบลิฟท
ชั้น 34

ถังเก็บกักน้ํา
หองเครื่องระบบลิฟท

ชั้นดาดฟา

บันไดหนีไฟ และพื้นที่หนีไฟทางอากาศ

รวม

หมายเหตุ : 1 พื้นที่ใชสอยสําหรับนําไปคํานวณหาอัตราสวนพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดิน
•
•

•

บริเวณพื้นที่รับ-สงชั้นที่ 2 จะจัดใหมีพื้นที่ปลูกตนไมตามแนวถนน โดยปลูกไมใหญสลับกับไมพุม
บริเวณทางเดิน (Pedestrian Walkway) และพื้นที่จอดรถภายนอกอาคาร ซึ่งมีการปูพื้นดวยอิฐบล็อก
จะจัดใหมีการปลูกหญาแซมระหวางอิฐบล็อกดังกลาว
บริเวณริมสระวายน้ํา ชั้นที่ 21 ของอาคาร จะจัดใหมีสวนหยอม เพื่อเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจของ
ผูพักอาศัย

ตารางที่ 2.2ข สรุปรอยละของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
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ตารางที่ 2.2ข

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
รายละเอียด
ชั้นลาง
พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร
พื้นที่สีเขียวกึ่งภายนอกอาคาร
ชั้นที่ 2
พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร

2.2.2

อัตราสวนพื้นที่ปกคลุมดิน และระยะถอยรน

2.2.2.1

อัตราสวนพื้นที่ปกคลุมดิน

พื้นที่ (ตารางเมตร)
755.92
487.86
191.53

อัตราสวนการใชพื้นที่ และพื้นที่ปกคลุมดินของอาคาร สามารถสรุปไดดังนี้
•
•
•

•

•

•

โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 6171.4 ตารางเมตร
พื้นที่ปกคลุมดิน 3431 ตารางเมตร
อัตราสวนพื้นที่ปกคลุมดินตอพื้นดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Building Coverage Ratio: BCR)
มีคาเทากับ 0.55 : 1
พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น 61,201 ตารางเมตร (ไมรวมสวนที่เปนหองเครื่อง ถังเก็บน้ํา พื้นที่ดาดฟา
และพื้นที่นอกหลังคา)
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Floor Area Ratio, FAR)
มีคาเทากับ 9.92 : 1
พื้นที่วางอาคาร 2685.4 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 44

เมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนการใชพื้นที่ พบวา มีความสอดคลองกับ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.
2544 ซึ่งระบุไววา
•

•

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่กอสรางขึ้นในพื้นดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร ตองมีคาสูงสุดของ
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Floor Area
Ratio : FAR)ไมเกิน 10 ตอ 1
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางไมนอยกวาอัตราสวนดังตอไปนี้
1) อาคารที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
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2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไม
นอยกวารอยละ 10 ของพื้นดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร แตถาอาคารนั้นใชเปนที่อยูอาศัยรวมอยูดวย
ตองมีที่วางตาม (1)
2.2.2.2

ระยะถอยรน
ระยะถอยรนของอาคารจากอาณาเขตโดยรอบไดแสดงไวใน รูปที่ 2.2ฏ โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
•
•
•

อาคารอยูหางจากอาคารมณียา เซ็นเตอร ซึ่งอยูดานทิศเหนือ 6 เมตร
อาคารอยูหางจากโครงการรอยัลราชดําริ ซึ่งอยูติดกับพื้นที่โครงการดานทิศใต 6 เมตร
อาคารอยูหางจากโรงเรียนมารแตร เดอี วิทยาลัย ซึ่งอยูดานทิศเหนือประมาณ 12 เมตร
อาคารอยูหางจากศูนยการคาอัมรินทร พลาซา ซึ่งอยูดานทิศตะวันตก 6 เมตร

เมื่อพิจารณาถึงระยะถอยรนของอาคารพบวา มีความสอดคลองกับ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.
2544 ซึ่งระบุไววา
•

•

2.2.2.3

สวนที่เปนขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ไมวาจะอยูในระดับเหนือพื้น
ดิน หรือต่ํากวาระดับพื้นดิน ตองหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไมนอยกวา 6 เมตร
ทั้งนี้ไมรวมถึงสวนที่เปนฐานรากของอาคาร
อาคารพาณิชยสูงเกิน 3 ชั้น ที่ไมอยูริมทางสาธารณะ ใหมีที่วางดานหนากวางไมนอยกวา 12 เมตร
และที่วางดังกลาวตองมีพื้นที่ตอเนื่องกันยาวไมนอยกวา 1 ใน 6 ของความยาวเสนรอบรูปภายนอก
อาคาร โดยอาจรวมที่วางดานขางที่ตอเชื่อมกับที่วางดานหนาอาคารดวยก็ได และที่วางนั้นตองตอ
เชื่อมกับถนนภายในกวางไมนอยกวา 6 เมตร ออกสูทางสาธารณะได ทั้งนี้ ที่วางดังกลาวนี้อาจใช
รวมกับที่วางของอาคารอื่นได

ความสูงของอาคาร
สําหรับความสูงของตัวอาคาร ซึ่งสูงประมาณ 142 เมตรนั้น เปนไปตาม ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ซึ่งระบุไววา ‘ความสูงของอาคารไมวาจากจุดใดจุดหนึ่ง ตองไมเกิน 2 เทาของ
ระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด’
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2.3

การจราจรและพื้นที่จอดรถยนตภายในโครงการ

2.3.1

ทางเขา-ออกอาคาร
โครงการจะใชถนนที่ตั้งอยูบนแปลงที่ดินเลขที่ 43 เปนทางเขา-ออกจากถนนเพลินจิต (ดานทิศเหนือของ
โครงการ) โดยที่ดินดังกลาวเปนของ บริษัท มณียาดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนเจาของเดียวกันกับ
บริษัท มณียาเรียลตี้ จํากัด ทั้งนี้ ทางบริษัท มณียาดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดมีหนังสือยินยอมใหโครงการ
ใชที่ดินดังกลาวเปนทางเขา-ออกโครงการ (ดังที่ไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก-2)
ปจจุบันแปลงที่ดินเลขที่ 43 มีการใชประโยชนเปนทางเขา-ออก และพื้นที่จอดรถของอาคารมณียา
เซ็นเตอร และอาคารมณียาเซ็นเตอรนอรธ รวมทั้งเปนที่ตั้งของรานเบอรเกอรคิงส (ดังที่ไดแสดงใน
รูปที่ 2.3ก) ทั้งนี้ ทางโครงการจะทําการขยายถนนทางเขา-ออกดังกลาว ใหมีความกวาง 12 เมตร
(จากเดิมที่มีความกวาง 8 เมตร) และจัดใหมีระบบการเดินรถแบบสวนทางกัน โดยมีการแบงชองจราจร
ออกเปน 2 ชองแยกจากกันอยางชัดเจน รวมทั้งมีการปลูกตนไมตลอด 2 ขางทางตามแนวถนน
นอกจากนี้เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกผูเชา และผูมาใชบริการ ทางโครงการไดมีขอตกลงกับ
โครงการรอยัลราชดําริ เพื่อใหทั้งสองโครงการสามารถใชทางเขา-ออกสูถนนราชดําริ และถนนภายใน
โครงการรวมกันได (ดังแสดงใน ภาคผนวก ก-2)

2.3.2

ถนน
ถนนสายหลักภายในพื้นที่โครงการมีระบบการเดินรถแบบสวนทางกัน และมีการแบงชองจราจรออก
เปน 2 ชองแยกจากกันอยางชัดเจน โดยมีขนาดความกวางของชองจราจรแตกตางกัน ดังที่ไดแสดงไวใน
รูปที่ 2.3ข ถนนสายหลักดังกลาวจะทําหนาที่เชื่อมตอระหวางทางเขา-ออกสูถนนเพลินจิตโดยผานแปลง
ที่ดินเลขที่ 43 และทางเขา-ออกสูถนนราชดําริโดยผานถนนภายในโครงการรอยัลราชดําริ รวมทั้งเปน
เสนทางเขาสูพื้นที่รับ-สงบริเวณดานหนาอาคาร พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ขนถายสินคาและวัสดุภายใน
โครงการ
พื้นที่รับ-สงบริเวณดานหนาอาคารตั้งอยูบริเวณชั้นลางและชั้นที่ 2 ทางดานทิศตะวันออกของอาคาร โดย
มีลักษณะเปนวงเวียนและมีระบบการเดินรถแบบทิศทางเดียว ผูเชาและผูมาใชบริการสามารถเลี้ยวรถ
จากถนนสายหลักภายในโครงการเขาสูพื้นที่รับ-สงบริเวณชั้นลางไดทางดานทิศตะวันออก และออกจาก
พื้นที่ดังกลาวทางดานทิศใตของอาคาร ในสวนของพื้นที่รับ-สงผูเชาบริเวณชั้นที่ 2 นั้น จะมีจุดเชื่อมตอ
กับถนนสายหลักอยูเพียงจุดเดียวบริเวณดานตะวันออกเฉียงทิศเหนือของอาคาร
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ในสวนของการจัดระบบถนนภายในที่จอดรถ ทางโครงการไดกําหนดใหทางขึ้น-ลงพื้นที่จอดรถมีการ
เดินรถแบบสวนทางกัน สวนบริเวณชั้นจอดรถจะมีระบบการเดินรถทั้งแบบสวนทางกันและและเดินรถ
ทางเดียว ทั้งนี้เพื่อความคลองตัวของการจราจรภายในพื้นที่จอดรถ
นอกจากนี้ เพื่อชวยใหการจราจรภายในโครงการมีความเปนระเบียบและคลองตัว ทางโครงการจะจัดให
มีลูกศรแสดงทิศทางจราจรบนชองจราจร รวมทั้งติดตั้งปายสัญญาณจราจรในบริเวณทางแยกตางๆ ภาย
ในโครงการ
2.3.3

พื้นที่จอดรถ
โครงการจะจัดเตรียมพื้นที่จอดรถโดยอาศัยหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวใน กฎกระทรวงฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2479 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 รายละเอียดการกําหนดจํานวนพื้นที่จอดรถไดแสดงไวใน ตารางที่ 2.3ก

ตารางที่ 2.3ก

การคิดจํานวนที่จอดรถของโครงการ
เกณฑการกําหนดจํานวนที่จอดรถ1

จํานวนหอง/พื้นที่ จํานวนที่จอดรถที่ตองการ

เกณฑการคิดแบบแยกประเภทการใชพื้นที่
1) อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่หองแตละหองมากกวา 60
ตารางเมตรขึ้นไป ใหมีที่จอดรถ 1 คันตอ 1 หอง

175 หอง

175 คัน

2) สํานักงาน ใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่ 60 ตารางเมตร

9671 ตารางเมตร 162 คัน

3) พื้นที่สรรพสินคา ใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่ 20 ตารางเมตร

409 ตารางเมตร

21 คัน

5) ภัตตาคารใหมีที่จอดรถ 10 คัน สําหรับพื้นที่ตั้งโตะ 150 ตารางเมตร 428 ตารางเมตร
แรก สวนที่เกิน 150 ตารางเมตร ใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่ 20 ตาราง
เมตร

24 คัน

รวม

382 คัน

เกณฑการคิดแบบอาคารขนาดใหญ
อาคารขนาดใหญใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร

396 คัน

1

หมายเหตุ : ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

จากตารางดังกลาวสรุปไดวา โครงการตองการที่จอดรถ 396 คัน ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมีที่จอดรถ
สําหรับจอดรถจํานวน 540 คัน ตั้งอยูระหวางชั้นใตดิน LL4 - LL0 ชั้นลาง และชั้นที่ 2 ของอาคาร
ในจํานวนนี้ บริเวณชั้น LL1 เปนที่จอดรถของโครงการรอยัลราชดําริจํานวน 30 คัน ทั้งนี้ จํานวนที่จอด
รถที่จัดเตรียมไวดังกลาวเพียงพอสําหรับรองรับปริมาณรถจากการดําเนินการโครงการ
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2.4

น้ําใชภายในโครงการ

2.4.1

แหลงน้ําใช
โครงการจะใชน้ําประปาจากการประปานครหลวง น้ําประปาจะถูกสูบผานระบบทอรับน้ําหลักของ
โครงการ (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร) ซึ่งเชื่อมตอกับระบบทอสงน้ําประปาของการประปา
นครหลวงบริเวณริมถนนเพลินจิต และเขาสูถังเก็บกักน้ําบริเวณชั้นใตดิน (LL0) ของอาคาร

2.4.2

ปริมาณน้ําใช
เนื่องจากโครงการมีรูปแบบเปนอาคารที่มีการใชสอยแบบผสมผสาน แตละพื้นที่ใชประโยชนจะมีการใช
น้ําในปริมาณที่แตกตางกัน โดยมีปริมาณการใชน้ําทั้งสิ้นประมาณ 555 ลูกบาศกเมตรตอวัน รายละเอียด
การใชน้ําในแตละพื้นที่ใชประโยชน ดังกลาวไดแสดงไวใน ตารางที่ 2.4ก

ตารางที่ 2.4ก

ปริมาณการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ
กิจกรรม

2.4.3

จํานวนหอง หรือพื้นที่ จํานวนคน จํานวนคน ปริมาณการใชน้ําตอวัน ปริมาณการใชน้ํารวม
ตอหอง

ทั้งหมด

ตอวัน (ลูกบาศกเมตร)

หองชุดพักอาศัย

73 หอง

5

365

250 ลิตรตอคน

91.25

Penthouse

3 หอง

6

18

250 ลิตรตอคน

4.5

อพารตเมนต

99 หอง

5

495

250 ลิตรตอคน

123.75

พื้นที่สํานักงาน

9671 ตารางเมตร

-

-

800 ลิตรตอ 100 ตาราง
เมตร

78

รานคา

409 ตารางเมตร

-

-

15 ลิตรตอตารางเมตร

6

ภัตตาคาร และ
สถานที่จําหนาย
อาหารและ
เครื่องดื่ม

428 ตารางเมตร

-

-

15 ลิตรตอตารางเมตร

6.5

Cooling Tower

245

รวม

555

ระบบจายน้ําภายในโครงการ
ทางโครงการไดจัดเตรียมถังเก็บกักน้ําไวโดยเฉพาะสําหรับแตละพื้นที่ใชประโยชนภายในอาคาร ซึ่งตั้ง
อยูบริเวณชั้นใตดิน LL0 และชั้นสูงสุดของแตละพื้นที่ดังกลาว เพื่อความสะดวกในการจายน้ําเขาสู
อาคาร รายละเอียดไดสรุปไวใน ตารางที่ 2.4ข และ รูปที่ 2.4ก
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ตารางที่ 2.4ข

การออกแบบถังเก็บกักน้ําประปา
พื้นที่ใชประโยชน

ที่ตั้ง

ปริมาตร (ลูกบาศกเมตร) ความสามารถสํารองน้ําไวเพื่อ
การจายน้ําในชั่วโมงการใชน้ํา
สูงสุด

หองชุดพักอาศัย
อพารตเมนต
พื้นที่สํานักงาน

ชั้นใตดิน LL0

2001

1 วัน

ชั้นดาดฟา

50

4 ชั่วโมง

ชั้นใตดิน LL0

1401

1 วัน

ชั้นที่ 21

35

4 ชั่วโมง

ชั้นใตดิน LL0

130

ชั้นที่ 13

30

รานคา หองโถง พื้นที่จอดรถ

ชั้นใตดิน LL0

Cooling Tower

ชั้นใตดิน LL0
ชั้นดาดฟา

1

รวม 280

1.5 วัน
4 ชั่วโมง
1

1 วัน
1 วัน

60

4 ชั่วโมง

1

หมายเหตุ : ปริมาตรรวมของถังเก็บกักน้ํา 2 ถัง

น้ําจะถูกสูบจากถังกักเก็บน้ําบริเวณชั้นใตดิน LL0 ผานทอสงน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 และ 150
มิลลิเมตรขึ้นไปยังถังกักเก็บน้ําชั้นบนของแตละพื้นที่ใชประโยชน โดยใชเครื่องสูบน้ําทั้งหมดจํานวน 10
เครื่อง จากนั้นจึงจายน้ําลงมาตามทอจายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร
การไหลของน้ําภายในทอจายน้ําจะอาศัยแรงโนมถวงของโลก เนื่องจากอัตราการไหลของน้ําจะเพิ่มขึ้น
ในขณะที่จายน้ําลงมาตามทอ ดังนั้น ทางโครงการจะทําการติดตั้งวาวลลดความดัน (pressure relief
valve, PRV) บริเวณทอจายน้ํา เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ํา ในสวนของการจายน้ําเขาสูชั้นตางๆ
ของอาคารที่อยูใกลกับถังเก็บกักน้ําชั้นบนนั้น จะอาศัยการทํางานของเครื่องสูบน้ําในการเพิ่มอัตราการ
ไหลของน้ํา เนื่องจากแรงดึงจากโนมถวงของโลกในการจายน้ํามายังชั้นดังกลาวไมเพียงพอ
2.5

การบําบัดน้ําเสีย

2.5.1

ปริมาณ และคุณลักษณะของน้ําเสีย
เมื่อโครงการเปดดําเนินการคาดวาจะมีน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 280 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งมาจากการ
คาดการณวาจะมีปริมาณน้ําเสียรอยละ 90 ของปริมาณน้ําใชตอวัน (ปริมาณน้ําใชตอวันเทากับ 310
ลูกบาศกเมตร โดยไมคิดรวมน้ําใชในสวนของ Cooling Tower) น้ําเสียที่เกิดขึ้นจะแบงตามแหลงกําเนิด
น้ําเสียไดเปนน้ําเสียจากหองน้ํา น้ําเสียจากหองครัว และน้ําเสียจากกิจกรรมอื่นๆ ไดแก น้ําอาบ น้ําเสีย
จากการซักลาง เปนตน ซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ดังกลาว จะถูกรวบรวมผานระบบระบาย
น้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อทําการบําบัด ทั้งนี้รายละเอียดของระบบระบายน้ําเสียจะกลาวถึงตอ
ไปในหัวขอที่ 2.6.1
อีอารเอ็ม สยาม
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สําหรับแผนผังแสดงอัตราการไหล และลักษณะของน้ําเสีย (คา BOD และ SS) จากแตละกิจกรรมได
แสดงไวใน รูปที่ 2.5ก
2.5.2

ระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําเสียจากโครงการซึ่งมีปริมาณ 280 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีคาบีโอดี 250 มิลลิกรัมตอลิตร และของแข็ง
แขวนลอย 200 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ จะผานการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการซึ่ง
สามารถบําบัดน้ําเสียไดประมาณ 300 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อใหมีคุณภาพเปนไป ตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ก ซึ่งกําหนดใหมีคาบีโอดีไดไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร
และมีของแข็งแขวนลอยไดไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร กอนระบายลงสูบอหนวงน้ําของโครงการ และ
ทอระบายน้ําสาธารณะบริเวณถนนเพลินจิตตอไป
ที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียอยูใตถนน บริเวณดานนอกของอาคารทางดานทิศตะวันตก โดยตั้งอยู
ระหวางตัวอาคารกับรั้วดานที่ติดตอกับศูนยการคาอัมรินทรพลาซา (ดังแสดงใน รูปที่ 2.5ข) ระบบบําบัด
น้ําเสียของโครงการเปนระบบตะกอนเรงแบบเติมอากาศ (Conventional Activated Sludge) ซึ่งมีสวน
ประกอบหลักดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

บอดักไขมัน (Grease Trap)
บอปรับสมดุล (Equalisation Tank)
บอเติมอากาศ (Aeration Tank)
บอตกตะกอน (Sedimentation Tank)
บอเติมคลอรีน (Chlorination Tank)
บอพักน้ําทิ้ง (Effluent Tank)
บอพักตะกอน (Sludge Holding Tank)
เครื่องรีดน้ําออกจากตะกอน (Sludge Filter Press)

แบบแปลนระบบบําบัดน้ําเสียไดแสดงไวใน รูปที่ 2.5ค สวน รูปที่ 2.5ง แสดงแนวระดับน้ําของระบบ
บําบัดน้ําเสีย (Hydrolic Profile) รายละเอียดการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียไดแสดงไว ภาคผนวก ค
สําหรับรายละเอียดของแตละบอไดแสดงไวดังนี้
2.5.2.1

บอดักไขมัน
น้ําเสียจากหองครัวจะผานเขาสูบอดักไขมัน และถูกเก็บกักไวระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหไขมันแยกตัวออก
จากน้ําเสีย กอนที่น้ําเสียดังกลาวจะไหลผานเขาสูบอปรับสมดุล บอดักไขมันที่ออกแบบไวมีปริมาตร
อีอารเอ็ม สยาม
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350 ลิตร และมีระยะเวลาเก็บกัก 30 นาที กากไขมันซึ่งเกิดขึ้นจากถังดักไขมันจะถูกกําจัดออกจากบอดัก
ไขมันทุกวัน โดยทางโครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่มาตักกากไขมันใสถุงดํา และรวบรวมไวในถังขยะ
ขนาด 200 ลิตร ภายในหองเก็บขยะเปยก (สวนกลาง) เพื่อนําไปกําจัดตอไป
จากการสอบถามเจาหนาที่สํานักงานเขตปทุมวัน พบวา การเก็บขนและกําจัดกากไขมันจึงดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ดังนั้น กากไขมันที่เกิดขึ้นจากโครงการจะถูกนําไป
กําจัดรวมกับขยะมูลฝอยของโครงการเปนประจําทุกวัน ทั้งนี้ทางโครงการไดติดตอกับสํานักงานเขตฯ
เพื่อขอยืนยันความสามารถในการใหบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยของโครงการ เอกสารยืนยันการ
ใหบริการดังกลาวไดแสดงไวใน ภาคผนวก ง-1
2.5.2.2

บอปรับสมดุล
น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลจากโครงการ รวมถึงน้ําเสียจากหองครัวที่ผานบอดักไขมันแลวจะถูกสงไปยังบอ
ปรับสมดุล ซึ่งจะเก็บกักน้ําเสียที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ ซึ่งมีปริมาณมาก-นอยตางกัน และทําใหน้ําเสีย
ประเภทตางๆ เกิดการผสมจนมีคุณสมบัติสม่ําเสมอ กอนสูบจายเขาสูบอเติมอากาศ ทั้งนี้เพื่อชวงลด
สภาวะ Shock Load ที่อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
บอปรับสภาพสมดุลมีขนาด 4.0 X 10.7 X 4.5 เมตร (ระดับน้ํา 3.5 เมตร) คิดเปนปริมาตร 150 ลูกบาศก
เมตร มีระยะเวลาในการเก็บกัก 12 ชั่วโมง จากนั้นน้ําเสียจะถูกสูบเขาทําการบําบัดที่บอเติมอากาศตอไป

2.5.2.3

บอเติมอากาศ
บอเติมอากาศไดรับการออกแบบใหเปนระบบ Conventional Activated Sludge หลักการในการทํางาน
ของบอเติมอากาศ คือ แบคทีเรียที่แขวนลอยอยูในน้ําเสียจะไดรับอากาศจากเครื่องเติมอากาศแบบ Air
diffuser เพื่อใชในปฏิกิริยาการยอยสลายสารอินทรียที่อยูในน้ําเสีย
ในการออกแบบบอเติมอากาศ ไดมีการพิจารณาตัวแปรตางๆ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
บอเติมอากาศ ดังนี้
•

•
•
•

ขนาดของบอ - บอเติมอากาศไดรับการออกแบบใหมีขนาด 4.0 X 9.4 X 4.0 เมตร คิดเปนปริมาตร
150 ลูกบาศกเมตร
ระยะเวลากักเก็บน้ําเสีย – น้ําเสียจะถูกกักเก็บไวในบอเติมอากาศนาน 12 ชั่วโมง
อัตราสวน F/M – บอเติมอากาศมีอัตราสวน F/M เทากับ 0.23 ตอวัน
อัตราภาระอินทรีย – บอเติมอากาศมีอัตราภาระอินทรียเทากับ 0.5 กิโลกรัม BOD ตอลูกบาศกเมตร
ตอวัน
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2.5.2.4

บอตกตะกอน
บอตกตะกอนไดรับการออกแบบเปน 2 บอ คิดเปนปริมาตรรวม 29.87 ลูกบาศกเมตร และพื้นที่ผิวหนา
บอตกตะกอน 28 ตารางเมตร มีอัตราน้ําลนผิวประมาณ 16 ลูกบาศกเมตรตอตารางเมตรตอวัน และมี
ระยะเวลาเก็บกักประมาณ 2.39 ชั่วโมง
น้ําเสียที่แยกชั้นจากตะกอนแขวนลอยจะไหลเขาสูบอเติมคลอรีนตอไป สวนตะกอนจุลินทรียที่ตกลง
บริเวณกนถัง บางสวนจะถูกสูบหมุนเวียนกลับไปยังบอเติมอากาศ โดยมีอัตราการหมุนเวียนตะกอน
เทากับ 100 ลูกบาศกเมตรตอวัน สําหรับตะกอนสวนเกินจะถูกระบายออกสูบอพักตะกอนเพื่อรอการ
รีดน้ําตอไป

2.5.2.5

บอเติมคลอรีน
โครงการเลือกวิธีฆาเชื้อโรคในน้ํากอนที่จะปลอยทิ้งดวยวิธีการเติมคลอรีน โดยควบคุมใหมีปริมาณ
คลอรีนตกคาง (Residue chlorine) อยูในชวงประมาณ 0.5-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งนี้บอเติมคลอรีนไดรับ
การออกแบบใหมีปริมาตร 10 ลูกบาศกเมตร ทําใหมีระยะเวลาเก็บกักนาน 30 นาที

2.5.2.6

บอเก็บกักน้ําที่ผานการบําบัดแลว
น้ําที่ผานการบําบัดแลวจะถูกเก็บไวในบอซึ่งมีปริมาตร 150 ลูกบาศกเมตร และมีระยะเวลาเก็บกัก 12
ชั่วโมงกอนที่จะถูกระบายลงสูบอหนวงน้ําของโครงการ และสูบระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
บริเวณถนนเพลินจิต โดยใชเครื่องสูบน้ําสูบผานทอน้ําทิ้งขนาดเสนผานศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร
ทั้งนี้น้ําทิ้งจะมีคา BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคาของแข็งแขวนลอยไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ซึ่งเปนไปตาม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ก หรืออาจกลาวไดวา ระบบ
บําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพในการบําบัดคาบีโอดีไดประมาณรอยละ 92 และมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดปริมาณของแข็งแขวนลอยไดประมาณรอยละ 85

2.5.2.7

บอพักตะกอน
ตะกอนที่แยกออกจากสวนของน้ําใสภายในบอตกตะกอน จะถูกรวบรวมเขาสูบอพักตะกอนเพื่อรอการ
รีดน้ํา โดยบอพักตะกอนไดรับการออกแบบใหมีปริมาตร 50 ลูกบาศกเมตร

2.5.2.8

เครื่องรีดน้ําออกจากตะกอน
ตะกอนสวนเกินเกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียจะถูกนําไปผานเครื่องอัดตะกอนเพื่อลดปริมาตรของ
ตะกอนสวนเกินที่ตองกําจัด สวนของน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะถูกนํากลับไปยังถังปรับสมดุลเพื่อทําการบําบัด
อีอารเอ็ม สยาม
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อีกครั้ง สวนของกากตะกอนซึ่งมีประมาณ 93 ลิตรตอวัน จะถูกนําไปกําจัดทุกวัน โดยทางโครงการจะ
จัดใหมีเจาหนาที่มารวบรวมกากตะกอนดังกลาวใสถุงดํา และนําไปเก็บไวในถังขยะขนาด 200 ลิตร
ภายในหองเก็บขยะเปยก (สวนกลาง) กอนที่จะถูกนําไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอยของโครงการเปน
ประจําทุกวันตอไป
2.6

ระบบระบายน้ํา

2.6.1

ระบบระบายน้ําเสียภายในอาคาร
น้ําเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ หองน้ํา หองครัว และอุปกรณใชน้ําอื่นๆภายในอาคาร จะ
ระบายออกจากแหลงกําเนิดไปยังระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ (ดังแสดงใน รูปที่ 2.6ก) โดยระบบ
ระบายน้ําเสียของโครงการประกอบไปดวย
•

•
•

•

ทอระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) เปนทอระบายสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑในอาคาร จะมีทอดิ่งเพื่อ
รับสิ่งปฏิกูลที่ระบายจากเครื่องสุขภัณฑผานทอปฏิกูลในแนวนอน (หรือทอแยก)
ทอน้ําเสีย (Waste Pipe) เปนทอที่ระบายน้ําจากการอาบและซักลาง มีทอดิ่งและทอแยกเชนเดียวกัน
ทอน้ําเสียจากหองครัว (Kitchen Waste Pipe) เปนทอระบายน้ําที่เกิดจากการประกอบอาหาร ซึ่งมี
ทอดิ่งและทอแยกเชนเดียวกัน น้ําเสียจากหองครัวจะผานบอดักไขมัน กอนที่จะเขาสูบอปรับสมดุล
ตอไป
ทออากาศ (Vent Pipe) เปนทอที่ใชสําหรับใหอากาศผานเขาหรือออกจากระบบระบายน้ําเสีย และ
สิ่งปฏิกูล เพื่อรักษาความดันภายในระบบทอระบายน้ําใหมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด นอกจากนี้ยัง
ทําใหมีอากาศหมุนเวียนอยูภายในทอระบายน้ําเพื่อรักษาที่ดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ ทออากาศนั้น
จะตอออกไปนอกอาคาร โดยใหมีความสูงกวาอาคารอยางนอย 0.5 เมตร เพื่อปองกันกลิ่นรบกวน
เขามาบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร

การระบายน้ําเสียผานระบบทอดังกลาวจะอาศัยแรงโนมถวงของโลก และน้ําเสียจะเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสีย เพื่อทําการบําบัดตอไป
สวนน้ําเสียซึ่งระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ และหองน้ําบริเวณชั้นใตดิน จะถูกรวบรวมผานระบบทอ
ระบายน้ําเขาสูบอเก็บกักน้ําเสีย (Sewage sump) บริเวณดานลางใตชั้นใตดิน LL4 และถูกสูบเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสีย
2.6.2

ระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจากระบบบําบัดน้ําเสีย จะถูกสูบเขาสูทอระบายน้ําทิ้งซึ่งมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร และระบายลงสูบอหนวงน้ําของโครงการ กอนสูบระบายออกสูทอระบายน้ํา
อีอารเอ็ม สยาม
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สาธารณะบริเวณริมถนนเพลินจิตตอไป (เอกสารอนุญาตการเชื่อมทอระบายน้ําจากโครงการลงสูทอ
สาธารณะแสดงดัง ภาคผนวก ง-2) แบบแปลนแสดงระบบระบายน้ําภายนอกอาคารไดแสดงไวใน
รูปที่ 2.5ข
2.6.3

ระบบระบายน้ําฝน
น้ําฝนที่ตกลงตามพื้นที่เปดของอาคารจะถูกรวบรวมเขาสูรางน้ําฝนซึ่งเชื่อมตอกับระบบทอตามแนวดิ่ง
และระบายลงสูระบบระบายน้ําฝนภายนอกอาคาร กอนที่จะถูกสูบเขาสูบอหนวงน้ําซึ่งตั้งอยูทางดาน
ทิศตะวันออก ใกลรั้วดานที่ติดตอกับโรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย แบบแปลนแสดงที่ตั้งบอหนวงน้ําได
แสดงไวใน รูปที่ 2.6ข
จากนั้นน้ําฝนจากบอหนวงน้ําจะถูกสูบผานระบบทอระบายน้ําตามแนวถนนทางเขา-ออกโครงการ กอน
ที่ระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะซึ่งตั้งอยูริมถนนเพลินจิต โดยปริมาณน้ําที่ระบายออกจะถูกควบคุม
ใหมีอัตราการระบายน้ําสูงสุดไมเกินปริมาณน้ําฝนที่เกิดขึ้นจากพื้นที่กอนมีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่
หรือการพัฒนาโครงการ ซึ่งมีคาเทากับ 0.066 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ดังนั้นโครงการจะควบคุมอัตรา
การสูบน้ําใหมีคาไมเกิน 0.066 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยการระบายน้ําดังกลาวจะอาศัยการทํางานของ
เครื่องสูบน้ํา สําหรับน้ําฝนสวนเกินจะถูกกักเก็บไวในบอหนวงน้ําที่จัดเตรียมไว โดยบอหนวงน้ํา
สามารถเก็บกักน้ําฝนสวนเกินดังกลาวไดนานประมาณ 3 ชั่วโมง

2.6.4

บอหนวงน้ํา
โครงการจะจัดใหมีบอหนวงน้ําเพื่อกักเก็บปริมาณน้ําฝนไวในพื้นที่โครงการกอนที่จะระบายออกสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะ บอหนวงน้ําดังกลาวมีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 24 เมตร และลึก 4 เมตร (ระดับน้ํา 3
เมตร) ซึ่งสามารถกักเก็บน้ําได 430 ลูกบาศกเมตร แบบแปลนแสดงรายละเอียดของบอหนวงน้ําไดแสดง
ไวใน รูปที่ 2.6ค

2.7

การจัดการขยะมูลฝอย

2.7.1

ปริมาณขยะมูลฝอย
คาดวาจะมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดประมาณ 6838 ลิตรตอวัน ดังรายละเอียดที่แสดงไว
ในตารางที่ 2.7ก

อีอารเอ็ม สยาม
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ตารางที่ 2.7ก

การคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ
แหลงกําเนิด

พื้นที่

จํานวนคน ปริมาณขยะ(ลิตร) รายละเอียดการคํานวณ

(ตารางเมตร)
หองชุดพักอาศัย

76 หอง

383

1149

3 ลิตรตอคนตอวัน1

อพารตเมนต

99 หอง

495

1485

3 ลิตรตอคนตอวัน

พื้นที่สํานักงาน

9671

-

3868.4

0.4 ลิตรตอตารางเมตร2

รานคา

409

-

163.6

0.4 ลิตรตอตารางเมตร2

ภัตตาคารและสถานที่จําหนายอาหาร
และเครื่องดื่ม

428

-

172

0.4 ลิตรตอตารางเมตร2

รวม
หมายเหตุ :

2.7.2

6838
1

แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และ
สถานที่พักตากอากาศ, 2542
2
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

หองพักขยะ
ทางโครงการจะจัดใหมีหองเก็บขยะปริมาตร 5.25 ลูกบาศกเมตร (ขนาด 1.5 ตารางเมตร สูง 3.5 เมตร)
บริเวณชั้นพักอาศัย (ชั้นที่ 13-20 และชั้นที่ 22-32) และหองเก็บขยะสวนกลางบริเวณชั้นลาง โดยแยกเปน
หองเก็บขยะเปยกปริมาตร 57 ลูกบาศกเมตร และหองเก็บขยะแหงปริมาตร 97 ลูกบาศกเมตร แบบแปลน
แสดงตําแหนงที่ตั้งของหองเก็บขยะสวนกลาง ไดแสดงไวใน รูปที่ 2.7ก

2.7.3

การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําชะขยะ
โครงการจะจัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง สําหรับแยกขยะเปยก และขยะแหง ไวภายใน
หองเก็บขยะของชั้นพักอาศัย และพื้นที่บริการของชั้นสํานักงาน ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผู
เชา และชวยใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมี
เจาหนาที่มาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหองเก็บขยะวันละ 1-2 ครั้ง และลําเลียงลงสูหองเก็บขยะสวน
กลางบริเวณชั้นลางโดยใชลิฟตขนของ ดังนั้นจึงคาดวาจะไมมีปญหาการตกคางของขยะมูลฝอยบริเวณ
ชั้นตางๆ ของอาคาร
ตําแหนงที่ตั้งหองเก็บขยะในแตละชั้นซึ่งอยูติดกับลิฟทขนของ ทําใหสามารถลําเลียงขยะมูลฝอยลงสู
หองเก็บขยะสวนกลางไดอยางสะดวก ขยะมูลฝอยจะถูกขนถายโดยใชรถเข็นบรรทุกถังขยะซึ่งมีฝาปด
มิดชิดและมีถาดรอง เพื่อเปนการปองกันการหก/ตกหลนของขยะมูลฝอย และการฟุงกระจายของกลิ่นที่
อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนถายขยะมูลฝอย

อีอารเอ็ม สยาม
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ตําแหนงที่ตั้งของหองเก็บขยะสวนกลางอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคาร โดยตั้งอยูติดกับ
บริเวณจอดรถขนถายสินคาและวัสดุ ซึ่งสามารถใชเปนบริเวณจอดรถเก็บขนขยะไดในชวงเชา ทําใหการ
ลําเลียงขยะมูลฝอยจากหองเก็บขยะสวนกลางเขาสูรถเก็บขนขยะเปนไปอยางสะดวก ทางโครงการจะ
ขอรับบริการเก็บขนขยะจากสํานักงานเขตปทุมวัน เพื่อนําขยะมูลฝอยไปกําจัดอยางเหมาะสมตอไป
(เอกสารยืนยันการใหบริการดังกลาวไดแสดงไวใน ภาคผนวก ง-1)
น้ําชะขยะ รวมทั้งน้ําลางถังขยะและหองเก็บขยะ ที่เกิดขึ้นภายในหองเก็บขยะในแตละชั้นจะถูกรวบรวม
ผาน Floor Drain เขาสูทอน้ําเสีย (Waste Pipe) ผานทอดิ่งและทอแยกไปยังระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการ สวนน้ําชะขยะที่เกิดขึ้นภายในหองเก็บขยะสวนกลาง และน้ําลางพื้นจากบริเวณจอดรถ
เก็บขนขยะ จะถูกรวบรวมเขาสูทอน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย แบบแปลนแสดงระบบจัดการ
น้ําชะขยะไดแสดงไวใน รูปที่ 2.7ข
2.7.4

การควบคุมอุณหภูมิและระบายอากาศภายในหองพักขยะ
โครงการจะทําการติดตั้งเครื่องปรับหองเก็บขยะเปยกสวนกลางโดยควบคุมอุณหภูมิไวที่ 18-20 องศา
เซลเซียส ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการยอยสลายของขยะ และควบคุมกลิ่นขยะ สวนหองเก็บขยะแหงและ
หองเก็บขยะในแตละชั้นจะมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อระบายอากาศออกสูภายนอก แบบแปลน
ของระบบระบายอากาศภายในหองเก็บขยะสวนกลาง ไดแสดงไวใน รูปที่ 2.7ค

2.8

ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศภายในโครงการจัดเปนระบบระบายอากาศโดยวิธีกล ซึ่งใชพัดลมระบายอากาศเปน
อุปกรณขับเคลื่อนอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศจะใชอัตราการระบายอากาศ (air charge rate)
ที่กําหนดไวใน กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2544 เปนเกณฑ จํานวนพัดลมระบายอากาศที่จะมีการติดตั้งในสวนตางๆ ของโครงการ จะสามารถ
ระบายอากาศไดอยางเพียงพอตามอัตราการระบายอากาศที่ไดออกแบบไวดังกลาว รายละเอียดการออก
แบบระบบระบายอากาศของโครงการไดแสดงไวใน ตารางที่ 2.8ก
สําหรับการระบายอากาศบริเวณชั้นใตดิน LL0-LL4 ของอาคาร ซึ่งมีการใชประโยชนเปนพื้นที่จอดรถ
และหองเครื่องนั้น โครงการจะทําการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และทอระบายอากาศซึ่งเชื่อมตอ
ระหวางชั้นใตดินทั้ง 5 ชั้นดังกลาว เพื่อใหเกิดการถายเทอากาศและความรอน พัดลมระบายอากาศจะทํา
หนาที่เปนอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ โดยถายเทอากาศดีเขาสูอาคาร และถายเทไมดี (Exhaust air) และ
ความรอนออกสูภายนอกอาคารบริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร ดังแสดงไวใน รูปที่ 2.8ก
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ตารางที่ 2.8ก

การออกแบบระบบระบายอากาศในพื้นที่ที่ไมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชั้น

อัตราการระบายอากาศตามที่

อัตราการระบายอากาศของ

กฎหมายกําหนด (จํานวนเทา

อาคาร (จํานวนเทาของปริมาตร

ของปริมาตรหองใน 1 ชั่วโมง)

หองใน 1 ชั่วโมง)

ชั้นใตดิน LL4 – พื้นที่จอดรถ
LL1

4

6

ชั้นใตดิน LL0

พื้นที่จอดรถ

4

6

ระบบบําบัดน้ําเสีย

-

30

ชั้นลาง

หองเก็บขยะแหง

-

30

ชั้นที่ 2-3

หองน้ําสาธารณะ

4

15

ชั้นที่ 4

หองเครื่อง

4

20

ชั้นที่ 5-12

หองน้ําสาธารณะ

4

10

ชั้นที่ 13-20

หองครัว

12

15

หองน้ําสวนของหองพัก

2

10

หองเก็บขยะ

-

15

ชั้นที่ 21 และ 21 หองตูเก็บของ (Locker room)
(ลอย)

4

10

ชั้นที่ 22-28

หองครัว

12

15

หองน้ําสวนของหองพัก

2

10

หองเก็บขยะ

-

15

หองครัว

12

15

หองน้ําสวนของหองพัก

2

10

หองเก็บขยะ

-

15

หองน้ําสวนของหองพัก

2

10

ชั้นที่ 29-31

ชั้นที่ 32

หอง

โครงการจะดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและอุณหภูมิภายใน
อาคาร บริเวณที่จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดแก หองชุดพักอาศัย อพารตเมนต พื้นที่สํานักงาน
รานคา และโถงทางเดิน ระบบเครื่องปรับอากาศจะถูกควบคุมโดย Chiller plant และระบบเครื่องลมเย็น
(Air Handling Unit) โดยมีการระบายความรอนผาน Cooling Tower ซึ่งตั้งอยูบริเวณชั้นดาดฟาของ
อาคาร รายละเอียดการออกแบบระบบระบายอากาศบริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดแสดงไวใน
ตารางที่ 2.8ข
โครงการจะเลือกใชเครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดพลังงาน เชน เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
(แอรเบอร 5) ใหสอดคลองกับขอกําหนดที่ระบุไวในกฎกระทรวง พ.ศ.2538 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535
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ตารางที่ 2.8ข

การออกแบบระบบระบายอากาศในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชั้น

หอง

อัตราการระบายอากาศตามที่

อัตราการระบายอากาศของ

กฎหมายกําหนด (ลูกบาศกเมตร อาคาร (ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ตอชั่วโมงตอตารางเมตร)

ตอตารางเมตร)

หองโถง

2

3.2

รานคา

2

6.8

สํานักงาน

2

4.25

รานคา

2

6.8

สํานักงาน

2

4.25

โถงทางเดิน

2

3.2

รานคา

2

6.8

สํานักงาน

2

4.25

ชั้นที่ 5-12

สํานักงาน

2

4.25

ชั้นที่ 13-20

หองพักสวนของอพารตเมนต

2

3.4

โถงทางเดิน

2

3.2

ภัตตาคาร

10

11.3

RMT Club

10

11.3

หองออกกําลังกาย

10

11.3

Spa

10

11.3

หองชุดพักอาศัย

2

3.4

โถงทางเดิน

2

3.2

ชั้นลาง

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 21
ชั้นที่ 21 (ลอย)
ชั้นที่ 22-32

2.9

ระบบไฟฟา
ระบบไฟฟาภายในโครงการไดรับบริการจากการไฟฟานครหลวง โดยโครงการจะดําเนินการเดินสาย
ติดตั้ง และอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง, International Electro-Technical
Commission (IEC), National Electrical Code (NEC) และ Illumination Engineering Society (IES)

2.9.1

ระบบไฟฟาหลัก
โครงการจะจัดใหมีหองควบคุมระบบไฟฟาเฉพาะสําหรับแตละพื้นที่ใชประโยชน (Substation) ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถควบคุมการจายไฟฟาไปยังสวนตางๆ ของอาคารไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ภายในหองควบคุมระบบไฟฟาจะมีการติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูง (High Voltage System) ซึ่งทําหนาที่รับ
กระแสไฟฟาแรงสูงจากระบบจายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง โดยผาน Ring Main Systems และ
ระบบจายไฟฟา (Low Voltage Distribution System) ซึ่งทําหนาที่รับกระแสไฟฟาที่ผานหมอแปลงไฟฟา
แลว กอนที่จะจายไฟฟาไปยังสวนตางๆ ของโครงการ
อีอารเอ็ม สยาม
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ระบบไฟฟาแรงสูง ประกอบดวย แผงวงจรไฟฟา (High voltage switchboard) ซึ่งทําหนาที่ควบคุมการ
จายไฟฟาเขาสูหมอแปลงไฟฟา โดยจะมีการติดตั้ง Switchgear และ Circuit breaker บริเวณแผงวงจร
ไฟฟาดังกลาว และหมอแปลงไฟฟาชนิดแหง (Dry type cast resin transformer) ขนาด 1600 kVA
24kV/450-240V รวมทั้งสิ้น 4 ชุด
กระแสไฟฟาที่ผานหมอแปลงไฟฟาจะถูกสงผานสายตัวนํา (bustducts) หรือสายเคเบิลไปยังแผงวงจร
จายไฟฟาหลัก (Main low voltage switchboard) ซึ่งเปนแบบ 380/220V 3-phase, 4-wire solidly neutral
ground system
แผงวงจรจายไฟฟาหลักจะแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน คือ Busbar section และ Standby section
Busbar section จะทําหนาที่รับกระแสไฟฟาจากหมอแปลงไฟฟาและจายไฟฟาไปยังสวนตางๆ ของ
อาคาร โดยผาน แผงจายไฟฟายอย (Distribution board, DB) ซึ่งติดตั้งอยูบริเวณชั้นตางๆ ของอาคาร
สวน Standby section ทําหนาที่รับกระแสไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยผาน Automatic transfer
switch (ATS) และจายไฟฟาไปยังสวนตางๆ ของอาคาร ในกรณีที่ทางการไฟฟานครหลวงไมสามารถ
จายไฟใหกับระบบไฟฟาแรงสูงได ทั้งนี้จะมีการติดตั้ง Circuit breaker ไวบนแผงวงจรทั้ง 2 สวน
ดังกลาวดวย
ในสวนของการเลือกใชอุปกรณไฟฟาภายในอาคารนั้น โครงการจะใหความสําคัญกับการอนุรักษ
พลังงาน เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตาม กฎกระทรวง พ.ศ.2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 โดยเลือกใชอุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางบริเวณชั้นพักอาศัย
และสํานักงานที่มีกําลังไฟฟาไมเกิน 16 วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน สําหรับพื้นที่รานคาจะเลือก
ใชอุปกรณไฟฟาที่มีกําลังไฟฟาไมเกิน 23 วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน นอกจากนี้ โครงการจะ
เลือกใชหลอดไฟฟาแบบประหยัดไฟ (หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตหรือหลอดตะเกียบ หลอดผอม
ประหยัดไฟ) เพื่อติดตั้งยังบริเวณตางๆ ของอาคาร
2.9.2

ระบบไฟสํารอง
โครงการจะจัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง เพื่อทําหนาที่จายไฟฟาในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินซึ่งมีผล
ทําใหการไฟฟานครหลวงไมสามารถจายไฟใหกับระบบไฟฟาของหลักโครงการได ระบบไฟฟาสํารอง
ของโครงการสามารถแบงไดเปน 2 ระบบคือ เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) และระบบไฟฉุกเฉิน
โครงการจะจัดใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 1000 kVA จํานวน 1 เครื่อง โดยเครื่องกําเนิดไฟฟาจะ
ทํางานไดโดยอัตโนมัติ และจะทํางานทันทีเมื่อระบบจายไฟหลักหยุดทํางาน การทํางานของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาจะใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้เครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถจายไฟฟาอยางเต็มที่และตอเนื่องได
ประมาณ 8 ชั่วโมงใหกับระบบตางๆ ดังตอไปนี้
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•
•
•
•
•

•
•

ไฟฉุกเฉิน ปายแสดงตําแหนงทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ
พัดลมระบายอากาศบริเวณชั้นใตดิน และหองน้ํา รวมทั้งพัดลมระบายควันและพัดลมอัดอากาศ
ลิฟทดับเพลิง
เครื่องสูบน้ําของระบบน้ําใช น้ําดับเพลิง และระบบระบายน้ํา
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ระบบโทรศัพทฉุกเฉิน ระบบประกาศสาธารณะ และระบบรักษา
ความปลอดภัย
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบควบคุมการจราจรภายในพื้นที่จอดรถ

นอกจากเครื่องกําเนิดไฟฟาแลว โครงการจะจัดใหมีระบบไฟฉุกเฉินซึ่งอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ (NiCd battery) ซึ่งสามารถใหแสงสวางบริเวณปายเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟ ได
ประมาณ 2 ชั่วโมง
2.9.3

ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา และระบบสายดิน
โครงการจะจัดใหมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งประกอบดวยสายลอฟา สายตัวนํา และสายนําลง
ดิน และระบบสายดินสําหรับระบบไฟฟาหลัก และระบบไฟฟาฉุกเฉิน เพื่อปองกันระบบไฟฟาจาก
อันตรายจากฟาผา ทั้งนี้ระบบดังกลาวไดรับการติดตั้งตามมาตรฐานของ The Engineering Institute of
Thailand และ International Electro-Technical Commission

2.10

ระบบปองกันอัคคีภัย

2.10.1

ศูนยสั่งการดับเพลิง (Fire Command Centre)
ที่ตั้งของศูนยสั่งการดับเพลิงอยูบริเวณชั้นลางของอาคาร หนาที่ของศูนยสั่งการดับเพลิงมีดังนี้
•
•

•

เปนจุดรวบรวมขอมูลแบบแปลนอาคาร
เปนจุดควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย โดยเปนที่ตั้งของแผงควบคุมหลัก (Fire alarm control panel)
แผงแบบกราฟฟคแสดงชั้นและพื้นที่ หรือตําแหนงของระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire alarm graphic
annunciator panel) ระบบเตือนภัย แผงสวิตซควบคุมลิฟทดับเพลิงและพัดลมอัดอากาศ และพัดลม
ระบายควัน ระบบโทรศัพทฉุกเฉิน (Firefighter’s intercom system)
เปนจุดสั่งการ ควบคุมและประสานงานขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
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2.10.2

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
โครงการจะจัดใหมีระบบแจงเหตุเพลิงไหมแบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกลาวไดรับการออกแบบให
สอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตางๆ ดังนี้
•

•
•

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
มาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA)

ระบบแจงเหตุเพลิงไหมประกอบดวยอุปกรณตางๆ ไดแก ระบบควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหม
(Fire Alarm Control Panel) อุปกรณแจงเหตุและตรวจจับสัญญาณ (Detecting Devices) และระบบ
เตือนภัย (Emergency Warning System) แบบแปลนแสดงรายละเอียดของระบบแจงเหตุเพลิงไหมได
แสดงไวใน รูปที่ 2.10ก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.10.2.1

แผงควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm Control Panel)
แผงควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหมทําหนาที่เปนจุดศูนยรวมการรับ-สงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม แลวสง
ผานสัญญาณไปยังระบบเตือนภัยบริเวณตางๆ ภายในอาคาร แผงดังกลาว ประกอบดวย แผงควบคุมหลัก
ซึ่งตั้งอยูบริเวณศูนยสั่งการดับเพลิง และแผงควบคุมยอยอีก 4 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้
•

•

•

•

2.10.2.2

แผงควบคุมยอยที่ 1 ตั้งอยูบริเวณชั้นใตดิน LL1 ทําหนาที่ควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหมบริเวณ
ชั้นใตดินที่ LL4 ถึงชั้นที่ 2
แผงควบคุมยอยที่ 2 ตั้งอยูบริเวณชั้นลางของอาคาร ทําหนาที่ควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหมบริเวณ
หองชุดพักอาศัย (ชั้นที่ 22 ถึงชั้นที่ 32)
แผงควบคุมยอยที่ 3 ตั้งอยูบริเวณชั้นลางของอาคาร ทําหนาที่ควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหมบริเวณ
อารตเมนต (ชั้นที่ 13 ถึงชั้นที่ 21)
แผงควบคุมยอยที่ 4 ตั้งอยูบริเวณชั้นลางของอาคาร ทําหนาที่ควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหมบริเวณ
พื้นที่สํานักงาน (ชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 12)

อุปกรณแจงเหตุและตรวจจับสัญญาณ (Detecting Devices and Signaling Devices )
โครงการจะติดตั้งอุปกรณแจงเหตุแบบใชมือ (Manual pull station) ไวบริเวณใกลกับบันไดหนีไฟ หรือ
ทางหนีไฟของแตละชั้น และติดตั้งอุปกรณตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ (Automatic detector) ซึ่งประกอบ
ดวย เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector) และเครื่องตรวจจับความรอน (Heat detector) ไวครอบคลุม
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ทั่วบริเวณอาคาร (ดังแสดงใน ภาคผนวก จ-1) อุปกรณตางๆ ดังกลาวจะสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมไป
ยังระบบควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหม
เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detectors) ทําหนาที่ตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม ทั้งควันชนิดที่
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และควันชนิดที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา โดยไมจําเปนตองมี
เปลวไฟหรือความรอนเปนตัวกระตุน ทําใหสามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดในอยางรวดเร็ว โครงการจะ
ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไวครอบคลุมทั่วบริเวณอาคาร
เครื่องตรวจจับความรอน (Heat detectors) ซึ่งอาศัยความรอนที่อยูโดยรอบเปนตัวกระตุน จะไดรับการ
ติดตั้งไวในบริเวณที่ไมเหมาะสมตอการทํางานของเครื่องตรวจจับควัน เชนหองซักรีด หองครัว เปนตน
2.10.2.3

ระบบเตือนภัย (Emergency Warning System)
โครงการจะติดตั้งอุปกรณเตือนภัย ซึ่งไดแก ระฆังเตือนภัย (Fire alarm bell) และระบบประกาศ
สาธารณะ (Public Address System) ไวครอบคลุมทั่วบริเวณอาคาร (ดังแสดงใน ภาคผนวก จ-1)
การทํางานของอุปกรณเตือนภัยจะถูกควบคุมโดยระบบควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหม โดยจะเริ่มทํางาน
เมื่อมีการแจงเหตุเพลิงไหม หรือการตรวจจับสัญญาณเพลิงไหมและสงสัญญาณดังกลาวไปยังระบบ
ดังกลาว

2.10.3

ระบบผจญเพลิง
ระบบผจญเพลิงของโครงการไดรับการออกแบบใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑตางๆ ดังนี้
•

•
•

2.10.3.1

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
มาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA)

การจายน้ําเพื่อใชในการดับเพลิง
โครงการไดแบงการจายน้ําดับเพลิงออกเปน 2 โซน คือ โซนต่ํา (ชั้นใตดิน LL4 ถึง ชั้นที่ 17) และโซนสูง
(ชั้นที่18 ถึงดาดฟา) โดยจายน้ําจากถังสํารองน้ําดับเพลิงที่จัดเตรียมไวบริเวณชั้นใตดิน LL4 (ดังแสดงใน
รูปที่ 2.10ข) ถังสํารองน้ําดับเพลิงดังกลาวมีปริมาตรเก็บกัก 240 ลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถสํารองน้ํา
ดับเพลิงได 60 นาที
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การจายน้ําเพื่อใชในการดับเพลิงอาศัยการทํางานของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 2 ชุด ขนาด 750 และ 1500
GPM แตละชุดประกอบดวย เครื่องสูบน้ําซึ่งขับเคลื่อนดวยไฟฟา (Electric fire pump) เครื่องยนตดีเซล
(Diesel fire pump) และเครื่องสูบน้ํารักษาความดัน (Automatically controlled electrical jockey pump)
เครื่องสูบน้ําจะสูบน้ําเขาสูระบบทอยืนของโซนต่ําและโซนสูงขนาด 200 มิลลิเมตร ซึ่งจะทําหนาที่จาย
น้ําใหกับระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง และสายฉีดน้ําดับเพลิง
นอกจากนี้โครงการจะจัดใหมีหัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connector) 5 ชุด ซึ่งจะติดตั้งไว
บริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคาร
2.10.3.2

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
โครงการจะดําเนินการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkle System) ไว
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วบริเวณอาคาร (ดังแสดงใน ภาคผนวก จ-1)
หัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ใชมี 5 แบบ คือ
• หัวกระจายน้ําแบบแขวนลงชนิด Semi-recessed pendent type ติดตั้งไวบริเวณหองชุดพักอาศัย
อพารตเมนต พื้นที่สํานักงาน รานคา และพื้นที่จอดรถ
• หัวกระจายน้ําแบบแขวนลงชนิด Pendent type ติดตั้งไวบริเวณบริเวณหองเครื่อง และหองเก็บของที่
มีฝาเพดาน
• หัวกระจายน้ําแบบหัวหงาย (Upright type) ติดตั้งไวบริเวณหองเครื่อง และหองเก็บของที่ไมมีฝา
เพดาน
• หัวกระจายน้ําแบบติดดานขาง (Extended coverage sidewall type) ติดตั้งไวบริเวณหองพักที่ไมมีฝา
เพดาน
• หัวกระจายน้ําระบบทอแหง (Dry Sprinkler Head) ติดตั้งไวบริเวณ Kitchen coolroom หัวกระจายน้ํา
ชนิดนี้จะทํางานเมื่อไดรับความรอน จึงจําเปนตองมีการติดตั้งฉนวนบริเวณระบบทอสงน้ําเพื่อปอง
กับการแข็งตัวของน้ําในทอ
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงเริ่มทํางานทันทีเมื่อพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งมีความรอนสูงขึ้นจนถึงระดับ
อุณหภูมิที่กําหนดไว

2.10.3.3

ตูดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
โครงการจะจัดใหมีการติดตั้งตูดับเพลิงไวครอบคลุมทั่วพื้นที่อาคาร โดยในแตละชั้นของอาคารจะมี
จํานวนตูดับเพลิงแตกตางกัน รายละเอียดแสดงไวใน ภาคผนวก จ-1 ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมีหัวตอสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงและสายฉีดน้ําดับเพลิงบรรจุอยูภายในตูดับเพลิงแตละตู สายฉีดน้ําดับเพลิงที่ใชมี 2 แบบ
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คือ สายฉีดน้ําชนิดยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร ซึ่งมีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง
แบบปรับได (Adjustable fog nozzle) สําหรับผูเชา และสายฉีดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ซึ่งมี
หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดสวมเร็ว สําหรับพนักงานดับเพลิง
2.10.3.4

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)
โครงการจะจัดใหมีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด Dry chemical fire extinguisher ซึ่งขนาดบรรจุสารเคมี
เทากับ 4.5 กิโลกรัม ติดตั้งไวครอบคลุมทั่วบริเวณอาคาร โดยจะติดตั้งถังดับเพลิงชนิดดังกลาว 1 ถัง ตอ
พื้นที่ 550 ตารางเมตร
นอกจากนี้โครงการจะจัดใหมีถังดับเพลิงแบบ CO2 extinguisher โดยจะติดตั้งไวหองคอมพิวเตอร และ
หองควบคุมระบบไฟฟา เพื่อใชดับเพลิงหากเกิดเพลิงไหมบริเวณหมอแปลงไฟฟาและแผงจายไฟ

2.10.4

บันไดหนีไฟ
โครงการจะจัดใหมีบันไดหนีไฟ 2 บันได ซึ่งเชื่อมตอกันทุกชั้นตั้งแตชั้นดาดฟาจนถึงชั้นลาง ตําแหนง
ที่ตั้งของบันไดหนีไฟอยูบริเวณตอนกลางของอาคาร ในสวนของชั้นใตดิน LL4 จะมีบันไดหนีไฟ 2
บันได และชั้นใตดิน LL1-LL3 จะมีบันไดหนีไฟ 4 บันได ตามลําดับ ผูเชาและผูมาใชบริการภายใน
อาคารสามารถใชบันไดหนีไฟเพื่อเปนทางออกไปสูจุดรวมพลซึ่งตั้งอยูภายนอกอาคาร ทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่หนีไฟทางอากาศบริเวณชั้นดาดฟา (ดังที่ไดแสดงไวใน ภาคผนวก จ-2)
การออกแบบบันไดหนีไฟเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
และ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
ขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
นอกจากนี้โครงการจะจัดใหมีระบบอัดอากาศ (Pressurisation System) ภายในชองบันไดหนีไฟ ระบบ
ดังกลาวอาศัยการทํางานของพัดลมอัดอากาศ ซึ่งติดตั้งไวที่บริเวณหลังคาของชองบันได โดยจะเริ่ม
ทํางานทันทีเมื่อมีการแจงเหตุเพลิงไหม การอัดอากาศภายในชองบันไดหนีไฟจะถูกควบคุมโดยระบบ
ควบคุมความดัน face และ by-pass damper ซึ่งติดตั้งอยูบริเวณพัดลมอัดอากาศ ความเร็วของอากาศภาย
ในชองบันไดหนีไฟจะถูกควบคุมใหมีอัตราเฉลี่ย 1 เมตรตอวินาที นอกจากนี้ โครงการไดติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับควัน และระบบพลังงานจากแบตเตอรี่ (Generator back power) สําหรับพัดลมอัดอากาศไวดวย
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2.10.5

ลิฟทดับเพลิง
ลิฟทขนสง (2 ตัว) จะทําหนาที่เปนลิฟทดับเพลิงในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม โครงการจะจัดใหมีระบบ
สวิตชควบคุมพิเศษไวสําหรับพนักงานดับเพลิงโดยเฉพาะ โดยจะติดตั้งระบบสวิตชดังกลาวไวที่
ศูนยสั่งการดับเพลิง รวมทั้งจัดใหมีระบบอัดอากาศ (Pressurisation System) ไวภายในลิฟทดับเพลิง

2.10.6

แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางโครงการไดจัดใหมีแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมถึง เหตุเพลิงไหม และเหตุการณแผนดินไหว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกบุคคลและทรัพยสินของผูเชาอาคาร
แผนระงับเหตุฉุกเฉิน ประกอบดวย แผนปองกันและระงับเหตุเพลิงไหม และแผนอพยพคนออกนอก
อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.10.6.1

แผนปองกันและระงับเหตุเพลิงไหม
1) การจัดตั้งทีมปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
โครงการจะจัดใหมีทีมปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวยบุคลากรซึ่งทําหนาที่ตางๆ ดังนี้

ตารางที่ 2.10ก

องคประกอบและหนาที่ของทีมปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
ทีมปฏิบัติการ

หนาที่

ผูอํานวยการดับเพลิง

•
•
•
•

ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง

•

•
•
•

ทีมผจญเพลิง

•
•

ทีมอพยพเคลื่อนยาย

•
•

•

จัดใหมีการฝกซอมผจญเพลิงและ การซอมหนีไฟ
สั่งการใหประกาศแจงเหตุเพลิงไหม
สั่งการใหอพยพคนออกจากอาคาร
ตัดสินใจขอความชวยเหลือจากหนวยงานดับเพลิงจากภายนอก
ทําหนาที่แทนผูอํานวยการดับเพลิงในกรณีที่ผูอํานวยการดับเพลิงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดับเพลิง
ประเมินสถานการณ สํารวจความเสียหาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ควบคุมการตัดกระแสไฟฟา
ระงับเหตุเพลิงไหมโดยใชอุปกรณดับเพลิงตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไว
ประสานงานกับหนวยงานดับเพลิงภายนอก
เปนผูนําทางอพยพ
อํานวยความสะดวกในการอพยพคนจากชั้นตางๆ ภายในอาคารไปยัง
จุดรวมพลภายนอกอาคาร
ตรวจสอบจํานวนคน และผูสูญหายหรือติดคางในอาคาร
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ทีมปฏิบัติการ

หนาที่

ทีมรักษาความปลอดภัย

•
•
•
•

ทีมปฐมพยาบาล

•
•

อํานวยความสะดวกใหหนวยงานดับเพลิงจากภายนอก
ดูแลทรัพยสินตางๆ ของอาคาร
ควบคุมไมใหมีบุคคลผูไมมีหนาที่ในการปฏิบัติการเขาไปในตัวอาคาร
ควบคุมไมใหมีการใชลิฟทขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
ทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับผูไดรับบาดเจ็บ
ประสานงานในการนําผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล

2) การเตรียมความพรอมของบุคลากรและอุปกรณ
2.1) การเตรียมความพรอมของบุคลากร
ในการเตรียมความพรอมของบุคลากร โครงการจะจัดใหมีการดําเนินการตางๆ ดังนี้
•

•

การอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยปละ 1 ครั้ง ใหกับผูเชาและพนักงานของอาคาร
ทั้งนี้การอบรมดังกลาว จะมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสังเกตควันไฟ การแยกประเภทของ
เพลิง การดับไฟโดยใชอุปกรณดับเพลิงชนิดตางๆ รวมทั้งขอปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
การฝกซอมผจญเพลิง และการซอมหนีไฟปละ 1 ครั้ง โดยประชาสัมพันธใหผูเชาเขารวมทําการ
ฝกซอม ในระหวางการฝกซอมจะมีการชี้แจงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม รวมทั้ง
สาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงตางๆ ที่มีอยู เพื่อใหมีความคุนเคยกับอุปกรณดังกลาว เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหมขึ้นจะไดไมตกใจหรือตื่นกลัว และสามารถใชอุปกรณเหลานั้นไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ

2.2) การเตรียมความพรอมของอุปกรณ
ในสวนของการเตรียมความพรอมของอุปกรณนั้น ทางโครงการจะจัดใหมีการตรวจสอบความพรอมของ
อุปกรณตางๆ ไดแก อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณดับเพลิง และอุปกรณแสดงเสนทางหนีไฟอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นจะสามารถใชงานไดทันที ทั้งนี้ใหจัดทําหรือมีการ
บันทึกผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้ง
3) การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
โครงการจะจัดใหมีแผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
(1) เมื่อพบเหตุเพลิงไหม ผูประสบเหตุจะตองกด หรือดึงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม และใชโทรศัพท
ฉุกเฉินแจงไปยังศูนยสั่งการดับเพลิง เพื่อยืนยันพื้นที่เกิดเพลิงไหม รวมทั้งพยายามควบคุมเพลิงไหม
โดยใชอุปกรณดับเพลิง โดยที่ตองมั่นใจวาตัวเองปลอดภัย
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(2) เมื่อเกิดไดรับแจงเหตุเพลิงไหม จากบริเวณใดๆ ภายในอาคาร ผูอํานวยการดับเพลิงจะสั่งการให
ทีมผจญเพลิงเริ่มปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งทําการตัดไฟฟาในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหมโดยเร็วที่สุด
(3) ทีมผจญเพลิงจะตองเขาไปยังจุดที่ไดรับแจงเหตุเพลิงไหม และพิจารณาประเภทของเพลิงที่ลุกไหมวา
เปนประเภทใด แลวนําอุปกรณดับเพลิงมาใชใหถูกตองกับประเภทของเพลิง ในระหวางการควบคุม
เพลิงไหมจะตองมีการประสานงานกับผูอํานวยการดับเพลิงอยางตอเนื่อง
(4) ในกรณีที่เพลิงลุกลาม และไมสามารถควบคุมเพลิงไวได ทีมผจญเพลิงจะตองรีบรายงานให
ผูอํานวยการดับเพลิงทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ผูอํานวยการดับเพลิงจะเปนผูตัดสินใจขอความชวย
เหลือจากหนวยงานดับเพลิงภายนอก และเปนผูสั่งการใหประกาศแจงเหตุเพลิงไหม รวมทั้งให
อพยพคนออกนอกอาคาร สวนรองผูอํานวยการดับเพลิงจะทําหนาที่ประสานงานในการตัดไฟฟา
ภายในอาคาร ในขณะเดียวกันทีมผจญเพลิงจะตองพยายามควบคุมเพลิงอยางตอเนื่อง รวมทั้งเตรียม
พรอมในการอํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานดับเพลิงภายนอก เพื่อใหสามารถ
ควบคุมเพลิงไหมไดภายในระยะเวลาอันสั้น
ทั้งนี้ โครงการจะดําเนินการประชาสัมพันธ โดยจัดเตรียมปายแสดงขอปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
หมายเลขโทรศัพทในการแจงเหตุเพลิงไหม แผนผังแสดงตําแหนงของอุปกรณดับเพลิง บันไดหนีไฟ
เสนทางอพยพ และจุดรวมพลในแตละชั้น และนําไปติดตั้งไวตามชั้นตางๆ ของอาคาร บริเวณที่ผูเชา
สามารถสังเกตเห็นไดงายและชัดเจน
2.10.6.2

แผนการอพยพคนออกนอกอาคาร
ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมเพลิงไวได จะมีทีมอพยพเคลื่อนยายทําหนาที่ในการอพยพคนออกนอก
อาคาร โดยมีขั้นตอนการอพยพ ดังนี้
1) เมื่อไดรับคําสั่งเริ่มปฏิบัติการ ทีมอพยพเคลื่อนยายจะตองรีบไปประจํายังชั้นตางๆ ของอาคารที่อยูใน
ความรับผิดชอบ และทําหนาที่เปนผูนําในการอพยพในแตละชั้นดังกลาว
ในการอพยพคนออกจากแตละชั้นของอาคาร ผูเชาจะรวมตัวกันบริเวณจุดรวมพลของแตละชั้น
ทีมอพยพเคลื่อนยายจะใชธงสีเปนสัญลักษณ และใหผูเชาเดินตามธงดังกลาวเปนแถวเรียงเดี่ยว ไปตาม
เสนทางหนีไฟที่ไดกําหนดไว (ภาคผนวก จ-2) เพื่อไปยังจุดรวมพลซึ่งอยูภายนอกอาคาร (รูปที่ 2.10ค)
ตามที่ไดมีฝกซอมไว โดยมีหัวหนาทีมยอยทําหนาที่ประสานงานการอพยพในแตละชั้น ทั้งนี้ เพื่อใหการ
อพยพเปนไปโดยสะดวก และหลีกเลี่ยงการกีดขวางการปฏิบัติการดับเพลิง ในการอพยพคนออกจาก
อาคารจะไมอนุญาตหามใชลิฟทโดยสารหรือลิฟทขนของโดยเด็ดขาด
2) ภายหลังจากที่อพยพคนมายังจุดรวมพลภายนอกอาคารแลว ทีมอพยพเคลื่อนยายจะทําการตรวจสอบ
รายชื่อของผูเชา และทยอยนําผูเชาที่ตรวจสอบรายชื่อแลวออกภายนอกพื้นที่โครงการโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อ
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ลดจํานวนคนบริเวณจุดรวมพล และลดความเสี่ยงตออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันหัวหนา
ทีมยอยจะตองทําหนาที่คนหาผูสูญหายหรือติดคางอยูตามชั้นตางๆ ของอาคารโดยเร็วที่สุด และประสาน
งานในการอพยพออกนอกพื้นที่โครงการตอไป
3) ในกรณีที่พบผูไดรับบาดเจ็บ ทีมอพยพจะตองรีบประสานงานกับทีมปฐมพยาบาลที่ประจําอยูจุดปฐม
พยาบาล และทําการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บมายังบริเวณจุดปฐมพยาบาลโดยเร็ว เพื่อทําการปฐมพยาบาล
เบื้องตน และนําผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล
2.11

บริการสาธารณะ

2.11.1

ระบบลิฟท
โครงการจะจัดใหมีระบบลิฟทครอบคลุมทั่วพื้นที่อาคาร เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูเชา
รายละเอียดไดสรุปไวใน ตารางที่ 2.11ก

ตารางที่ 2.11ก

ระบบลิฟทของโครงการ
ระบบลิฟท

จํานวน

ขนาดมวลบรรทุก

ลิฟทโดยสารสวนของพื้นที่สํานักงาน ทําหนาที่ขนสงระหวางชั้นลาง และ
พื้นที่สํานักงาน (ชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 12)

4

1600 กิโลกรัม (บรรทุก
ผูโดยสารได 24 คน)

ลิฟทโดยสารสวนของอพารตเมนต ทําหนาที่ขนสงระหวางชั้นจอดรถ
(ชั้นใตดิน LL4 ถึง LL0) ชั้นลาง และอพารตเมนต (ชั้นที่ 13 ถึงชั้นที่ 21)

2

1000 กิโลกรัม (บรรทุก
ผูโดยสารได 15 คน)

ลิฟทโดยสารสวนของหองชุดพักอาศัย ทําหนาที่ขนสงระหวางชั้นจอดรถ
(ชั้นใตดิน LL4 ถึง LL0) ชั้นลาง หองชุดพักอาศัย (ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 31)

2

1000 กิโลกรัม (บรรทุก
ผูโดยสารได 15 คน)

ลิฟทโดยสารสวนของรานคา ทําหนาที่ขนสงระหวางชั้นจอดรถถึงชั้นที่ 3

2

1600 กิโลกรัม (บรรทุก
ผูโดยสารได 24 คน)

ลิฟทขนสง ทําหนาที่ขนสงระหวางชั้นใตดิน LL4 ถึงชั้นที่ 32 รวมทั้ง
ทําหนาที่เปนลิฟทดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม

2

1600 กิโลกรัม

การออกแบบระบบลิฟทของโครงการจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
2.11.2

ระบบสื่อสาร
โครงการจะจัดใหมีระบบโทรศัพทไวครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ ซึ่งประกอบดวย 2 ระบบคือ ระบบ
โทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และระบบโทรศัพทภายในอาคาร (Private Automatic
Branch Exchange : PABX) รายละเอียดระบบโทรศัพทไดสรุปไวใน ตารางที่ 2.11ข
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ตารางที่ 2.11ข

ระบบโทรศัพทของโครงการ
พื้นที่

ระบบโทรศัพทขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย

ระบบโทรศัพทภายในอาคาร

พื้นที่รานคาและพื้นที่จอดรถ

150 คูสาย

20/100

พื้นที่สํานักงาน

600 คูสาย

20/200

อพารตเมนต

100 คูสาย

30/150

หองชุดพักอาศัย

150 คูสาย

10/100

นอกจากนี้โครงการจะจัดใหมีระบบประกาศสาธารณะ (Public Address System) ไวครอบคลุมทั่วบริเวณ
อาคาร เพื่อแจงขาวสาร ประชาสัมพันธ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการอพยพคนออกจาก
อาคารในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม หรือเหตุฉุกเฉิน
2.11.3

ระบบความปลอดภัย
โครงการจะจัดใหมีระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television : CCTV) ระบบ Colour
pan/tilt/zoom and fixed camera เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณทางเขา-ออกอาคาร ทางเขา-ออก
พื้นที่จอดรถ ภายในลิฟท และโถงทางเขา

2.12

การกอสรางโครงการ

2.12.1

ขั้นตอน
การกอสรางโครงการประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
•
•

•

•
•
•

งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมบริเวณพื้นที่โครงการ และงานปรับสภาพพื้นที่
งานกอสรางฐานราก (Foundation works) งานเจาะเสาเข็ม (Pilling works) งานขุดเปดหนาดิน
(Excavation works)
งานโครงสรางอาคาร (Structural works) โดยเริ่มจากโครงสรางชั้นใตดิน (Substructure lower level)
และโครงสรางบนดิน (Superstructure) รวมทั้งงานติดตั้ง Curtain wall
งานติดตั้งระบบไฟฟาและระบบเครื่องกลตางๆ ภายในตัวอาคาร
งานตกแตงตัวอาคารตามแบบแปลนทางดานสถาปตยกรรม
การเก็บงาน และตรวจสอบความเรียบรอยของตัวอาคาร ภายหลังจากการกอสรางและตกแตงตัว
อาคารแลวเสร็จ
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2.12.2

ระยะเวลาดําเนินการ
การกอสรางโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร คาดวาจะใชระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 26 เดือน ระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกิจกรรมการกอสราง มีรายละเอียดดังที่ไดสรุปไวใน ตารางที่ 2.12ก

2.12.3

จํานวนบุคลากรในชวงกอสราง
การกอสรางในขั้นตอนและชวงเวลาตางๆ กัน คาดวาจะใชจํานวนบุคลากรแตกตางกันไป ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะของงานที่แตกตางกัน บุคลากรดังกลาวประกอบดวยฝายบริหาร วิศวกร หัวหนางาน คนงานกอ
สราง รวมถึงเจาหนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ คาดวาจํานวนบุคลากรเฉลี่ยและสูงสุดที่จะใชในการกอสรางมีประมาณ 200-300 คน และ 400 คน
ตามลําดับ กิจกรรมที่ใชจํานวนคนงานสูงสุดคืองานติดตั้ง Curtain wall และงานตกแตงอาคาร ซึ่งคาดวา
จะดําเนินการในชวงเดือนที่ 15-20 ของระยะเวลาการกอสราง

2.12.4

บานพักคนงานกอสราง
คนงานกอสรางของโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร โดยสวนใหญเปนคนงานตางถิ่น ผูรับเหมาของ
โครงการไดจัดเตรียมบานพักเพื่อใชเปนที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานในระหวางดําเนินการกอสรางไว
นอกพื้นที่โครงการ และจัดใหมีรถรับสงประจําวันระหวางพื้นที่โครงการ กับบานพักคนงานกอสราง
โครงการจะจัดเตรียมพื้นที่พักผอนและรับประทานอาหาร ซึ่งมีการติดตั้งระบบไฟฟา พัดลมระบาย
อากาศ อางลางมือและภาชนะไว เพื่ออํานวยความสะดวกแกคนงานกอสราง นอกจากนี้ ในชวงระยะเริ่ม
ตนการกอสราง โครงการยังไดจัดเตรียมหองสุขาไวบริเวณชั้นลางของอาคาร โดยแบงออกเปนหองสุขา
หญิงและชาย ภายในหองสุขาดังกลาวประกอบดวย หองสวม 12 หอง (หองสุขาหญิงและชายอยางละ 6
หอง) และโถปสสาวะ 12 ชิ้น (เฉพาะหองสุขาชาย) นอกจากนี้ในชวงระหวางการกอสรางซึ่งเปนการ
เพิ่มความสูงของอาคาร โครงการจะจัดใหมีหองสุขาเพิ่มเติมทุก 4-5 ชั้น เพื่ออํานวยความสะดวกแก
คนงานกอสราง
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจํานวนหองสุขาที่จัดเตรียมไว พบวา มีความเพียงพอกับจํานวนคนงานกอสรางทั้งหมด
รวมทั้งสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับ
ลูกจาง ซึ่งกําหนดใหลูกจาง 80 คนแรก ตองมีหองสุขาอยางนอย 3 หอง โดยจํานวนหองสุขาจะตองเพิ่ม
ขึ้นอีกอยางละ 1 หองสําหรับจํานวนลูกจางที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 50 คน (คนงานจํานวนสูงสุด 400 คน ตองการ
หองสุขาจํานวน 10 หอง)
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2.12.5

การใชน้ํา
การใชน้ําในระยะกอสราง ประกอบดวย การใชน้ําเพื่อการอุปโภคของคนงานกอสราง และการใชน้ําเพื่อ
กิจกรรมการกอสราง (เชน การผสมคอนกรีต การลางเครื่องมือ/อุปกรณกอสรางและพื้น เปนตน) ซึ่งทาง
โครงการจะขอรับการบริการน้ําประปาจากการประปานครหลวงเพื่อใชในระยะกอสราง โดยจะจัดใหมี
การกอสรางระบบทอ เชื่อมตอเขากับระบบทอสงน้ําประปาของการประปานครหลวงบริเวณดานหนา
โครงการ (ริมถนนเพลินจิต) และติดตั้งเครื่องสูบน้ําชั่วคราวเพื่อรับน้ําเขาสูถังกักเก็บน้ําชั่วคราวซึ่ง
จัดเตรียมไวบริเวณชั้นใตดินของอาคาร รวมทั้งติดตั้งระบบทอชั่วคราว (HDPE, PVC และ galvanized
piping system) เพื่อจายน้ําไปยังหองสุขา อางลางมือ และพื้นที่กอสราง
การใชน้ําในการกอสรางทั้งหมดคาดวาจะมีปริมาณเฉลี่ยประมาณ 40 ลูกบาศกเมตรตอคนตอวัน ใน
จํานวนนี้เปนปริมาณน้ําใชเพื่อการอุปโภคของคนงานกอสราง 30 ลูกบาศกเมตรตอวัน (คํานวณจากการ
ใชน้ําเพื่อการอุปโภคของคนงานกอสราง ซึ่งมีอัตราการใชน้ําเทากับ 75 ลิตรตอคนตอวัน และจํานวนคน
งานสูงสุด 400 คน) ทั้งนี้เนื่องจากเปนกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดการใชน้ํา สวนการใชน้ําในกิจกรรมการ
กอสรางคาดวาจะมีปริมาณการใชน้ําประมาณ 10 ลูกบาศกเมตรตอวัน

2.12.6

การบําบัดน้ําเสีย
น้ําเสียที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางโดยสวนใหญเปนน้ําเสียจากการอุปโภคของคนงานกอสราง โดยคาดวา
ปริมาณน้ําเสียสูงสุดที่เกิดขึ้นจะมีประมาณ 24 ลูกบาศกเมตรตอวัน (รอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช) ทั้งนี้
คิดจากจํานวนคนงานกอสรางสูงสุด 400 คน โดยมีคาบีโอดีประมาณ 250 มิลลิกรัมตอลิตร สวนน้ําเสีย
จากกิจกรรมการกอสรางคาดวาจะมีปริมาณนอยมาก เนื่องจากจะนํามาใชในการฉีดพรมพื้นดินเพื่อลด
การฟุงกระจายของฝุน
โครงการจะจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งทําหนาที่บําบัดน้ําเสียในระยะกอสราง กอนจะปลอยทิ้งลงสู
ทอระบายน้ําของกรุงเทพมหานคร ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชประกอบดวย บอดักไขมัน (Grease Trap) และ
ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดกับที่ (Onsite Wastewater Treatment System) บอดักไขมันจะทําหนาที่กําจัด
ไขมันและน้ํามันที่ปนเปอนอยูในน้ําเสียจากอางลางมือและภาชนะ กอนที่น้ําเสียดังกลาวจะถูกสงตอไป
บําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดกับที่รวมกับน้ําเสียจากหองสุขา
ระบบบําบัดน้ําเสียจะสามารถบําบัดน้ําเสียไดไมนอยกวา 24 ลูกบาศกเมตรตอวัน และสามารถลด
คาบีโอดีไดไมนอยกวารอยละ 92 น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจะมีคาบีโอดีประมาณ 20 มิลลิกรัมตอลิตร
กอนที่จะปลอยทิ้งลงสูทอระบายน้ําสาธารณะบริเวณถนนเพลินจิตตอไป
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2.12.7

การระบายน้ํา
เนื่องจากพื้นที่โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอรและโครงการรอยัลราชดําริตั้งอยูติดกัน และโครงการรอยัล
มณียา ทาวเวอรจะใชถนนของโครงการรอยัลราชดําริเปนทางเขา-ออกในระยะกอสราง ดังนั้น โครงการ
จะระบายน้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการซึ่งมีปริมาณของแข็งแขวนลอย (ตะกอนดิน) คอนขางสูง ลงสู
ทางระบายน้ําของโครงการรอยัลราชดําริเปนการชั่วคราว ในชวงระยะเริ่มตนของกิจกรรมการกอสราง
ซึ่งจะมีการกอสรางบอหนวงน้ําของโครงการ น้ําฝนจากทางระบายน้ําดังกลาวจะถูกระบายลงสูบอตรวจ
ระบาย (Manholes) เพื่อใหเกิดการตกตะกอนของเศษตะกอนดิน กอนที่จะระบายสวนของน้ําใสออกสู
ทอระบายน้ําสาธารณะบริเวณถนนราชดําริตอไป
ภายหลังจากที่การกอสรางบอหนวงน้ําของโครงการแลวเสร็จ โครงการจะระบายน้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่
โครงการลงสูบอหนวงน้ํา น้ําฝนจะถูกเก็บกักไวภายในบอเพื่อใหเกิดการตกตะกอนของเศษตะกอนดิน
กอนที่จะสูบระบายสวนของน้ําใสออกสูทอระบายน้ําสาธารณะบริเวณถนนเพลินจิตตอไป

2.12.8

การจัดการขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะกอสราง ประกอบดวยขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงานกอสราง และขยะ
กอสราง โดยคาดวาขยะมูลฝอยจากคนงานกอสรางมีปริมาณสูงสุดเทากับ 1.2 ลูกบาศกเมตรตอวัน
(จํานวนคนงานกอสรางสูงสุด 400 คน โดยคนงานแตละคนจะกอใหเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 3 ลิตรตอ
วัน) ทางผูรับเหมาจะจัดใหมีถังรวบรวมขยะมูลฝอย และประสานงานกับสํานักงานเขตปทุมวันเพื่อใหมา
รับขยะไปกําจัดตอไป
สําหรับขยะจากกอสราง ไดแก เศษดิน หิน และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นจากงานรื้อถอนอาคาร และงานขุดเปด
หนาดิน และเศษวัสดุกอสรางที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสรางอาคารอื่นๆ เศษดินและหินที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมการขุดเปดหนาดินเพื่อการกอสรางฐานรากและโครงสรางของอาคาร รวมทั้งการกอสราง
บอหนวงน้ํา ซึ่งคาดวาจะมีประมาณ 89,000 ลูกบาศกเมตร จะถูกรวบรวม และขนถายออกจากพื้นที่
โครงการโดยรถบรรทุก เพื่อนําไปใชกําจัดยังสถานที่รับกําจัดเศษดินและหินจากการกอสราง (Dump site
for excavated materials) ซึ่งในปจจุบันมีอยู 3 แหง คือ บริเวณซอยออนนุช 65 บริเวณถนนพระราม 9
และดอนเมือง
สวนเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร ซึ่งประกอบดวย เศษอิฐและปูน เศษเหล็ก เศษไม เปนตน ผูรับเหมา
จะจัดใหมีการคัดแยกเศษวัสดุดังกลาว โดยเศษเหล็ก และเศษไมที่คัดแยกแลวจะถูกรวบรวมและสง
จําหนายใหบุคคลอื่นตอไป สวนเศษอิฐและปูนจะถูกรวบรวมและขนสงออกจากพื้นที่โครงการโดย
รถบรรทุกเพื่อนําไปปรับถมที่ดินของเอกชนบริเวณถนนอุดมสุข เขตประเวศ ที่ดินดังกลาวเปนพื้นที่วาง
มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไรและยังไมไดมีการพัฒนาหรือใชประโยชนแตอยางใด ทั้งนี้ ทางโครงการไดมีขอ
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ตกลงรวมกับเจาของที่ดินเรื่องการซื้อ-ขายเศษวัสดุกอสรางเพื่อการปรับถมพื้นที่ โดยเศษวัสดุจากการรื้อ
ถอนอาคารของโครงการจะถูกนําไปรองพื้น กอนที่จะทําการลาดเทคอนกรีตและพัฒนาเปนถนนภายใน
โครงการจัดสรรที่ดินตอไป
สวนเศษวัสดุกอสรางอื่นๆ จะถูกรวบรวมไวในถังคอนเทนเนอรเหล็ก ผูรับเหมาจะทําการคัดแยกเศษ
วัสดุดังกลาว บางสวนจะถูกนํากลับไปใชใหม โดยจะถูกขนถายออกจากพื้นที่โครงการโดยรถบรรทุกที่
ขนสงวัสดุกอสราง ในขณะที่บางสวนจะถูกนําไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบ ทั้งนี้ทางผูรับเหมาจะประสานงาน
กับบริษัทที่ใหบริการรับกําจัดของเสียมารับไปกําจัดตอไป
2.12.9

การจราจรและคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนสงในชวงระหวางการกอสราง ประกอบดวย การขนสงวัสดุกอสราง การรับสงคนงาน
กอสราง และยานพาหนะของบุคลากร โดยปริมาณการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกลาวได
สรุปไวใน ตารางที่ 2.12ข

ตารางที่ 2.12ข

ปริมาณการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงการกอสราง
กิจกรรม

ประเภทของยานพาหนะ

จํานวนพาหนะที่เขา-ออกพื้นที่โครง
การตอวัน (คัน)

งานรื้อถอนอาคารและงานขุดเปดหนาดิน

รถบรรทุก

40

งานเจาะเสาเข็ม และงานโครงสราง

รถขนสงปูนซีเมนต

20-25

รถบรรทุก

4

งานกอผนังและติดตั้ง Curtain wall

รถบรรทุก

5-15

งานติดตั้งระบบไฟฟาและเครื่องกล

รถบรรทุก

5-20

งานตกแตงตัวอาคาร

รถบรรทุก

20

งานขนสงทั่วไป

รถบรรทุก/รถกระบะ

12

การรับสงคนงานกอสราง

รถบรรทุก/รถกระบะ

25-40

ยานพาหนะของบุคลากร

รถยนต

30-50

โครงการจะใชถนนของโครงการรอยัลราชดําริเปนทางเขา-ออกในชวงการกอสราง (ดังแสดงใน
รูปที่ 2.12ก) โดยทางโครงการไดมีขอตกลงกับโครงการรอยัลราชดําริ เพื่อใหทั้งสองโครงการสามารถใช
ทางเขา-ออก และถนนภายในโครงการรวมกันได ดังแสดงใน ภาคผนวก ก-2 นอกจากนี้ โครงการจะ
จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขา-ออกของโครงการ จุดลางลอรถ และจุดตรวจสอบ
ความเรียบรอยของยานพาหนะ ไวบริเวณใกลกับทางเขา-ออก ทั้งนี้ เพื่อปองกันปญหาการกีดขวางการ
จราจร และลดการฟุงกระจายของฝุน การหกหลนของเศษดิน/เศษวัสดุกอสราง และการปนเปอนบน
ผิวการจราจรบนถนนราชดําริ
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ในการขนสงดังกลาว โครงการจะจัดระยะเวลาการขนสงใหสอดคลองกับขอกําหนดของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งหามรถบรรทุกใชเสนทางในชวงเวลา 6.00-9.00 น. และ 15.00-21.00 น.รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการขนสงในชวงชั่วโมงเรงดวนของถนนราชดําริ (16.00-19.00 น.)
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3

สภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

ในบทนี้ จะเปนการศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบันบริเวณรอบๆ โครงการ ซึ่งพื้นที่ศึกษาจะครอบ
คลุมรัศมีประมาณ 0.5-1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ (พื้นที่ศึกษา) หรือมากกวาตามความเหมาะสมใน
แตละประเด็นที่ทําการศึกษา โดยประเด็นหลักๆ แบงเปน 4 ประเด็น ไดแก
•
•
•
•

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
คุณภาพชีวิต

ขอมูลที่นํามาใชประกอบการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของพื้นที่ศึกษา ไดมาจากขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งได
จากการสํารวจพื้นที่และเก็บตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะห รวมถึงการสอบถามประชาชนและเจาหนาที่
หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ และขอมูลทุติยภูมิซึ่งรวบรวมจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาได
แสดงไวดังนี้
3.1

ทรัพยากรทางกายภาพ

3.1.1

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ศึกษาตั้งอยูในเขตปทุมวัน ซึ่งตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพ้นื ที่รวมทั้งสิ้น 8.369 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับเขตอื่นๆ ดังนี้
• ทิศเหนือ ติดตอกับ เขตราชเทวี
• ทิศใต ติดตอกับ เขตบางรัก และเขตสาทร
• ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตวัฒนา และเขตคลองเตย
• ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ
พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดตอกับอาคารอื่นๆ ดังนี้
• ทิศเหนือ อยูติดกับอาคารมณียา เซ็นเตอร ถัดออกไปเปนถนนเพลินจิต และสถานีรถไฟฟาชิดลม
• ทิศใต อยูติดกับโครงการเดอะ รอยัลราชดําริ
• ทิศตะวันออก อยูติดกับโรงเรียนมารแตร เดอี วิทยาลัย
• ทิศตะวันตก อยูติดกับศูนยการคาอัมรินทร พลาซา และโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ
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จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการสํารวจภาคสนามพบวา ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษามีลักษณะ
เปนพื้นที่ราบลุม มีระดับความสูงประมาณ 3 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่สวนใหญไดรับ
การพัฒนาเพื่อการอยูอาศัย พาณิชยกรรม นันทนาการ รวมทั้งเปนที่ตั้งของสถานที่ราชการ และสถาบัน
การศึกษาตางๆ
สภาพปจจุบันของพื้นที่โครงการมีการใชประโยชนเปนบานพักของ คุณหญิง มณี สิริวรสาร ผูลวงลับ
และครอบครัวของทาน โดยมีบางสวนเปนพื้นที่จอดรถ และที่พักขยะ ของอาคารมณียา เซ็นเตอร
3.1.2

ดิน
จากการสํารวจดินในพื้นที่ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยกองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อป 2519
พบวา ลักษณะโดยทั่วไปของเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง ชั้นดินมีความลึกมาก
ทั้งนี้สามารถจําแนกดินตามลักษณะสมบัติของดินไดเปน 4 ชั้น ดังนี้
•
•

•

•

ดินชั้นบน (Top Soil) เปนชั้นดินเหนียวสีเทาเขม มีความหนาตั้งแต 0.5 – 3.0 เมตร
ชั้นดินเหนียว Compressible Clay ประกอบดวย 2 ชั้นยอย คือ ชั้นดินเหนียวออนถึงออนมากสีเทาเขม
มีความหนาตั่งแต 3.0 – 8 0 เมตร และถัดลงมาชั้นดินเหนียวสีเทา มีความหนาตั้งแต 2.0 – 8.0 เมตร
ชั้นดินเหนียว Stiff and Very Stiff Clay เปนชั้นดินเหนียวสีเทาออน พบที่ระดับความลึก 8.0-14.0
เมตร
ชั้นดินเหนียว Hard Clay เปนชั้นดินเหนียวสีเหลืองหรือสีน้ําตาล มีความหนาตั้งแต 2.0- 6.0 เมตร
และถัดลงไปเปนชั้นกรวดทราย (Underlying Granula Deposit)

คุณสมบัติทั่วไปของเนื้อดิน เปนดินที่มีการระบายน้ําเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณปานกลาง
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมากถึงดางปานกลาง พบดินเค็มจัดบริเวณน้ําทะเลทวมถึง และดินกรดจัด
เพราะมีสารจาโรไซทสะสมอยูมาก (กรมพัฒนาที่ดิน 2535)
3.1.3

ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว

3.1.3.1

ธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนที่ราบลุม ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอน
ตางๆ เชน กรวดทรายของแมน้ํา ทรายแปง ดิน โคลนที่ถูกน้ําทะเล น้ํากรอย และน้ําจืด พัดพามาสะสมตัว
ตามที่ราบ ซึ่งเกิดขึ้นในยุคโฮโลซีน-ควาเทอรนารี (Holocene - Quaternary)
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3.1.3.2

การเกิดแผนดินไหว
จากขอมูลสถิติการเกิดแผนดินไหวที่รูสึกไดในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2521-2546 พบวา เหตุการณ
แผนดินไหวที่รูสึกไดบนอาคารสูงของกรุงเทพมหานคร 2 ครั้งลาสุด (กรมอุตุนิยมวิทยา 2546) คือ
•

•

วันที่ 22 มกราคม 2546 มีศูนยกลางอยูบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยวัดขนาดแรง
สั่นสะเทือนได 7 ตามมาตราริคเตอร ซึ่งจัดวามีความรุนแรงอยูในอันดับที่ IX-X ซึ่งหมายถึงวา
สิ่งกอสรางที่อยูในรัศมี 400 กิโลเมตร จากศูนยกลางแผนดินไหว จะไดรับความเสียหาย
วันที่ 22 กันยายน 2546 มีศูนยกลางอยูในประเทศพมา โดยวัดขนาดแรงสั่นสะเทือนได 6.7 ตาม
มาตราริคเตอร ซึ่งจัดวามีความรุนแรงอยูในอันดับที่ VII-VIII ซึ่งหมายถึงวา สิ่งกอสรางที่อยูในรัศมี
200 กิโลเมตร จากศูนยกลางแผนดินไหว จะไดรับความเสียหายเล็กนอย

3.1.4

ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ

3.1.4.1

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานครเปนแบบศูนยสูตร ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ไดแก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ซึ่งมีผลทําใหมีฝนตกชุก และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ ซึ่งมีผลทําใหอากาศหนาวหรือแหงแลง
จากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ในคาบ 30 ป (ป พ.ศ.2514 ถึง พ.ศ.2543) บริเวณสถานีตรวจวัดอากาศ
บริเวณศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งเปนสถานีที่อยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด โดยมีระยะหางจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร ขอมูลดังกลาวไดแสดงไวใน ตารางที่ 3.1ก ซึ่งสรุปรายละเอียดได
ดังนี้
(1) อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ยในคาบ 30 ป มีคาอยูในชวง 25.9 – 30.1 องศาเซลเซียส วันที่มีอุณหภูมิสูงสุด อยูในชวง
เดือนเมษายน คืออุณหภูมิสูงสุด 35.1 องศาเซลเซียส วันที่มีอุณหภูมิต่ําสุด อยูในชวงเดือนธันวาคม คือ
อุณหภูมิต่ําสุด 21.1 องศาเซลเซียส
(2) ความชื้นสัมพัทธ
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยในคาบ 30 ป มีคาอยูในชวง 69 - 80 % วันที่มีคาความชื้นสัมพัทธสูงสุด อยูในชวง
เดือนกันยายน คือคาความชื้นสัมพัทธสูงสุด 93 % วันที่มีคาความชื้นสัมพัทธต่ําสุด อยูในชวงเดือน
มกราคม คือคาความชื้นสัมพัทธต่ําสุด 49 %

อีอารเอ็ม สยาม
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(3) ฝน
ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยในคาบ 30 ป มีคาอยูในชวง 5.0 – 345.3 มิลลิเมตร วันที่มีปริมาณฝนสูงสุดอยูในชวง
เดือนกันยายน วันที่มีปริมาณฝนต่ําสุดอยูในชวงเดือนธันวาคม
(4) ลม
ความเร็วลมเฉลี่ยในคาบ 30 ปมีคาอยูในชวง 1.9 - 4.7 นอต ในชวงเดือนมกราคม ทิศทางลมพัดมาจาก
ทิศตะวันออกและทิศใต ชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ทิศทางลมพัดมาจากทิศใต ชวงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ทิศทางลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต ชวงเดือนกันยายน ทิศทางลมพัดมา
จากทิศตะวันตก และชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทิศทางลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1.4.2

คุณภาพอากาศ
ในการศึกษาสภาพปจจุบันของคุณภาพอากาศบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ จะใชขอมูลจาก 2 สวน ได
แก ขอมูลทุติยภูมิซึ่งจัดทําโดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ และขอมูลจากการ
เก็บตัวอยางของบริษัทที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ระหวางป 2540-2545 บริเวณปอมตํารวจประตูน้ํา ซึ่งเปนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบชั่วคราว และ
อยูหางจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใตประมาณ 1.7 กิโลเมตร (ดังที่แสดงไวใน ตารางที่ 3.1ข) พบวา
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเปนปญหาหลักสําคัญที่พบในบริเวณดังกลาว โดยมักพบอยูในรูป
ควันดําและควันขาวซึ่งเกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณจากยานพาหนะ ทั้งนี้จากการตรวจวัดพบวา
ปริมาณฝุนละอองดังกลาวมีคาเกินกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระหวาง 128 – 281 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในสวนของปริมาณฝุนรวม พบวามีคาเกินกวาเกณฑ
มาตรฐานในชวงป พ.ศ.2540-2541 และมีปริมาณลดลงในชวงปถัดมา
สําหรับปริมาณสารตะกั่ว และกาซคารบอนมอนออกไซด ที่ตรวจพบในระหวางป 2540-2545 นั้น พบวา
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

อีอารเอ็ม สยาม
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ตารางที่ 3.1ก ขอมูลสภาพภูมิอากาศที่สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร ในชวงป พ.ศ.2514 – 2543
JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

ANNUAL

Temperature (Celsius)
Mean

26.4

27.7

29.1

30.1

29.7

29.1

28.7

28.4

28.0

27.8

27.1

25.9

28.2

Mean max.

32.2

32.9

34.0

35.1

34.4

33.4

33.0

32.7

32.6

32.3

31.9

31.4

33.0

Mean min.

21.7

23.7

25.4

26.4

25.9

25.8

25.3

25.2

24.8

24.5

23.3

21.1

24.4

71

73

74

74

76

76

76

77

80

80

73

69

75

Relative Humidity (%)
Mean
Mean max.

88

89

89

88

90

89

89

90

93

92

88

84

89

Mean min.

49

52

54

54

58

60

60

61

63

62

55

51

57

Mean wind speed

2.3

3.8

4.7

4.1

3.3

3.5

3.4

3.4

2.2

1.9

2.2

2.4

-

Prevailing wind

E,S

S

S

S

S

S,SW

S,SW

SW

W

NE

NE

NE

-

Max. wind speed

25

32

34

45

38

35

40

42

36

42

30

28

45

Mean

9.1

19.6

31.3

73.9

219.6

149.5

161.4

213.6

345.3

268.9

46.0

5.0

1543.2

Mean rainy day

1.4

2.5

2.9

6.3

15.8

16.1

17.3

19.8

20.9

17.3

6.0

0.8

127.1

Daily maximum

41.9

55.4

88.4

93.5

248.6

167.3

108.6

128.9

156.7

143.9

116.6

32.0

248.6

Wind (Knots)

Rainfall (mm.)

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2546

อีอารเอ็ม สยาม
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ตารางที่ 3.1ข คุณภาพอากาศบริเวณริมเสนทางจราจรในกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีตรวจวัดประตูน้ํา ระหวางป 2540-2545
ป

ความเขมขนของมลสาร
ฝุนรวม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ตะกั่ว (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)

กาซคารบอนมอนอกไซด (สวนในลานสวน)

(ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2540
2541
2542
2543
2544
2545
คามาตรฐาน1

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง

คาเฉลี่ย

ชวงคาที่วัดได

คาเฉลี่ย

ชวงคาที่วัดได

คาเฉลี่ย

ชวงคาที่วัดได

คาเฉลี่ย

ชวงคาที่วัดได

คาเฉลี่ย

ชวงคาที่วัดได

0.67
0.36
0.24
0.30
0.28
0.29

0.49-0.87
0.26-0.45
0.11-.041
0.23-0.46
0.25-0.30
0.20-0.42

281
179
142
172
128
130.7

191-485
147-242
81-209
142-223
107-147
95.2-187.9

0.14
0.10
0.07
0.19
0.12
NA

0.07-0.30
0.08-0.11
0.02-0.17
0.04-0.47
0.09-0.15
NA

7.2
3.4
3.6
4.0
4.66
3.3

1.0-20.0
0.5-7.5
0.9-9.1
0.2-9.5
2.30-9.50
0.9-10.0

7.1
3.4
3.6
4.0
4.61
3.3

2.0-15.6
1.4-6.0
1.7-7.9
0.8-7.9
2.71-6.63
1.3-8.3

0.33

1.52

120

30

9

ที่มา:
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2540-2546)
หมายเหตุ: 1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538)
2
คามาตรฐานสารตะกั่วเฉลี่ย 1 เดือน

อีอารเอ็ม สยาม
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นอกจากนี้ บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป เปน
ระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ในระหวางวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2546 โดยเลือกพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบที่อยูใกลกับโครงการมากที่สุดเปนจุดตรวจวัดจํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนมาแตร เดอี
วิทยาลัย และมิตรกร แมนชั่น (จุดตรวจวัด A1-A2 ดังแสดงใน รูปที่ 3.1ก) ตัวแปรที่ทําการตรวจวัดไดแก
ปริมาณฝุนรวม (Total Suspended Particles) และปริมาณฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
(PM-10) รวมทั้งทําการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมบริเวณพื้นที่ดังกลาว วิธีการตรวจวัดไดแสดงไว
ใน ตารางที่ 3.1ค
ตารางที่ 3.1ค

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ตัวแปร

วิธีการตรวจวัด

ปริมาณฝุนละออง (TSP) 24 ชั่วโมง
ปริมาณฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 24 ชั่วโมง

Gravimetric Method
PM-10 Size Selective Method

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไดสรุปไวใน ตารางที่ 3.1ง รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แสดงใน ภาคผนวก ฉ
ตารางที่ 3.1ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

วันที่ทําการตรวจวัด

TSP 24 ชั่วโมง

PM-10 24 ชั่วโมง

(มก.ตอลบ.ม.)

(มก.ตอลบ.ม.)

ทิศทางลม

โรงเรียนมาแตร เดอี วิทยาลัย 24 กรกฎาคม 2546
(A1)
25 กรกฎาคม 2546
26 กรกฎาคม 2546

0.051
0.052
0.048

0.035 S
0.035 S, SE, SW
0.028 SW, SE

มิตรกร แมนชั่น
(A2)

0.050
0.040
0.045

0.039
0.038
0.033

0.330

0.120

24 กรกฎาคม 2546
25 กรกฎาคม 2546
26 กรกฎาคม 2546

คามาตรฐาน*
หมายเหตุ:

* มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่มา: อีอารเอ็ม (ตรวจวัดโดยบริษัท เอส ที เอส กรีน จํากัด) 2546

จากผลการตรวจวัด พบวา ปริมาณฝุนรวม และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24
ชั่วโมง อยูในระดับที่กําหนดไวใน มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ในสวนของทิศทางลม
นั้น จากการตรวจวัด พบวาทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออก
เฉียงใต

อีอารเอ็ม สยาม
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3.1.5

เสียง และแรงสั่นสะเทือน

3.1.5.1

เสียง
บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด ไดดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ในระหวางวันศุกรที่ 25 และวัน
เสารที่ 26 กรกฎาคม 2546 โดยมีจุดตรวจวัดภายในบริเวณโครงการและพื้นที่ใกลเคียงจํานวนทั้งสิ้น
6 จุด (ตําแหนงของจุดตรวจวัด N1-N6 แสดงใน รูปที่ 3.1ก) ตัวแปรที่ทําการตรวจวัดไดแก Leq(24hr)
Lmax Lmin L10 และ L90 ผลการตรวจวัดไดสรุปไวใน ตารางที่ 3.1จ และแสดงรายละเอียดไดแสดงไวใน
ภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 3.1จ

ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป
จุดตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ทําการตรวจวัด

ระดับเสียง (dBA)
Leq(24 hr)

Lmax

Lmin

L90

โรงเรียนมาแตร เดอี วิทยาลัย (N1)

25 กรกฎาคม 2546
26 กรกฎาคม 2546

64.3
58.4

118.7
104.8

48.8
47.7

57.4
58.9

ริมถนนเพลินจิต (N2)

25 กรกฎาคม 2546
26 กรกฎาคม 2546

72.7
71.2

96.1
105.5

48.0
47.1

69.1
66.8

ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณรั้วดาน 25 กรกฎาคม 2546
ทิศเหนือ (N3)
26 กรกฎาคม 2546

67.9
69.4

102.3
95.1

50.4
56.0

68.4
71.3

ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณรั้วดาน 25 กรกฎาคม 2546
ทิศตะวันออกเฉียงใต (N4)
26 กรกฎาคม 2546

65.9
60.3

94.5
88.4

49.7
49.2

58.2
66.5

มิตรกร แมนชั่น (N5)

25 กรกฎาคม 2546
26 กรกฎาคม 2546

61.8
60.8

91.8
100.2

55.8
51.7

63.9
62.5

ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณรั้วติด
กับถนนราชดําริ (N6)

25 กรกฎาคม 2546
26 กรกฎาคม 2546

67.7
66.7

95.1
96.9

47.8
53.0

70.8
71.4

70

115

-

-

คามาตรฐาน*
หมายเหตุ:

* มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ ที่ 15
(พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ที่มา: อีอารเอ็ม (ตรวจวัดโดยบริษัท เอส ที เอส กรีน จํากัด) 2546

จากผลการตรวจวัดพบวา ระดับเสียงโดยสวนใหญอยูในระดับที่กําหนดไวใน มาตรฐานระดับเสียงโดย
ทั่วไป อยางไรก็ตาม พบวา บริเวณจุดตรวจวัด N2 มีระดับเสียงเฉลี่ย Leq(24hr) สูงเกินกวาคาที่มาตรฐาน
กําหนดไวเล็กนอย โดยเปนเสียงที่เกิดขึ้นจากการสัญจรบนถนน เนื่องจากจุดตรวจวัดดังกลาวตั้งอยู
บริเวณริมถนนเพลินจิต และอยูใกลตําแหนงสถานีรถไฟฟาเพลินจิต นอกจากนี้ ยังพบวา บริเวณจุด
ตรวจวัด N1 มีระดับเสียง Lmax สูงเกินกวาคาที่มาตรฐานกําหนดไวในชวงวันทํางาน ซึ่งจากบันทึกของ
ผูตรวจวัด พบวาระดับเสียงที่มีคาสูงกวามาตรฐานที่บริเวณจุดตรวจวัดดังกลาวเปนเสียงที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมภายในโรงเรียนเนื่องจากเปนชวงเวลาพักของเด็กนักเรียน
อีอารเอ็ม สยาม
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3.1.5.2

แรงสั่นสะเทือน
บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด ไดดําเนินการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในระหวางวันศุกรที่ 25 ถึง
วันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม 2546 โดยมีจุดตรวจวัดอยูภายในบริเวณพื้นที่โครงการ (จุดตรวจวัด V1 ใน
รูปที่ 3.1ก) ผลการตรวจวัดไดสรุปไวใน ตารางที่ 3.1ฉ และแสดงรายละเอียดไดแสดงไวใน ภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 3.1ฉ

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

วันที่ทําการตรวจวัด

Response Time

Peak Particle

Frequency (Hz)

Velocity (mm/s)
ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณรั้ว 25-26 กรกฎาคม 2546
ดานทิศตะวันตก
26-27 กรกฎาคม 2546

05.14.17
13.47.44

0.333
0.254

5.39
64.0

ที่มา: อีอารเอ็ม (ตรวจวัดโดยบริษัท เอส ที เอส กรีน จํากัด) 2546

จากการบันทึกของผูตรวจวัด แรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นจากรถยนตในบริเวณที่จอดรถซึ่งอยูติดกับ
จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดพบวาแรงสั่นสะเทือนสูงสุดใน 1 ชั่วโมงมีคา Peak Particle Velocity 0.127
มิลลิเมตรตอวินาที ที่ความถี่ 5.51 เฮิรตซ ถึง 0.333 มิลลิเมตรตอวินาที ที่ความถี่ 5.39 เฮิรตซ โดยในวันที่
25-26 กรกฎาคม 2546 มีคา Peak Particle Velocity 0.333 มิลลิเมตรตอวินาที ที่ความถี่ 5.39 เฮิรตซ และ
ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม มีคา 0.254 มิลลิเมตรตอวินาที ที่ความถี่ 64.0 เฮิรตซ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐาน DIN 4150 ของ German Institute of Standardization แลวพบวาไมอยูในระดับที่ทําใหเกิด
ความเสียหายตออาคารตางๆ ได
3.1.6

น้ําผิวดิน
ในเขตปทุมวันมีทางน้ําสาธารณะจํานวน 14 แหลง ดังที่ไดแสดงใน ตารางที่ 3.1ช

ตารางที่ 3.1ช

รายชื่อ ความกวาง และความยาว ของทางน้ําสาธารณประโยชนในเขตปทุมวัน
รายชื่อทางน้ําสาธารณประโยชน
คลองแสนแสบ
คลองนางหงษ (ชวงจากคลองแสนแสบ ถึงคลองสวนหลวง)
คลองไผสิงหโต (ชวงจากถนนวิทยุ ถึง ทางพิเศษเฉลิม
มหานคร)
คลองมหานาค (คลองโองอาง ถึง สะพานหัวชาง)
คลองสวนหลวง
คลองอรชร
คลองซุง
คูน้ําซอยตนสน

อีอารเอ็ม สยาม

ความกวาง (เมตร)

ความยาว (เมตร)

2-4
5-7

1200
650

20-25
3-6
5-6
10
9-12

2800
1580
550
252
1000
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ตารางที่ 3.1ช

รายชื่อ ความกวาง และความยาว ของทางน้ําสาธารณประโยชนในเขตปทุมวัน (ตอ)
รายชื่อทางน้ําสาธารณประโยชน

ความกวาง (เมตร)

ความยาว (เมตร)

คูน้ําซอยสมคิด
คูขางสะพานเฉลิมโลก
คูซอยโปโล

6-12
2-3
3

500
500
200

คูซอยรองเมือง 1-2
คูซอยรองเมือง 2-3
คูซอยสุนทรพิมล

3-4
3-4
3-4

530
530
450

ที่มา : สํานักงานเขตปทุมวัน 2546

คลองแสนแสบเปนแหลงน้ําผิวดินที่สําคัญภายในพื้นที่ศึกษา และเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งจากโครงการ
คลองแสนแสบจัดเปนคลองสายหลักของระบบคลองในกรุงเทพมหานคร เปนคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเชื่อมตอ
ระหวางแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําบางปะกง มีขนาดความกวางตั้งแต 20-50 เมตร เนื่องจากคลอง
แสนแสบเปนคลองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร จึงไดรับการพิจารณาใหเปนคลองอนุรักษตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปจจุบันไดมีการใชประโยชนคลองดังกลาวเปนแหลงรองรับน้ําทิ้ง และเพื่อการคมนาคม
ทางน้ํา โดยมีการใหบริการเรือโดยสารระหวางทาวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะป ถึงทาผานฟาลีลาศ
ขอมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ ไดมาจากขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งจัดทําโดยกองจัด
การคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
คลองสายสําคัญ ในกรุงเทพมหานคร เปนประจําอยางตอเนื่อง
ตารางที่ 3.1ซ แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ ในชวงปงบประมาณ 25442545 บริเวณสะพานประตูน้ําเวิรลเทรดเซ็นเตอร ซี่งอยูหางจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ
800 เมตร จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ พบวา คุณภาพน้ําในคลองดังกลาวอยูใน
ระดับเสื่อมโทรม กลาวคือ มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํา (อยูในชวง 0-3.1 มิลลิกรัมตอลิตร) มีคาความ
สกปรกในรูปคาบีโอดีและปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงมาก (บีโอดีอยูในชวง 3.9-32 มิลลิกรัมตอลิตร
และของแข็งแขวนลอย อยูในชวง 20-220 มิลลิกรัมตอลิตร) นอกจากนี้ยังพบวา น้ําในคลองแสนแสบมี
ปริมาณแอมโมเนีย และโคลิฟอรมแบคทีเรียสูง (แอมโมเนียอยูในชวง 0-18.7 มิลลิกรัมตอลิตร และ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย อยูในชวง 12,000 - 8,400,000 โคโลนีตอมิลลิลิตร)
เมื่อพิจารณาจากการใชประโยชนน้ําในคลองแสนแสบ โดยเปรียบเทียบกับการแบงประเภทแหลงน้ํา
ผิวดินตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน พบวาคลองดังกลาวจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภท
ที่ 5 คือแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท สามารถใชประโยชนเพื่อการคมนาคมได แตไม
เหมาะสมสําหรับการอุปโภคบริโภค
อีอารเอ็ม สยาม
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ตารางที่ 3.1ซ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองแสบแสบ บริเวณสะพานประตูน้ําเวิรลเทรดเซ็นเตอร ในชวงปงบประมาณ 2544-2545
ตัวแปร

ปงบประมาณ 2544

ปงบประมาณ 2545

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมษ

พค

มิย

กค

สค

กย

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
29
คาความเปนกรด-ดาง
7.27
ออกซิเจนละลายน้ํา (มก/ล)
3.1
ไฮโดรเจนซัลไฟด (มก/ล)
0
BOD (มก/ล)
16
ปริมาณของแข็งแขวนลอย
77
(มก/ล)
TKN (มก/ล)
3.9
แอมโมเนีย (มก/ล)
2.5
ไนไตรท (มก/ล)
0
ไนเตรต (มก/ล)
0.2
ฟอสเฟต (มก/ล)
0.7
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 1.1x
(โคโลนี/100 มล)
105

30
7.31
0
0
8
62

28
7.31
1.3
0
9
46

28
7.31
1.3
0
13
50

NA
NA
NA
NA
NA
NA

28
7.21
0
0
7
103

30
7.41
2.7
0
8
20

35
7.39
2.2
0
7
111

30
7.18
1.5
0
7
117

30
7.31
1.1
0
5
93

28
7.22
1.5
0
31
186

27
7.31
3.0
0
7
46

26
7.15
1.6
0
14
10

24
7.21
0
1.1
3.9
27

NA
NA
NA
NA
NA
NA

28
7.25
0
0.4
17
50

26
7.08
1.1
0
16
40

29
7.35
1
0
6.9
52

30
7.20
0
0.9
32
30

29
7.26
0.8
0
23
109

29
7.28
0.7
0
8.7
57

29
7.23
0
0
17
52

29
7.78
0
0
13
94

27
7.37
2.1
0
12
220

5
2
0.05
0.6
0.5
4.1x
105

6.2
2
0.03
0.7
0.5
5.9x
104

3.9
1.6
0.07
0.1
1.2
1.6x
106

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA NA
NA 1.1
0.06 0.40
0.3 0.7
0.5 0.6
2.49x 3 x 105
106

NA
NA
0.08
0.8
0.4
2.3x
106

NA
1.4
0.06
0.7
0.7
8.4x
105

0.6
0.3
0.01
0.1
0.5
6.1x
104

3.4
3.1
0.05
0.8
1.2
5.2x
105

4.5
1.6
0.11
0.9
0.7
9.8x
104

9.5
6.7
0.17
1.7
0.6
7.4x
104

9.6
6.2
0.08
0.7
0.3
1.2x
105

NA
NA
NA
NA
NA
NA

11.2
7.6
0.13
1.5
0.9
4.9x
105

6.1
0.6
0.06
0.4
0.7
8.4x
104

1.1
0.3
0.02
0.3
0.6
1.2x
104

29.1
18.7
0.16
1.4
0.7
6.9x
105

8.4
3.4
0.08
1.2
1.2
6.7x
106

3.9
0
0.03
0.4
0.4
2.6x
105

1.1 9.5
0.6 3.9
0.01 0.09
0.1 0.9
1.4 0.7
1.7x 9 x 104
105

9
3.1
0.11
0.6
0.8
8.8x
104

หมายเหตุ
NA : ไมไดดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ที่มา: สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 2546

อีอารเอ็ม สยาม
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สําหรับคลองอรชร ซึ่งเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งจากโครงการ เปนคลองขนาดเล็ก มีการใชประโยชนเปน
แหลงรองรับน้ําทิ้งจากทอระบายน้ําสาธารณะกอนปลอยลงสูคลองแสนแสบ
3.1.7

อุทกธรณีวิทยา
ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปน เปนชั้นหินอุมน้ําหลายชั้นศักยภาพสูง
ประกอบดวยชั้นน้ําใตดิน 8 ชั้นสลับกับชั้นดินเหนียว ดังที่ไดแสดงไวใน ตารางที่ 3.1ฌ

ตารางที่ 3.1ฌ

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของกรุงเทพมหานคร
ชั้นน้ําใตดิน

ความลึก (เมตร)

ชั้นน้ํากรุงเทพ

50

ชั้นน้ําพระประแดง

100

ชั้นน้ํานครหลวง

150

ชั้นน้ํานนทบุรี

200

ชั้นน้ําสามโคก

300

ชั้นน้ําพญาไท

350

ชั้นน้ําธนบุรี

450

ชั้นน้ําปากน้ํา

550

ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา
สวนบนสุดของชั้นน้ํานี้ปกคลุมดวยดินเหนียวกรุงเทพซึ่งมีความหนาเฉลี่ย
22 เมตร ชั้นน้ํานี้มีความหนาประมาณ 20 - 30 เมตร น้ําใตดินที่พบสวน
ใหญเปนน้ําเค็ม คุณภาพไมเหมาะสมจะใชบริโภค
ชั้นน้ํามีความหนาประมาณ 20 - 50 เมตร มีปริมาณน้ํามาก แตเปนน้ํากรอย
หรือน้ําเค็มเปนสวนใหญ
ระดับบนสุดของชั้นน้ําอยูลึกจากผิวดินประมาณ 100 - 140 เมตร ชั้นน้ํา
หนา 50 - 70 เมตร ใหน้ําคุณภาพดี และมีปริมาณมาก สามารถสูบน้ําขึ้นมา
ใชไดในอัตราถึง 100 - 300 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ระดับบนสุดของชั้นน้ําอยูลึกจากผิวดินประมาณ 170 - 200 เมตร
ความหนาของชั้นน้ําประมาณ 30 - 70 เมตร คุณภาพน้ําคลายคลึงกับชั้นน้ํา
นครหลวง สามารถสูบน้ําไดถึง 150 - 300 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ระดับบนสุดของชั้นน้ําอยูลึกจากผิวดินประมาณ 240 - 250 เมตร ความ
หนาของชั้นน้ําประมาณ 40 - 80 เมตร คุณภาพน้ําใกลเคียงกับชั้นน้ํา
นนทบุรี แตปริมาณน้ํานอยกวา
ระดับบนสุดของชั้นน้ํานี้อยูลึกจากผิวดินประมาณ 275 - 350 เมตร ชั้นน้ํา
หนาประมาณ 40 - 60 เมตร
ระดับบนสุดของชั้นน้ําอยูลึกจากผิวดินประมาณ 350 - 400 เมตร ความ
หนาของชั้นน้ําประมาณ 50 - 100 เมตร น้ําสวนใหญคอนขางจืด
เปนชั้นน้ําที่อยูลึกที่สุด ใหน้ําจืดในทุกบริเวณ ระดับบนสุดของชั้นน้ําอยู
ลึกจากผิวดินประมาณ 420 - 500 เมตร สามารถสูบน้ําขึ้นมาใชไดมากกวา
45 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และเปนชั้นน้ําที่ใหน้ํารอนอุณหภูมิ 48 องศา
เซลเซียส

เนื่องจากในกรุงเทพมหานคร มีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชในปริมาณมากเกินกวาปริมาณน้ําฝนหรือ
น้ําจากแมน้ําลําคลองที่ไหลซึมลงสูพื้นดินตามธรรมชาติเปนเวลาหลายๆ ป สงผลใหระดับน้ําบาดาลลด
ต่ําลงโดยไมมีการคืนตัวของน้ําบาดาล และกอใหเกิดผลกระทบคือ น้ําเค็มไหลแทรกซึมเขามาในแหลง
น้ําจืด และแผนดินทรุด สวนเขตคลองเตย แขวงคลองเตย ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการ จัดวาอยูในเขตวิกฤต
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การณน้ําบาดาล อันดับ 2 คือ มีการทรุดตัวของพื้นดิน ระหวาง 1 - 3 เซนติเมตรตอป และระดับน้ําใตดิน
ลดลง 2 - 3 เมตรตอป (วจี รามณรงค 2541)
3.2

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

3.2.1

นิเวศวิทยาบนบก
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา เปนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาแลว โดยมีสภาพทางนิเวศวิทยาในลักษณะ
ของสังคมเมือง กลาวคือมีการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม ที่พักอาศัย รวมทั้งเปนที่ตั้งของ
สถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษาตางๆ ในสวนของพื้นที่สีเขียว ไดแกบริเวณสวนสาธารณะตางๆ
(สวนลุมพินี ราชกรีฑาสโมสร สวนเบญจสิริ และสวนเบญจกิติ) สําหรับภายในพื้นที่โครงการ เนื่องจาก
เปนโครงการที่ไดมีการกอสรางและปรับถมพื้นที่แลว จึงไมพบวามีพรรณไมหายากหรือเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวแตอยางใด

3.2.2

นิเวศวิทยาในน้ํา
แหลงน้ําสาธารณะตางๆ ในพื้นที่ศึกษา ไดมีการใชประโยชนเปนทางสัญจรทางน้ํา และเปนแหลงรองรับ
น้ําทิ้งที่ระบายจากพื้นที่ตางๆ โดยรอบ สงผลใหน้ํามีคุณภาพต่ํา จึงไมเหมาะตอการอยูอาศัย และการ
เจริญเติบโตของสัตวน้ํา สําหรับภายในบริเวณพื้นที่โครงการไมมีแหลงน้ําสาธารณะไหลผานหรืออยูติด
กับพื้นที่โครงการ

3.3

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย

3.3.1

การใชน้ํา
การใชน้ําสวนใหญในพื้นที่ตางๆ ของเขตนครหลวง ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ
นนทบุรี อยูในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง ทั้งนี้ ในสวนของการใหบริการประปาใน
บริเวณพื้นที่โครงการ อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักการประปาสาขาแมนศรี ซึ่งมีพื้นที่
จายน้ําประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร และมีจํานวนผูใชน้ํารวมทั้งสิ้น 73 000 ราย ปจจุบันสามารถผลิตจายน้ําไดประมาณ 380 000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และผลิต-จายเพิ่มไดอีกไมต่ํากวา 50 000 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน ทางสํานักการประปาดังกลาวไดแจงวายังมีความสามารถที่จะรองรับความตองการใชน้ําที่จะเพิ่ม
ขึ้นไดอีกมาก โดยสามารถจายน้ําไดมากกวาความตองการใชน้ําของทุกโครงการที่แจงความประสงคใน
การขอใชบริการ (สํานักการประปาสาขาแมนศรี 2546)
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3.3.2

การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล

3.3.2.1

การจัดการน้ําเสีย
ปญหาน้ําเนาเสียในแมน้ําเจาพระยา และคูคลองสายตางๆ ในกรุงเทพมหานคร นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุสําคัญของปญหาดังกลาว เกิดจากการปลอยทิ้งน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจากกิจกรรม
อุตสาหกรรมโดยไมไดรับการบําบัด ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดย
กําหนดมาตรการดานการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 มาตรการ คือ มาตรการแกไข
ปญหาระยะสั้น ระยะยาว และแผนการดําเนินงานในอนาคต (สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
2545)
(1) มาตรการแกไขปญหาระยะสั้น
มาตรการแกไขปญหาระยะสั้น เปนการดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียภายใตขอจํากัดทางดาน
งบประมาณ และเรงแกไขปญหาน้ําเสียเฉพาะจุด รวมทั้งการเดินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนที่ไดรับโอน
มาจากการเคหะแหงชาติ จํานวน 12 แหง ซึ่งสามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 25 700 ลูกบาศกเมตร
(2) มาตรการแกไขปญหาระยะยาว
มาตรการแกไขปญหาระยะยาว เปนการดําเนินงานโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมขนาดใหญ
โดยรวบรวมน้ําเสียจากชุมชนตางๆ ในพื้นที่ เขาสูโรงบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูคูคลองและแมน้ํา
เจาพระยา รวมจํานวน 7 พื้นที่ 6 โครงการ ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการแลวเสร็จ 3 โครงการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.3ก
ทั้งสามโครงการดังกลาว สามารถบําบัดน้ําเสียรวมไดประมาณวันละ 292 000 ลูกบาศกเมตร คิดเปน
รอยละ 13.4 ของปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร และในอีก 2-3 ปขางหนา
คาดวาจะแลวเสร็จอีก 3 โครงการ (4 พื้นที่) ดังแสดงใน ตารางที่ 3.3ข
เมื่อทุกโครงการดังกลาวแลวเสร็จ คาดวาจะสามารถบําบัดน้ําเสียไดประมาณวันละ 1 014 000 ลูกบาศก
เมตร หรือประมาณรอยละ 44 ของปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
(3) แผนการดําเนินงานในอนาคต
จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 พ.ศ.2540-2544 ไดอนุมัติใหมีการกอสรางโครงการบําบัด
น้ําเสียรวมเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 166.3 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะสามารถบําบัด
น้ําเสียไดประมาณวันละ 1 020 000 ลูกบาศกเมตร โครงการบําบัดน้ําเสียดังกลาว ไดแก
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ตารางที่ 3.3ก โครงการบําบัดน้ําเสียในปจจุบันของกรุงเทพมหานคร (ที่แลวเสร็จและดําเนินอยูในปจจุบัน)
รายละเอียด/

โครงการบําบัดน้ําเสีย

โครงการบําบัดน้ําเสีย

โครงการบําบัดน้ําเสีย

โครงการ

สี่พระยา

กรุงรัตนโกสินทร

ชองนนทรี

พื้นที่บริการ

2.7 ตร กม ครอบคลุมพื้นที่เขตปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ
และบางสวนของเขตบางรัก
30 000 ลบ ม ตอวัน
2.3 กิโลเมตร

4.1 ตร กม ครอบคลุมพื้นที่เขตพระนคร

28.5 ตร กม ครอบคลุมพื้นที่เขตบางรัก ยานนาวา สาธร และ
บางคอแหลม
200 000 ลบ ม ตอวัน
55 กิโลเมตร

Contact Stabilisation AS

Two Stage AS with nutrient removal

ปากคลองผดุงกรุงเกษม สี่พระยา

ตลาดบานพานถม บางลําภู

ความสามารถในการบําบัด
ความยาวทอรวบรวมน้ํา
เสีย
ระบบบําบัด

ที่ตั้งโรงบําบัด
ที่มา:

40 000 ลบ ม ตอวัน
16.25 กิโลเมตร

Activated sludge แบบ Cyclic Activated Sludge: ซึ่งเปนระบบที่
พัฒนามาจากระบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ซึ่งเปนระบบที่
มีประสิทธิภาพสูง ในการบําบัดน้ําเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําจัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ปากคลองชองนนทรี ถนนพระรามที่ 3

สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร (2545)

อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

3-15

ตารางที่ 3.3ข โครงการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร (ที่กําลังดําเนินการกอสรางอยูในปจจุบัน)
รายละเอียด/

โครงการบําบัดน้ําเสีย

โครงการบําบัดน้ําเสีย

โครงการบําบัดน้ําเสีย

โครงการบําบัดน้ําเสีย

โครงการ

รวมระยะที่ 1 (ดินแดง)

หนองแขม-ภาษีเจริญ

ราษฏรบูรณะ

รวมระยะที่ 4

พื้นที่บริการ

37 ตร กม ครอบคลุมพื้นที่เขตปอมปราบศัตรูพาย
สัมพันธวงศ ปทุมวัน ราชเทวี และบางสวนของ
เขตพระนคร ดุสิต พญาไท และดินแดง
350 000 ลบ ม ตอวัน
66.45 กิโลเมตร
Two Stage AS with nutrient removal
ขางศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2

44 ตร กม ครอบคลุมพื้นที่เขตหนองแขม ภาษีเจริญ และ
บางสวนของเขตบางแค

42 ตร กม ครอบคลุมพื้นที่เขตราษฏร
บูรณะ ทุงครุ และบางสวนของเขตจอมทอง

33 ตร กม ครอบคลุมพื้นที่เขตดุสิต พญาไท
หวยขวาง และจตุจักร

157 000 ลบ ม ตอวัน
46.02 กิโลเมตร
AS with Vertical Loop Reactor
โรงกําจัดขยะหนองแขม

65 000 ลบ ม ตอวัน
26.43 กิโลเมตร
AS with Vertical Loop Reactor
ถนนประชาอุทิศ เขตทุงครุ

150 000 ลบ ม ตอวัน
AS
ซอยอินทามะระ 35 เขตจตุจักร

ความสามารถในการบําบัด
ความยาวทอรวบรวมน้ําเสีย
ระบบบําบัด
ที่ตั้งโรงบําบัด
ที่มา:

สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร (2545)
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•

•

•

โครงการบําบัดน้ําเสียพระโขนง-คลองเตย มีพื้นที่บริการรวมทั้งสิ้น 57.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่เขตพระโขนง และคลองเตย สามารถบําบัดน้ําเสียไดประมาณวันละ 320 000 ลูกบาศกเมตร
โครงการบําบัดน้ําเสียธนบุรี มีพื้นที่บริการรวมทั้งสิ้น 44.2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขต
บางกอกนอย บางกอกใหญ คลองสาน และบางพลัด สามารถบําบัดน้ําเสียไดประมาณวันละ 475 000
ลูกบาศกเมตร
โครงการบําบัดน้ําเสียหนองบอน มีพื้นที่บริการรวมทั้งสิ้น 55 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขต
พระโขนง และประเวศ สามารถบําบัดน้ําเสียไดประมาณวันละ 125 000 ลูกบาศกเมตร

สําหรับโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร ตั้งอยูในพื้นที่ใหบริการของโครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 1
ซึ่งยังอยูในระหวางการกอสราง น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจากโครงการจะถูกปลอยลงสูระบบทอ ซึ่งทํา
หนาที่รวบรวมน้ําเสียจากพื้นที่ตางๆ ในเขตปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ ปทุมวัน ราชเทวี และ
บางสวนของเขตพระนคร ดุสิต พญาไท และดินแดง เพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 1 ซึ่ง
สามารถบําบัดน้ําเสียไดประมาณวันละ 350 000 ลูกบาศกเมตร
3.3.2.2

การจัดการสิ่งปฏิกูล
สําหรับงานรวบรวมและกําจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร อยูในงานรับผิดชอบรวมกัน
ระหวาง สํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร และฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของ
สํานักงานเขตตางๆ โดยฝายขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักรักษาความสะอาด จะรับผิดชอบใหบริการสูบ
ขนถายสิ่งปฏิกูลตามอาคารขนาดใหญที่มีความสูงเกิน 6 ชั้น หรือมีพื้นที่เกิน 3000 ตารางเมตร เขต
พระราชฐาน โรงพยาบาล โรงแรม เรือทุกชนิด และอาคารที่อยูริมน้ํา หรือคลองที่มีความกวางไมนอย
กวา 10 เมตร สวนสํานักงานเขต จะรับผิดชอบใหบริการสูบขนถายสิ่งปฏิกูลตามอาคารที่พักอาศัยทั่วไป
ที่อยูในพื้นที่แตละเขต
สิ่งปฏิกูลทั้งหมดทั้งจากการสูบขนถายของสํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร และจากสํานักงาน
เขตตางๆ จะถูกรวบรวมและสงเขาระบบกําจัดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุชและหนองแขม
กระบวนการกําจัดสิ่งปฏิกูลของโรงงานกําจัดทั้งสองแหง ประกอบดวย
•
•

การกําจัดโดยผานระบบกําจัด ซึ่งเปนระบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย หรือกระบวนการตะกอนเรง
การกําจัดโดยผานการบําบัดบอกําจัดสิ่งปฏิกูลธรรมชาติ เพื่อใหสิ่งปฏิกูลไดมีการยอยสลายตาม
ธรรมชาติกอน จากนั้นจึงสงเขาบําบัดในระบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรียอีกครั้งหนึ่ง

การขนถายสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตปทุมวัน อยูในความรับผิดชอบของฝายรักษาความสะอาดและสวน
สาธารณะ สํานักงานเขตปทุมวัน ทางสํานักงานมีจํานวนยานพาหนะสําหรับใหบริการงานขนถาย
สิ่งปฏิกูลรวมทั้งสิ้น 4 คัน ประกอบดวย รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล จํานวน 2 คัน และรถสูบสิ่งปฏิกูล จํานวน 2
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คัน ในการขนถายจะแบงหนวยปฏิบัติงานออกเปน 2 หนวย แตละหนวยรับผิดชอบพื้นที่ 2 แขวง (พื้นที่
แขวงรองเมืองและแขวงวังใหม และพื้นที่แขวงปทุมวันและแขวงลุมพินี) โดยจะปฏิบัติงานหมุนเวียนกัน
ครั้งละ 6 เดือน ทั้งนี้ จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของสํานักงานเขตปทุมวัน สํานักงานเขตมีศักยภาพเพียง
พอที่จะใหบริการสูบถายสิ่งปฏิกูลจากโครงการได (สํานักงานเขตปทุมวัน 2546)
3.3.3

การระบายน้ํา

3.3.3.1

การระบายน้ําในพื้นที่เขตปทุมวัน
การระบายน้ําในพื้นที่เขตปทุมวัน อยูในความรับผิดชอบรวมกันระหวาง สํานักการระบายน้ํา
กรุงเทพมหานคร และฝายโยธา สํานักงานเขตปทุมวัน โดยสํานักการระบายน้ํา จะรับผิดชอบการระบาย
น้ําบริเวณโครงขายถนนสายหลัก และถนนสายรอง สวนสํานักงานเขตปทุมวัน จะรับผิดชอบการระบาย
น้ําบริเวณซอยยอยตางๆ ในพื้นที่เขต
จากการสอบถามเจาหนาที่กองระบบทอ สํานักการระบายน้ํา พบวา น้ําฝนและน้ําทิ้งจากโครงการ
รอยัล มณียา ทาวเวอร ที่ระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนราชดําริจะถูกรวบรวมและสงไปตามระบบ
ทอระบายน้ําที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา ตามลําดับ ดังตอไปนี้
•
•
•

•
•
•

ทอระบายน้ํา (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 ซม) ที่วางอยูบนแนวถนนราชดําริ
ทอลอดถนนราชดําริ (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 ซม)
ทอระบายน้ํารวม (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 ม) ที่วางอยูบนแนวถนนพระรามที่ 1 บริเวณดานหนา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทอระบายน้ํา (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 ม) ที่วางอยูบนแนวถนนอังรีดูนังต
ทอลอดถนนอังรีดูนังต
ทอระบายน้ํา (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 ม) บริเวณดานหนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สถานีสูบน้ําบริเวณคลองอรชร ซึ่งมีกําลังสูบน้ํา 4 ลูกบาศกเมตรตอวินาที จะทําหนาที่สูบน้ําจาก
ทอระบายน้ําบริเวณดานหนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และระบายลงสูคลองอรชร ซึ่งตอเชื่อมกับคลอง
แสนแสบ และระบายออกสูแมน้ําเจาพระยาตอไป (ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่กองระบบทอ สํานัก
การระบายน้ํา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546)
สําหรับการระบายน้ําในพื้นที่เขตปทุมวันภายหลังจากการกอสรางโครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 1
แลวเสร็จ น้ําทิ้งซึ่งถูกรวบรวมผานระบบทอระบายน้ําเสีย จะถูกสงไปบําบัดที่โรงบําบัดน้ําเสียดังกลาว
โดยจะไมมีการระบายน้ําทิ้งลงสูคลองดังเชนในปจจุบัน
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ในปจจุบันพื้นที่เขตปทุมวันมีปญหาน้ําทวมบริเวณถนนพระรามที่ 1 หนาสนามกีฬา หนาโรงภาพยนตร
ลิโด ถนนเพลินจิต แยกราชประสงค แยกถนนชิดลม และแยกถนนวิทยุ โดยมีสาเหตุจาก
•
•
•

ทอระบายน้ําอุดตัน เนื่องจากดินเลน วัสดุกอสราง หรือเศษขยะ
ทอระบายน้ําเสียหาย เนื่องจากการกอสรางสาธารณูปโภค
การรุกล้ําปลูกสรางอาคารเขาไปในบริเวณคูคลองซึ่งใชเปนทางระบายน้ํา

มาตรการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในปจจุบัน ไดแก
•
•

•
•

•
•

การขุดลอกทําความสะอาดทอระบายน้ํา และเปดทางน้ําไหลในคูคลองสายตางๆ
การจัดตั้งหนวยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบสภาพน้ําทวม และประสิทธิภาพการระบายน้ํา
ในขณะที่ฝนตก โดยใหความสําคัญกับจุดออนน้ําทวม
การติดตั้งเครื่องสูบน้ําสํารอง ซึ่งจะเดินเครื่องเฉพาะในขณะที่ฝนตกเทานั้น
การควบคุมการระบายน้ําจากหมูบานจัดสรร อาคารสูง ที่กอใหเกิดน้ําทิ้งปริมาณมากลงสูทอระบาย
น้ําสาธารณะ โดยกําหนดใหอาคารสูงหรือหมูบานจัดสรร สรางบอพักเก็บน้ํา (Retention Area) เพื่อ
ชวยชะลอการระบายน้ําในฤดูฝน
การดําเนินการกับผูบุกรุกคูคลอง หรือลํารางสาธารณะ
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม และหนวยฟนฟูพื้นที่ภายหลังน้ําลด

อยางไรก็ตาม มาตรการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมดังกลาว เปนเพียงมาตรการในระยะสั้น การที่จะ
แกไขปญหาน้ําทวมในระยะยาวอยางเปนรูปธรรม จําเปนอาศัยโครงการกอสรางขนาดใหญ และการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ําควบคูไปดวย
3.3.3.2

การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายน้ํา ไดดําเนินการจัดสรางระบบพื้นที่ปดลอมยอยบริเวณพื้นที่
ชุมชนหนาแนน และครอบคลุมจุดออนน้ําทวมที่สําคัญ ซึ่งภายในพื้นที่ดังกลาวจะมีการดําเนินการตางๆ
ไดแก การสรางแนวคันกั้นน้ํา การติดตั้งประตูระบายน้ํา บอสูบ และเครื่องสูบน้ํา และการกําหนดพื้นที่
วางเพื่อชะลอเก็บกักน้ํา เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันน้ําภายนอกไหลเขาสูพื้นที่ปดลอม และเปน
การระบายน้ําออกจากพื้นที่ปดลอม (สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 2546)
ในปจจุบัน กรุงเทพมหานครมีระบบพื้นที่ปดลอมยอยรวมทั้งสิ้น 15 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 168 ตาราง
กิโลเมตร โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ปดลอมปทุมวัน (ดังแสดงใน รูปที่ 3.3ก)
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.6 ตารางกิโลเมตร การดําเนินการปองกันน้ําทวมภายในพื้นที่ดังกลาวมี
รายละเอียดดังนี้
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•

•
•

•

ติดตั้งบอสูบน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณดานขางโรงเรียนชางกลปทุมวัน ถนนพญาไทชวง
สะพานหัวชาง ถนนราชดําริชวงสะพานเฉลิมโลก ถนนชิดลม และถนนวิทยุ
ติดตั้งประตูระบายน้ําบริเวณคลองอรชร และคูน้ําซอยสมคิด
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําโดยการกอสรางทอลอดถนน บอพัก และบอสูบน้ํา รวมทั้งทําการ
ปรับปรุงระบบทอระบายน้ําที่ติดตั้งไวในบริเวณตางๆ ภายในพื้นที่เขตปทุมวัน
กอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.40 เมตร พรอม Steel lining 2 cells ความยาว 8300
เมตร และสถานีสูบน้ําขนาด 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที บริเวณคลองแสนแสบ เพื่อผันน้ําจากคลอง
ดังกลาวลงสูแมน้ําเจาพระยา

3.3.4

การจัดการมูลฝอย

3.3.4.1

การเก็บขนมูลฝอย
การจัดการมูลฝอยในพื้นที่เขตปทุมวัน อยูในความรับผิดชอบของฝายรักษาความสะอาดและสวน
สาธารณะ สํานักงานเขตปทุมวัน โดยไดแบงพื้นที่การเก็บขนมูลฝอยออกเปน 4 พื้นที่ ตามจํานวนแขวง
ในพื้นที่เขตปทุมวัน
จากการสอบถามเจาหนาที่ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เกี่ยวกับความสามารถในการเก็บขน
มูลฝอยในปจจุบัน พบวา มีจํานวนรถเก็บขนมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 74 คัน ประกอบดวย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัด 1.5 ตัน จํานวน 3 คัน
รถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัด 2 ตัน จํานวน 5 คัน
รถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัด 5 ตัน จํานวน 41 คัน
รถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัด 10 ตัน จํานวน 1 คัน
รถปคอัพเปดขาง 4 ลอเล็ก ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 คัน
รถปคอัพเปดขาง 4 ลอเล็ก ขนาด 1 ตัน จํานวน 4 คัน
รถยกถังคอนเทนเนอร จํานวน 7 คัน
รถแยกขยะ จํานวน 3 คัน
รถบรรทุกเททาย จํานวน 2 คัน
รถกระบะไมมีเททาย จํานวน 4 คัน
รถกวาดดูดฝุน จํานวน 2 คัน

ในการเก็บขนมูลฝอย มีผูปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 300 คน แบงออกเปนพนักงานประจํา 192 คน และลูกจาง
ชั่วคราว 108 คน โดยจะออกปฏิบัติงานในเวลากลางคืน ตั้งแตเวลา 21.00 – 5.00 น.โดยอาจมีการขยาย
เวลาปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนถึงเวลา 8.00 น. นอกจากนี้ ในชวงเวลากลางวัน ตั้งแตเวลา 5.00 – 13.00 น.
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ไดจัดใหมีรถเก็บขนมูลฝอยขนาด 1 ตัน และรถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัดขนาด 2 ตัน จํานวน 4 คัน ออก
ปฏิบัติงานแกไขปญหาขยะตกคาง และเก็บขยะจากถังรองรับมูลฝอยริมถนนสายตางๆ รวมทั้งจัดใหมี
รถเก็บขนมูลฝอยขนาด 1 ตัน ออกตรวจสอบความสะอาดและแกไขปญหาเรงดวนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนไดทั้งหมดในป 2544 โดยสํานักงานเขตคลองเตยมีประมาณ 245.31 ตันตอวัน
ซึ่งคิดเปนปริมาณรอยละ 2.67 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (สํานักงานรักษาความ
สะอาด กรุงเทพมหานคร 2545)
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตปทุมวันในปจจุบัน ไดแก
•

•

•
•

•

รถเก็บขนมูลฝอยมีอายุการใชงานนานเกิน 7 ป ทําใหเกิดปญหาชํารุดบอย ตองจัดหารถเก็บขนอื่น
มาแกไขงาน จึงทําใหมีขยะตกคางเปนบางจุด
ความลาชาในการซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ทําใหขาดความคลองตัวในการจัดการมูลฝอย
ตกคาง
ประชาชนนําขยะมูลฝอยออกมาวางกอนเวลาที่กําหนด (18.00 – 3.00 น.)
การกอสรางระบบสาธารณูปโภค (รถไฟฟาใตดิน) และการปรับปรุงถนน ทําใหกีดขวางการปฏิบัติ
งานเก็บขนมูลฝอย
การขาดแคลนพนักงานเก็บขนในชวงวันหยุดติดตอกันเปนเวลานาน ทําใหการเก็บขนมูลฝอยได
ไมทั่วถึงในชวงเวลาดังกลาว

สําหรับในบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยูริมถนนใหญ คือ ถนนราชดําริ ทางสํานักงานเขตสามารถให
บริการในการเก็บขนมูลฝอยไดทุกวัน และทางสํานักงานเขตไดแนะนําใหทางอาคารรวบรวมขยะ
มูลฝอยทั้งหมด ไวในสถานที่ที่รถเก็บขนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก (จากการสอบถามเจาหนาที่
สํานักงานเขตปทุมวัน 2546)
3.3.4.2

การกําจัดมูลฝอย
มูลฝอยที่รวบรวมไดจะถูกสงไปยังสถานีขนถายมูลฝอย ซึ่งมีสถานีขนถายมูลฝอยทั้งสิ้น 3 แหง ไดแก
สถานีออนนุช หนองแขม และทาแรง จากนั้นจึงสงมูลฝอยตางๆ ไปกําจัดตามลักษณะของมูลฝอย โดย
ในปจจุบัน กรุงเทพมหานครมีวิธีการจัดการมูลฝอย ดังนี้
การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล กรุงเทพมหานครไดจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถาย
มูลฝอยทั้งสามแหง ไปฝงกลบยังสถานที่ของเอกชน ซึ่งปจจุบันมีอยูสองแหง คือ ที่เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร และที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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การหมักทําปุย กรุงเทพมหานครมีโรงงานหมักทําปุยอินทรียจากขยะขนาด 1000 ตัน/วัน ตั้งอยูที่
ซอยออนนุช ซึ่งสามารถผลิตปุยอินทรียไดวันละ 300 ตัน สวนที่เหลือจะสงไปยังหลุมฝงกลบตอไป
การเผาขยะติดเชื้อ กรุงเทพมหานครไดกําหนดใหสถานพยาบาลใสมูลฝอยติดเชื้อไวในถุงสีแดง จากนั้น
กรุงเทพมหานครจะทําการขนสงมูลฝอยติดเชื้อโดยใชรถที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิต่ําเพื่อระงับการเจริญ
เติบโตของเชื้อโรค กอนนําไปกําจัดโดยการเผา ซึ่งตั้งอยูที่สถานีกําจัดมูลฝอยออนนุช
ในกรณีที่เปนมูลฝอยอันตรายจากอาคารบานเรือน ทางกรุงเทพมหานครไดตั้งถังสีเทาฝาแดงไวสําหรับ
ใหประชาชนนํามูลฝอยอันตรายมาทิ้ง โดยติดตั้งไวตามสถานีบริการน้ํามันและสถานที่อื่นๆ การเก็บขน
มูลฝอยอันตราย จะดําเนินการโดยพนักงานเก็บขนมูลฝอยของทางสํานักงานเขต โดยใชรถเก็บขนมูล
ฝอยทั่วไป ที่มีชองสําหรับใสมูลฝอยอันตราย หรือบางสํานักงานเขตอาจมีการดัดแปลงรถเก็บขนมูลฝอย
รีไซเคิลมาใชเปนรถเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ จากนั้นจะขนสงมูลฝอยอันตรายไปเก็บกักไวที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยทั้งสามแหงของกรุงเทพมหานคร คือ ออนนุช หนองแขม และทาแรง เมื่อเขาสูสถานี
ขนถาย มูลฝอยจะเขาสูกระบวนการชั่งน้ําหนัก แลวจึงนํามูลฝอยอันตรายไปเก็บในสถานที่เก็บกัก
ระหวางรอการขนสงไปกําจัดยังศูนยกําจัดมูลฝอยอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรม
3.3.5

การใชไฟฟา
การใชไฟฟาภายในกรุงเทพมหานคร อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง ซึ่งใหบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลบางจังหวัด โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร
ตั้งอยูในเขตพื้นที่ใหบริการของการไฟฟานครหลวงเขตคลองเตย โดยจะไดรับกระแสไฟฟาจากการ
บริการของสถานียอยลุมพินี จายกระแสไฟฟาดวยระบบสายอากาศ และมีขนาดหมอแปลง 120 MVA
ซึ่งสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ (การไฟฟานครหลวงเขตคลองเตย 2546)

3.3.6

การปองกันอัคคีภัย
การปองกันอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จะมีสถานีตํารวจดับเพลิงกระจายอยูทั่วทุกเขตของ
กรุงเทพมหานคร โดยที่แตละเขตจะมีสถานีตํารวจดับเพลิงมากกวาหนึ่งแหง ซึ่งสถานีหนึ่งแหง
จะมีอัตรากําลังประมาณ 25-30 คน รถดับเพลิงประมาณ 3-5 คัน รถบรรทุกน้ําประมาณ 3 คัน และมี
เครื่องมือที่ใชในการดับเพลิงอยางเพียงพอ
สถานีตํารวจดับเพลิงที่อยูใกลกับพื้นที่โครงการ ไดแก สถานีตํารวจดับเพลิงบอนไก สถานีตํารวจ
ดับเพลิงบรรทัดทอง และสถานีตํารวจดับเพลิงพญาไท ทั้งนี้ ศักยภาพในการใหบริการของแตละสถานี
ไดแสดงไวใน ตารางที่ 3.3ค
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ตารางที่ 3.3ค

จํานวนรถ ความจุ และขนาดของรถดับเพลิงของสถานีตํารวจดับเพลิงบริเวณพื้นที่ศึกษา
ประเภทรถดับเพลิง

จํานวนรถดับเพลิง

มีหัวฉีดน้ําในตัว 1500 ลิตร
มีหัวฉีดน้ําในตัว 1400 ลิตร
รถบรรทุกน้ํา 10 000 ลิตร
รถบรรทุกน้ํา 6 000 ลิตร
รถดับเพลิงพรอมตีนตะขาบบรรทุกเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
รถหอน้ําดับเพลิง 225 ฟุต
รถหอน้ําดับเพลิง 200 ฟุต
รถหอน้ําดับเพลิง 100 ฟุต
รถบันไดดับเพลิง 170 ฟุต
รถบันไดดับเพลิง 100 ฟุต
รถหอน้ําดับเพลิง พรอมถุงหนีไฟ 100 ฟุต
รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ําในตัว มีบันไดประกอบสูง
ไมนอยกวา 13 เมตร
รถบรรทุกเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
รถบรรทุกเล็ก 4 ประตู
รถไฟฟาสองสวาง
รถดับเพลิงติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสองสวางพรอม
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
รถบรรทุกเครื่องชวยหายใจ
รถบรรทุกเครื่องชวยหายใจพรอมเครื่องอัดอากาศ
รถดับเพลิงเคมี
รถอุปกรณกูภัย
รถพยาบาล
รถอํานวยการสื่อสาร
รถจักรยานยนตดับเพลิง
รถกูภัยเคลื่อนที่เร็วพรอมอุปกรณ
รถกูภัยเคลื่อนที่เร็วพรอมอุปกรณ

พญาไท

บอนไก

บรรทัดทอง

3
3
4
2
1
1
1
1
4

1
1
2
2
2
1
1
1
1
2

1
2
1
2
1
2

4
1
2
1

1
1

1
1
-

2
1
1
2
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

ที่มา : กองกํากับการตํารวจดับเพลิง 2544

3.3.7

การคมนาคม

3.3.7.1

การคมนาคมทางบก
การคมนาคมทางบกในปจจุบันภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา สามารถทําไดหลายวิธี เชน ทางรถยนต รถไฟ
รถไฟฟา และรถไฟฟาใตดิน
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(1) ถนน
เสนทางคมนาคมขนสงภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย ถนนสายหลักรวม 17 สาย คือ ถนน
เพลินจิต ถนนราชดําริ ถนนพระรามที่ 4 ถนนพระรามที่ 1 ถนนวิทยุ ถนนอังรีดูนังต ถนนสารสิน
ถนนหลังสวน ถนนชิดลม ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท
ถนนสุรวงศ ถนนสาทรเหนือ และถนนสาทรใต
สําหรับเสนทางหลักที่ผานบริเวณพื้นที่โครงการ คือ ถนนเพลินจิต ซึ่งเปนเสนทางหลักที่สําคัญ ซึ่งเชื่อม
ตอระหวางถนนสุขุมวิท ถนนวิทยุ ถนนชิดลม ถนนหลังสวน ถนนราชดําริ และถนนพระรามที่ 1
สําหรับโครงขายการเชื่อมตอของถนนตางๆ ไดแสดงไวใน รูปที่ 3.3ข
บริษัทที่ปรึกษาไดทําการศึกษาสภาพปจจุบันของการจราจรบนถนนเพลินจิต บริเวณทางแยกชิดลม และ
แยกราชประสงค โดยการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ การศึกษาลักษณะทางกายภาพของถนน
และการศึกษาลักษณะทางการจราจรในปจจุบัน
ก) การศึกษาลักษณะทางกายภาพของถนน
จากการสํารวจเบื้องตน พบวา ลักษณะทางกายภาพของถนนเพลินจิตเปนถนนแอสฟลตคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบแบงแยก (Divided Highway) มีจํานวนชองจราจรตอทิศทางเทากับ 3 ชองจราจร (ความกวาง
ในแตละชองการจราจรประมาณ 3.50 เมตร ) ไมมีไหลทาง และไมอนุญาตใหจอดรถบริเวณขางทาง
ถนนเพลินจิตมีการบริหารการจราจรบนเปนแบบทิศทางเดียว โดยมีชองทางเดินรถประจําทางเทานั้นที่
เคลื่อนที่สวนกระแสจราจรได ดังที่แสดงไวใน รูปที่ 3.3ค
ในสวนของสี่แยกราชประสงคและสี่แยกชิดลมมีลักษณะทางกายภาพ จํานวนชองจราจร และทิศทางใน
การเคลื่อนที่ผานทางแยกแสดงใน รูปที่ 3.3ง-จ สี่แยกดังกลาวมีการใชสัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ
ที่มีปริมาณการจราจรหนาแนน และมีความกวางตอชองจราจรในแตละทิศทางประมาณ 3.5 เมตร
ข) การศึกษาลักษณะทางการจราจรในปจจุบัน
การศึกษาลักษณะทางการจราจร ประกอบดวย การสํารวจปริมาณการจราจร ระยะเวลาของสัญญาณไฟ
และ ความลาชาที่เกิดขึ้นบริเวณทางแยก ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาไดทําการสํารวจลักษณะทางการจราจรบน
ถนนเพลินจิต บริเวณทางแยกชิดลม และราชประสงค ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2546 เพื่อเปนตัวแทนของ
วันทํางาน และในวันอาทิตยที่ 6 กรกฎาคม 2546 เพื่อเปนตัวแทนของวันหยุด โดยทําการสํารวจในชวง
เวลาเรงดวนดังตอไปนี้
•
•

วันทํางาน : 7.00-9.00 น. 11.00-13.00 น. และ 16.30-19.00 น.
วันหยุด : 11.00-13.00 น. และ 15.30-19.00 น.
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การสํารวจปริมาณการจราจร
ในการสํารวจดังกลาวไดทําการบันทึกปริมาณการจราจรโดยแยกทิศทาง และประเภทของยานพาหนะ
ดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

รถจักรยานยนต
รถสามลอเครื่อง
รถนั่งสวนบุคคล เชน รถเกง รถกระบะ รถตู และรถแท็กซี่
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็ก
รถโดยสารประจําทางขนาดใหญ
รถบรรทุก 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ
รถบรรทุก 10 ลอขึ้นไป

ปริมาณการจราจรที่สํารวจไดดังกลาวจะถูกแปลงใหอยูในหนวย Passenger Car Unit (PCU) และนําไป
วิเคราะหเพื่อหาคา V/C Ratio ของโครงขายถนนตอไป
จากการสํารวจ พบวา โครงขายการจราจรบริเวณทางแยกชิดลม และราชประสงคมีทั้งสิ้น 5 และ 12
ทิศทาง ตามลําดับ ดังแสดงใน รูปที่ 3.3ฉ-ช สวนผลการสํารวจปริมาณการจราจรแบบแยกทิศทาง
บริเวณทางแยกดังกลาว ไดสรุปไวใน รูปที่ 3.3ซ-ฎ รายละเอียดแสดงไวใน ภาคผนวก ช
การสํารวจระยะเวลาของสัญญาณไฟ
บริษัทที่ปรึกษาไดทําการสํารวจระยะเวลาของสัญญาณไฟ โดยทําการบันทึกระยะเวลาของสัญญาณไฟ
เขียว ไฟเหลือง และไฟแดงในแตละจังหวะสัญญาณไฟ จนครบระยะ 1 รอบของสัญญาณไฟบริเวณ
ทางแยก ผลการสํารวจไดแสดงไวใน ภาคผนวก ช โดยจะนํามาใชวิเคราะหหาคาความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรของถนน (Capacity) ของทางแยกชิดลม และราชประสงคตอไป
ในการหาคาความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน จะอางอิงจาก Highway Capacity
Manual 1994 โดยแบงออกเปนการหาคาความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนบริเวณ
ทางแยกชิดลม และทางแยกราชประสงค รายละเอียดไดแสดงไวใน ตารางที่ 3.3ง
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ตารางที่ 3.3ง

คาความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนบริเวณทางแยกชิดลม และทางแยก
ราชประสงค
ทางแยกชิดลม
วันทํางาน
ชวงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุด (7.30-8.30 น.)

ชองทางจราจร

ปริมาณการจราจร
(pcu/hr)

ชวงเวลาสัญญาณไฟ ชวงเวลาของรอบ
เขียว (วินาที)
สัญญาณไฟ (วินาที)

1

1253.25

87.00

2

2973.25

106.00

Xi
0.32

201.00

0.86

V/C Ratio
0.61

วันหยุด
ชวงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุด (17.30-18.30 น.)

ชองทางจราจร

ปริมาณการจราจร
(pcu/hr)

ชวงเวลาสัญญาณไฟ ชวงเวลาของรอบ
เขียว (วินาที)
สัญญาณไฟ (วินาที)

1

1728.25

71.00

2

2383.75

55.00

Xi
0.37

133.00

0.87

V/C Ratio
0.58

ทางแยกราชประสงค
วันทํางาน
ชวงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุด (17.45-18.45 น.)

ชองทางจราจร

ปริมาณการจราจร
(pcu/hr)

ชวงเวลาสัญญาณไฟ ชวงเวลาของรอบ
เขียว (วินาที)
สัญญาณไฟ (วินาที)

1

2702.75

143.00

2

2861.25

70.00

Xi
0.44

219.00

1.22

V/C Ratio
0.69

วันหยุด
ชวงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุด (16.45-17.45 น.)

ชองทางจราจร

ปริมาณการจราจร
(pcu/hr)

ชวงเวลาสัญญาณไฟ ชวงเวลาของรอบ
เขียว (วินาที)
สัญญาณไฟ (วินาที)

1

1969.22

96.00

2

2668.00

109.00

216.00

Xi
0.51
0.73

V/C Ratio
0.61

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะคา V/C Ratio บริเวณทางแยกชิดลม และราชประสงค พบวา โครงขายถนน
ดังกลาวยังสามารถรองรับปริมาณการจราจรไดอีกมาก (V/C ratio = 1 หมายถึง ปริมาณการจราจรเทากับ
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน)
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จากการสํารวจสภาพการจราจรบริเวณถนนเพลินจิต-ทางแยกราชประสงค-ถนนราชดําริ พบวา ปริมาณ
การจราจรที่เคลื่อนผานเขาสูถนนราชดําริในทิศทางมุงหนาถนนพระรามที่ 4 จะตองรอเคลื่อนตัวตาม
จังหวะสัญญาณไฟบริเวณทางแยกราชประสงค จึงสงผลใหปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวนที่ตรวจ
นับไดบนถนนดังกลาวในวันทํางานและวันหยุดมีคาเพียง 521 PCU/hour และ 382 PCU/hour ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของถนนราชดําริ ซึ่งเปนถนนแบบแบงแยก และมี
จํานวนชองจราจร 3 ชองตอทิศทาง จึงทําใหความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนราช
ดําริ มีคาสูงถึงประมาณ 5400 PCU/hour ซึ่งสงผลใหคา V/C Ratio ของถนนราชดําริมีคาคอนขางต่ํา
(คา V/C Ratio = 0.09 และ 0.07 ในวันทํางานและวันหยุด ตามลําดับ)
การสํารวจความลาชาบริเวณทางแยก
บริษัทที่ปรึกษาไดทําการสํารวจความลาชา (Delay) บริเวณทางแยก โดยทําการบันทึกระยะเวลาทั้งหมด
ที่รถจะตองหยุดรอสัญญาณไฟในแตละทิศทางบริเวณทางแยก ผลการสํารวจไดแสดงไวใน ภาคผนวก ช
โดยจะนํามาใชวิเคราะหหาคาระดับการใหบริการ (Level of Service ) ของทางแยกชิดลม และ
ราชประสงคตอไป
ในการหาคาระดับการใหบริการ จะอางอิงจาก The highway Capacity Manual โดยมีการกําหนดตัว
อักษรแทนระดับการใหบริการดังนี้
•

•

•

•

•

•

ระดับการใหบริการ A หมายถึง การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใชความเร็วระดับใดก็ไดและจะมี
การแซงมาก ผูขับขี่จะเดินทางไดสะดวกรวดเร็วโดยไมมีผลกระทบจากรถคันอื่น
ระดับการใหบริการ B หมายถึง การไหลคงที่ และสามารถเลือกใชความเร็วที่ตองการได แตอาจจะ
ไมมีความคลองตัวในการแซงรถที่อยูในเสนทางเดียวกัน
ระดับการใหบริการ C หมายถึง การไหลคงที่ แตผูขับขี่จะไดรับผลกระทบจากรถคันอื่นๆ ในการ
เลือกใชความเร็ว การแซงตองใชความระมัดระวัง
ระดับการใหบริการ D หมายถึง การไหลที่มีความหนาแนนแตมีความคงที่ ความเร็วรถและความ
คลองตัวในการแซงถูกจํากัด การที่ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเล็กนอยจะเปนเหตุใหเกิดปญหาการจราจร
ในระดับหนึ่ง
ระดับการใหบริการ E หมายถึง การไหลที่ใกลเคียง หรืออยูในสภาพวิกฤติ ความเร็วรถทุกคันจะลด
ลง แตยังคงแลนดวยความเร็วสม่ําเสมอ การแซงเปนไปดวยความยากลําบาก การจราจรที่หนาแนน
และความสับสนจากผูขับขี่จะทําใหเกิดการติดขัดของการจราจร
ระดับการใหบริการ F หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นเมื่อการจราจรเปนกลุมจนเกินปริมาณที่จะสามารถ
ไหลได โดยที่รถเรียงตัวกันในรูปของแถวและเคลื่อนที่เปนชวงๆ ทั้งนี้ รถแตละคันตองหยุดสนิท
เปนเวลานานกอนที่จะผานทางแยกได (ชวงเวลาเฉลี่ยที่รถตองหยุดสนิทมากกวา 60 วินาทีตอคัน)
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ตารางที่ 3.3จ แสดงความลาชาและระดับการใหบริการบริเวณทางแยกชิดลม และราชประสงคในชวง
วันทํางาน และวันหยุด ซึ่งจะเห็นไดวา บริเวณทางแยกดังกลาวมีปญหาการจราจรติดขัดมากในทุก
ทิศทางในชวงวันทํางาน แตมีสภาพการจราจรคอนขางคลองตัวในชวงวันหยุด
ตารางที่ 3.3จ

ความลาชาและระดับการใหบริการบริเวณทางแยกราชประสงค
ทางแยกชิดลม

ทิศทางมุงหนาถนนพระรามที่ 1 (สยามสแควร)
วันทํางาน

ความลาชาเฉลี่ย
(วินาที)
ระดับการใหบริการ

วันหยุด

วันทํางาน

วันหยุด

65.49

17.69

99.51

14.11

F

C

F

B

ทางแยกราชประสงค ทิศทางมุงหนาถนนพระรามที่ 1 (สยามสแควร)
วันทํางาน
ความลาชาเฉลี่ย
(วินาที)
ระดับการใหบริการ

ทิศทางมุงหนาถนนหลังสวน (สวนลุมพินี)

วันหยุด

ทิศทางมุงหนาถนนราชปรารภ (ประตูน้ํา)
วันทํางาน

วันหยุด

65.96

15.86

56.65

11.36

F

C

F

B

เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางคาความจุและระดับการใหบริการ พบวา ทางแยกชิดลม และ
ราชประสงคมีปญหาการจราจรติดขัด สงผลใหปริมาณการรถที่สามารถผานทางแยกไดมีนอย จึงทําให
คา V/C Ratio ของทางแยกมีคานอยกวา 1 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ระดับการใหบริการบริเวณทางแยกมี
นัยสําคัญตอการวิเคราะหผลกระทบดานการจราจรมากกวาคาความจุ
(2) ทางดวน
นอกจากเสนทางโครงขายถนนดังกลาวแลว การเดินทางไป-มาระหวางพื้นที่ศกึ ษากับพื้นที่ภายนอก ยัง
อาจใชทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนขั้นที่ 1) ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับทางพิเศษสายอื่นอีก 4
สาย ซึ่งไดแก ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนขั้นที่ 2) ทางพิเศษฉลองรัช (ทางดวนสายรามอินทราอาจณรงค) ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางดวนสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวนสาย
บางปะอิน-ปากเกร็ด) ในบริเวณพื้นที่ศึกษา มีจุดที่สามารถขึ้น-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานครไดหลายแหง
แตจุดที่อยูใกลกบั พื้นที่โครงการมากที่สุด ไดแก ดานสุขุมวิท ดานเพชรบุรี และดานพระรามสี่ 1-2
(3) รถไฟฟาบีทีเอส
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (หรือ รถไฟฟาบีทีเอส) เปนระบบรถไฟฟามาตรฐาน ที่ขับเคลื่อน
ดวยมอเตอรไฟฟาวิ่งบนรางคูยกระดับแยกทิศทางไปและกลับ สามารถใหบริการผูโดยสารไดมากกวา
50 000 คนตอชั่วโมงตอทิศทาง โดยสามารถขนผูโดยสารไดสูงสุดถึงขบวนละ 1000 คน จึงชวยบรรเทา
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปนทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพของ
ประชาชน
อีอารเอ็ม สยาม
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ปจจุบันรถไฟฟาบีทีเอส แบงการใหบริการออกเปน 2 เสนทาง รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 23.5
กิโลเมตร ซึ่งประกอบดวย
•

•

สายที่หนึ่ง (สายสุขุมวิท) หรือ รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 – เริ่มจาก
บริเวณสุขุมวิท 81 ไปสิ้นสุดบริเวณสวนจตุจักร ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีทั้งสิ้น 17 สถานี
(รวมสถานีรวมสําหรับเปลี่ยนสายบนถนนพระรามที่ 1)
สายที่สอง (สายสีลม) หรือ รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 2 – เริ่มจากสนาม
กีฬาแหงชาติ ถึงสะพานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีทั้งสิ้น 7
สถานี (รวมสถานีรวม)

นอกจากนี้ รถไฟฟาบีทีเอสยังมีโครงการที่จะขยายสวนตอเสนทางอีก 3 เสนทาง ซึ่งไดแก
•
•
•

จากสถานีสะพานตากสินถึงแยกถนนตากสิน ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร
จากสถานีออนนุชถึงสําโรง ระยะทางประมาณ 8.9 กิโลเมตร
จากสถานีชองนนทรีถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร

สถานีรถไฟฟาบีทีเอสที่อยูใกลกับพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ สถานีรถไฟฟาชิดลม ซึ่งอยูบนถนน
เพลินจิต หางจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 120 เมตร ทางดานทิศเหนือของพื้นที่โครงการ
โดยเสนทางรถไฟฟาที่ผานบริเวณพื้นที่โครงการเปนเสนทางสายสุขุมวิท
(4) รถไฟฟาใตดิน
โครงการรถไฟฟามหานครหรือโครงการรถไฟฟาใตดิน เปนอีกโครงการหนึ่งที่จะชวยใหการคมนาคม
ขนสงภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โครงการรถไฟฟาใตดิน
มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 80.0 กิโลเมตร ซึ่งประกอบดวย 4 โครงการ คือ
•
•
•
•

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระยะทาง 20.0 กิโลเมตร
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค ระยะทาง 13.8 กิโลเมตร
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงบางซื่อ-สะพานพระนั่งเกลา ระยะทาง 11.6 กิโลเมตร
โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางกะป-ราษฎรบูรณะ ระยะทาง 34.6 กิโลเมตร

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เปนโครงการรถไฟฟาใตดินสายแรก ซึ่งสามารถให
บริการผูโดยสารไดมากกวา 50 000 คนตอชั่วโมงตอทิศทาง จากการศึกษาของบรรษัทเงินทุนอุตสาห
กรรมแหงประเทศไทย ไดประมาณการไววา ในป 2546 ซึ่งเปนปที่เปดดําเนินการ จะมีจํานวนผูใชบริการ
ประมาณ 246 000 คนตอวัน ทั้งนี้ สถานีที่ใกลกับพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ สถานีศาลาแดง
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3.3.7.2

การคมนาคมทางน้ํา
เสนทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญที่อยูใกลกับพื้นที่โครงการ คือ คลองแสนแสบ ซึ่งอยูหางจากที่ตั้งโครง
การไปทางทิศเหนือประมาณ 0.5 กิโลเมตร การใหบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบดําเนินการโดย
เอกชน โดยใหบริการรับสงผูโดยสารจากทาวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะป ถึงทาผานฟาลีลาศ

3.3.8

การใชประโยชนที่ดิน

3.3.8.1

การใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
จากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ.2542) โครงการรอยัล มณียา
ทาวเวอร ตั้งอยูในบริเวณหมายเลข 4.31 (พื้นที่สีแดง) (รูปที่ 3.3ฏ) ซึ่งพื้นที่ดังกลาวไดถูกกําหนดใหเปน
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ และการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไม
เกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ยังไดถูกกําหนดหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังตอไปนี้
• โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานบางประเภทที่ไดกําหนดไวตาม
กฎกระทรวงดังกลาว โดยจะมีพื้นที่ที่ใชประกอบการไดไมเกิน 100 ตารางเมตร และไมกอเหตุ
รําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
• สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียม
เหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ
• สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขาย ที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
• เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา
• สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสรางแทน
ฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
• ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
• กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการจาก
กรุงเทพมหานคร
• ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

3-30

3.3.8.2

การใชประโยชนที่ดินในเขตปทุมวัน
จากขอมูลการสํารวจการใชที่ดินในเขตปทุมวัน ซึ่งจัดทําโดยสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง (มีนาคม 2544) พบวา การใชที่ดินเพื่อสาธารณูปการมีมากที่สุด คือรอยละ 24.83 ของ
พื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือการใชที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม (รอยละ 12.41) สําหรับการใชที่ดินเพื่อการ
พักอาศัย และสถาบันราชการ พบในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 11) รายละเอียดสัดสวนการใชที่ดิน
ในพื้นที่เขตปทุมวัน ไดแสดงไวใน ตารางที่ 3.3ฉ และ รูปที่ 3.3ฐ

ตารางที่ 3.3ฉ

การใชที่ดินในเขตปทุมวัน
ประเภทของการใชที่ดิน
สาธารณูปการ

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัย

สถานที่ราชการ
การใชที่ดินแบบผสม (ที่อยูอาศัย
และพาณิชยกรรม)
อุตสาหกรรม

นันทนาการ
อื่นๆ (ถนน ลําคลอง ทางรถไฟ
ที่วางไมใชประโยชน)

พื้นที่ (รอยละ) บริเวณที่มีการใชประโยชนที่ดิน
24.83 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย และวิทยาเขตปทุมวัน
12.41 ยานราชประสงค สยามสแควร
11.96 • อาคารชุดพักอาศัย พบบริเวณ ซอยโปโล ซอยหลังสวน ซอย
รวมฤดี ซอยมหาดเล็กหลวง
•
ตึกแถว พบบริเวณใกลกับสถานีรถไฟหัวลําโพง
11.26 สํานักงานตํารวจแหงชาติ การไฟฟานครหลวง สถานฑูต
5.52 ยานเจริญผล บรรทัดทอง เชียงกง
0.91 ริมคลองแสนแสบ (โกดังและคลังสินคา) และบริเวณใกลกับสถานี
รถไฟหัวลําโพง (โรงกลึง โรงพิมพ และอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร)
7.36 สวนลุมพินี และสนามกีฬาแหงชาติ
25.75

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) 2544

3.3.8.3

การใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการตั้งอยูในยานราชประสงค ซึ่งเปนยานการคาที่สําคัญและตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีการใชประโยชนสวนใหญเพื่อการพาณิชยกรรม ประกอบดวยศูนยการคา และหางสรรพสินคา
(เชนอัมรินทรพลาซา เกสรพลาซา เพนนินซูลาพลาซา เวิรลเทรดเซนเตอร บิ้กซี นารายณภัณฑ) โรงแรม
(เชน แกรน ไฮแอท เอราวัณ, รีเจนท, เลอ เมอริเดียน) และอาคารสํานักงาน (เชน อัมรินทรพลาซา
เพรสซิเดนทาวเวอร) นอกจากนั้นยังมีการใชประโยชนเพื่อการพักอาศัย และเปนที่ตั้งของสถานที่
ราชการตางๆ (เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ โรงพยาบาลตํารวจ การไฟฟานครหลวง องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย สํานักงานเพลินจิต)
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เมื่อพิจารณาการใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ พบวา
•

•
•
•

บริเวณดานทิศเหนือของพื้นที่โครงการ อยูติดกับถนนเพลินจิต และสถานีรถไฟฟาชิดลม ถัดออก
ไปเปนการไฟฟานครหลวง รานคา และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย สํานักงานเพลินจิต
บริเวณดานทิศใตของพื้นที่โครงการ อยูติดกับโครงการเดอะ รอยัลราชดําริ
บริเวณดานทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ อยูติดกับโรงเรียนมารแตร เดอี วิทยาลัย
บริเวณดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ อยูติดกับศูนยการคาอัมรินทร พลาซา และโรงแรม
แกรนด ไฮแอท เอราวัณ

3.4

คุณคาตอคุณภาพชีวิต

3.4.1

สภาพเศรษฐกิจสังคม
การศึกษาทางดานเศรษฐกิจสังคม สวนใหญใชขอมูลทุติยภูมิของเขตปทุมวัน ซึ่งไดมาจากหนวยงาน
ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ และการสํารวจทัศนคติของประชาชนในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ

3.4.1.1

ประชากร
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตปทุมวัน แสดงใน ตารางที่ 3.4ก

ตารางที่ 3.4ก

ขอมูลประชากรในเขตปทุมวันในป พ.ศ.2545
กุมภาพันธ 2546
ประชากรทั้งหมด (คน)
ประชากรชาย (คน)
ประชากรหญิง (คน)
พื้นที่ (ตร.กม.)
จํานวนบาน (บาน)

98 524
48 644
49 880
8.369
24 559

ที่มา : สํานักงานเขตปทุมวัน 2546

3.4.1.2

การสํารวจทัศนคติของประชาชน
บริษัทที่ปรึกษาไดทําการสํารวจทัศนคติของประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการโดยใช
แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสํารวจ ดังนี้
1) การกําหนดพื้นที่ศึกษา
เมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งของโครงการ และการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พบวา
โครงการตั้งอยูในยานราชประสงค ซึ่งเปนยานธุรกิจที่สําคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร การใชประโยชน
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ที่ดินบริเวณพื้นที่ดังกลาว เปนไปเพื่อการพาณิชยกรรมและการพักอาศัยเปนสวนใหญ ดังนั้น บริษัทที่
ปรึกษาจึงไดกําหนดพื้นที่ศึกษาในการสํารวจทัศนคติของผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
กอสรางโครงการ ใหจํากัดอยูภายในรัศมี 500 เมตรจากพื้นที่โครงการ
2) การกําหนดกลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง
จากการทบทวนแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินมาตราสวน 1 : 4,000 ซึ่งจัดทําโดยกองสํารวจและ
แผนที่ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2546) และการสํารวจภาคสนาม พบวา อาคารและครัวเรือนที่ตั้ง
อยูภายในรัศมี 500 เมตรจากพื้นที่โครงการมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 330-350 อาคาร และ/หรือครัวเรือน
(รายละเอียดแสดงใน รูปที่ 3.4ก) โดยสามารถแบงกลุมประเภทการใชประโยชนของอาคารไดเปน 6
กลุมใหญๆ ไดแก อาคารสํานักงาน อาคารพักอาศัย หางสรรพสินคา โรงแรม สถานที่ราชการ (รวม
โรงเรียนและโรงพยาบาล) และบานเรือนประชาชน
การกําหนดกลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง ไดพิจารณาใหครอบคลุมประเภทการใชประโยชนของ
อาคารหลักดังกลาว โดยทําการสํารวจทัศนคติครอบคลุมจํานวนอาคาร และ/หรือครัวเรือนรวมทั้งสิ้น
35 อาคาร และ/หรือครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนอาคาร และ/หรือครัวเรือนทั้งหมดที่ตั้ง
อยูภายในรัศมี 500 เมตรจากพื้นที่โครงการ เพื่อเปนตัวแทนของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ
ทั้งนี้ ผูศึกษาไดใหความสําคัญกับอาคารที่อยูขางเคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด เนื่องจากอาคารดังกลาว
อาจเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกอสรางและดําเนินการโครงการ รายชื่ออาคารที่ทางบริษัท
ที่ปรึกษาไดทําการสอบถามทัศนคติ มีดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนมาแตร เดอี วิทยาลัย
ศูนยการคาอัมรินทรพลาซา
อาคารมณียาเซ็นเตอร
โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ
มิตรกร แมนชั่น
อาคารโกลเดน เพลส
สถานีรถไฟฟาชิดลม
สถานีรถไฟฟาราชดําริ
รอยัล เพลส คอนโดมิเนียม 1
รอยัล เพลส คอนโดมิเนียม 2
พารคเลน แมนชั่น
โรงพยาบาลตํารวจ
ศูนยการคาเกสร พลาซา
ศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรลพลาซา
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•
•
•
•
•
•
•

หางสรรพสินคาเซ็นทรัลชิดลม
การไฟฟานครหลวง
สํานักงานบริการโทรศัพทเพลินจิต
อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร
อาคารเพลินจิตทาวเวอร
อาคารเพรสซิเดนท ทาวเวอร
ครัวเรือนที่ตั้งอยูภายในซอยมหาดเล็กหลวง 1 และซอยหลังสวน รวมทั้งสิ้น 13 ครัวเรือน

ในการสํารวจทัศนคติ เนื่องจากอาคาร และ/หรือครัวเรือนดังกลาวมีความแตกตางกันในดานการใช
ประโยชนพื้นที่ ดังนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งจํานวนตัวอยางที่เหมาะสมและครอบคลุมถึงผูที่อาจไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการกอสรางและดําเนินการโครงการ ทางบริษัทที่ปรึกษาจึงไดกําหนดกลุม
เปาหมายของการสํารวจทัศนคติในครั้งนี้ โดยคํานึงถึงผูพักอาศัย และ/หรือ ผูมาใชบริการในอาคาร
และ/หรือครัวเรือนดังกลาวเปนหลัก
กลุมเปาหมายของการสํารวจทัศนคติประกอบดวย
•
•

•
•
•
•
•
•

เจาของบานพักอาศัยแตละครัวเรือน
ผูจัดการฝายอาคารของอาคารพักอาศัยรวม อาคารสํานักงาน โรงแรม ศูนยการคา
และหางสรรพสินคา
ผูพักอาศัยในอาคารพักอาศัยรวม
อาจารยใหญ ครูและนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนมาแตร เดอี วิทยาลัย
ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนมาแตร เดอี วิทยาลัย
รานคาตางๆ ภายในอาคารศูนยการคา และสถานีรถไฟฟา
ขาราชการ และพนักงานบริษัท ที่ทํางานประจําภายในหนวยงานราชการและอาคารสํานักงาน
ผูมาจับจายใชสอยในหางสรรพสินคา

3) วิธีการสํารวจทัศนคติ
การสํารวจทัศนคติดังกลาวเปนไปในลักษณะการสัมภาษณซักถามความคิดเห็น และบันทึกขอมูลลงใน
แบบสอบถาม (ตัวอยางแบบสอบถามแสดงไวใน ภาคผนวก ซ-1) โดยครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
•
•
•

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม/กิจการ
ทัศนคติที่มีตอสภาพแวดลอมในปจจุบันบริเวณยานราชประสงค
ทัศนคติที่มีตอการพัฒนาโครงการ
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4) ผลการสํารวจทัศนคติ
บริษัทที่ปรึกษาไดทําการสํารวจทัศนคติของประชาชนที่มีตอโครงการ 2 ครั้ง คือ ในชวงเดือนกรกฎาคม
2546 และวันที่ 20 มกราคม 2547 โดยมีจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 132 ตัวอยาง ผลการสํารวจไดสรุปไวใน
ภาคผนวก ซ-2 และมีรายละเอียดดังนี้
ก) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คือรอยละ 75 ชวงอายุประมาณ 21-30 ป รอยละ 39.4
รองลงมาอายุ 31-40 ป รอยละ 31.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 61.4) อยูในพื้นที่มาไมนาน
คือนอยกวา 5 ป และรอยละ 19.4 อยูในพื้นที่มานาน 5-10 ป
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60.6 อยูในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รองลงมาคือ
รอยละ 13.6 อยูในระดับมัธยมปที่ 6 หรือเทียบเทา สําหรับอาชีพ รอยละ 42.4 เปนพนักงานบริษัท
รองลงมามีอาชีพคาขายและรับจาง (รอยละ 10.6)
ข) ทัศนคติที่มีตอสภาพแวดลอมในปจจุบัน
ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาในชวง 5 ปที่ผานมา สภาพแวดลอมบริเวณยานราชประสงคมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในดานบวกและดานลบ การเปลี่ยนแปลงในดานบวก คือการเจริญเติบโตและพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ (รอยละ 40.2) สําหรับการเปลี่ยนแปลงในดานลบ ไดแก ปญหาการจราจรติดขัด (รอยละ 37.1)
และปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ปญหาสิ่งแวดลอมสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเปนการเปลี่ยน
แปลงในระดับที่ยอมรับได โดยปญหาสิ่งแวดลอมที่สรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูตอบแบบสอบ
ถามมากที่สุด คือ ปญหามลภาวะดานเสียงรบกวน (รอยละ 42.4) รองลงมา คือ ปญหาดานกลิ่น (รอยละ
38.6) การระบายน้ําและสุนทรียภาพและทัศนียภาพ (รอยละ 36.4) ปญหามลพิษทางอากาศ (รอยละ 35.6)
ตามลําดับ
นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนายานราชประสงคในดานตางๆ ดังนี้
•

•
•

•

การปรับปรุงทางเดินเทาใหสวยงาม เพื่อใหยานราชประสงคเปนถนนแหงการจับจายใชสอย
(Shopping Street) โดยสมบูรณ
การจัดใหมีการปลูกตนไมบริเวณทางเดินเทา เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อาคารตางๆ ในยานราชประสงคควรรวมมือกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อใหการพัฒนาดานยาน
ดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน
การกอสรางสะพานลอยบริเวณทางแยกราชประสงค เพื่อลดอุบัติเหตุ

อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

3-35

ค) ทัศนคติที่มีตอการพัฒนาโครงการ
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 87.1 ไมทราบมากอนวาจะมีการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถาม
ที่ทราบวาจะมีการพัฒนาโครงการโดยสวนใหญระบุวาทราบขอมูลมาจากเพื่อนรวมงาน ผูตอบแบบ
สอบถามรอยละ 50.8 มีความเห็นวาการพัฒนาโครงการจะสงผลดีตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของยาน
ราชประสงค เนื่องจากเปนการดึงดูดใหมีกําลังซื้อเขามาจับจายใชสอยในยานราชประสงคเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมทั้ง
ในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ โดยในชวงระยะกอสรางนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความกังวลวาจะไดรับผลกระทบดานเสียงรบกวนมากที่สุด (รอยละ 63.6) รองลงมาคือ ผลกระทบดาน
ฝุนละอองและการคมนาคม ในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 56) สําหรับผลกระทบดานอื่นๆ ไดแก
ขยะมูลฝอย กลิ่นเหม็น ทัศนียภาพ รวมถึงผลกระทบดานความปลอดภัย เชน การรวงหลนของเศษวัสดุ
กอสราง ปญหาการลักขโมย และพฤติกรรมคนงานกอสราง เปนตน
สวนในชวงระยะดําเนินการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวา การพัฒนาโครงการจะสงผลดี
ตอสภาพเศรษฐกิจ (รอยละ 50.8) อยางไรก็ตาม ในดานผลกระทบทางลบสวนใหญมีความกังวลวาจะได
รับผลกระทบจากปริมาณการจราจร (รอยละ 50) และปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น (รอยละ 33.3)
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ผลกระทบดานน้ําเสีย (รอยละ 28) รวมถึงคุณภาพอากาศและเสียงรบกวนที่
เพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลกระทบตอเนื่องจากปญหาดานการจราจร (รอยละ 27.3 และ 26.5 ตามลําดับ) สําหรับ
ผลกระทบดานอื่นๆ ไดแก กลิ่นเหม็น ผลกระทบดานทัศนียภาพและการบดบังแสง เปนตน
ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะวาเจาของโครงการควรจัดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ดังตอไปนี้
ระยะกอสราง
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ดําเนินการกอสราง โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนดใหมีการดําเนินการกอสรางเฉพาะในชวงกลางวันเทานั้น
ควรมีการติดตั้งรั้วชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกอสราง
ควรมีการติดตั้งอุปกรณปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละออง และการรวงหลนของเศษวัสดุ
จากการกอสราง
แจงใหอาคารขางเคียงทราบถึงกําหนดการในการกอสราง
ควรเลือกใชอุปกรณ/วิธีปฏิบัติงานที่ไมกอใหเกิดเสียงดัง และไมเปนแหลงกําเนิดสารมลพิษ
ควรเลือกใชวัสดุกอสรางชนิดที่ลดการสะทอนของแสง
จัดใหมีการควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานกอสรางไมใหกอความเดือดรอนรําคาญตออาคารขางเคียง
จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน ทั้งนี้เจาหนาที่จะตองมีอํานาจตัดสินใจระงับ
กิจกรรมอันกอใหเกิดความเดือดรอนดังกลาวไดอยางทันทวงที
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•

•

ควรจัดวางตําแหนงที่ตั้งของหองพักขยะ และระบบบําบัดน้ําเสียใหอยูหางจากพื้นที่ออนไหวตอผล
กระทบ ไดแก โรงเรียน และอาคารพักอาศัย
จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางอยางสม่ําเสมอ

ระยะดําเนินการ
ควรจัดใหมีการจัดการดานการจราจรภายในโครงการอยางเหมาะสม
• หมั่นตรวจสอบอุปกรณระงับเหตุเพลิงไหมอยางสม่ําเสมอ
โดยสรุป จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับการพัฒนา
โครงการ (รอยละ 53.8) โดยมีความเห็นวาโครงการนาจะสงผลดานบวก กลาวคือ มีสวนชวยสงเสริม
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของยานราชประสงค อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 27.3 มีความ
เห็นวาการพัฒนาโครงการไมนาจะสงผลใดๆ ตอยานราชประสงค
•

3.4.2

สาธารณสุข
สถานพยาบาลของรัฐที่ตั้งอยูในเขตปทุมวัน ประกอบดวย โรงพยาบาล 2 แหง ไดแก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ และโรงพยาบาลตํารวจ และศูนยบริการสาธารณสุข 2 แหง ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข 5
จุฬาลงกรณ และศูนยบริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ความสามารถในการรองรับผูปวยของสถานพยาบาล
ดังกลาวไดแสดงไวใน ตารางที่ 3.4ข

ตารางที่ 3.4ข

จํานวนเตียงและบุคลากรทางการแพทยของสถานบริการดานสาธารณสุขในเขตปทุมวัน
สถานพยาบาล

จํานวนเตียง

จํานวนบุคลากร
แพทย

พยาบาล

รพ. จุฬาลงกรณ

1480

สังกัดสภากาชาดไทย 57 คน
และสังกัดคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกวา 100
คน

1557 คน

รพ. ตํารวจ

800

123 คน และ ทันตแพทย 5 คน

896 คน

ศูนยบริการสาธารณสุข 5

-*

1 คน

8 คน

ศูนยบริการสาธารณสุข 16

-*

1 คน

9 คน

หมายเหตุ * รับเฉพาะผูปวยนอก

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ศึกษายังมีโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแหง ไดแก โรงพยาบาลจงจินต
โรงพยาบาลบางกอกเนสซิ่งโฮม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โรงพยาบาล
พญาไท โรงพยาบาลเดชา โรงพยาบาลหัวเฉียว เปนตน ซึ่งสามารถรองรับและใหบริการตรวจรักษา
ผูปวยไดอยางเพียงพอ
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3.4.3

ความปลอดภัย
พื้นที่เขตปทุมวันและใกลเคียงมีสถานีตํารวจนครบาลหลายแหง โดยสถานีตํารวจนครบาลที่อยูใกลกับ
พื้นที่โครงการ มี 4 แหง คือ สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี สถานีตํารวจ
นครบาลพญาไท และสถานีตํารวจนครบาลบางรัก รวมทั้งที่ตั้งโครงการซึ่งอยูใกลกับสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ทําใหไมเกิดปญหาในการใหบริการดานความปลอดภัย

3.4.4

สุนทรียภาพ
ในเขตปทุมวันมีสถานที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมทั้งแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และพื้นที่สันทนาการหลายแหง ดังแสดงใน ตารางที่ 3.4ง

ตารางที่3.4ง

แหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรภายในพื้นที่ศึกษา
สถานที่

ความสําคัญ

ทิศทางและระยะหางจาก
พื้นที่โครงการ

ศาลทาวมหาพรหม

เปนที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไป องคทาว
มหาพรหมปนโดยนายจิตร พิมพโกวิท ชางกอง
หัตถศิลป กรมศิลปากร และอัญเชิญมาประดิษฐาน
บริเวณดานหนาของโรงแรมเอราวัณ (ปจจุบันคือ
โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ) เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2499

หางจากที่ตั้งโครงการไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 100 เมตร

วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร

เปนวัดที่สรางขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
หางจากที่ตั้งโครงการไปทาง
จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ปจจุบันเปนอารามหลวง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระราชสรีรางคาร และ
ประมาณ 400 เมตร
พระอัฐิของพระเจาอยูหัวและพระราชวงศหลายพระองค
ไดแก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี เปนตน

พระตําหนักวังสระปทุม

สรางขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา, หางจากที่ตั้งโครงการไปทาง
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เพื่อเปนที่ประทับระหวางการเสด็จ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประภาสในยามวางจากพระราชกรณียกิจ ตอมาไดถูกใช ประมาณ 1 กิโลเมตร
เปนที่ประทับของเจานายหลายพระองค รวมทั้งเปน
สถานที่อภิเษกสมรสระหวางสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีและสมเด็จพระบรมราชชนก และเปน
ที่ประทับของทั้งสองพระองคจนตลอดพระชนชีพ
ปจจุบันใชเปนที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สถานที่

ความสําคัญ

ทิศทางและระยะหางจาก
พื้นที่โครงการ

สวนลุมพินี

สวนลุมพินี เปนสวนสาธารณะขนาดใหญแหงแรกของ หางจากที่ตั้งโครงการไปทาง
ประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร ภายในสวนลุมพินี ทิศใตประมาณ 1 กิโลเมตร
มีสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน เกาะลอย ศาลา
แปดเหลี่ยม สนามโฮวปา เวทีกลางแจง เวทีลีลาศ และ
หองสมุดประชาชน มีบริการนั่งเรือเลนในสระดาน
หอนาฬิกาและเกาะลอย ในปจจุบันสวนลุมพินีไดใช
ประโยชนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานที่ออก
กําลังกายของประชาชน รวมทั้งเปนที่สาธารณะสําหรับ
ประกอบกิจกรรมประชาคมตางๆ
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4

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจะแบงเปนประเด็นหลักๆ 4 ประเด็น ตามที่ไดเสนอไวใน บทที่ 3
สภาพแวดลอมในปจจุบัน ดังนี้
•
•
•
•

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
คุณคาตอคุณภาพชีวิต

การประเมินในสวนนี้จะสัมพันธกับขอมูลรายละเอียดโครงการและสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน ซึ่งได
เสนอไวใน บทที่ 2 และ 3 ทั้งนี้ ผลกระทบจะครอบคลุมถึงระยะกอสรางและระยะดําเนินการของ
โครงการ โดยจะแบงผลกระทบเปน 3 ระดับ ดังนี้
•

•

•

ระดับต่ํา หมายถึง โครงการจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือชุมชน หรืออาจสงผลกระทบใน
ระดับต่ํา ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม
ระดับปานกลาง หมายถึง โครงการอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือชุมชน แตจะเปนผลกระทบ
ที่อยูในระดับที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม โครงการจะมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบ เพื่อลด
ผลกระทบดังกลาวใหอยูในระดับต่ํา
ระดับสูง หมายถึง โครงการอาจสงผลกระทบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ซึ่งทําใหโครงการ
ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันและลดผลกระทบ และตองเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นในการ
ดําเนินการ เพื่อลดผลกระทบดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได

4.1

ทรัพยากรทางกายภาพ

4.1.1

สภาพภูมิประเทศ
ระยะกอสราง
เนื่องจากโครงการตั้งอยูบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว แตเดิมพื้นที่ดังกลาวมีการใชประโยชนเปนบานพัก
ของ คุณหญิง มณี สิริวรสาร ผูลวงลับ และครอบครัวของทาน โดยมีบางสวนเปนพื้นที่จอดรถ และที่พัก
ขยะ ของอาคารมณียา เซ็นเตอร ซึ่งพื้นที่โดยสวนใหญมีสภาพเปนพื้นลาดเทคอนกรีต คาดวากิจกรรม
การกอสรางโครงการจะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความลาดชัน และสภาพพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพเดิมในปจจุบันมากนัก ดังนั้น ผลกระทบตอสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียงจึง
อยูในระดับต่ํา
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ระยะดําเนินการ
4.1.2

การเกิดแผนดินไหว
ระยะกอสรางและดําเนินการ
จากขอมูลสถิติการเกิดแผนดินไหวระหวางป พ.ศ.2521 - 2546 ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบวา เหตุการณ
แผนดินไหวที่รูสึกไดบนอาคารสูงของกรุงเทพมหานคร 2 ครั้งลาสุด คือ
•

•

วันที่ 22 มกราคม 2546 มีศูนยกลางอยูบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยวัดขนาดแรง
สั่นสะเทือนได 7 ตามมาตราริคเตอร ซึ่งจัดวามีความรุนแรงอยูในอันดับที่ IX-X ซึ่งหมายถึงวา
สิ่งกอสรางที่อยูในรัศมี 400 กิโลเมตร จากศูนยกลางแผนดินไหว จะไดรับความเสียหาย
วันที่ 22 กันยายน 2546 มีศูนยกลางอยูในประเทศพมา โดยวัดขนาดแรงสั่นสะเทือนได 6.7 ตาม
มาตราริคเตอร ซึ่งจัดวามีความรุนแรงอยูในอันดับที่ VII-VIII ซึ่งหมายถึงวา สิ่งกอสรางที่อยูในรัศมี
200 กิโลเมตร จากศูนยกลางแผนดินไหว จะไดรับความเสียหายเล็กนอย

เนื่องจาก พื้นที่โครงการตั้งอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งไมใชศูนยกลางของการเกิดแผนดินไหว และมิได
จัดอยูในพื้นที่ซึ่งมีการควบคุมการออกแบบโครงสรางอาคารโดยใหคํานึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให
มีเสถียรภาพตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ตามที่ไดระบุไวใน กฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ.2540)
ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ.2522) ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอ
อาคารเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวจึงเกิดขึ้นไดนอย
4.1.3

คุณภาพอากาศ
ระยะกอสราง
ผลกระทบดานคุณภาพอากาศอาจเกิดขึ้นไดโดยมีสาเหตุจาก
•

•

ฝุนละออง จากกิจกรรมตางๆ ไดแก งานรื้อถอนอาคาร งานเจาะเสาเข็ม งานขุดเปดหนาดิน
งานกอสรางตัวอาคารและการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ โดยฝุนที่เกิดขึ้นจากการกอสรางมีขนาด
ใหญกวา 10-20 ไมครอนซึ่งจะตกลงในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ประกอบกิจกรรมดังกลาว
มลสาร/ไอเสีย ที่ปลอยออกจากเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางซึ่งสวนใหญเปนเครื่องยนตดีเซล และ
ยานพาหนะที่วิ่งเขา-ออกพื้นที่กอสราง
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ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ความถี่และ
ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม สภาพพื้นที่โครงการ ความเร็วและทิศทางลม และองคประกอบและ
ความชื้นของดิน เปนตน
จากการพิจารณาแหลงกําเนิดและปจจัยดังกลาวขางตน คาดวาการเกิดและการฟุงกระจายของฝุนจาก
กิจกรรมการกอสรางจะมีลักษณะดังนี้
•

•

เนื่องจากโครงการตั้งอยูบนพื้นที่คอนขางจํากัดและเปนพื้นที่อับลม โดยมีอาคารสูงลอมรอบ 3 ดาน
(อาคารมณียา เซ็นเตอรอยูทางดานทิศเหนือ ศูนยการคาอัมรินทรพลาซาอยูทางดานทิศตะวันตก
และโครงการรอยัลราชดําริซึ่งปจจุบันการกอสรางอาคารยังไมแลวเสร็จอยูทางดานทิศใต) ทําให
การฟุงกระจายของฝุนละอองและมลสารเกิดขึ้นในพื้นที่จํากัด และจะเกิดขึ้นชั่วคราวในชวงที่มีการ
กอสรางโครงการเทานั้น
กิจกรรมการกอสรางที่คาดวาจะกอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองมากที่สุด คือ กิจกรรมการ
รื้อถอนอาคาร และการกอสรางฐานราก (งานขุดเปดหนาดินและงานเจาะเสาเข็ม) ทั้งนี้
การประมาณการณปริมาณฝุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกลาว ไดอางอิงจากการศึกษาของ US EPA
โดยมีสมการที่ใชในการคํานวณดังนี้
C= Q
dwM

โดยที่ C
Q

=
=

d
w

=
=

M

=

ความเขมขนของฝุนละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
ปริมาณฝุนที่เกิดขึ้น ณ จุดกําเนิด (มิลลิกรัม/วินาที) ปริมาณฝุนจากกิจกรรม
การกอสรางจะเกิดขึ้นประมาณ 1.2 ตันตอเอเคอรตอเดือนที่มีการกอสราง
ความกวางของพื้นที่ในระยะทางตั้งฉากกับทิศทางลม (เมตร) (ใชคา 85.2 เมตร)
ความเร็วลม (เมตรตอวินาที) พิจารณาจากขอมูลสถิติในคาบ 30 ป ของ
สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร โดยมีความเร็วลมสูงสุด 4.7 นอต หรือ
2.42 เมตร/วินาที
Mixing Height ของอากาศ (ใชคาประมาณ 1000 เมตร)

จากการคํานวณโดยใชสมการขางตน อัตราการเกิดฝุนละอองจากกิจกรรมการรื้อถอนอาคารและ
การกอสรางฐานรากจะเทากับ 78.7 มิลลิกรัมตอวินาที หรือคิดเปนปริมาณฝุนละอองประมาณ
0.38 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เมื่อนําปริมาณฝุนที่เกิดขึ้นดังกลาวมารวมกับปริมาณฝุนละออง
สูงสุดจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการในปจจุบัน
(52 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) จะไดคาปริมาณฝุนละอองรวมประมาณ 52.38 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ซึ่งยังคงอยูภายในคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไว
ไมเกิน 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้กจิ กรรมการรื้อถอนอาคารและการกอสรางฐานราก
ของโครงการจะใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 8 เดือน
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•

สําหรับกิจกรรมการกอสรางสวนที่เหลือไดแก งานโครงสรางอาคาร งานติดตั้งระบบ และงาน
ตกแตงตัวอาคาร ทางโครงการจะจัดใหมีผาใบหรือวัสดุปองกันฝุนละอองปดลอมบริเวณตัวอาคาร
ในแตละชั้น โดยมีชองเปดไมเกิน 0.5 เมตร และผาใบปดลอมตลอดตัวอาคาร ซึ่งจะชวยลดปริมาณ
และการฟุงกระจายของฝุนละอองออกสูภายนอกพื้นที่โครงการ

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาผลกระทบจากฝุนละอองอันเนื่องมาจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ
จะเกิดขึ้นชั่วคราวในชวงที่มีการกอสรางโครงการเทานั้น ดังนั้น ผลกระทบดานคุณภาพอากาศบริเวณ
พื้นที่โครงการและใกลเคียงจะถือวาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบดังรายละเอียดที่แสดงไวในหัวขอที่ 5.1.1 อยางเครงครัด เพื่อลดผลกระทบ
ดานคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ระยะดําเนินการ
การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในระยะดําเนินการจะพิจารณาถึง 2 ประเด็นหลัก คือ
ผลกระทบดานมลภาวะทางอากาศ และผลกระทบดานกลิ่น
1) ผลกระทบดานมลภาวะทางอากาศ
โครงการมีรูปแบบเปนอาคารที่มีการใชสอยแบบผสมผสาน พื้นที่อาคารมีการใชประโยชนเปนที่พัก
อาศัย และพาณิชยกรรม (สํานักงาน และรานคา) แหลงกําเนิดที่อาจจะกอใหเกิดมลภาวะดานอากาศจึงมี
เพียงมลสารหรือไอเสียจากการจราจรภายในโครงการเทานั้น จึงคาดวาผลกระทบดังกลาวจะอยูในระดับ
ต่ํา
2) ผลกระทบดานกลิ่น
เนื่องจากระยะทางที่คอนขางจํากัดระหวางอาคารของโครงการกับอาคารขางเคียง การระบายอากาศจาก
ทออากาศของระบบระบายน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หองเก็บขยะ และหองครัว อาจสงผลกระทบดาน
กลิ่นตออาคารขางเคียงได หากมีการออกแบบไมเหมาะสม
สําหรับการระบายอากาศจากพื้นที่ดังกลาวของโครงการ ไดมีการออกแบบไวดังนี้
•

ติดตั้งทออากาศของระบบระบายน้ําเสีย บริเวณชั้นดาดฟาของอาคาร โดยใหมีความสูงกวาอาคาร
อยางนอย 0.5 เมตร เพื่อปองกันกลิ่นรบกวนเขามายังบริเวณชั้นพักอาศัยและอาคารขางเคียง
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•

ติดตั้งชองระบายอากาศของระบบบําบัดน้ําเสีย หองเก็บขยะ และหองครัวไวทางดานทิศตะวันตก
ของโครงการ ซึ่งอยูติดกับอาคารศูนยการคาอัมรินทรพลาซา ซึ่งตัวอาคารไมมีพื้นที่เปดรับลม และมี
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วบริเวณพื้นที่อาคาร

หากทางโครงการดําเนินการควบคุมการระบายอากาศดังกลาวอยางตอเนื่อง รวมทั้งตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบระบายอากาศใหอยูในสภาพดี และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว คาดวา
ผลกระทบดานกลิ่นที่เกิดขึ้นจะอยูในระดับต่ํา
4.1.4

เสียงและความสั่นสะเทือน
ระยะกอสราง
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการกอสรางโครงการอาจสงผลกระทบทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอ
อาคารขางเคียงได แหลงกําเนิดเสียงในชวงการกอสรางโดยสวนใหญเกิดจากการทํางานของเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในแตละขั้นตอนกอสราง อุปกรณที่จัดเปนแหลงกําเนิดเสียง และระดับเสียงที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากแตละอุปกรณดังกลาวไดสรุปไวใน ตารางที่ 4.1ก

ตารางที่ 4.1ก

ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสราง
อุปกรณกอสราง

ระดับเสียงที่ระยะหาง 50 ฟุตจากแหลงกําเนิดเสียง (dBA)

Champ Shell

89

Piling Rig

96

Backhoe

80

Jack Hammer

88

Concrete Bagger Mixer

85

Concrete Vibrator

76

Concrete Pump

82

Bar Bending Machine

80

Bar Cutting Machine

84

Welding Machine

81

Tower Crane

83

Passenger Hoist

85

Generator

81

Submersible Pump

76

Air Compressor

81

ที่มา : J.A.Reagan and C.A. Grant, ‘Special Report- Highway Construction Noise: Measurement, Prediction and
Mitigation’, US Department of Transportation, Federal Highway Administration, 1977
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พื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานเสียงรบกวนจากกิจกรรมการกอสรางของโครงการ ไดแก อาคาร
มณียาเซ็นเตอร, อาคารศูนยการคาอัมรินทรพลาซา, อาคารบริการของโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ,
โรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย และโครงการรอยัลราชดําริ ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่โครงการ ใน
จํานวนพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดังกลาว โรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย จัดเปนพื้นที่ออนไหวตอ
ผลกระทบ
ในการทํานายระดับเสียงรบกวนจากการกอสรางโครงการที่ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงตางๆ กัน จะ
ใชสูตรคํานวณเพื่อสรางเสนระดับเสียงเทากัน
⎛D⎞
⎛D⎞
Leq (equip) = E.L. + 10 log(U .F .) − 20 log⎜ ⎟ − 10G log⎜ ⎟
⎝ 50 ⎠
⎝ 50 ⎠

โดย Leq (equip) =
E.L.
=
G
=
D
U.F.

=
=

ระดับเสียงที่ผูรับไดยินซึ่งเปนผลมาจากการทํางานของเครื่องจักร
ระดับเสียงที่ระยะหาง 50 ฟุต จากแหลงกําเนิดเสียงแตละชนิด
คาคงที่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ โดยเลือกใชคา G = 0 (ดินแข็งและ
ไมมีการดูดซับเสียงโดยพื้นดิน)
ระยะทางจากแหลงกําเนิดเสียง
สัดสวนของเวลาที่ใชเครื่องจักร

การคํานวณแบงออกเปน 2 สวน คือ การคํานวณระดับเสียงที่ระยะ 1 เมตร (3.28 ฟุต) จากแหลงกําเนิด
เสียง และการคํานวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) โดยพิจารณาสัดสวนการเกิดเสียงจาก
จํานวนชั่วโมงการทํางานของอุปกรณหารดวยตอจํานวนชั่วโมงตอวัน (24 ชั่วโมง) ผลการคํานวณได
แสดงไวใน ตารางที่ 4.1ข สวนเสนระดับเสียงเทากันจากแหลงกําเนิดเสียงในระกอสราง ไดแสดงไวใน
รูปที่ 4.1ก-ค
ตารางที่ 4.1ข

ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสราง
อุปกรณกอสราง

ระดับเสียงที่ระยะหาง 1 เมตร

จํานวนชั่วโมงการทํางาน

Leq 24 hr ที่ระยะหาง 1เมตร

จากแหลงกําเนิดเสียง (dBA)

ตอวัน (ชั่วโมง)

จากแหลงกําเนิดเสียง (dBA)

Champ Shell

112.7

8

107.9

Piling Rig

119.7

8

114.9

Backhoe

103.7

8

98.9

Jack Hammer

111.7

8

106.9

Concrete Bagger Mixer

108.7

4

100.9

Concrete Vibrator

99.7

6

93.6

Concrete Pump

105.7

8

100.9

Bar Bending Machine

103.7

8

98.9
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Bar Cutting Machine

107.7

8

102.9

Welding Machine

104.7

6

98.6

Tower Crane

106.7

8

101.9

Passenger Hoist

108.7

8

103.9

Generator

104.7

8

99.9

Submersible Pump

99.7

4

91.9

Air Compressor

104.7

4

96.9

เมื่อพิจารณาเสนระดับเสียงเทากันบริเวณอาณาเขตโดยรอบพื้นที่โครงการ พบวา
•

•

ในขั้นตอนการรื้อถอนอาคารและการกอสรางฐานราก (รูปที่ 4.1ก) ระดับเสียงรบกวนบริเวณรั้ว
ของโครงการดานที่ติดกับอาคารมณียาเซ็นเตอร, อาคารศูนยการคาอัมรินทรพลาซา และโรงเรียน
มาแตรเดอี วิทยาลัย มีคาประมาณ 90 เดซิเบล (เอ) สวนระดับเสียงรบกวนภายในพื้นที่อาคาร/
โรงเรียนมีคาอยูในชวงระหวาง 75-90 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีคาเกินกวาคามาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ซึ่ง
กําหนดไวไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ)
ในขั้นตอนการกอสรางตัวอาคาร (รูปที่ 4.1ข-ค) ระดับเสียงรบกวนบริเวณรั้วของโครงการดานที่
ติดกับอาคารมณียาเซ็นเตอร และอาคารศูนยการคาอัมรินทรพลาซามีคาอยูในชวงระหวาง 75-85
เดซิเบล (เอ) สวนระดับเสียงรบกวน บริเวณรั้วดานที่ติดกับโรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย มีคาอยูใน
ชวงระหวาง 65-75 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีคาเกินกวาคามาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 70
เดซิเบล (เอ)

ในสวนของประเด็นดานความสั่นสะเทือนนั้น กิจกรรมที่คาดวาจะสงผลกระทบดังกลาวไดแก งาน
รื้อถอนอาคาร งานเจาะเสาเข็ม และงานฐานราก ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะเกิดขึ้นในชวงเริ่มตนของการ
กอสราง โดยจะแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 เดือน
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา กิจกรรมการกอสรางโครงการจะสงผลกระทบดานเสียงรบกวนตอ
อาคารขางเคียง โดยระดับเสียงที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันไปตามประเภทของเครื่องจักร/ อุปกรณกอสรางที่
ใชในแตละชวงเวลา สวนผลกระทบดานความสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นในชวงที่มีการเจาะเสาเข็มเทานั้น
อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นชั่วคราว ในชวงที่มีการกอสรางโครงการเทานั้น
ดังนั้น ผลกระทบดานเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนจึงถือวาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ผูรับเหมาจะ
ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่กําหนดไวในหัวขอที่ 5.1.2 อยางเครงครัด เพื่อ
ลดผลกระทบดานเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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รูปที่ 4.1ก

ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมการรื้อถอนอาคาร และการกอสรางฐานรากของอาคาร

มณียาเซ็นเตอร
อัมรินทรพลาซา
โรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย
โครงการรอยัลราชดําริ

เพนนินซูลา
พลาซา

รูปที่ 4.1ข

อาคารโกลเดน เพลส
มิตรกรแมนชั่น

ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมการกอสรางตัวอาคาร

มณียาเซ็นเตอร
อัมรินทรพลาซา
โรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย
โครงการรอยัลราชดําริ

เพนนินซูลา
พลาซา

อาคารโกลเดน เพลส
มิตรกรแมนชั่น
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รูปที่ 4.1ค

ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมการกอสรางตัวอาคาร

มณียาเซ็นเตอร
อัมรินทรพลาซา
โรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย

โครงการรอยัลราชดําริ

เพนนินซูลา
พลาซา

อาคารโกลเดน เพลส
มิตรกรแมนชั่น

ระยะดําเนินการ
โครงการมีรูปแบบเปนอาคารที่มีการใชสอยแบบผสมผสาน พื้นที่อาคารมีการใชประโยชนเปนที่พัก
อาศัย และพาณิชยกรรม (สํานักงาน และรานคา) ซึ่งกิจกรรมจากการดําเนินการของโครงการไมมี
กิจกรรมใดที่เปนแหลงกําเนิดหลักที่กอใหเกิดเสียงรบกวน จึงคาดวาผลกระทบทางดานเสียงตออาคาร
ขางเคียงจะอยูในระดับต่ํา
4.1.5

น้ําผิวดิน
ระยะกอสราง
ในระยะกอสราง น้ําเสียที่เกิดขึ้นในระยะกอสราง ซึ่งสวนใหญเปนน้ําเสียจากการอุปโภคของคนงาน
กอสราง คาดวาจะมีปริมาณสูงสุดประมาณ 24 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีคาบีโอดีประมาณ 250 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ทางโครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียในระยะกอสราง โดยเปนระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดกับที่
(Onsite Wastewater Treatment System) ซึ่งสามารถรองรับน้ําเสียไดไมนอยกวา 24 ลูกบาศกเมตรตอวัน
และลดคาบีโอดีลงเหลือประมาณ 20 มิลลิกรัมตอลิตร
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เนื่องจากน้ําทิ้งของโครงการไมไดระบายลงสูคลองอรชร และคลองแสนแสบโดยตรง และเมื่อพิจารณา
ถึงลักษณะการใชประโยชนคลองดังกลาวในปจจุบัน ซึ่งใชประโยชนเปนแหลงระบายน้ําและรองรับ
น้ําทิ้งจากชุมชน ดังนั้น จึงคาดวาการระบายน้ําทิ้งของโครงการจะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลอง
ในระดับต่ํา
ระยะดําเนินการ
ในระยะดําเนินการ น้ําเสียจากโครงการจะเกิดขึ้นประมาณ 280 ลูกบาศกเมตร โดยเปนน้ําเสียที่ระบาย
จากเครื่องสุขภัณฑ หองน้ํา หองครัว และอุปกรณใชน้ําอื่นๆภายในอาคาร น้ําเสียดังกลาวมีคาบีโอดี 250
มิลลิกรัมตอลิตร และของแข็งแขวนลอย 200 มิลลิกรัมตอลิตร
ทางโครงการจะจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งเปนระบบตะกอนเรงแบบเติมอากาศ (Conventional
Activated Suldge) เพื่อรองรับและบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรมการดําเนินการโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจะมีคุณลักษณะเปนไปตาม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก โดยมีคาบีโอดีประมาณ 20 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณของแข็งแขวนลอยประมาณ 30
มิลลิกรัมตอลิตร กอนที่จะระบายลงสูบอหนวงน้ํา และสูบระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร กอนที่จะไหลลงสูคลองอรชรและคลองแสนแสบตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการใชประโยชนและคุณภาพน้ําในแหลงรองรับน้ําทิ้งจากโครงการ ไดแก คลอง
อรชร และคลองแสนแสบ พบวา คลองดังกลาวเปนแหลงระบายน้ําและรองรับน้ําทิ้งจากชุมชน เนื่องจาก
น้ําทิ้งจากโครงการไมไดระบายลงสูคลองดังกลาวโดยตรง แตจะระบายลงสูทอระบายน้ําสาธารณะกอน
โดยมีระยะหางจากจุดระบายน้ําทิ้งจากโครงการถึงคลองอรชรประมาณ 0.5 กิโลเมตร ดังนั้น จึงคาดวา
การระบายน้ําทิ้งของโครงการจะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลองในระดับต่ํา
4.1.6

น้ําใตดิน
ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ
เนื่องจากโครงการไมไดมีการใชน้ําใตดิน และพื้นที่โครงการทั้งหมด ไดมีการลาดเทคอนกรีตไวแลว
จึงไมคาดวาจะเกิดผลกระทบตอน้ําใตดิน ทั้งในดานการลดลงของปริมาณน้ําใตดิน การทรุดตัวของพื้นที่
และการปนเปอนน้ําใตดินแตอยางใด

อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

4-10

4.1.7

ทรัพยากรดิน
กิจกรรมการกอสรางอาจกอเกิดขึ้นตอทรัพยากรดินไดใน 2 ลักษณะ คือ ผลกระทบตอลักษณะดิน และ
ผลกระทบดานการทรุดตัวของดิน ซึ่งกิจกรรมการกอสรางที่คาดวาจะสงผลกระทบตอทรัพยากรดังกลาว
ไดแก งานปรับสภาพพื้นที่ และงานขุดเปดหนาดิน เปนตน
เนื่องจากโครงการจะทําการปรับสภาพพื้นที่โดยใชดินจากการขุดเปดหนาที่ภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้ง
จะมีการใชวัสดุค้ํายัน และเข็มพืด (Sheet pile) เพื่อปองกันการทรุดตัวของดินในบริเวณที่มีการขุดเปด
หนาดิน โดยเฉพาะบริเวณที่อยูใกลหรือติดกับรั้วของอาคารขางเคียง จึงคาดวากิจกรรมการกอสรางของ
โครงการจะไมสงผลกระทบตอลักษณะดินและการทรุดตัวของดิน ดังนั้น ผลกระทบตอทรัพยากร
ดังกลาวจึงอยูในระดับต่ํา
ระยะดําเนินการ
-

4.2

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

4.2.1

ระบบนิเวศในน้ํา
ระยะกอสรางและดําเนินการ
เนื่องจากทางโครงการไดจัดเตรียมใหมีระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรองรับน้ําเสียจากกิจกรรมโครงการ ทั้งใน
ระยะกอสราง และระยะดําเนินการไดอยางเพียงพอ และดําเนินการบําบัดจนมีคุณลักษณะตาม เปนไป
ตาม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ก กอนระบายลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ และ
ไหลลงสูคลองอรชรและคลองแสนแสบซึ่งเปนแหลงน้ําที่มีการใชประโยชนเพื่อรองรับน้ําทิ้งจากชุมชน
และไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น ผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้งของโครงการตอ
ระบบนิเวศนในคลองดังกลาวจึงคาดวาจะอยูในระดับต่ํา

4.2.2

ระบบนิเวศบนบก
ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ
เมื่อพิจารณาสภาพปจจุบันของพื้นที่โครงการ ซึ่งพื้นที่โดยสวนใหญมีสภาพเปนพื้นลาดเทคอนกรีต และ
เนื่องจากบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไดมีการพัฒนาเปนอยางมาก ไมมีสภาพนิเวศบนบกและปาไม
ตามธรรมชาติหลงเหลืออยู จึงคาดวากิจกรรมการกอสราง และดําเนินการโครงการจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอระบบนิเวศบนบกแตอยางใด
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4.3

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย

4.3.1

การใชน้ํา
ระยะกอสราง
การใชน้ําในชวงการกอสราง จะประกอบดวย สองสวนที่สําคัญ คือ การใชน้ําเพื่อการอุปโภคของคนงาน
กอสราง และการใชน้ําเพื่อกิจกรรมการกอสราง (เชน การผสมคอนกรีต การลางเครื่องมือ/อุปกรณ
กอสรางและพื้น เปนตน) โดยคาดวาจะมีปริมาณการใชน้ําเฉลี่ยประมาณ 40 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ในจํานวนนี้เปนปริมาณน้ําใชเพื่อการอุปโภคของคนงานกอสราง 30 ลูกบาศกเมตรตอวัน และน้ําใชใน
กิจกรรมการกอสราง 10 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ทางโครงการจะขอรับการบริการน้ําประปาจากการประปานครหลวงเพื่อใชในระยะกอสราง ทั้งนี้จาก
ขอมูลขีดความสามารถในการใหบริการของสํานักการประปาสาขาแมนศรี ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิด
ชอบในการใหบริการน้ําประปาในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ในเขตปทุมวัน พบวา สามารถจายน้ํา
ไดประมาณ 380 000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และผลิต-จายเพิ่มเติมไดอีกไมต่ํากวา 50 000 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน ดังนั้น หนวยงานดังกลาวจึงสามารถใหบริการจายน้ําใหกับทางโครงการไดอยางเพียงพอ และ
คาดวาการใชน้ําในชวงการกอสราง จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูใชน้ํารายอื่นๆ ที่อยูในบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการ
ระยะดําเนินการ
ทางโครงการจะดําเนินการขอรับการบริการน้ําประปาจากการประปานครหลวง เพื่อใชในระยะ
ดําเนินการ โดยจะทําการเชื่อมตอทอรับน้ําเขากับระบบทอสงน้ําประปาของการประปานครหลวง ที่อยู
บริเวณริมถนนเพลินจิต เพื่อรับน้ําเขาสูถังเก็บกักน้ําที่อยูบริเวณชั้นใตดิน LL0 ของอาคาร โดยคาดวาจะมี
ปริมาณการใชน้ําสําหรับกิจกรรมภายในอาคารทั้งสิ้น 310 ลูกบาศกเมตรตอวัน และการน้ําใชเพื่อการ
ดับเพลิง 240 ลูกบาศกเมตร
นอกจากนี้ โครงการไดจัดเตรียมถังเก็บกักน้ําไวโดยเฉพาะสําหรับแตละพื้นที่ใชประโยชนภายในอาคาร
เพื่อความสะดวกในการจายน้ําเขาสูอาคาร ถังเก็บกักน้ําดังกลาวไดรับการออกแบบใหสามารถสํารองน้ํา
ไวไดเพียงพอสําหรับความตองการใชน้ําสูงสุดของแตละพื้นที่ใชประโยชน
เนื่องจากปริมาณการใชน้ําของโครงการ ยังคงอยูขีดความสามารถที่สํานักการประปาสาขาแมนศรีจะ
จัดสรรน้ําใหไดอยางเพียงพอ ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน จึงคาดวาผลกระทบจากการใชน้ําในระยะ
ดําเนินการจะอยูในระดับต่ํา
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4.3.2

การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
ระยะกอสราง
น้ําเสียที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางโดยสวนใหญเปนน้ําเสียจากการอุปโภคของคนงานกอสราง โดยคาดวา
จะมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 24 ลูกบาศกเมตรตอวัน (รอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช) มีคา
บีโอดี 250 มิลลิกรัมตอลิตร สวนน้ําเสียจากกิจกรรมการกอสรางคาดวาจะมีปริมาณนอยมาก เนื่องจากจะ
นํามาใชในการฉีดพรมพื้นดินเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
น้ําเสียที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางจะถูกบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประกอบดวยบอดักไขมัน (Grease
Trap) และระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดกับที่ (Onsite Wastewater Treatment System) บอดักไขมันจะทํา
หนาที่กําจัดไขมันและน้ํามันที่ปนเปอนอยูในน้ําเสียจากอางลางมือและภาชนะ กอนที่น้ําเสียดังกลาวจะ
ถูกสงตอไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมกับน้ําเสียจากหองสุขา
สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดกับที่ที่เลือกใชจะสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางนอย 24 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน และสามารถลดคาบีโอดีในน้ําเสียลงไดรอยละ 92 โดยน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจะมีคาบีโอดี
ประมาณ 20 มิลลิกรัมตอลิตร กอนที่จะปลอยทิ้งลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ และระบายลงสูคลองอรชร
และคลองแสนแสบ ตามลําดับ
ระยะดําเนินการ
เมื่อโครงการเปดดําเนินการคาดวาจะมีน้ําเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 280 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งมาจาก
การคาดการณวาจะมีปริมาณน้ําเสียรอยละ 90 ของปริมาณน้ําใชตอวัน น้ําเสียดังกลาวจะมีคาบีโอดี และ
ปริมาณของแข็งแขวนลอยคอนขางสูง กลาวคือมีคาบีโอดี 250 มิลลิกรัมตอลิตร และของแข็งแขวนลอย
200 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําเสียดังกลาวจะถูกรวบรวมผานระบบทอระบายน้ําเสีย และเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสียของโครงการซึ่งเปนระบบตะกอนเรงแบบเติมอากาศ (Conventional Activated Sludge)
ระบบตะกอนเรงแบบเติมอากาศ เปนระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งอาศัยหลักการทํางานของแบคทีเรียในการยอย
สลายสารอินทรียในน้ําเสีย ภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะ
ทําหนาเพิ่มออกซิเจนในน้ําแลวยังทําใหเกิดการกวนผสมของน้ําในระบบดวย ทําใหเกิดการยอยสลาย
สารอินทรียไดอยางทั่วถึงภายในระบบ
สําหรับการออกแบบระบบฯ นั้น จากการวิเคราะหเปรียบเทียบการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการกับเกณฑการออกแบบทั่วไปดังแสดงไวใน ตารางที่ 4.3ก จะเห็นไดวาการออกแบบระบบบําบัด
น้ําเสียของโครงการเปนไปตามเกณฑการออกแบบที่ใชทั่วไป โดยวิศวกรฯ ไดออกแบบใหมีระบบฯ
สามารถรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินการโครงการไดอยางเพียงพอ กลาวคือ ปริมาณ
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น้ําเสียจากการคาดการณจะมีประมาณ 280 ลูกบาศกเมตรตอวัน และระบบฯ สามารถรองรับน้ําเสียได
ประมาณ 300 ลูกบาศกเมตรตอวัน ดังนั้น หากมีการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ดู รูปที่ 4.3ก) คาดวาระบบฯ จะสามารถลดคาบีโอดีลงไดรอยละ 92 โดยลดจาก
250 มิลลิกรัมตอลิตร ใหเหลือประมาณ 20 มิลลิกรัมตอลิตร และลดปริมาณของแข็งแขวนลอยลงได
รอยละ 85 โดยลดจาก 200 มิลลิกรัมตอลิตร ใหเหลือประมาณ 30 มิลลิกรัมตอลิตรไดตามที่ไดออกแบบ
ไว
ตารางที่4.3ก

คาที่ใชในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเปรียบเทียบกับเกณฑการออกแบบทั่วไป
หนวยบําบัด

เกณฑการออกแบบ

คาที่ใชออกแบบ

ขอมูลที่ใชอางอิง

บอปรับสมดุล

ปริมาตรบอ
ระยะเวลาเก็บกัก
ปริมาตรบอ
ระยะเวลาเก็บกัก
อัตราสวน F/M
อัตราภาระอินทรีย

150 ลูกบาศกเมตร
12 ชั่วโมง
150 ลูกบาศกเมตร
12 ชั่วโมง
0.23 ตอวัน
0.5 กิโลกรัมบีโอดีตอลูกบาศกเมตรตอวัน

MLSS

2000 มิลลิกรัมตอลิตร

ปริมาณอากาศ
ปริมาตรบอ
พื้นผิวบอ
ระยะเวลาเก็บกัก
อัตราน้ําลนผิว

27.93 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
29.87 ลูกบาศกเมตร
28 ตารางเมตร
2.39 ชั่วโมง
16 ลูกบาศกเมตรตอตารางเมตรตอวัน

อัตราการหมุนเวียน
ตะกอน
ปริมาตรบอ
ระยะเวลาเก็บกัก
ปริมาณคลอรีนตกคาง
ปริมาตรบอ

100 ลูกบาศกเมตรตอวัน

6-24 ชั่วโมง1
0.1-0.3 ตอวัน1
0.32-0.64 กิโลกรัมบีโอดีตอ
ลูกบาศกเมตรตอวัน2
2000-4000 มิลลิกรัมตอลิตร1
1500-3000 มิลลิกรัมตอลิตร2
ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง1
16-32 ลูกบาศกเมตรตอตาราง
เมตรตอวัน2
-

10 ลูกบาศกเมตร
30 นาที
0.5-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
150 ลูกบาศกเมตร

ไมนอยกวา 15 นาที1
0.5-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร1
-

บอเติมอากาศ

บอตกตะกอน

บอเติมคลอรีน

บอเก็บกักน้ําที่ผาน
การบําบัดแลว

ระยะเวลาเก็บกัก
12 ชั่วโมง
บอพักตะกอน
ปริมาตรบอ
50 ลูกบาศกเมตร
ปริมาณกากตะกอนที่เกิด 93 ลิตรตอวัน
ขึ้น
หมายเหตุ : อางอิงจาก 1 แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน
และสถานที่พักตากอากาศ’ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2542
2
‘Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse’ Metcalf&Eddy, 1991
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นอกจากนี้ ทางโครงการไดจัดเตรียมมาตรการปองกันและลดผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้งจาก
โครงการไวใน หัวขอที่ 5.2.2 ซึ่งจะกลาวถึงตอไป
4.3.3

การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
ระยะกอสราง
ผลกระทบตอการระบายน้ําของพื้นที่ใกลเคียงที่อาจเกิดขึ้นในระยะกอสราง ไดแก การอุดตันของระบบ
ทอระบายน้ําสาธารณะอันเนื่องมาจากการระบายน้ําที่มีเศษวัสดุหรือเศษตะกอนดิน และฝุนผงตางๆจาก
การกอสรางปนเปอนอยู อยางไรก็ตาม เนื่องจากน้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการจะถูกระบายลงสูบอ
หนวงน้ํา และเก็บกักไวเพื่อใหเกิดการตกตะกอนของเศษตะกอนดิน กอนที่จะระบายสวนของน้ําใสออก
สูทอระบายน้ําสาธารณะ ดังนั้น จึงคาดวาปญหาการอุดตันของทอระบายน้ําจะอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้
ทางโครงการควรปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบที่เสนอไวในหัวขอที่ 5.2.3 ซึ่งจะกลาวถึง
ตอไป
ระยะดําเนินการ
ผลกระทบตอการระบายน้ําอาจเกิดขึ้นไดหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวของพื้นที่ สงผลใหความ
สามารถในการดูดซึมน้ําของพื้นที่ลดลง และมีปริมาณน้ําฝนไหลนองจากพื้นที่เพิ่มมากขึ้น หากปริมาณ
น้ําฝนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวมีคาเกินขีดความสามารถของทอระบายน้ําสาธารณะ อาจกอใหเกิดปญหาน้ําทวม
ตามมา ทั้งนี้ จากขอมูลของสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร พบวา หลังจากฝนตกหนัก พื้นที่เขต
ปทุมวันมักจะมีปญหาน้ําทวมเกิดขึ้นตามตรอก-ซอย บริเวณผิวการจราจรและไหลทางจราจรของถนน
ตางๆ เนื่องจากเปนพื้นที่ต่ํา และทอระบายน้ํามีขนาดเล็ก ซึ่งปญหาดังกลาวจะบรรเทาลงภายหลังจากฝน
หยุดตกประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ในกรณีของโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร ซึ่งสภาพปจจุบันของพื้นที่โดยสวนใหญมีการลาดเท
คอนกรีตแลว ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงไมนาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายน้ําฝนจาก
สภาพปจจุบันของพื้นที่โครงการอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม โครงการไดจัดเตรียมบอหนวงน้ําไวเพื่อ
เก็บกักน้ําฝนที่ตกลงภายในพื้นที่โครงการ แลวจึงสูบระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะบริเวณถนน
เพลินจิต ทั้งนี้โครงการไดทําการออกแบบบอหนวงน้ําโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่เดิมกอนมี
การกอสรางอาคารใดๆ
ในการคํานวณปริมาตรบอหนวงน้ํา จะใชวิธี Rational Method โดยใชหลักในการคํานวณและขอมูล
อางอิงจาก คูมือและโปรแกรมคํานวณขนาดพื้นที่ชะลอน้ํา ซึ่งจัดทําโดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541) เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
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การคํานวณอัตราการไหลนองของน้ําฝน หาไดจากสมการ
Q = 0.278 x 10-6 x CIA
โดย Q
A
C

=
=
=

I

=

อัตราการไหลบนผิวดินสูงสุด (Peak Runoff) ลูกบาศกเมตรตอวินาที
พื้นที่ระบายน้ํา (Drainage Area) (6116.4 ตารางเมตร)
สัมประสิทธิ์ของการไหลบนผิวดิน (Runoff Coefficient) (ใชคา C = 0.6 สําหรับ
พื้นที่ในกรุงเทพมหานครกอนมีการกอสรางอาคาร และ C = 0.95 สําหรับพื้นที่
ภายหลังมีการกอสรางอาคาร)
อัตราความเขมของฝน (Rainfall Intensity Rate) มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ใชคา
tc = 10 นาที ความเขมฝนที่คาบการกลับ 5 ป และคิดปริมาณน้ําฝนจากคาอัตรา
ฝนตกสูงสุดในชั่วโมงแรกและสิ้นสุดใน 3 ชั่วโมง)

รายละเอียดผลการคํานวณแสดงไวใน ภาคผนวก ฌ สรุปไดวาอัตราการระบายน้ําฝนจากพื้นที่กอนมีการ
กอสรางอาคารมีประมาณ 0.066 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และอัตราการระบายน้ําฝนจากพื้นที่หลังมีการ
กอสรางอาคารมีประมาณ 0.104 ลูกบาศกเมตรตอวินาที จะเห็นไดวา อัตราการไหลนองของน้ําฝนภาย
หลังมีอาคารแลว มีเพิ่มขึ้นประมาณ 0.038 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งตองการปริมาตรบอหนวงน้ําอยาง
นอย 434 ลูกบาศกเมตร
เนื่องจากโครงการจะระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจากระบบบําบัดน้ําเสียเขาสูบอหนวงน้ํา โดยมี
อัตราการระบายน้ําทิ้งลงสูบอหนวงน้ําประมาณ 0.003 ลูกบาศกเมตรตอวินาที หรือคิดเปนปริมาตรน้ําทิ้ง
รวมที่ถูกเก็บกักไวในบอหนวงน้ําเปนเวลา 3 ชั่วโมงประมาณ 35 ลูกบาศกเมตร ดังนั้น จึงตองการ
ปริมาตรของบอหนวงน้ําอยางนอย 469 ลูกบาศกเมตร เพื่อเก็บกักน้ําฝนและน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว
ดังกลาว
ทั้งนี้บอหนวงน้ําที่ทางโครงการจัดเตรียมไวมีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 24 เมตร และลึก 4 เมตร (ระดับน้ํา
3เมตร) โดยมีปริมาตรรวม 432 ลูกบาศกเมตร โดยตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกของโครงการ ใกลรั้ว
ดานที่ติดตอกับโรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย
ในการระบายน้ําจากบอหนวงน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะจะใชเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่องสูบน้ําจะ
ทํางานทันทีเมื่อปริมาณน้ําในบอเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่กําหนดไว โดยจะสูบระบายน้ําออกอยางตอเนื่อง
ปริมาณน้ําที่ระบายออกจะถูกควบคุมใหมีอัตราการระบายน้ําสูงสุดไมเกินปริมาณน้ําฝนที่เกิดขึ้นจาก
พื้นที่กอนมีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่หรือการพัฒนาโครงการ ซึ่งมีคาเทากับ 0.066 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที ดังนั้น บอหนวงน้ําจึงสามารถรองรับน้ําไดอยางเพียงพอ
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จากที่กลาวมาขางตน จึงอาจสรุปไดวาผลกระทบตอการระบายน้ําในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงจะอยูในระดับ
ต่ํา
4.3.4

การจัดการขยะมูลฝอย
ระยะกอสราง
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะกอสราง ประกอบดวยเศษวัสดุกอสราง และขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงาน
กอสราง ในสวนของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของคนงานนั้นคาดวาจะมีปริมาณสูงสุดเทากับ 1.2
ลูกบาศกเมตรตอวัน เนื่องจากคนงานไมไดพักอาศัยอยูในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ทางผูรับเหมาจะจัดใหมีถัง
รวบรวมขยะมูลฝอย และประสานงานกับสํานักงานเขตปทุมวันเพื่อใหมารับขยะไปกําจัดตอไป
สําหรับเศษดินและหินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขุดเปดหนาดินเพื่อการกอสรางฐานรากและโครงสราง
ของอาคาร รวมทั้งการกอสรางบอหนวงน้ํา ซึ่งคาดวาจะมีประมาณ 89,000 ลูกบาศกเมตรนั้น จะถูก
รวบรวม และขนถายออกจากพื้นที่โครงการโดยรถบรรทุก เพื่อนําไปใชกําจัดยังสถานที่รับกําจัดเศษดิน
และหินจากการกอสราง (Dump site for excavated materials) ซึ่งในปจจุบันมีอยู 3 แหง คือ บริเวณซอย
ออนนุช 65 บริเวณถนนพระราม 9 และดอนเมือง
สวนเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร ทางผูรับเหมาจะจัดใหมีการคัดแยกเศษวัสดุดังกลาว โดยเศษเหล็ก
และเศษไมที่คัดแยกแลวจะถูกรวบรวมและสงจําหนายใหบุคคลอื่นตอไป สวนเศษอิฐและปูนจะถูก
รวบรวมและขนสงออกจากพื้นที่โครงการโดยรถบรรทุกเพื่อนําไปปรับถมที่ดินของเอกชนบริเวณถนน
อุดมสุข เขตประเวศที่ดินดังกลาวเปนพื้นที่วางมีเนื้อที่ประมาณ 40 ไรและยังไมไดมีการพัฒนาหรือใช
ประโยชนแตอยางใด ทั้งนี้ ทางโครงการไดมีขอตกลงรวมกับเจาของที่ดินเรื่องการซื้อ-ขายเศษวัสดุกอ
สรางเพื่อการปรับถมพื้นที่ โดยเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคารของโครงการจะถูกนําไปรองพื้น กอนที่จะ
ทําการลาดเทคอนกรีตและพัฒนาเปนถนนภายในโครงการจัดสรรที่ดินตอไป
เนื่องจากเศษอิฐและปูนจากการรื้อถอนอาคารไมไดจัดวาเปนมูลฝอยอันตราย และจะถูกนําไปใช
ประโยชนเพื่อการปรับถมที่ดิน ซึ่งทางเจาของที่ดินมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหเปนถนนภายใน
โครงการจัดสรรที่ดินอยูแลว ดังนั้น การนําเศษอิฐและปูนจากการรื้อถอนอาคารไปปรับถมพื้นที่จึง
สอดคลองกับความตองการของเจาของที่ดิน และคาดวาจะไมสงผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียงแตอยางใด
เนื่องจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงกอสรางนั้นมีการจัดเก็บและกําจัดอยางเหมาะสม จึงคาดวา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการจัดการขยะของชุมชนใกลเคียงจะอยูในระดับต่ํา
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ระยะดําเนินการ
การประเมินผลกระทบดานการจัดการขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินการโครงการจะ
พิจารณาถึง 2 ประเด็นหลัก คือ ความเพียงพอของหองเก็บขยะที่จัดเตรียมไวรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในแตละวัน รวมถึงความสามารถในการใหบริการของสํานักงานเขตปทุมวัน และผลกระทบดาน
กลิ่นจากขยะมูลฝอย
1) ความเพียงพอของหองเก็บขยะที่จัดเตรียมไวรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวันและความ
สามารถในการใหบริการของสํานักงานเขตปทุมวัน
โครงการจะจัดใหมีหองเก็บขยะขนาด 5.25 ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูใกลกับลิฟทขนของบริเวณชั้นพักอาศัย
(ชั้นที่ 13-20 และชั้นที่ 22-32) และจัดใหมีถังขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง ซึ่งใชสําหรับแยกขยะ
เปยก และขยะแหง ไวภายในหองดังกลาว เพื่อใหผูเชาสามารถนําขยะมูลฝอยมาทิ้งไดอยางสะดวก
รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่มาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหองเก็บขยะวันละครั้ง และลําเลียงลงสูหองเก็บ
ขยะสวนกลางบริเวณชั้นลางโดยใชลิฟตขนของ ดังนั้น จึงคาดวาจะไมมีปญหาการตกคางของขยะ
มูลฝอยอยูตามบริเวณชั้นพักอาศัยภายในอาคาร
ในระยะดําเนินการนั้นคาดวาจะมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 6838 ลิตรตอวัน หรือ 6.838
ลูกบาศกเมตรตอวัน และมีสวนของกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 80 ลิตรตอวัน
หรือ 0.08 ลูกบาศกเมตรตอวัน ขยะมูลฝอยและกากตะกอนดังกลาวจะถูกรวบรวมเขาสูหองเก็บขยะสวน
กลางซึ่งไดรับการออกแบบใหมีปริมาตรรวม 154 ลูกบาศกเมตร โดยแบงออกเปนหองเก็บขยะเปยก
ปริมาตร 57 ลูกบาศกเมตร และหองเก็บขยะแหงปริมาตร 97 ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ (สวนของกาก
ตะกอนจะถูกนําไปเก็บไวในหองเก็บขยะเปยก) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงปริมาตรของหองเก็บขยะสวนกลาง
พบวามีความจุประมาณ 22 เทาของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวใน กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ซึ่งระบุใหหองเก็บขยะตองมีความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน
ดังนั้น จึงกลาวไดวาหองเก็บขยะที่โครงการจัดเตรียมไวสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
แตละวันไดอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ทางโครงการไดติดตอกับสํานักงานเขตปทุมวันเพื่อขอยืนยันความสามารถในการใหบริการ
เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยของโครงการ (เอกสารยืนยันการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดแสดงไวใน
ภาคผนวก ง-1) ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการ รถเก็บขนขยะจะสามารถเลี้ยวรถจากถนน
เพลินจิต ผานทางเขา-ออกโครงการ เขาสูถนนสายหลัก กอนที่จะเลี้ยวเขาจอดบริเวณที่จอดรถขนถาย
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สินคาและวัสดุซึ่งอยูติดกับหองเก็บขยะสวนกลาง ซึ่งชวยใหการลําเลียงขยะมูลฝอยจากหองเก็บขยะ
สวนกลางเขาสูรถเก็บขนขยะเปนไปไดอยางสะดวก
2) ผลกระทบดานกลิ่นจากขยะมูลฝอย
ตําแหนงที่ตั้งของหองเก็บขยะบริเวณชั้นพักอาศัยซึ่งอยูใกลกับลิฟทขนของ และหองเก็บขยะสวนกลาง
ซึ่งอยูใกลกับบริเวณจอดรถเก็บขนขยะ จะชวยใหการขนถายขยะมูลฝอยเปนไปอยางสะดวก โดยทาง
โครงการจะจัดใหมีรถเข็นบรรทุกถังขยะซึ่งมีฝาปดมิดชิดและมีถาดรองสําหรับใชในการขนถายขยะ
มูลฝอยดังกลาว เพื่อเปนการปองกันการหกหรือตกหลนของขยะมูลฝอย และลดการฟุงกระจายของกลิ่น
ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนถาย ดังนั้น จึงคาดวาการขนถายขยะดังกลาวจะไมกอใหเกิดความเดือด
รอนรําคาญตอผูเชาในโครงการ และอาคารขางเคียงแตอยางใด
นอกจากนี้ ทางโครงการจะจัดใหมีการควบคุมดูแลหองเก็บขยะ โดยติดตั้งทอรวบรวมน้ําชะขยะ เพื่อนํา
ไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ รวมทั้งติดตั้งพัดลมระบายอากาศไวภายในในหองเก็บขยะ
ในแตละชั้น และหองเก็บขยะแหงสวนกลาง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศไวภายในหองเก็บขยะเปยก
สวนกลาง เพื่อลดอัตราการยอยสลายของขยะ ควบคุมกลิ่นขยะ และระบายอากาศภายในหองเก็บขยะ
ออกสูภายนอก ดังนั้น ผลกระทบดานกลิ่นเหม็นที่อาจจะเกิดขึ้น และออกไปสูหองพักอาศัยที่ตั้งอยูใกล
เคียงจึงอยูในระดับต่ํา
4.3.5

ระบบระบายอากาศ
ระยะกอสราง
ในชวงการกอสราง โครงการจะจัดใหมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณพื้นที่พักผอนและ
รับประทานอาหารของคนงานกอสราง และชั้นใตดินภายหลังการกอสรางชั้นดังกลาวแลวเสร็จ ทั้งนี้เพื่อ
ควบคุมการไหลเวียนของอากาศและการระบายอากาศภายในบริเวณดังกลาว ในสวนของการระบาย
อากาศบริเวณอาคารสวนที่อยูเหนือพื้นดินจะใชวิธีธรรมชาติ ดังนั้น จึงคาดวาการจัดการดานการระบาย
อากาศดังกลาวจะกอใหเกิดสภาพการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอสําหรับคนงานกอสราง
ระยะดําเนินการ
การประเมินผลกระทบดานการระบายอากาศในระยะดําเนินการจะพิจารณาถึง 2 ประเด็นหลัก คือ
ความเพียงพอของระบบระบายอากาศที่จัดเตรียมไว และผลกระทบตอการระบายอากาศของอาคาร
ขางเคียง
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1) ความเพียงพอของระบบระบายอากาศที่จัดเตรียมไว
โครงการจะจัดใหมีระบบระบายอากาศไวอยางพอเพียง และครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ
โดยทําการออกแบบ และติดตั้งพัดลมระบายอากาศใหมีอัตราการระบายอากาศตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวใน กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบดังกลาว จะสามารถทําหนาที่ระบายอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ โครงการจะดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและ
อุณหภูมิบริเวณหองชุดพักอาศัย อพารตเมนต พื้นที่สํานักงาน รานคา และโถงทางเดิน ระบบเครื่องปรับ
อากาศจะถูกควบคุมโดย Chiller plant และระบบเครื่องลมเย็น (Air Handling Unit) การออกแบบระบบ
ดังกลาวไดดําเนินการตามเกณฑการออกแบบของ American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers (ASHRAE)
เนื่องจากโครงการจะจัดใหมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล ซึ่งมีการออกแบบเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ดังนั้น หากมีการควบคุมระบบใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพตามที่ไดออกแบบไว
แลว คาดวาระบบดังกลาวจะสามารถระบายอากาศ โดยกอใหเกิดสภาพการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ
2) ผลกระทบดานการระบายอากาศของอาคารขางเคียง
การวางตัวของอาคารภายในโครงการอาจสงผลกระทบตอสภาพการระบายอากาศของอาคารใกลเคียง
ในดานการการบดบังทิศทางลม โดยพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ ไดแก อาคารมณียาเซ็นเตอร
โรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย โครงการรอยัลราชดําริ และพื้นที่บางสวนของโรงแรมแกรนด ไฮแอท
เอราวัณ รายละเอียดการประเมินผลกระทบในสวนนี้ไดแสดงไวในหัวขอที่ 4.4.4
4.3.6

การใชพลังงานไฟฟา
ระยะกอสราง
ในระยะกอสราง ผูรับเหมากอสรางจะดําเนินการขอรับบริการกระแสไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง ซึ่ง
จากการสอบถามเจาหนาที่ของการไฟฟานครหลวงเขตคลองเตย พบวาทางการไฟฟาฯ มีขีดความ
สามารถที่จะจายกระแสไฟฟาใหแกโครงการไดอยางเพียงพอ และคาดวาการใชไฟฟาในชวงกอสรางจะ
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูใชไฟฟารายอื่นๆ ที่อยูในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ
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ระยะดําเนินการ
ในระยะดําเนินการ โครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟาจากจากการไฟฟานครหลวง ทั้งนี้ โครงการจะ
ติดตั้งแผงวงจรไฟฟาแรงสูง หมอแปลงไฟฟา และแผงวงจรจายไฟฟา เพื่อรับและจายกระแสไฟฟาไปยัง
แตละพื้นที่ใชประโยชนภายในอาคาร จากการสอบถามเจาหนาที่ของการไฟฟานครหลวงเขตคลองเตย
พบวา ทางการไฟฟาฯ มีขีดความสามารถที่จะจายกระแสไฟฟาใหแกโครงการ ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณ
ความตองการใชไฟฟาสูงสุดประมาณ 6400 kVA ไดอยางเพียงพอ ดังนั้น จึงคาดวา ผลกระทบจากการใช
ไฟฟาในระยะดําเนินการจะอยูในระดับต่ํา
นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง เพื่อทําหนาที่จายไฟฟา ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน
ซึ่งอาจมีผลทําใหการไฟฟานครหลวงไมสามารถจายไฟใหกับระบบไฟฟาหลักของโครงการได โดย
ระบบไฟฟาสํารองของโครงการ แบงออกเปน 2 ระบบ คือ เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเฉพาะสําหรับแตละ
พื้นที่ใชประโยชน ซึ่งจะสามารถจายไฟไดอยางตอเนื่องประมาณ 8 ชั่วโมง และระบบไฟฉุกเฉินซึ่ง
อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ (Ni-Cd battery) โดยจะสามารถใหแสงสวางไดในบริเวณปายเครื่องหมาย
แสดงทางฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ ไดอยางตอเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมง
4.3.7

ระบบปองกันอัคคีภัย
ระยะกอสราง
ในการปองกันอัคคีภัยในระยะกอสราง บริษัทผูรับเหมาจะจัดเตรียมสถานที่เก็บวัสดุที่อาจเปนสาเหตุให
เกิดเพลิงไหมไดงาย เชน สารเคมีชนิดที่มีคุณสมบัติติดไฟไดงาย น้ํามัน สี เปนตน โดยแยกออกจาก
บริเวณที่มีการการตัดหรือเชื่อมโลหะ หรือบริเวณที่มีประกายไฟ รวมทั้งหามมิใหคนงานกอสราง
สูบบุหรี่ในบริเวณสถานที่เก็บวัสดุดังกลาว นอกจากนี้บริษัทผูรับเหมาจะจัดใหมีการตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักรที่ใชพลังงานจากไฟฟาหรือเชื้อเพลิงใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจรหรือการเกิด
การลุกไหมในกรณีที่มีการใชเครื่องจักรดังกลาวติดตอกันเปนเวลานาน
อยางไรก็ตามบริษัทผูรับเหมาจะจัดใหมีอุปกรณระงับเหตุอัคคีภัย ไดแก ถังดับเพลิงชนิดมือถือไวใน
อาคาร อยางนอยชั้นละ 1 ชุด ซึ่งคาดวาเพียงพอตอการระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในเบื้องตน
หากมีการดําเนินการตามมาตรการที่ไดกลาวไวแลวขางตน รวมทั้งมาตรการเพิ่มเติมที่จะกลาวถึงตอไป
ใน หัวขอที่ 5.2.7 แลว โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยขึ้นในระยะกอสราง และผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ
ดังกลาวคาดวาจะมีนอย

อีอารเอ็ม สยาม
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ระยะดําเนินการ
ในการปองกันอัคคีภัย โครงการจะจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยไวอยางพอเพียง และครอบคลุมทั่ว
บริเวณอาคาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัย โดยทําการออกแบบและ
ติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 รวมทั้งมาตรฐานของ National Fire
Protection Association (NFPA) เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบดังกลาว จะสามารถทําหนาที่ปองกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดไดสรุปไวใน ตารางที่ 4.3ข
แตอยางไรก็ตามหากเหตุเพลิงไหมที่เกิดขึ้นนี้เกินกําลังที่ทางโครงการจะระงับได โครงการจะสามารถขอ
ความชวยเหลือจากสถานีดับเพลิงที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ 3 แหง ไดแก สถานีตํารวจดับเพลิง
บอนไก สถานีตาํ รวจดับเพลิงบรรทัดทอง และสถานีตํารวจดับเพลิงพญาไท โดยทางโครงการจะจัดใหมี
ลิฟทดับเพลิง และหัวรับน้ําดับเพลิงจากรถดับเพลิง เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ดับเพลิงใน
การระงับเหตุอัคคีภัยดังกลาวดวย
นอกจากการจัดเตรียมระบบปองกันอัคคีภัยแลว ทางโครงการจะจัดใหมีแผนปองกันและระงับเหตุ
เพลิงไหม และแผนอพยพคนออกจากอาคาร โดยมีการจัดตั้งผูอํานวยการ และทีมปฏิบัติการขณะเกิดเหตุ
เพลิงไหม ผูอํานวยการดับเพลิงจะมีหนาที่สั่งการควบคุมการดับเพลิง และประสานงานกับเจาหนาที่
ดับเพลิงจากภายนอก สวนทีมปฏิบัติการมีหนาที่ควบคุมเหตุเพลิงไหมเบื้องตน และอํานวยความสะดวก
ใหกับเจาหนาที่ดับเพลิงจากภายนอก รวมทั้งเปนผูนําในการอพยพคนออกนอกอาคาร
นอกจากนี้โครงการจะจัดใหมีการการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย การฝกซอม
ผจญเพลิง และการซอมหนีไฟปละ 1 ครั้ง โดยจะมีการชี้แจงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม รวมทั้งสาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงตางๆ ที่มีอยู เพื่อใหมีความคุนเคยกับอุปกรณดังกลาว เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหมขึ้นจะไดไมตกใจหรือตื่นกลัว และสามารถใชอุปกรณเหลานั้นไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาถึงระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ รวมทั้งแผนปองกันและระงับเหตุเพลิงไหม และแผน
อพยพคนออกนอกอาคาร ตลอดจนการเตรียมพรอมโดยการจัดใหมีการฝกซอมผจญเพลิง และหนีไฟ
อยางตอเนื่องแลว พบวามีความเพียงพอที่จะปองกันและระงับเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยขั้นรุนแรงในระยะดําเนินการ และผลกระทบจากการเกิดเหตุการณดังกลาว
คาดวาจะอยูในระดับต่ํา

อีอารเอ็ม สยาม
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ตารางที่ 4.3ข การเปรียบเทียบการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
รายละเอียดที่ระบุไวในในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) และ

การดําเนินการของโครงการ

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
1) มีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟาสูพื้นดินอยางนอย 2 บันได ตั้งอยูในที่ที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใด
ของอาคารสามารถมาถึงไดสะดวก ระยะหางระหวางแตละบันไดหนีไฟตองไมเกิน 60 เมตร เมื่อวัดตามแนว
ทางเดิน
2) บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและไมผุกรอน มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร
3) บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ มีแสงแสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็น
ชองทางไดขณะเกิดเพลิงไหม
4) บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีระบบอัดลมภายในชองบันไดที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา
38.6 ปาสกาลเมตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
5) อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารไดทุกชั้น โดยจะเปน
ลิฟทดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได และทุกชั้นตองจัดใหมีหองโถงหนาลิฟทดับเพลิงที่มีผนังหรือประตูที่
ทําดวยวัสดุทนไฟ มีระบบอัดลมภายในหองที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 38.6 ปาสกาลเมตร และ
ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม

อีอารเอ็ม สยาม

1) โครงการจะจัดใหมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดลงสูพื้นชั้นลาง และจากชั้นใตดินขึ้นสูพื้นจํานวน 2 บันได

2) บันไดหนีไฟของโครงการทําดวยวัสดุทนไฟขนาดความกวาง 1-1.5 เมตร
3) บันไดหนีไฟของโครงการมีผนังกันไฟโดยรอบ และมีแสงแสวางจากระบบไฟฟาสํารอง (เครื่องกําเนิดไฟ
ฟา) ใหมองเห็นชองทางไดขณะเกิดเพลิงไหม
4) โครงการจะจัดใหมีระบบอัดอากาศ (Pressurisation System) ภายในชองบันไดหนีไฟ โดยมีความดันลมขณะ
ใชงานไมนอยกวา 38.6 ปาสกาลเมตร (check) และจะเริ่มทํางานทันทีเมื่อมีการแจงเหตุเพลิงไหม
5) โครงการจะจัดใหมีลิฟทดับเพลิง 2 ชุด ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของอาคาร ซึ่งเชื่อมตอกับทุกชั้น โดยบริเวณที่
เชื่อมตอในแตละชั้นจะมีหองโถงหนาลิฟทดับเพลิงที่มีผนังทําดวยวัสดุทนไฟ และจัดใหมีระบบอัดอากาศ
(Pressurisation System) ทั้งภายในลิฟทดับเพลิงและหองโถงหนาลิฟทดับเพลิง ซึ่งมีความดันลมขณะใชงานไม
นอยกวา 38.6 ปาสกาลเมตร และจะเริ่มทํางานทันทีเมื่อมีการแจงเหตุเพลิงไหม
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ตารางที่ 4.3ข การเปรียบเทียบการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
รายละเอียดที่ระบุไวในในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) และ

การดําเนินการของโครงการ

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
1) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น

2) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟตองสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยิน หรือทราบ
อยางทั่วถึง
3) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติ และระบบแจงเหตุที่ใชมือ

1) โครงการจะจัดใหมีระบบแจงเหตุเพลิงไหม ซึ่งประกอบดวยแผงควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm
Control Panel) อุปกรณแจงเหตุและตรวจจับสัญญาณ (Detecting Devices) และระบบเตือนภัย (Emergency
Warning System) ไวตามชั้นตางๆ ครอบคลุมทั่วบริเวณอาคาร
2) โครงการจะติดตั้งอุปกรณเตือนภัย ซึ่งไดแก ระฆังเตือนภัย (Fire alarm bell) และระบบประกาศสาธารณะ
(Public Address System) ซึ่งสามารถสงเสียงใหผูเชาไดยินไดอยางทั่วถึง
3) โครงการจะติดตั้งอุปกรณแจงเหตุแบบใชมือ (Manual pull station) ไวบริเวณใกลกับบันไดหนีไฟ หรือทาง
หนีไฟของแตละชั้น และติดตั้งอุปกรณตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ (Automatic detector) ซึ่งประกอบดวย เครื่อง
ตรวจจับควัน (Smoke detector) และเครื่องตรวจจับความรอน (Heat detector) ไวครอบคลุมทั่วบริเวณอาคาร

ระบบผจญเพลิง
1) ทุกชั้นของอาคารตองจัดใหมีตูดับเพลิง ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง พรอมสายฉีดน้ําดับเพลิง
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) ไวทุกระยะหางกันไมเกิน 64 เมตร

อีอารเอ็ม สยาม

1) โครงการจะจัดใหมีการติดตั้งตูดับเพลิงไวครอบคลุมทั่วพื้นที่อาคาร โดยมีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงบรรจุอยูภายในตูดับเพลิงแตละตู สายฉีดน้ําดับเพลิงที่ใชมี 2 แบบ คือ สายฉีดน้ําชนิดยางขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร ซึ่งมีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับได (Adjustable fog nozzle)
สําหรับผูเชา และสายฉีดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ซึ่งมีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดสวมเร็ว สําหรับ
พนักงานดับเพลิง
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ตารางที่ 4.3ข การเปรียบเทียบการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
รายละเอียดที่ระบุไวในในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) และ

การดําเนินการของโครงการ

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
2) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิด และขนาดที่เหมาะสม
สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้น โดยติดตั้ง 1 เครื่องตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1000
ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง

2) โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด Dry chemical fire extinguisher ไวครอบคลุมทั่วบริเวณอาคาร
โดยจะติดตั้งถังดับเพลิงชนิดดังกลาว 1 ถัง ตอพื้นที่ 550 ตารางเมตร สําหรับหองคอมพิวเตอร และหองควบคุม
ระบบไฟฟาจะมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบ CO2 extinguisher เพื่อใชดับเพลิงหากเกิดเพลิงไหมบริเวณหมอ
แปลงไฟฟาและแผงจายไฟ
3) อาคารสูงตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิง โดยสามารถสํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 3) โครงการจะจัดใหมีถังสํารองน้ําดับเพลิงซึ่งมีปริมาตรเก็บกัก 280 ลูกบาศกเมตร โดยสามารถสํารองน้ํา
นาที
ดับเพลิงไดประมาณ 1 ชั่วโมง
4) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน Sprinkle system หรือระบบอื่น 4) โครงการจะดําเนินการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkle System) ไว
ที่เทียบเทา ซึ่งสามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม โดยใหสามารสามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วบริเวณอาคาร ระบบจะเริ่มทํางานทันทีเมื่อพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งมีความรอนสูงขึ้นจนถึงระดับ
ทั้งหมดทุกชั้น
อุณหภูมิที่กําหนดไว
อื่นๆ

1) อาคารสูงตองมีดาดฟา และมีพื้นที่บนดาดฟาขนาดกวาง ยาวดานละไมนอยกวา 10 เมตร เปนที่โลงและวาง
เพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองจัดใหมีทางหนีไฟบนดาดฟาที่จะนําไปสูบันไดหนีไฟไดสะดวก
ทุกบันได
2) ระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟตองสามารถใชลําเลียงคนทั้งหมดออกจากอาคารไดภายใน 1 ชั่วโมง

1) โครงการจะจัดใหมีชั้นดาดฟาซึ่งมีพื้นที่โลงและวางขนาดประมาณ 108.16 ตารางเมตร (กวาง 10.4 เมตร
ยาว 10.4 เมตร) เพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศ

2) ระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟตองสามารถใชลําเลียงคนทั้งหมดออกจากอาคารไดภายใน 48 นาที
รายละเอียดการคํานวณไดแสดงไวใน ภาคผนวก จ-3
3) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีถนนที่มีผิวการจราจรกวางไมนอยกวา 6 เมตร ที่ปราศจาก 3) โครงการจะจัดใหมีถนนที่มีผิวการจราจรกวางประมาณ 12 เมตรและ 6 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อใชเปน
สิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดสะดวก
ทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ และพื้นที่จอดรถ ตามลําดับ
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4.3.8

การจราจรและการคมนาคมขนสง
ระยะกอสราง
ผลกระทบดานการจราจรและการคมนาคมขนสงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นหลัก คือ ผลกระทบดานปริมาณการจราจร และผลกระทบเชิงคุณภาพ
การขับขี่
1) ผลกระทบดานปริมาณการจราจร
การประเมินผลกระทบดานปริมาณการจราจรโดยทั่วไปจะพิจารณาตัวบงชี้ดานการจราจรตางๆ ไดแก
คา V/C Ratio, ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน (Capacity) และระดับการให
บริการของโครงขายถนน (Level of service)
1.1) คา V/C Ratio
เนื่องจากโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร และโครงการรอยัลราชดําริ คาดวาจะมีกําหนดการกอสรางอยู
ในชวงเวลาใกลเคียงกัน และไดมีขอตกลงรวมกันในการใชถนนภายในโครงการรอยัลราชดําริเปนทาง
เขา-ออกในชวงระยะกอสราง ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบดานการจราจรบริเวณถนนเพลินจิต ดังนั้น
จึงไดนําปริมาณการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสรางของทั้งสองโครงการมาใชในการ
คิดคํานวณคา V/C Ratio
กิจกรรมที่กอใหเกิดปริมาณการจราจรในระยะกอสราง ประกอบดวย การรับสงคนงานกอสราง (รวมทั้ง
ยานพาหนะของบุคลากรในชวงกอสราง) การขนสงวัสดุอุปกรณ และเครื่องจักรตางๆ ทั้งนี้ พาหนะที่ใช
ในการขนสงสรุปไดดัง ตารางที่ 4.3ค

ตารางที่ 4.3ค

ปริมาณการจราจรสูงสุดตอวันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงการกอสราง
โครงการ

รถยนต
คัน

รถบรรทุก
คัน

PCU/day

PCU/hour2

6.5

166

332

23

50

6.25

139

278

19

102

12.75

305

610

42

PCU/day

PCU/hour

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร 52

52

โครงการรอยัลราชดําริ

50

รวม

102

หมายเหตุ :

1

ระยะเวลาทําการวันละ 8 ชั่วโมง
ชวงเวลาที่อนุญาตใหรถบรรทุกวิ่งได 9.00 –15.00 น. และ 21.00-6.00 น. รวม 15 ชั่วโมง
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จากขอมูลในตารางที่ 4.3ค ปริมาณจราจรที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นในระยะกอสรางมีคาประมาณ 55
PCU/hour เมื่อนําปริมาณการจราจรที่คาดการณดังกลาวมารวมกับคาปริมาณการจราจรบริเวณทางแยก
ราชประสงคในปจจุบันซึ่งมีคาประมาณ 5564 PCU/hour จะเห็นไดวา การกอสรางโครงการสงผลใหเกิด
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรบริเวณโครงขายถนนเพลินจิต-ทางแยกราชประสงค-ถนนราชดําริ
เพียงรอยละ 1 ดังนั้นจึงสรุปไดวา หากพิจารณาเฉพาะคา V/C Ratio ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการ
กอสรางโครงการจะสงผลกระทบตอโครงขายถนนเพลินจิต-ทางแยกราชประสงค-ถนนราชดําริในระดับ
ต่ํา อยางไรก็ตาม ในการประเมินผลกระทบไดพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ของถนน และระดับการใหบริการของโครงขายถนนประกอบดวย
1.2) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน และระดับการใหบริการของโครงขายถนน
เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน และระดับการใหบริการของ
โครงขายถนนบริเวณทางแยกราชประสงคในชั่วโมงที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุด (ระหวางเวลา
17.45-18.45 น.ของวันทํางาน และ 16.45-17.45 น. ของวันหยุด) พบวา ทางแยกราชประสงคมีปญหาการ
จราจรติดขัด (ระดับการใหบริการ F) ในชวงวันทํางาน และการจราจรเคลื่อนตัวไดในระดับคงที่ (ระดับ
การใหบริการ C) ในชวงวันหยุด ดังนั้น ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการกอสรางของ
โครงการจึงอาจสงผลกระทบตอสภาพการจราจรบริเวณทางแยกในชวงเวลาดังกลาว แตอยางไรก็ตาม
ปริมาณการจราจรที่สงผลกระทบในชั่วโมงดังกลาวมีเพียงรถยนต ซึ่งมีประมาณ 13 คันตอชั่วโมงเทานั้น
สําหรับกิจกรรมการขนสงโดยรถบรรทุกซึ่งมีประมาณ 42 คันตอชั่วโมงจะเกิดขึ้นเฉพาะในชวงเวลา 9.00
–15.00 น. และ 21.00-6.00 น. ซึ่งชวงเวลาดังกลาวอยูนอกชั่วโมงที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุด
อยางไรก็ตาม ปริมาณรถบรรทุกดังกลาวอาจสงผลกระทบทําใหเกิดความลาชาในการขับขี่บริเวณทาง
แยกราชประสงคได
2) ผลกระทบดานคุณภาพการขับขี่
โครงการจะจัดใหมีทางเขา-ออก ถนน และพื้นที่จอดรถไวภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการขนถายวัสดุอุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่คอย
ควบคุมการเขา-ออกของรถขนสง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการกีดขวางทางจราจรเนื่องจากการจอดรถเพื่อ
ขนถายวัสดุอุปกรณกอสราง ซึ่งสงผลกระทบทําใหเกิดความลาชาในการขับขี่บนถนนราชดําริได
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นดานน้ําหนักบรรทุก การที่รถขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางมีน้ําหนัก
คอนขางมาก อาจสงผลทําใหถนนทรุดโทรมหรือสูญเสียสภาพทางกายภาพได อยางไรก็ตาม ทาง
โครงการจะจัดใหมีมาตรการควบคุมน้ําหนักบรรทุกของรถขนสงวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อปองกัน
ผลกระทบดังกลาว
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เนื่องจากผลกระทบดานการจราจรในชวงการกอสรางโครงการเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราว
จึงอาจสรุปไดวา ผลกระทบตอการจราจรบริเวณทางแยกราชประสงคจะอยูในระดับปานกลาง
อยางไรก็ตาม ทางโครงการจึงไดจัดเตรียมมาตรการตางๆ เพื่อเปนการลดผลกระทบดานการจราจรอาจ
เกิดขึ้นดังกลาว ดังรายละเอียดที่เสนอใน หัวขอที่ 5.2.8
ระยะดําเนินการ
การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการจราจรและการคมนาคมขนสงในระยะดําเนินการ สามารถ
แยกพิจารณาได 2 สวน คือ การประเมินผลกระทบตอการจราจรภายในพื้นที่โครงการ และการประเมิน
ผลกระทบตอการจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ
1) ผลกระทบตอการจราจรภายในพื้นที่โครงการ
ปริมาณการจราจรภายในพื้นที่โครงการ เกิดขึ้นจากการเขาพักอาศัยในหองชุดพักอาศัยและอพารตเมนต
รวมทั้งกิจกรรมในสวนของพื้นที่สํานักงาน และรานคา ทั้งนี้ การประมาณคาปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมตางๆ ดังกลาวอาศัยหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวใน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 โดยคาดวาจะมีปริมาณการจราจรเกิดขึ้นประมาณ 396 คัน
โครงการจะจัดใหมีพื้นที่จอดรถสําหรับจอดรถจํานวน 540 คัน ซึ่งตั้งอยูระหวางใตดิน LL4 และชั้นที่ 2
ของอาคาร พื้นที่จอดรถที่จัดเตรียมไวดังกลาวเพียงพอสําหรับรองรับปริมาณการจราจรทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการโครงการ นอกจากนี้โครงการจะจัดใหมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกวาง 6
และ 12 เมตร มีการกําหนดทิศทางการจราจรไวอยางชัดเจน รวมทั้งมีการติดตั้งปายสัญญาณจราจรตาม
บริเวณตางๆ เพื่อใหการจราจรภายในพื้นที่โครงการมีความเปนระเบียบและคลองตัว
เนื่องจากการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถซึ่งเพียงพอกับปริมาณการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการ
โครงการ รวมทั้งระบบถนนที่เอื้ออํานวยใหการจราจรภายในพื้นที่โครงการมีความเปนระเบียบและ
คลองตัว ดังนั้นจึงไมคาดวาจะมีผลกระทบที่สําคัญเกิดขึ้นตอการจราจรภายในพื้นที่โครงการ
2) ผลกระทบตอการจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ
2.1).ผลกระทบดานปริมาณการจราจร
ในการประเมินผลกระทบตอการจราจรภายนอกพื้นที่โครงการในชวงระยะดําเนินการ จะพิจารณา
ถึงผลกระทบที่มีตอการจราจรบนถนนเพลินจิต ถนนราชดําริ บริเวณทางแยกชิดลม และทางแยก
ราชประสงค ซึ่งเปนเสนทางหลักที่ผานบริเวณพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาถึงตัวบงชี้ดานการจราจร
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ตางๆ ไดแก คา V/C Ratio, ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน (Capacity) และ
ระดับการใหบริการของโครงขายถนน (Level of service)
2.1.1) คา V/C Ratio
ในการวิเคราะหผลกระทบดานการจราจรบริเวณเขตชุมชนหนาแนนและมีทางแยกอยูใกลกันนั้น
จะตองอางอิงคา V/C ratio และคาความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน จากทางแยก
เปนหลัก เนื่องจากคาดังกลาวมีนัยสําคัญตอโครงขายถนนโดยรวมมากกวา สวนคา V/C ratio และ
คาความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนบนถนนในชวงที่ไมใชทางแยกจะใชประกอบ
การศึกษาเพื่อใหมีความละเอียดมากขึ้นเทานั้น
เนื่องจากโครงการตั้งอยูในยานราชประสงค ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน
โดยมีทางแยกที่อยูใกลเคียงคือ ทางแยกชิดลมและราชประสงค ดังนั้น การประเมินผลกระทบดานการ
จราจรที่อาจเกิดขึ้นในชวงดําเนินการโครงการ จึงจะพิจารณาจากคา V/C Ratio และคาความสามารถใน
การรองรับปริมาณการจราจรของทางแยกดังกลาวเปนหลัก ซึ่งจะครอบคลุมโครงขายถนนบริเวณ
ทางแยกชิดลม-ถนนเพลินจิต-ทางแยกราชประสงค-ถนนราชดําริ
ขอมูลปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกชิดลมและราชประสงค ไดถูกนํามาใชทํานายปริมาณการจราจร
ในอนาคตบริเวณทางแยก บนถนนเพลินจิตและถนนราชดําริ ในกรณีที่มีและไมมีโครงการ โดยจะ
ทํานายปริมาณการจราจรในชั่วโมงที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนที่สุด รายละเอียดการทํานายปริมาณ
การจราจรในอนาคตมีดังนี้
•

•

ในกรณีที่ไมมีโครงการจะนําขอมูลปริมาณการจราจรบริเวณทางแยก และคา Growth Rate Factor มา
ใชในการคํานวณคาปริมาณการจราจรในอนาคต (Projected traffic volume)
ในกรณีที่มีโครงการจะนําขอมูลปริมาณการจราจรที่เขา-ออกจากอาคารที่มีลักษณะการใชประโยชน
คลายกับโครงการมาพิจารณารวมกับขอมูลพื้นที่ใชประโยชนภายในโครงการ เพื่อคํานวณหาคา
ปริมาณการจราจรที่คาดการณของโครงการ (Anticipated traffic volume from project) โดยคา
ปริมาณการจราจรที่คาดการณของโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร ซึ่งไดจากการคํานวณมีคา 290
PCU/hour อยางไรก็ตาม เนื่องจากทางโครงการไดมีขอตกลงรวมกับโครงการรอยลัราชดําริ ซึ่งมี
เขตที่ดินติดตอกัน ในการใชถนนภายในโครงการและทางเขา-ออกรวมกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเชา และผูมาใชบริการในโครงการทั้งสอง จึงไดนําปริมาณการจราจรที่
คาดการณของโครงการอยัลราชดําริซึ่งมีคา 384 PCU/hour มาประเมินรวมดวย เมื่อนําปริมาณการ
จราจรที่คาดการณของโครงการทั้งสอง (674 PCU/hour) มารวมกับคาปริมาณการจราจรในอนาคต
บริเวณทางแยก ก็จะไดคาปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นกรณีที่มีโครงการ จากนั้นจึงนําคาปริมาณการ
จราจรดังกลาวมาคํานวณหาคา V/C ratio ตอไป

อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

4-29

ผลการทํานายปริมาณการจราจรในอนาคตบนโครงขายถนนซึ่งเปนเสนทางเขาหลักที่เขาสูพื้นที่โครงการ
ไดแสดงไวใน ตารางที่ 4.3ง-ฉ
จากผลการทํานายปริมาณการจราจรที่แสดงไวใน ตารางที่ 4.3ง-ฉ จะเห็นไดวา การดําเนินการโครงการ
สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรบริเวณโครงขายถนนเพลินจิต-ทางแยกราชประสงคถนนราชดําริในอัตราที่สูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรในแตละป (กรณีไมมีโครงการ)
2.1.2) คาความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และระดับการใหบริการของโครงขายถนน
หากพิจารณาเฉพาะประเด็นดานความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน เพียงอยางเดียว
พบวา โครงขายถนนเพลินจิต-ทางแยกราชประสงค-ถนนราชดําริ ยังสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึ้นไดตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการโครงการจนถึงป พ.ศ.2554 แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระดับการ
ใหบริการปจจุบันรวมดวยแลว จะพบวา บริเวณโครงขายถนนดังกลาวมีปญหาการจราจรติดขัด (ระดับ
การใหบริการ F) ในชวงวันทํางาน และการจราจรเคลื่อนตัวไดในระดับคงที่ (ระดับการใหบริการ C)
ในชวงวันหยุด ดังนั้น ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดําเนินการโครงการจะสงผลกระทบตอ
สภาพการจราจรบริเวณโครงขายถนนเพลินจิต-ทางแยกราชประสงค-ถนนราชดําริ
ข. ผลกระทบดานคุณภาพการขับขี่
เนื่องจากอัตราเร็วในการขับขี่รถยนตบนถนนเพลินจิต และถนนราชดําริมีคาคอนขางนอย เมื่อเปรียบ
เทียบกับลักษณะทางกายภาพของถนน หากเกิดความขัดแยงทางการจราจรเนื่องจากรถที่เขา-ออก
พื้นที่โครงการแลวจึงอาจสงผลทําใหเกิดความลาชาบนถนนดังกลาวได อยางไรก็ตาม ทางโครงการจะ
จัดใหมีการมาตรการดานการควบคุมการเขา-ออกของรถยนต และการจัดการจราจรภายในโครงการ
อยางเหมาะสม เพื่อปองกันผลกระทบดังกลาว
ทั้งนี้ เนื่องจากทางโครงการไดจัดเตรียมมาตรการตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว
(ดังรายละเอียดที่เสนอในหัวขอที่ 5.2.8 ) นอกจากนี้ การเดินทางโดยใชรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งสถานีบริการ
ที่อยูใกลที่สุด คือสถานีชิดลม ตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการออกไปเพียง 120 เมตร จัดเปนทางเลือกที่
สะดวก ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหาการจราจรบริเวณโครงขายถนนเพลินจิต-ทางแยกราชประสงค-ถนน
ราชดําริลงไดระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวาผลกระทบตอการจราจรบริเวณโครงขายถนนเพลินจิตทางแยกราชประสงค-ถนนราชดําริจะอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.3ง การทํานายปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกราชประสงค
ป

วันทํางาน

Anticipated Traffic
Volume from Project
(PCU/hour)

Projected Traffic Volume
(PCU/hour)

วันหยุด

Projected + Anticipated

V/C Ratio

Traffic Volume

Projected Traffic Volume
(PCU/hour)

(PCU/hour)

Projected + Anticipated

V/C Ratio

Traffic Volume
(PCU/hour)

2546

-

5564.00

5564.00

0.69

4637.22

4637.22

0.61

2547

-

5779.33

5779.33

0.72

4816.68

4816.68

0.64

2548

-

6002.99

6002.99

0.75

5003.08

5003.08

0.67

2549

674

6235.30

6909.30

0.86

5196.70

5870.70

0.78

2550

674

6476.61

7150.61

0.89

5397.81

6071.81

0.80

2551

674

6727.25

7401.25

0.92

5606.71

6280.71

0.83

2552

674

6987.60

7661.60

0.96

5823.69

6497.69

0.86

2553

674

7258.02

7932.02

0.99

6049.06

9723.06

0.89

2554

674

7538.90

8212.90

1.03

6283.16

6957.16

0.92

2555

674

7830.66

8504.66

1.06

6526.32

7200.32

0.95

2556

674

8133.71

8807.71

1.10

6778.89

7452.89

0.99

2557

674

8448.48

9123.48

1.13

7036.49

7710.49

1.03

2558

674

8775.44

9451.44

1.17

7303.87

7977.87

1.07

หมายเหตุ : การทํานายปริมาณการจราจรโดยคาดวาโครงการจะเปดดําเนินการไดในป พ.ศ. 2549
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ตารางที่ 4.3จ การทํานายปริมาณการจราจรบริเวณถนนเพลินจิตทิศทางมุงหนาถนนพระรามที่ 1
ป

วันทํางาน

Anticipated Traffic

วันหยุด

Projected + Anticipated

(PCU/hour)

Projected Traffic Volume
(PCU/hour)

2546

-

2597.64

2597.64

2547

-

2698.17

2548

-

2549

Projected Traffic Volume
(PCU/hour)

Projected + Anticipated

0.27

2747.23

2747.23

0.29

2698.17

0.28

2853.55

2853.55

0.30

2802.59

2802.59

0.29

2963.98

2963.98

0.31

674

2911.05

3585.05

0.38

3078.69

3752.69

0.40

2550

674

3023.71

3697.71

0.39

3197.83

3871.83

0.41

2551

674

3140.72

3814.72

0.40

3321.59

3995.59

0.42

2552

674

3262.27

3936.27

0.41

3450.13

4124.13

0.43

2553

674

3388.52

4062.52

0.43

3583.65

4257.65

0.45

2554

674

3519.65

4193.65

0.44

3722.34

4396.34

0.46

2555

674

3655.86

4329.86

0.46

3866.39

4540.39

0.48

2556

674

3797.35

4471.35

0.47

4016.02

4690.02

0.49

2557

674

3941.65

4615.65

0.49

4168.63

4842.63

0.51

2558

674

4091.43

4765.43

0.50

4327.04

5001.04

0.53

Volume from Project

V/C Ratio

Traffic Volume
(PCU/hour)

V/C Ratio

Traffic Volume
(PCU/hour)
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ตารางที่ 4.3ฉ การทํานายปริมาณการจราจรบริเวณถนนราชดําริทิศทางมุงหนาถนนพระรามที่ 4
ป

วันทํางาน

Anticipated Traffic

วันหยุด

Projected + Anticipated

(PCU/hour)

Projected Traffic Volume
(PCU/hour)

2546

-

521

521

2547

-

541.16

2548

-

2549

Projected Traffic Volume
(PCU/hour)

Projected + Anticipated

0.09

381.72

381.72

0.07

541.16

0.09

396.49

396.49

0.07

562.11

562.11

0.09

411.84

411.84

0.07

674

583.86

1257.86

0.22

427.77

1101.77

0.19

2550

674

606.45

1280.45

0.22

444.33

1118.33

0.20

2551

674

629.92

1303.92

0.22

461.53

1135.53

0.20

2552

674

654.30

1328.30

0.23

479.39

1153.39

0.20

2553

674

649.62

1353.62

0.23

497.94

1171.94

0.21

2554

674

705.93

1379.93

0.24

517.21

1191.21

0.21

2555

674

733.24

1407.24

0.24

537.22

1211.22

0.21

2556

674

761.62

1435.62

0.25

558.02

1232.02

0.22

2557

674

791.10

1465.10

0.25

579.61

1253.61

0.22

2558

674

821.71

1495.71

0.26

602.04

1276.04

0.22

Volume from Project

V/C Ratio

Traffic Volume
(PCU/hour)

V/C Ratio

Traffic Volume
(PCU/hour)
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4.3.9

การใชประโยชนที่ดิน
ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ
เมื่อพิจารณาจากสภาพการใชที่ดินในบริเวณยานราชประสงค จะพบวาสวนใหญมีการใชประโยชนเพื่อ
การพาณิชยกรรม และการพักอาศัย โดยทางภาครัฐมีแผนจะพัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหเปน Shopping Street
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาจับจายใชสอยในยานดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
การใชประโยชนที่ดินของโครงการ ซึ่งเปนแบบผสมผสานระหวางอาคารพาณิชย และพักอาศัยจึงไม
ขัดแยงกับสภาพการใชประโยชนพื้นที่และแผนพัฒนายานดังกลาวแตอยางใด
สําหรับการตรวจสอบความสอดคลองกับขอกําหนดผังเมืองตามประกาศในกฎกระทรวง ฉบับที่ 414
(พ.ศ.2542) เกี่ยวกับการบังคับใชผังเมืองรวมในทองที่กรุงเทพมหานครนั้น โครงการตั้งอยูในบริเวณ
หมายเลข 4.31 (พื้นที่สีแดง) ซึ่งพื้นที่ดังกลาวไดถูกกําหนดใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (เอกสาร
การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินที่ไดแสดงไวใน ภาคผนวก ง-3) โดยใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินในแตละบริเวณ
นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ยังไดถูกกําหนดหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังตอไปนี้
•

•

•

•
•

•
•

•

โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานบางประเภทที่ไดกําหนดไวตามกฎ
กระทรวงดังกลาว โดยจะมีพื้นที่ที่ใชประกอบการไดไมเกิน 100 ตารางเมตร และไมกอเหตุรําคาญ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียม
เหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ
สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขาย ที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา
สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสรางแทน
ฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการจาก
กรุงเทพมหานคร
ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการใชประโยชนที่ดินของโครงการเพื่อเปนอาคารพักอาศัย สํานักงาน
และรานคานั้นสอดคลองกับกิจการที่กําหนดไวสําหรับพื้นที่สีแดง และไมอยูในประเภทที่กิจการที่หาม
ใช รวมทั้งสอดคลองกับสภาพการใชที่ดินปจจุบัน และแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรวม จึงคาดวาการพัฒนา
โครงการจะไมสงผลตอการใชประโยชนที่ดินแตอยางใด
4.4

คุณคาตอคุณภาพชีวิต

4.4.1

สังคมและเศรษฐกิจ
ระยะกอสราง
ในระยะกอสรางจะมีจํานวนคนงานประมาณ 300-400 คน สวนใหญเปนคนงานจากตางถิ่น ซึ่งผูรับเหมา
ไดเตรียมที่พักสําหรับคนงานไวนอกพื้นที่โครงการ โดยจะมีรถรับ-สงระหวางพื้นที่โครงการและที่พัก
ในเวลาเชาและเย็น ถึงแมวาจะไมมีการจางแรงงานทองถิ่นในบริเวณพื้นที่โครงการ การมีคนงานตางถิ่น
จํานวนมากก็จะชวยใหเกิดการกระจายรายไดรอบๆ โครงการทางออมจากการซื้อขายสินคา และบริการ
ตางๆ ซึ่งจะเปนผลกระทบในเชิงบวกตอสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่
อยางไรก็ตาม การมีคนงานเพิ่มขึ้นจํานวนมาก อาจทําใหเกิดผลกระทบทางดานลบในเชิงสังคม เชน
ปญหาการลักขโมย ไดหากการดูแล ควบคุมคนงานไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้ ผลจากการ
สํารวจทัศนคติของประชาชนในบริเวณใกลเคียงพบวา สวนใหญมีความกังวลวาจะไดรับผลกระทบจาก
ฝุนละออง เศษวัสดุรวงหลน และเสียงรบกวนในระยะกอสราง อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการปองกันและลด
ผลกระทบดังกลาว ทางโครงการควรกําหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ที่กําหนดไวใน
หัวขอที่ 5.3.3 ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป
ระยะดําเนินการ
ในระยะดําเนินการ จะมีการจางงาน เชน การทําความสะอาด รับจางทั่วไป และกระจายรายไดจากการ
ขายสินคาและบริการตางๆ ซึ่งจะชวยลดปญหาการวางงานลงไดระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ จากการสํารวจทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงที่มีตอโครงการ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมาก ประมาณรอยละ 53.8 เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ โดยมีความเห็นวาการพัฒนาโครงการจะ
สงผลดีตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของยานราชประสงค เนื่องจากเปนการพัฒนาธุรกิจไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะมีสวนชวยดึงดูดใหมีกําลังซื้อเขามาจับจายใชสอยในยานราชประสงคเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความกังวลวาจะไดรับผลกระทบจากปริมาณการจราจร
ที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเปดดําเนินการโครงการ
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จากที่กลาวมาขางตน จึงอาจสรุปไดวาการดําเนินการของโครงการจะสงผลดีตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในพื้นที่ อยางไรก็ตาม ทางโครงการจะตองควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย รวมถึงการจัดการสิ่งแวดลอมอื่นๆใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
4.4.2

สาธารณสุข
ระยะกอสราง
ผลกระทบดานการสาธารณสุขในระยะกอสรางแบงไดเปน 2 ประเด็นคือ ผลกระทบดานการสาธารณสุข
ของคนงานกอสรางในพื้นที่โครงการ และผลกระทบดานการสาธารณสุขตอพื้นที่ใกลเคียง ในสวนของ
ผลกระทบดานการสาธารณสุขของคนงานกอสรางนั้นคาดวาจะอยูในระดับต่ํา เนื่องจากคนงานกอสราง
ไมไดพักอาศัยบริเวณพื้นที่โครงการ การมาทํางานจะเปนไปในลักษณะเชามา-เย็นกลับ โดยทางโครงการ
จะจัดเตรียมพื้นที่พักผอนและรับประทานอาหาร หองน้ํา-หองสวมที่ถูกสุขลักษณะ และน้ําดื่มที่สะอาด
ไวสําหรับคนงาน รวมทั้งจัดใหมีการจัดการน้ําเสีย และขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางอยาง
เหมาะสม
สําหรับผลกระทบดานการสาธารณสุขตอพื้นที่ใกลเคียง อาจเกิดขึ้นจากฝุนละออง และเสียงจาก
กิจกรรมการกอสราง อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และทางโครงการ
ไดจัดเตรียมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในระยะกอสรางที่ไดเสนอไว ในหัวขอที่ 5.3.3 จึง
คาดวาผลกระทบทางดานสาธารณสุขตอพื้นที่ใกลเคียงจะอยูในระดับต่ํา
ระยะดําเนินการ
ในกรณีที่เกิดการเจ็บปวย ผูเชาสามารถเขารับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งมีอยูเปน
จํานวนมากในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโครงการไดอยางสะดวก และเมื่อพิจารณาถึงจํานวนและขนาด
ของสถานพยาบาลดังกลาวแลว พบวามีขีดสามารถในรองรับผูปวยไดอยางเพียงพอ ดังนั้น จึงคาดวา
ผลกระทบทางดานสาธารณสุขในสวนดานความเพียงพอของสถานพยาบาล และบุคลากรดาน
สาธารณสุขจะอยูในระดับต่ํา
สําหรับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมนั้น ทางโครงการไดจัดเตรียมระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับของเสียที่เกิดขึ้นไดอยางเพียงพอ
โดยระบบบําบัดน้ําเสียสามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคุณลักษณะเปนไปตาม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากอาคารประเภท ก ในสวนของการจัดการมูลฝอยนั้น โครงการไดมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิสําหรับขยะเปยก และระบบการจัดการน้ําชะขยะซึ่งอาจเปนแหลงกอใหเกิดปญหาดาน
สาธารณสุข หากมีการจัดการที่ไมดีพอ จากที่กลาวมาขางตน จึงอาจสรุปไดวาผลกระทบดานสาธารณสุข
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการจะอยูในระดับต่ํา
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4.4.3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระยะกอสราง
ในระยะกอสราง กิจกรรมการกอสรางอาจกอใหเกิดผลกระทบดังตอไปนี้
ผลกระทบตอสุขภาพของคนงานอันเนื่องมาจากฝุน และเสียง ซึ่งอาจทําใหเกิดโรคระบบทาง
เดินหายใจ หรือสงผลตอการไดยิน
• การไดรับสารที่เปนอันตราย เชน น้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมี
• อันตรายจากเครื่องมือ เครื่องจักรตางๆ เชน เครื่องเชื่อมโลหะ
• อันตรายจากการตกจากที่สูง
• อันตรายจากการตกหลนของวัสดุตางๆ ตอคนงานกอสรางและผูคนที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้น
• อันตรายจากการเกิดเพลิงไหม
• การปวยเนื่องจากการรับประทานอาหารและการขับถายที่ไมถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันผลกระทบที่ไดกลาวมาแลว ทางโครงการจะควบคุมการดําเนินงานกอสรางใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและกฎหมายตางๆ เพื่อปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอคนงานกอสราง และผูที่อาศัย
หรือผานไปมาในบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ เชน
•

•
•

•

•
•
•
•

การจัดใหมีรั้วชั่วคราวปดกั้นรอบพื้นที่โครงการ เพื่อปองกันไมใหคนภายนอกเขามาในเขตกอสราง
จัดใหมีผาใบปดคลุมรอบๆ ตัวอาคารเพื่อปองกันวัสดุหก ตกหลนออกนอกตัวอาคาร และปองกันฝุน
ฟุงกระจาย
จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับคนงาน เชน หมวกแข็ง ถุงมือ และรองเทาที่
เหมาะสมกับแตละกิจกรรม
ติดตั้งแผนกั้นรองรับวัสดุที่อาจตกหลนในขณะกอสราง
จัดใหมีอุปกรณที่แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยในการทํางาน
จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงสําหรับกรณีฉุกเฉิน
มีการตรวจสอบอุปกรณตางๆ เปนประจํา และดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีเสมอ

ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการปองกันและลดผลกระทบที่โครงการจะจัดเตรียมไว ไดนําเสนอไวใน
หัวขอที่ 5.3.3
ในระยะการกอสราง หากมีการจัดเตรียมพื้นที่โครงการใหเรียบรอย เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และผูรับเหมาและคนงานกอสรางปฏิบัติตนตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย คาดวาจะผลกระทบดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะอยูในระดับที่ยอมรับได
อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

4-37

ระยะดําเนินการ
โครงการมีรูปแบบเปนอาคารที่มีการใชสอยแบบผสมผสาน พื้นที่อาคารมีการใชประโยชนเปนที่พัก
อาศัย และพาณิชยกรรม (สํานักงาน และรานคา) ซึ่งกิจกรรมจากการดําเนินการของโครงการไมจัดอยูใน
กิจกรรมประเภทที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูอยูอาศัยและผูสัญจรไปมาในบริเวณใกลเคียง ดังนั้น
จึงคาดวาการดําเนินการโครงการจะไมสงผลกระทบทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอพื้นที่
ใกลเคียงแตอยางใด
4.4.4

สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ
ระยะกอสราง
การกอสรางอาคารอาจสงผลใหเกิดผลกระทบดานสุนทรียภาพแกผูพบเห็นได เนื่องจากสภาพไม
เรียบรอยระหวางการกอสราง หากทางผูรับเหมาจัดใหมีใชผาใบปดคลุมตัวอาคารเพื่อปองกันฝุนละออง
และทําการลอมรั้วรอบพื้นที่โครงการสูงประมาณ 4 เมตร จะชวยบดบังทัศนียภาพที่ไมนาดูลงไดระดับ
หนึ่ง อยางไรก็ตาม ในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่โครงการโดยสวนใหญเปนอาคารสูง ทั้งที่เปด
ดําเนินการแลว และอาคารที่การกอสรางยังไมแลวเสร็จแตถูกปลอยทิ้งรางไว จึงคาดวา การกอสรางโครง
การจะไมกอใหเกิดทัศนียภาพที่ขัดแยงกับสภาพปจจุบันของพื้นที่ ประกอบกับผลกระทบทางดานทัศนีย
ภาพดังกลาวจะหมดไปเมื่อการกอสรางโครงการเสร็จสิ้นลง ดังนั้น จึงคาดวาจะเกิดผลกระทบดาน
สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพจากการกอสรางโครงการจะอยูในระดับต่ํา
ระยะดําเนินการ
ผลกระทบดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพอันเนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการ สามารถแบงออกได
เปน 4 ประเด็นหลัก คือ
•
•
•
•

ผลกระทบดานทัศนียภาพ
ผลกระทบดานการบดบังแสง
ผลกระทบดานการบดบังทิศทางลม
ผลกระทบดานการสะทอนแสง

รายละเอียดการประเมินผลกระทบในแตละประเด็นมีดังนี้
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1. ผลกระทบดานทัศนียภาพ
อาคารที่กอสรางแลวเสร็จมีความสูง 35 ชั้น โดยมีการจัดภูมิสถาปตย และพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่
โครงการดังที่ไดแสดงไวใน รูปที่ 2.2ฌ-ฎ สําหรับภาพจําลองของสภาพอาคารภายหลังกอสรางแลวเสร็จ
แสดงดัง และรูปที่ 2.2ก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากทัศนียภาพบริเวณยานราชประสงค จะเห็นไดวา พื้นที่
ดังกลาวมีอาคารสูงทั้งที่เปดใชงานแลว และยังกอสรางไมแลวเสร็จอยูเปนจํานวนมาก อาคารสูงที่ตั้งอยู
ติดกับอาณาเขตพื้นที่โครงการไดแก อาคารมณียาเซ็นเตอร (สูง 17 ชั้น) ศูนยการคาอัมรินทรพลาซา
(สูง 25 ชั้น) และโครงการรอยัลราชดําริซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การพัฒนา
โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร จะไมกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบดานทัศนียภาพตอการใชพื้นที่ในยาน
ราชประสงค และอาคารขางเคียงแตอยางใด
2. ผลกระทบดานการบดบังแสง
เนื่องจากอาคารของโครงการเปนอาคารสูง การวางตัวของอาคารอาจสงผลกระทบดานการบดบังแสงตอ
อาคารขางเคียงได โดยพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจะแตกตางกันในแตละชวงเวลาของวัน กลาวคือ
พื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในชวงเชา (ตั้งแตเวลา 6.30 – 10.30 น.) ไดแก ศูนยการคาอัมรินทร
พลาซา โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ และโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของ
โครงการ สวนในชวงเย็น (ตั้งแตเวลา 14.00-17.30 น.) พื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบคือโรงเรียน
มาแตรเดอี วิทยาลัย ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของโครงการ (รายละเอียดไดแสดงไวใน
ภาคผนวก ญ) อยางไรก็ตาม เนื่องจากการบดบังแสงจะเกิดขึ้นเพียงในชวงเวลา 3-4 ชั่วโมงตอวัน รวมทั้ง
เมื่อพิจารณาถึงการใชประโยชนพื้นที่ในยานราชประสงค ซึ่งโดยสวนใหญเปนอาคารสูง ดังนั้น จึง
คาดวาผลกระทบจากการบดบังแสงจะอยูในระดับที่ยอมรับได
3. ผลกระทบดานการบดบังทิศทางลม
นอกจากผลกระทบดานการบดบังแสงแลว การวางตัวของอาคารยังอาจสงผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมตออาคารขางเคียงที่อยูในแนวทิศทางลมได จากขอมูลทิศทางลมเฉลี่ยในคาบ 30 ป ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา พบวาทิศทางลมหลักของพื้นที่ (ชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม) ลมพัดมาจากทาง
ทิศใต ดังนั้น พื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบคือ อาคารมณียาเซ็นเตอร ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศเหนือของ
อาคาร โดยลมที่พัดมาจากทิศทางดังกลาวจะปะทะดานแคบของอาคาร (ซึ่งมีความกวางประมาณ 25.2
เมตร) อยางไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบเปนอาคารสูง ตัวอาคารไมมีพื้นที่เปดรับ
ลม เชนระเบียงดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบดานการบดบังทิศทางลมในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม จะ
อยูในระดับต่ํา
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สําหรับในชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน ซึ่งลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใตนั้น พื้นที่ที่คาดวาจะ
ไดรับผลกระทบคือโรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย ที่อยูดานทิศตะวันออกของอาคาร สวนเดือนตุลาคมธันวาคมซึ่งลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้น พื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบไดแก โครงการ
รอยัลราชดําริ และพื้นที่บางสวนของโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ ทั้งนี้ในจํานวนพื้นที่ที่คาดวาจะได
รับผลกระทบดังกลาว โรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย จัดเปนพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบ อยางไรก็ตาม
เนื่องจากการบดบังทิศทางลมจะเกิดขึ้นเพียงในชวงเวลาไมนาน รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงการใชประโยชน
พื้นที่ในยานราชประสงค ซึ่งโดยสวนใหญเปนอาคารสูง ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบจากการบดบังทิศ
ทางลมจะอยูในระดับที่ยอมรับได
4. ผลกระทบดานการสะทอนแสง
ผลกระทบดานการสะทอนแสงอาจเกิดขึ้นไดจากสีของตัวอาคาร และวัสดุที่เปนผิวดานนอกของอาคาร
ทั้งนี้ระดับของผลกระทบจะคอนขางสูงในกรณีที่อาคารดังกลาวนั้นมีสีขาวตลอดทั้งตัวอาคาร หรือมี
กระจกเปนองคประกอบดานนอก เมื่อพิจารณาถึงการออกแบบอาคารรอยัล มณียา ทาวเวอร ซึ่งตัวอาคาร
ประกอบดวยกระจกประมาณรอยละ 64 ของพื้นที่ผิวดานนอกทั้ง 4 ดานของอาคาร โดยวัสดุที่เลือกใชจะ
มีปริมาณการสะทอนแสงไมเกินรอยละ 30 ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน กฎกระทรวงฉบับที่
48 (พ.ศ 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบ
ดานการสะทอนแสงจากตัวอาคารจะอยูในระดับต่ํา
4.4.5

คุณคาทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดี
ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ
โบราณสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยูใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ คือ
ศาลทาวมหาพรหม และวัดปทุมวนาราม อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการมีสิ่งปลูกสราง
หนาแนน โดยสวนใหญเปนอาคารพาณิชย และอาคารพักอาศัย จึงคาดวาการกอสรางและดําเนินการ
โครงการจะสงไมผลกระทบตอโบราณสถานดังกลาว หรือสงผลกระทบทางดานลบตอคุณคาทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดี แตอยางใด
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5

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เพื่อเปนการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการกอสรางและ
การดําเนินการโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร จึงไดมีการเสนอมาตรการปองกันและแกไข ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตางๆ ดังตอไปนี้
5.1

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ

5.1.1

คุณภาพอากาศ
ระยะกอสราง
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร (พ.ศ.2534) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ.2544) อยางเครงครัด
จัดสรางรั้วทึบปดกั้นบริเวณอาณาเขตโครงการดานที่ติดกับโรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย โดยบริเวณ
สวนบนของรั้วจะติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง (Noise Barrier) ชนิด Glassfibre Reinforced Concreate
(GRC) หรือ Viva Board (รายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ฎ) โดยมีความสูงรวม 9 เมตร เพื่อปองกัน
ฝุนฟุงกระจายออกนอกพื้นที่โครงการ
จัดสรางรั้วชั่วคราวความสูง 9 เมตร ปดกั้นบริเวณอาณาเขตโครงการดานที่ติดกับอาคารมณียา
เซ็นเตอร ศูนยการคาอัมรินทรพลาซา และโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ เพื่อปองกันฝุนฟุง
กระจายออกนอกพื้นที่โครงการ
จัดใหมีผาใบหรือวัสดุปองกันฝุนละออง (Dust curtain) ปดลอมตลอดตัวอาคารในขั้นตอน
การรื้อถอนอาคาร เพื่อปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย และปองกันวัสดุตกหลน
จัดใหมีผาใบหรือวัสดุปองกันฝุนละอองปดลอมตลอดบริเวณตัวอาคารตั้งแตชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อปอง
กันฝุนละอองฟุงกระจาย และปองกันวัสดุตกหลน
จัดใหมีผาใบหรือวัสดุปองกันฝุนละอองปดลอมบริเวณตัวอาคารในแตละชั้น โดยมีชองเปดไมเกิน
0.5 เมตรเพื่อกันฝุนฟุงกระจายออกนอกตัวอาคาร
จัดใหมีบริเวณจัดเก็บวัสดุกอสรางใหเปนสัดสวน และจัดใหมีผาใบปดคลุมเพื่อปองกันฝุน
ฟุงกระจาย
หลีกเลี่ยงการกองดินและเศษวัสดุกอสรางไวภายในพื้นที่กอสราง โดยจะขนยายดินที่ขุดขึ้นมาและ
เศษวัสดุกอสรางจากการรื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่กอสรางอยางนอยทุกๆ 2 วัน
จัดใหมีผาใบปกคลุมกองดินและเศษวัสดุกอสราง ในกรณีที่มีจําเปนตองมีการกองดินและเศษวัสดุ
กอสรางไวภายในพื้นที่กอสราง

อีอารเอ็ม สยาม

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

5-1

•

•

•

•

•

•
•
•

มีการฉีดพรมน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในบริเวณที่มีฝุนละออง หรือคาดวาจะกอใหเกิดการ
ฟุงกระจายของฝุนละออง
จัดใหมีผาใบปดคลุมยานพาหนะที่ทําการขนสงวัสดุกอสรางที่อาจกอใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย
และมีการตรวจสอบการปดคลุมกอนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง
จํากัดความเร็วยานพาหนะขนสงวัสดุกอสราง เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน รวมทั้งปองกัน
มลสาร/ไอเสียจากการเผาไหมของเครื่องยนต
จัดใหมีจุดลางลอรถบริเวณดานหนาโครงการ เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย โดยมีบอพักน้ําเพื่อแยกฝุน/
โคลนออกจากน้ํา และนําน้ํากลับมาใชซ้ําไดอีก
จัดใหมีจุดตรวจสอบความเรียบรอยของยานพาหนะใหมีการปดคลุมอยางเรียบรอยกอนออกจาก
พื้นที่โครงการ
ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องยนตตางๆ ที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
ควบคุมไมใหมีการเผาขยะหรือเศษวัสดุกอสรางภายในพื้นที่โครงการ
จัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้
• มีการทําความสะอาดบาทวิถีบริเวณถนนราชดําริซึ่งเปนทางเขา-ออกของรถขนสงวัสดุกอสราง
ทุกวัน
• ทําความสะอาดทอระบายน้ําสาธารณะบริเวณหนาโครงการทุก 3 เดือน
• ฉีดพรมน้ําบริเวณที่มีฝุนละออง อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และในชวงเวลาที่มีลมแรงหรืออากาศ
แหง
• ดูแลรักษาความเรียบรอยของรั้วรอบโครงการ

ระยะดําเนินการ
•

•

•

•

ควบคุมไมใหมีการติดเตรื่องรถยนตเปนเวลานานในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
จากเครื่องยนต
ติดตั้งทออากาศของระบบระบายน้ําเสีย บริเวณชั้นดาดฟาของอาคาร โดยใหมีความสูงกวาอาคาร
อยางนอย 0.5 เมตร เพื่อปองกันกลิ่นรบกวนเขามายังบริเวณชั้นพักอาศัยและอาคารขางเคียง
ติดตั้งชองระบายอากาศของระบบบําบัดน้ําเสีย หองเก็บขยะ และหองครัวไวทางดานทิศตะวันตก
ของโครงการ ซึ่งอยูติดกับอาคารศูนยการคาอัมรินทรพลาซา ซึ่งตัวอาคารไมมีพื้นที่เปดรับลม และมี
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วบริเวณพื้นที่อาคาร
ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบระบายอากาศใหอยูในสภาพดี และสามารถทํางานไดอยางมีประ
สิทธิภาพ
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5.1.2

เสียง
ระยะกอสราง
เพื่อเปนการปองกันผลกระทบทางดานเสียงที่อาจเกิดขึ้น ทางโครงการจึงมีมาตรการดังตอไปนี้
•

•

•

•

•

•

•

•
•

ปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร (พ.ศ.2534) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ.2544) อยางเครงครัด
จัดสรางรั้วทึบปดกั้นบริเวณอาณาเขตโครงการดานที่ติดกับโรงเรียนมาแตรเดอี วิทยาลัย โดยบริเวณ
สวนบนของรั้วจะติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง (Noise Barrier) ชนิด Glassfibre Reinforced Concreate
(GRC) หรือ Viva Board (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฎ) โดยมีความสูงรวม 9 เมตร เพื่อลดระดับ
เสียงรบกวน
จัดสรางรั้วชั่วคราวความสูง 9 เมตร ปดกั้นบริเวณอาณาเขตโครงการดานที่ติดกับอาคารมณียา
เซ็นเตอร ศูนยการคาอัมรินทรพลาซา และโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ เพื่อลดระดับเสียงรบกวน
จัดใหมีผาใบหรือวัสดุปองกันฝุนละอองปดลอมรอบตัวอาคารที่กําลังรื้อถอน และ/หรือกอสรางเพื่อ
ลดระดับเสียงรบกวน
กําหนดใหผูรับเหมาดูแลรักษาอุปกรณทุกชนิดใหอยูในสภาพดีเสมอ สําหรับกิจกรรมที่กอใหเกิด
เสียงดังจะตองมีมาตรการในการลดเสียงของอุปกรณดังกลาว
การเลือกใชเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการกอสรางจะพิจารณาถึงระดับเสียงของอุปกรณ และ
จะพิจารณาติดตั้งอุปกรณควบคุมระดับเสียงที่เครื่องจักร รวมทั้งติดตั้งอุปกรณดูดซับเสียง และ
วางแผนการจัดวางเครื่องจักร และวางแผนไมใหเครื่องจักรที่มีเสียงดังทํางานพรอมกัน เพื่อลดระดับ
เสียงที่อาจรบกวนอาคารขางเคียงใหต่ําที่สุด
พิจารณาดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังเฉพาะในชวงวันหยุดของโรงเรียน
ไมอนุญาตใหมีการกอสรางหรือกระทําการใดๆ ซึ่งกอใหเกิดเสียงและแสงรบกวนบริเวณขางเคียง
ระหวาง 22.00 น. ถึง 06.00 น.

ระยะดําเนินการ
-
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5.1.3

ดิน
ระยะกอสราง
•

•
•

ติดตั้งเสาเข็มพืด (Sheet pile) โดยรอบบริเวณพื้นที่ที่จะทําการขุดเปดหนาดิน เสาเข็มพืดจะทําหนาที่
เปนกําแพงปองกันการพังทลายของดิน และบรรเทาผลกระทบดานแรงสั่นสะเทือนจากการขุดเปด
หนาดินตอโครงสรางของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางในบริเวณใกลเคียง
จัดใหมีอุปกรณค้ํายัน (Bracer) เพื่อทําหนาที่ค้ํายันระบบเสาเข็มพืดในระหวางการขุดเปดหนาดิน
หลีกเลี่ยงการขุดเปดหนาดินในชวงที่มีฝนตกหนัก ในกรณีที่มีการขุดเปดหนาดินในชวงที่ฝนตก
จะตองทําคันดินเพื่อเบี่ยงน้ําไมใหไหลผานเขาสูบริเวณที่ขุดเปดหนาดิน

ระยะดําเนินการ
5.1.4

แหลงน้ําผิวดิน
ระยะกอสราง
•

•

จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดกับที่ (Onsite Wastewater Treatment System) ซึ่งสามารถรองรับ
น้ําเสียไดไมนอยกวา 24 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางใหมี
คาบีโอดีประมาณ 20 มิลลิกรัมตอลิตร
ระบายน้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการลงสูทางระบายน้ําของโครงการรอยัลราชดําริเปนการชั่วคราว
ในชวงระยะเริ่มตนของกิจกรรมการกอสราง และระบายน้ําฝนลงสูบอหนวงน้ํา ภายหลังจากที่การ
กอสรางบอหนวงน้ําแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดการตกตะกอนของเศษตะกอนดิน กอนที่จะสูบระบาย
สวนของน้ําใสออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ

ระยะดําเนินการ
•

•

•

จัดหามาตรการในการลดปริมาณน้ําใช ซึ่งนอกจากจะเปนการประหยัดทรัพยากรน้ําแลว ยังชวยลด
ปริมาณน้ําเสียที่ตองทําการบําบัด และลดปริมาณน้ําทิ้งอีกดวย โดยในการเลือกใชอุปกรณประเภท
สุขภัณฑตางๆ อาจเลือกใชรุนประหยัดน้ํา
จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ (Extended Aeration) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียได
ประมาณ 280 ลูกบาศกเมตรตอวัน และลดปริมาณบีโอดีลงเหลือประมาณ 20 มิลลิกรัมตอลิตร
ปริมาณสารแขวนลอยเหลือประมาณ 30 มิลลิกรัมตอลิตร
ดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ เพื่อใหระบบฯ มีประสิทธิภาพในการบําบัดอยูเสมอ
ดังมาตรการลดผลกระทบที่เสนอใน หัวขอ 5.2.2
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5.2

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย

5.2.1

การใชน้ํา
ระยะกอสราง
ระยะดําเนินการ
•
•

5.2.2

พิจารณาเลือกใชสุขภัณฑรุนประหยัดน้ําเพื่อเปนการลดปริมาณการใชน้ํา
บันทึกปริมาณการใชน้ําทุกเดือนเพื่อจัดทําสถิติการใชน้ํา

การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
ระยะกอสราง
•

จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประกอบดวยบอดักไขมัน (Grease Trap) และระบบบําบัดน้ําเสียชนิด
ติดกับที่ (Onsite Wastewater Treatment System) ซึ่งสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางนอย 24 ลบ.ม./วัน
และลดคาบีโอดีในน้ําเสียเหลือประมาณ 20 มก./ล.เพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นในระยะกอสราง

ระยะดําเนินการ
ในระยะดําเนินการ คาดวาจะมีน้ําเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 280 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีคาบีโอดี 250
มิลลิกรัมตอลิตร และของแข็งแขวนลอย 200 มิลลิกรัมตอลิตร ทางโครงการจะจัดใหมีมาตรการในการ
จัดการน้ําเสียดังกลาว เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
•

•

•

จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งเปนระบบตะกอนเรงแบบเติมอากาศ เพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของโครงการ กอนที่จะระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ โดยระบบดังกลาวจะตอง
สามารถบําบัดน้ําเสียไดไมนอยกวา 280 ลูกบาศกเมตรตอวัน และลดคาบีโอดีและของแข็ง
แขวนลอยในน้ําเสียใหเหลือคาบีโอดี 20 มิลลิกรัมตอลิตร และของแข็งแขวนลอย 30 มิลลิกรัม
ตอลิตร ตามลําดับ
ติดตั้งตะแกรงดักเศษอาหาร และวัสดุที่มีขนาดใหญ เพื่อลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสียที่จะเขา
สูระบบบําบัดน้ําเสีย
ติดตั้งบอดักไขมันปริมาตร 350 ลูกบาศกเมตร.เพื่อกําจัดไขมันในน้ําเสีย กอนที่จะเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสีย
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•

•

•

•

5.2.3

จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูและความชํานาญควบคุม ดูแลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการ ใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดอยูเสมอ
จัดใหมีแผนการตรวจสอบและการบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องจักรเปนประจําอยูเสมอ โดย
เฉพาะในสวนของอุปกรณที่อาจเกิดการชํารุดไดงาย คือ เครื่องสูบน้ําและเครื่องเติมอากาศ เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการขัดของจนไมสามารถทํางานได ผูควบคุมระบบบําบัดจะตองจัดวางโปรแกรม
บํารุงรักษาเครื่องจักรดังนี้
• วางระบบการจัดเก็บขอมูล เชน บันทึกการซอม
• การดูแลอุปกรณไฟฟา พวกมอเตอร สวิทซ Starter จะตองรักษาใหสะอาดไมใหเปยกชื้นและ
ไมขาดการหลอลื่นจนเกิดการฝด
• ในการใชงานเครื่องสูบน้ําและเครื่องเติมอากาศจะตองมีการบํารุงรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ของบริษัทฯผูผลิต และหากมีปญหาจะตองแจงทางบริษัทผูผลิตหรือจัดใหมีชางมา
ทําการตรวจสอบแกไข
ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียอยางสม่ําเสมอรวมทั้งคุณภาพน้ําทิ้งหลังผาน
การบําบัด พรอมจัดทํารายงานบันทึกผลและสภาพปญหา รวมทั้งการปรับปรุงและซอมบํารุง
เปนตน อยางสม่ําเสมอ
จัดเตรียมมาตรการสํารอง กรณีที่ระบบบําบัดน้ําเสียชํารุดหรือไมมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย
ใหคุณภาพน้ําทิ้งไดตามมาตรฐานฯ ตลอดจนจะตองดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมโดยเร็ว

การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
ระยะกอสราง
•

•

•
•
•

ระบายน้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการลงสูทางระบายน้ําของโครงการรอยัลราชดําริเปนการชั่วคราว
ในชวงระยะเริ่มตนของกิจกรรมการกอสราง และระบายน้ําฝนลงสูบอหนวงน้ํา ภายหลังจากที่การกอ
สรางบอหนวงน้ําแลวเสร็จเพื่อใหเกิดการตกตะกอนของเศษตะกอนดิน กอนที่จะสูบระบายสวนของ
น้ําใสออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
ควบคุมไมใหมีการพัดพาเศษวัสดุและเศษดินตางๆ ลงสูทอระบายน้ําสาธารณะริมถนนเพลินจิต
ซึ่งอาจทําใหเกิดการอุดตัน กีดขวางการไหลของน้ําในทอระบายน้ําดังกลาว
หากพบวามีเศษวัสดุหรือเศษดินตกหลนลงในทอระบายน้ํา ตองรีบดําเนินการแกไขทันที
ทําความสะอาดทอระบายน้ําสาธารณะบริเวณหนาโครงการทุก 3 เดือน
จัดใหมีบอพักน้ําจากจุดลางลอรถบริเวณดานหนาโครงการ เพื่อแยกฝุน/โคลนออกจากน้ํา และนํา
น้ํากลับมาใชซ้ําไดอีก
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ระยะดําเนินการ
•

•

•

•

•
•

•

5.2.4

จัดเตรียมบอกักเก็บน้ําฝนขนาด 6 เมตร ยาว 24 เมตร และลึก 4 เมตร โดยมีปริมาตรรวม 432
ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับน้ําฝนสูงสุดที่คาบอุบัติ 5 ป ซึ่งตกติดตอกันเปนเวลา 3 ชั่วโมงได
ระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวลงสูบอหนวงน้ําของโครงการ กอนที่จะระบายออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะ
ควบคุมอัตราการสูบระบายน้ําออกจากบอใหไมเกิน 0.066 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งเปนอัตราการ
ระบายน้ําจากพื้นที่กอนที่จะมีการพัฒนาพื้น
ตรวจสอบบอกักเก็บน้ําฝนอยางสม่ําเสมอ หากพบวามีน้ําขัง ตองทําการสูบน้ําออก เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา คือสามารถรองรับน้ําฝนไดตามความจุสูงสุดของบอ
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําใหอยูในสภาพดีและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
ติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณจุดที่ระบายน้ําออกภายนอกโครงการทุดจุด พรอมทั้งดูแลใหมีการ
กําจัดขยะออกเปนประจํา
มีการตรวจสอบสภาพของระบบระบายน้ําภายในโครงการอยางสม่ําเสมอ และทําการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในบริเวณโครงการเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง

การจัดการขยะมูลฝอย
ระยะกอสราง
•

•

•

•

•
•

•

•

ผูรับเหมาจะตองควบคุมปริมาณการสั่งซื้อวัสดุกอสรางเพื่อไมใหมีมากเกินกวาความจําเปน และ
กลายเปนของเสีย
เศษวัสดุจากการกอสรางจะถูกจัดเก็บใสถังขยะแบบมีลอเลื่อน และนําลงมาจากชั้นบนโดยใชรอก
และรวบรวมไวในถังคอนเทนเนอรเหล็กบริเวณชั้นลาง
จัดใหมีบริเวณที่รวบรวมขยะใหเปนสัดสวน และประสานงานกับทางสํานักงานเขตมาเก็บไปกําจัด
ทุกวันเพื่อไมใหตกคางอยูในโครงการ
จัดใหมีถังที่มีฝาปดที่มีความทนทาน จํานวน 2 ถัง สําหรับเก็บขยะทั่วไป เพื่อปองกันไมใหเกิดกลิ่น
เหม็น และปองกันแมลงและสัตวตางๆ
จัดใหมีผาใบคลุมเศษวัสดุกอสรางเพื่อไมใหกระจัดกระจาย
รวบรวมเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากการกอสรางจําพวกเศษไม เหล็ก อิฐ ฯลฯ และสงจําหนายใหบุคคลอื่น
ตอไป
รวบรวมเศษอิฐและปูนและขนสงออกจากพื้นที่โครงการโดยรถบรรทุกเพื่อนําไปปรับถมที่ดินของ
เอกชน ซึ่งทางโครงการไดมีขอตกลงรวมกับเจาของที่ดินเรื่องการซื้อ-ขายเศษวัสดุกอสรางเพื่อการ
ปรับถมพื้นที่ดังกลาว
รวบรวมเศษดินและหินและขนถายออกจากพื้นที่โครงการโดยรถบรรทุก เพื่อนําไปใชกําจัดยัง
สถานที่รับกําจัดเศษดินและหินจากการกอสราง (Dump site for excavated materials)
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•
•
•

ผูทําการขนสงกากของเสียจะตองเปนผูรับเหมาที่ไดรับใบอนุญาตเทานั้น
ควบคุมดูแลใหคนงานกอสรางทิ้งขยะในบริเวณที่จัดไวเทานั้น
ควบคุมไมใหมีการเผาขยะหรือเศษวัสดุกอสรางภายในพื้นที่โครงการ

ระยะดําเนินการ
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

รณรงคใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอยางเพียงพอ ดังนี้
• จัดใหมีถังขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถังเพื่อรวบรวมขยะเปยก และขยะแหง ไวบริเวณ
หองเก็บขยะบริเวณชั้นพักอาศัย และพื้นที่บริการของชั้นสํานักงาน
• จัดใหมีถังขยะไวที่สวนกลาง (หองโถง โถงทางเดิน รานคา และพื้นที่นันทนาการ)
• จัดใหมีหองเก็บขยะปริมาตร 5.25 ลูกบาศกเมตร (ขนาด 1.5 ตารางเมตร สูง 3.5 เมตร) บริเวณ
ชั้นพักอาศัย เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากหองพักอาศัยแตละชั้น
• จัดใหมีหองเก็บขยะสวนกลาง ซึ่งมีปริมาตรรวม 154 ลูกบาศกเมตร โดยแยกเปนหองเก็บขยะ
เปยกปริมาตร 57 ลูกบาศกเมตร และหองเก็บขยะแหงปริมาตร 97 ลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถ
เก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดไดมากกวา 3 วัน
จัดใหมีเจาหนาที่มาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหองเก็บขยะวันละ 1-2 ครั้ง และลําเลียงลงสูหอง
เก็บขยะสวนกลางบริเวณชั้นลาง เพื่อไมใหเกิดปญหาขยะตกคาง และสงกลิ่นเหม็น
จัดใหมีภาชนะที่ใชในการขนถายขยะซึ่งมีฝาปดมิดชิด ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเกิดการหก ตกหลนของ
ขยะ และการฟุงกระจายของกลิ่นในขณะที่มีลําเลียงขยะลงมายังหองเก็บขยะสวนกลาง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณหองเก็บขยะสวนกลาง เพื่อรักษาอุณหภูมิไวที่ 18-20 องศา
เซลเซียส เพื่อลดอัตราการยอยสลายของขยะและการฟุงกระจายของกลิ่น
ติดตั้งพัดลมภายในหองเก็บขยะในแตละชั้นเพื่อระบายอากาศภายในหองดังกลาว
จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลในเรื่องของความสะอาดของหองเก็บขยะแตละชั้น และหองเก็บขยะสวน
กลาง
จัดใหมีเจาหนาที่มาตักกากไขมันจากถังดักไขมันใสถุงดํา และรวบรวมไวในถังขยะขนาด 200 ลิตร
ภายในหองเก็บขยะเปยกสวนกลาง เพื่อนําไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอยของโครงการเปนประจําทุก
วันตอไป
จัดใหมีเจาหนาที่มารวบรวมกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียใสถุงดํา และรวบรวมไวในถังขยะ
ขนาด 200 ลิตร ภายในหองเก็บขยะเปยกสวนกลาง เพื่อนําไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอยของโครง
การเปนประจําทุกวันตอไป
จัดใหมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหรถเก็บขนขยะของสํานักงานเขตฯมา
รับขยะมูลฝอยไดโดยสะดวก
ทําความสะอาดหองเก็บขยะและอุปกรณตางๆ เปนประจํา หลังจากที่มีการจัดเก็บขยะโดยสํานักงาน
เขตฯ
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5.2.5

ระบบระบายอากาศ
ระยะกอสราง
•

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณพื้นที่พักผอนและรับประทานอาหารของคนงานกอสรางและ
ชั้นใตดินภายหลังการกอสรางชั้นดังกลาวแลวเสร็จ

ระยะดําเนินการ
•

5.2.6

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศใหมีอัตราการระบายอากาศตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

การใชไฟฟา
ระยะกอสราง
ระยะดําเนินการ
•
•

•

•

5.2.7

รณรงคใหผูพักอาศัยในโครงการใชไฟฟาอยางประหยัด
พิจารณาเลือกใชอุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางบริเวณชั้นพักอาศัย และสํานักงาน ที่มีกําลังไฟ
ฟาไมเกิน 16 วัตตตอตร.ม.ของพื้นที่ใชงาน สําหรับพื้นที่รานคาจะเลือกใชอุปกรณไฟฟาที่มีกําลังไฟ
ฟาไมเกิน 23 วัตตตอตร.ม.ของพื้นที่ใชงาน
พิจารณาเลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีคาพลังงานไฟฟาตอตันความเย็นใหสอดคลองกับขอกําหนดที่
ระบุไวในกฎกระทรวง พ.ศ.2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ.2535
เลือกใชอุปกรณไฟฟาชนิดประหยัดพลังงาน เชน เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (แอรเบอร 5)
และหลอดไฟฟาแบบประหยัดไฟ เปนตน

การปองกันอัคคีภัย
ระยะกอสราง
โครงการจะจัดใหมีมาตรการปองกันอัคคีภัยในระยะกอสรางดังนี้
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•

•

•
•

•

จัดเตรียมสถานที่เก็บวัสดุที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดเพลิงไหมไดงาย เชน สารเคมีชนิดที่มีคุณสมบัติ
ติดไฟไดงาย และน้ํามัน และแยกพื้นที่เก็บกากของเสียอันตรายไวเปนสัดสวน โดยแยกออกจาก
บริเวณที่มีการการตัดหรือเชื่อมโลหะ หรือบริเวณที่มีประกายไฟ
เก็บเศษไมหรือเศษวัสดุที่ติดไฟไดไวในสถานที่ปลอดภัย และนําออกจากโครงการทุกครั้งที่หมด
การใชประโยชน
หามมิใหคนงานกอสรางสูบบุหรี่ในบริเวณสถานที่เก็บวัสดุไวไฟ
จัดใหมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใชพลังงานจากไฟฟาหรือเชื้อเพลิงใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อ
ปองกันไฟฟาลัดวงจรหรือการเกิดการลุกไหมในกรณีที่มีการใชเครื่องจักรดังกลาวติดตอกันเปน
เวลานาน
จัดใหมีอุปกรณระงับเหตุอัคคีภัย ไดแก ถังดับเพลิงชนิดมือถือไวในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ
บริเวณที่คาดวาจะเกิดเพลิงไหมไดงาย

ระยะดําเนินการ
โครงการจะจัดใหมีมาตรการปองกันอัคคีภัยในระยะดําเนินการดังนี้
•

•

•

•

•

•

จัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยอยางพอเพียง และครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้ง
ระบบปองกันอัคคีภัยดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบดังกลาว จะสามารถทําหนาที่ปองกันและระงับเหตุอัคคีภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมซึ่งประกอบดวย ระบบควบคุมการแจงเหตุเพลิงไหม
อุปกรณแจงเหตุและตรวจจับสัญญาณ และระบบเตือนภัย
จัดใหมีบันไดหนีไฟทําจากวัสดุทนไฟ โดยออกแบบบันไดหนีไฟเปนไปตามหลักเกณฑที่ได
กําหนดไวใน กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2544 มีความสามารถในการระบายคนออก ใชเวลา 47.83 นาที
จัดใหมีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด Dry chemical fire extinguisher ขนาดบรรจุ 4.5 กิโลกรัม
ครอบคลุมทั่วบริเวณอาคาร โดยติดตั้งถังดับเพลิงชนิดดังกลาว 1 ถัง ตอพื้นที่ 550 ตารางเมตร
จัดใหมีการติดตั้งตูดับเพลิงไวครอบคลุมทั่วพื้นที่อาคาร และจัดใหมีสายฉีดน้ําชนิดยางขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร ซึ่งมีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับได (Adjustable
fog nozzle) สําหรับผูเชา และสายฉีดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ซึ่งมีหัวตอสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงชนิดสวมเร็ว สําหรับพนักงานดับเพลิง
จัดใหมีถังเก็บน้ําสํารองสําหรับดับเพลิง 1 ถัง ความจุ 240 ลูกบาศกเมตร สามารถสํารองน้ํา
ดับเพลิงได 1 ชั่วโมง
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•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

จัดใหมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงจํานวน 2 ชุด ขนาด 750 และ 1500 GPM ซึ่งจะสูบน้ําเขาสูระบบทอยืน
ของโครงการ
ติดตั้งหัวกระจายน้ํา (Sprinkler) ทุกชั้น โดยหัวกระจายน้ําดังกลาวจะทํางานทันทีที่เกิดเพลิงไหม
มีถนนโดยรอบพื้นที่อาคารกวางอยางนอย 6 เมตร สําหรับใหรถดับเพลิงเขาออกไดสะดวก
กําหนดจุดรวมพลภายนอกอาคารไวดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ
จัดเตรียมปายแสดงขอปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม หมายเลขโทรศัพทในการแจงเหตุเพลิงไหม
แผนผังแสดงตําแหนงของอุปกรณดับเพลิง บันไดหนีไฟ เสนทางอพยพ และจุดรวมพลในแตละชั้น
และนําไปติดตั้งไวตามชั้นตางๆ ของอาคาร บริเวณที่ผูพักอาศัยสามารถสังเกตเห็นไดงายและชัดเจน
จัดใหมีการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยปละ 1 ครั้ง ใหกับพนักงานของอาคาร
และผูพักอาศัยภายในอาคาร ทั้งนี้การอบรมดังกลาว จะมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสังเกต
ควันไฟ การแยกประเภทของเพลิง การดับไฟโดยใชอุปกรณดับเพลิงชนิดตางๆ รวมทั้งขอปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
การฝกซอมผจญเพลิงและอพยพคนปละ 1 ครั้ง ใหกับพนักงานของอาคารรวมถึงประชาสัมพันธ
ใหผูพักอาศัยในโครงการเขารวมทําการฝกซอม โดยมีการชี้แจงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม รวมทั้งสาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงตางๆ ที่มีอยู เพื่อใหมีความคุนเคยกับอุปกรณ
ดังกลาว เมื่อมีเหตุเพลิงไหมขึ้นจะไดไมตกใจหรือตื่นกลัว และสามารถใชอุปกรณเหลานั้นไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
จัดใหมีแผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีผูจัดการอาคารทําหนาที่เปนผูอํานวยการ
ดับเพลิง และขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
จัดใหมีทีมปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย ผูอํานวยการดับเพลิง ผูชวยผูอํานวยการ
ดับเพลิง ทีมผจญเพลิง ทีมอพยพเคลื่อนยาย ทีมรักษาความปลอดภัย และทีมปฐมพยาบาล โดย
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของทีมปฏิบัติการดังกลาวอยางชัดเจนและเหมาะสม
จัดใหมีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหมขึ้นจะสามารถใชงานไดทันที ทั้งนี้ใหจัดทําหรือมีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ
ทุกครั้ง
จัดใหมีแผนอพยพคนออกนอกอาคารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมเพลิงไว
ได โดยมีกลุมอพยพเคลื่อนยายทําหนาที่ในการอพยพผูพักอาศัยออกจากตัวอาคาร
อพยพคนออกจากอาคารมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
• เมื่อเกิดไดรับแจงเหตุเพลิงไหม กลุมอพยพเคลื่อนยายจะตองรีบไปประจํายังชั้นตางๆ ของ
อาคารและทําหนาที่เปนผูนําในการอพยพผูพักอาศัยในแตละชั้นดังกลาว
• ในการอพยพผูพักอาศัยออกจากแตละชั้นของอาคาร ผูพักอาศัยจะรวมตัวกันบริเวณจุดรวมพล
ของแตละชั้น กลุมอพยพเคลื่อนยายจะใชธงสีเปนสัญลักษณ และใหผูพักอาศัยเดินตามธงดัง
กลาวเปนแถวเรียงเดี่ยว ไปตามเสนทางหนีไฟที่ไดกําหนดไวไปยังจุดรวมพลซึ่งอยูบริเวณ
สวนหยอมดานหนาอาคาร ตามที่ไดมีการฝกซอมไว ทั้งนี้เพื่อใหการอพยพเปนไปโดยสะดวก
และหลีกเลี่ยงการกีดขวางการปฏิบัติการดับเพลิง
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•

•

5.2.8

ภายหลังจากที่อพยพคนมายังจุดรวมพลแลว ทีมอพยพเคลื่อนยายจะทําการตรวจสอบรายชื่อ
ของผูเชา หากพบวามีผูสูญหายจะตองรีบแจงใหหัวหนาทีมยอยทําหนาที่คนหาผูสูญหายหรือ
ติดคางอยูตามชั้นตางๆ ของอาคารโดยเร็วที่สุด และประสานงานในการอพยพออกนอกอาคาร
ตอไป
ในกรณีที่พบผูไดรับบาดเจ็บ ทีมอพยพจะตองรีบประสานงานกับทีมปฐมพยาบาลที่ประจําอยู
จุดปฐมพยาบาล และทําการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บมายังบริเวณจุดปฐมพยาบาลโดยเร็ว เพื่อทํา
การปฐมพยาบาลเบื้องตน และนําผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล

การคมนาคม
ระยะกอสราง
ในระยะกอสรางซึ่งจะตองมีการขนสงอุปกรณและวัสดุกอสรางตางๆ มาสูพื้นที่โครงการ และการรับ-สง
คนงานกอสรางนั้น อาจทําใหเกิดการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุได ซึ่งทางโครงการจะตองระบุใน
สัญญาการจางผูรับเหมากอสรางโดยจัดใหมีมาตรการดังตอไปนี้
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

จัดใหมีทางเขา-ออก และจัดเตรียมพื้นที่จอดรถไวภายในพื้นที่โครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การขนถายอุปกรณและวัสดุกอสราง
จัดใหมีเจาหนาที่คอยควบคุมการเขา-ออกของรถ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการกีดขวางทางจราจร
เนื่องจากการจอดรถเพื่อขนถายวัสดุอุปกรณกอสราง ซึ่งสงผลกระทบทําใหเกิดความลาชาในการ
ขับขี่บนถนนราชดําริได
ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัดเพื่อปองกันการทรุดโทรมของถนนหรือสูญเสียสภาพทางกาย
ภาพของถนน
หลีกเลี่ยงการขนสงอุปกรณและวัสดุตางๆ ในเวลาเรงดวน
จํากัดความเร็วของรถบรรทุกใหไมเกิน 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
กําชับพนักงานขับรถของผูรับเหมาใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยาง เครงครัด
จัดใหมีจุดตรวจสอบความเรียบรอยของยานพาหนะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ โดยจะมีเจาหนาที่
คอยดูแลใหมีการใชผาใบปดคลุมรถบรรทุกหิน ดิน ทราย เพื่อปองกันวัสดุตกหลนจากรถ สวนรถ
บรรทุกที่ขนเหล็กเสน หรือวัสดุที่ยาวกวาตัวรถจะตองผูกปลายของวัสดุดังกลาวใหเห็นชัดเจนทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน
ในกรณีที่มีการรวงหลนของเศษหินและดินจากการขนสงบริเวณถนนและพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ
ใหทําการเก็บกวาดใหเรียบรอย
เมื่อสิ้นสุดโครงการ หากผิวจราจรของถนนราชดําริมีความเสียหายเนื่องจากการกอสรางโครงการ
ทางโครงการจะปรับปรุงใหใชการไดเหมือนเดิม
จัดใหมีจุดลางลอรถบริเวณดานหนาโครงการ เพื่อการปนเปอนบนผิวการจราจรบนถนนราชดําริ
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•

จัดระบบปายสัญญาณใหพอเพียงและเหมาะสม

ระยะดําเนินการ
โครงการจะจัดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการจราจรในระยะดําเนินการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
•

•

•
•

•

จัดใหมีการบริหารการจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยควบคุมใหยานพาหนะที่ตองการใชบริการ
สามารถเขาสูโครงการไดโดยสะดวกตลอดเวลา และควบคุมใหยานพาหนะออกจากพื้นที่โครงการ
ตามจังหวะของสัญญาณไฟบริเวณทางแยกราชประสงค ซึ่งวิธีนี้อาจทําใหเกิดความลาชาของการ
จราจรภายในโครงการบาง แตจะไมสงผลกระทบดานการจราจรบนโครงขายถนนโดยรอบพื้นที่
โครงการ
จัดใหมีจัดระบบการจราจรภายในโครงการใหเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตั้งปายสัญญาณจราจรใน
บริเวณตางๆ ใหชัดเจน
จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลระบบจราจรบริเวณที่จอดรถและทางเขา - ออก เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จัดใหมีที่จอดรถสําหรับจอดรถจํานวน 540 คัน โดยพื้นที่จอดรถของโครงการตั้งอยูระหวาง
ชั้นใตดิน LL4 - LL0 ชั้นลาง และชั้นที่ 2 ของอาคาร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณรถจาก
การดําเนินการโครงการไดอยางเพียงพอ
เนื่องจากโครงการไดมีขอตกลงรวมกับโครงการรอยัลราชดําริใหสามารถใชถนนภายในโครงการ
และทางเขา-ออกรวมกันได ดังนั้น ในการจัดระบบการจราจรภายในโครงการ ควรควบคุมใหรถทุก
คันสามารถเขาสูโครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร และโครงการรอยัลราชดําริไดสะดวก ทั้งทางถนน
เพลินจิตและถนนราชดําริ และจะจัดใหรถที่ตองการออกจากพื้นที่โครงการไปยังถนนราชดําริใช
ทางออกของโครงการรอยัลราชดําริ ทั้งนี้เพื่อเปนการลดปริมาณการจราจรที่จะตองผานทางแยกราช
ประสงค (รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 5.2ก)

5.3

คุณคาตอคุณภาพชีวิต

5.3.1

เศรษฐกิจสังคม
ระยะกอสราง
•

•

จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน ทั้งนี้เจาหนาที่จะตองมีอํานาจตัดสินใจระงับ
กิจกรรมอันกอใหเกิดความเดือดรอนดังกลาวไดอยางทันทวงที
ประชาสัมพันธใหประชาชนที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการทราบถึงลักษณะของโครงการ รวมถึงชวง
ระยะเวลาที่ใชในการกอสราง โดยอาจจัดทําแผนปายไวบริเวณดานหนาโครงการ

อีอารเอ็ม สยาม
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•

•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง ในประเด็นหัวขออื่นๆที่นําเสนอเพื่อ
ปองกันและลดผลกระทบ อันอาจเกิดตอพื้นที่ขางเคียง
จัดใหมีการควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานกอสรางไมใหกอความเดือดรอนรําคาญตออาคารขางเคียง
ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางทําการพักอาศัยอยูภายในอาคารในระหวางการกอสราง
กําหนดหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมคนงานกอสราง
จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลโดยรอบอาคาร และบริเวณขางเคียง
สอดสองพฤติกรรมของคนงานกอสรางเพื่อไมใหเกิดปญหาตอบานเรือนโดยรอบ
จัดใหมีรั้วกั้นพื้นที่กอสรางเพื่อความปลอดภัย

ระยะดําเนินการ
•
•

5.3.2

พิจารณาแกไขความเดือดรอนในกรณีที่ไดรับขอรองเรียนจากอาคารใกลเคียง
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการในประเด็นหัวขออื่นๆ ที่นําเสนอ
โดยเฉพาะมาตรการลดผลกระทบดานการจราจร เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบอันอาจเกิด
ขึ้นตอพื้นที่ใกลเคียง

สาธารณสุข
มาตรการปองกันและแกไขปญหาทางดานสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในชวงระยะกอสราง มีดังตอไปนี้
ระยะกอสราง
•

•

•

•

จัดเตรียมพื้นที่พักผอนและรับประทานอาหารใหแกคนงานกอสราง รวมถึงจัดหาน้ําดื่มที่สะอาดไว
ในบริเวณพื้นที่กอสรางอยางเพียงพอ
สรางหองสุขาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีจํานวนเพียงพอใหแกคนงาน เพื่อปองกันการแพร
กระจายของโรคติดตอในระบบทางเดินอาหาร
จัดใหมีผาใบปดคลุมรอบๆ ตัวอาคารเพื่อปองกันวัสดุหก ตกหลนออกนอกตัวอาคาร และปองกัน
ฝุนฟุงกระจาย อันอาจเปนสาเหตุในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
กําหนดหนาที่รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับรักษาพยาบาลผูปวยเบื้องตนและนําสง
โรงพยาบาล

ระยะดําเนินการ
-

อีอารเอ็ม สยาม
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5.3.3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระยะกอสราง
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะกอสราง
มีดังตอไปนี้
• การจัดใหมีรั้วชั่วคราวสูง 4 เมตร ปดกั้นรอบพื้นที่โครงการ เพื่อปองกันไมใหคนภายนอกเขามาใน
เขตกอสราง
• ติดปายเตือนหามไมใหผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
• จัดใหมีผาใบหรือวัสดุปองกันฝุนละอองปดลอมตลอดบริเวณตัวอาคารตั้งแตชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อปอง
กันฝุนละอองฟุงกระจาย และปองกันวัสดุตกหลน
• จัดใหมีผาใบหรือวัสดุปองกันฝุนละอองปดลอมบริเวณตัวอาคารในแตละชั้น โดยมีชองเปดไมเกิน
0.5 เมตรเพื่อกันฝุนฟุงกระจายออกนอกตัวอาคาร
• ติดตั้งแผนกันรองรับ (Catchment platforms) ซึ่งมีลักษณะเปนแผนโลหะแข็ง ทํามุม 45 องศากับ
ตัวอาคาร เพื่อรองรับวัสดุที่อาจตกหลนในขณะกอสราง รวมทั้งจัดใหมีบริเวณเก็บวัสดุกอสรางให
เปนสัดสวน และจัดใหมีผาใบปดคลุม เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจายเมื่อลมพัด
• จัดใหมีบริเวณขนถายวัสดุกอสรางใหหางจากพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบ
• จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณกอสรางที่ใชใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
• จัดใหมีการซอมแซมพื้นที่อาคารขางเคียงใหใชงานไดตามปกติ ในกรณีที่เกิดความชํารุดเสียหาย
อันเนื่องจากการรวงหลนของเศษวัสดุจากการกอสราง
• จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับคนงาน เชน หมวกแข็ง ถุงมือ และรองเทาที่
เหมาะสมกับแตละกิจกรรม
• จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงสําหรับกรณีฉุกเฉิน
• กําหนดหนาที่และผูรับผิดชอบตอเหตุการณฉุกเฉิน
• จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลในบริเวณพื้นที่โครงการใหพรอมและสามารถใชงานไดในกรณีที่เกิด
เหตุการณฉุกเฉิน
• จัดเตรียมอุปกรณที่แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยในการทํางาน
ระยะดําเนินการ
-
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5.3.4

ทัศนียภาพ
ระยะกอสราง
•

•

จัดใหมีการลอมรั้วรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดทําผาใบกั้นตัวอาคาร เพื่อบดบังทัศนียภาพที่
ไมนาดูไดในระดับหนึ่ง
ควบคุมภายในบริเวณพื้นที่กอสรางใหอยูในสภาพที่สะอาดเปนระเบียบ วัสดุกอสรางที่เปนวัสดุที่
นํามาใชชั่วคราวจะมีการจัดวางใหอยูเปนหมวดหมู สวนเศษดิน หิน และเศษวัสดุกอสราง จัดใหมี
พื้นที่กองเก็บเศษวัสดุดังกลาวไวและทําการกําจัดออกเมื่อมีปริมาณพอสมควร

ระยะดําเนินการ
•

•

จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• บริเวณชั้นลางของอาคาร จะจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารรวม 755.92 ตารางเมตร. และ
พื้นที่สีเขียวกึ่งภายนอกอาคารรวม 487.86 ตารางเมตร. ประกอบดวยการปลูกไมใหญเพื่อให
รมเงาบริเวณริมถนนสายหลัก พื้นที่รับ-สงบริเวณดานหนาอาคาร และทางขึ้น-ลงพื้นที่จอดรถ
และการปลูกหญาแซมระหวางอิฐบล็อกบริเวณทางเดิน (Pedestrian Walkway) และพื้นที่จอดรถ
ภายนอกอาคาร
• บริเวณพื้นที่รับ-สงชั้นที่ 2 จะจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารรวม 191.53 ตารางเมตร โดย
ปลูกปลูกไมใหญสลับกับไมพุมตามแนวถนน
• บริเวณริมสระวายน้ํา ชั้นที่ 21 ของอาคาร จะจัดใหมีสวนหยอม เพื่อเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ
ของผูพักอาศัย โดยมีพื้นที่รวม 122 ตารางเมตร
เลือกใชกระจกที่ทําจากวัสดุที่มีปริมาณการสะทอนแสงไมเกินรอยละ 30 เพื่อลดผลกระทบทางดาน
ทัศนียภาพ
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6

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

เพื่อเปนการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการ ทางโครงการจะ
ตองทําการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมดังที่ไดเสนอรายละเอียดจุดเก็บตัวอยาง
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตองทําการติดตามตรวจสอบ ความถี่ คาใชจาย รวมถึงรายละเอียดอื่นๆไวใน
ตารางที่ 6ก ทั้งนี้ในกรณีที่พบวาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมใดมีคาไมสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดใน
มาตรฐานที่เกี่ยวของหรือมีคาเปลี่ยนแปลงไปในทางลบจากขอมูลสภาพปจจุบันของคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่ไดจากการติดตามตรวจสอบครั้งกอนๆ ทางโครงการจะตองทําการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวและดําเนินการแกไขโดยทันทีหากพบวาเกิดจากการดําเนินงานของโครงการ ทาง
โครงการจะตองเสนอรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดังกลาวใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานเขตปทุมวันทราบอยางนอยทุก 6
เดือน

อีอารเอ็ม สยาม
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ตารางที่ 6.1ก มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร
ประเด็นสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง/ สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีสิ่งแวดลอมที่ตองติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ

ระยะกอสราง
•
โรงเรียนมาแตร เดอี วิทยาลัย
(จุด A1 ใน รูปที่ 6.1ก)

ความสั่นสะเทือน

ระยะกอสราง
•
โรงเรียนมาแตร เดอี วิทยาลัย
(จุด N1 ใน รูปที่ 6.1ก)
•
ริมถนนเพลินจิต (จุด N2 ใน
รูปที่ 6.1ก)
ระยะกอสราง
•
ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณ
รั้วดานทิศตะวันตก (จุด V1
ใน รูปที่ 6.1ก)

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ระหวางกอสราง ทุก 6
เดือน

ประมาณ 16 500 บาท
ตอครั้ง

เจาของ
โครงการ

•

Sound Level Meter

ระหวางกอสราง ทุก 6
เดือน

ประมาณ 12 000 บาท
ตอครั้ง

เจาของโครง ควรพิจารณาตรวจวัด
การ
รวมกับโครงการ
รอยัลราชดําริ

•

Minimate Plus Series III

ระหวางกอสราง ทุก 6
เดือน

ประมาณ 20 000 บาท
ตอครั้ง

เจาของโครง การ

•

•

Leq24hr, Lmax, L90 ตรวจวัดเปนเวลา
2 วันตอเนื่อง

•

PPV, Hz ตรวจวัดเปนเวลา 2 วันตอ
เนื่อง

•

ความถี่ของการตรวจวัด คาใชจายโดยประมาณ

Gravimetric Method
PM-10 Size Selective Method
WS-WD Sensor, Data logger/
windrose analysis

TSP 24 ชั่วโมง 3 วันตอเนื่อง
PM-10 24 ชั่วโมง 3 วันตอเนื่อง
ความเร็วและทิศทางลม (1 สถานี) 3
วันตอเนื่อง

•

•

เสียง

วิธีการเก็บตัวอยาง และวิธีการวิเคราะห

•
•

อีอารเอ็ม สยาม

ควรพิจารณาตรวจวัด
รวมกับโครงการ
รอยัลราชดําริ

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

6-2

ตารางที่ 6.1ก มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร (ตอ)
ประเด็นสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง/ สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีสิ่งแวดลอมที่ตองติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทิ้ง

ระยะดําเนินการ
•
บอเก็บกักน้ําที่ผานการบําบัด
แลว จํานวน 1 ตัวอยาง

•
•
•
•
•

•
•
•
•

การปองกันอัคคีภัย

ระยะดําเนินการ
ระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ

•

•

•

คาความเปนกรดและดาง (pH)
อุณหภูมิ (Temperature)
บีโอดี (BOD)
ปริมาณสารแขวนลอย (SS)
ปริมาณตะกอนหนัก (settleable
solids)
สารที่ละลายไดทั้งหมด (TDS)
ซัลไฟด (sulfide)
Total Kjeldahl Nitrogen
น้ํามัน และไขมัน (oil and grease)

วิธีการเก็บตัวอยาง และวิธีการวิเคราะห
ตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการ
วิเคราะหน้ําเสียใน Standard Methods
for Examination of Water and
Wastewater ซึ่ง APHA-AWWA และ
WPCF รวมกันกําหนดไว

ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยและ ระบบแจงเหตุอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ
ทําการซอมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม
ตรวจสอบน้ํายาดับเพลิงแบบถังเคมี
แหงสม่ําเสมอเพื่อทดสอบแรงดันถัง
และคุณภาพน้ํายาเคมี

ความถี่ของการตรวจวัด คาใชจายโดยประมาณ
ทุกๆ 4 เดือนในระยะ
ดําเนินการ

•

•

•

อีอารเอ็ม สยาม

ประมาณ 3500 บาท
ตอครั้ง

ตรวจสอบระบบปอง กันอัคคีภัยปละ 2
ครั้ง
ซอมแผนอพยพปละ
1 ครั้ง
ตรวจสอบน้ํายาดับ
เพลิงแบบถังเคมีแหง
ปละ 2 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
เจาของโครง การ

เจาของโครง การ

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร

6-3

