บทที่ 5
มาตรการปองกัน แกไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

5.1

มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบตอคุณภาพอากาศ

5.1.1

ระยะกอสราง

1) เพื่อเปนการปองกันการตกหลนของวัสดุอุปกรณตาง ๆ จากรถบรรทุก ผูรับเหมากอสรางตองจัด
และกําชับใหมีผาใบปดคลุมกระบะรถที่ขนสงวัสดุกอสรางใหมิดชิดตลอดเสนทางการขนสง เพื่อปองกันการรวงหลน
ของวัสดุที่บรรทุกมา
2) จํากัดความเร็วของยานพาหนะที่ใชขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางเขาสูพื้นที่โครงการ ใหมคี วามเร็วไม
เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปริมาณฝุนที่ฟุงกระจาย ปองกันการชํารุดเสียหายของถนนและเปนการปองกันอุบัติเหตุ
3) กําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการกอสรางชวงเวลากลางวันระหวาง 08.00-17.00 น.
และไมทําการกอสรางใด ๆ ระหวาง 22.00-06.00 น. ของวันถัดไปอันเปนชวงเวลาพักผอนของประชาชนเวนแต
ไดรับอนุญาตจากทางราชการ
4) หากเกิดความเสียหายแกสิ่งปลูกสรางบริเวณขางเคียงจากการกอสราง โครงการ/ผูรับเหมากอสราง
ตองรับผิดชอบความเสียหายและตองรับผิดชอบในการแกไข

5.1.2

ระยะดําเนินการ
จัดใหมีพื้นที่ปลูกพรรณไมตามการออกแบบอยางนอย 1,014 ตร.ม.

5.2

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอเสียง และการสั่นสะเทือน

ระยะกอสราง
1) กําหนดใหรถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตางๆ เขาสูพื้นที่โครงการไดเฉพาะชวงเวลา
8.00-17.00 น. และกําหนดความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม.
2) จัดหาเครื่องมือกันเสียงโดยใชปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ทําดวยยางหรือพลาสติก หรือใชที่ครอบหู
ลดเสียง (Ear Muffs) ใหกับคนงานที่ทํางานเก็บความเรียบรอย/งานตบแตง รวมทั้งคนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณ
ใกลเคียงกับที่มีการทํางานเก็บความเรียบรอย/งานตบแตง
3) ติดตั้งผาใบดานนอกอาคารทีก่ อสราง โดยมีความสูงเทากับความสูงของอาคารขณะที่ดําเนินการ
กอสราง เพื่อปองกันการแพรกระจายของเสียงและลดความเขมของเสียงรวมทั้งความสั่นสะเทือน
4) การกอสรางใดๆ ที่จะทําใหเกิดเสียงดังรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง ใหกระทําเฉพาะชวงเวลา 8.0017.00 น.
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5.3

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดิน/การบําบัดน้ําเสีย

5.3.1

ระยะกอสราง

1) ผูรับเหมาตองกําชับคนงานใหดูแลทําความสะอาดหองสวมเปนประจํา หากพบวากากตะกอนของ
บอเกรอะเต็ม จะตองดําเนินการติดตอรถสูบสวมมาสูบไปกําจัดตอไป และหลังจากการกอสรางโครงการแลวเสร็จ
ตองดําเนินการติดตอรถสูบสวมใหมาทําการดูดสิ่งปฏิกูลออกจากบอเกรอะ ที่คนงานกอสรางใชชั่วคราว และเก็บ
สํานักงานดังกลาวใหเรียบรอย
2) กําหนดใหมีทอรวบรวมน้ําเสียจากหองพักรวมมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย

5.3.2

ระยะดําเนินการ

1) โครงการจะตองจัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหมีประสิทธิภาพใน
การบําบัดน้ําเสียเปนไปตามที่ออกแบบไวอยูเสมอ เพือ่ มิใหมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแหลงรองรับน้ําทิ้งจาก
โครงการ
รวมทั้งจัดใหมีการอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียแกเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบ
บําบัดน้ําเสีย เพื่อใหสามารถดูแลรักษาใหระบบทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2) ทําการสูบตะกอนในบอตกตะกอนอยางนอย 3 เดือน/ครัง้ โดยติดตอรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
หรือบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลจากทางราชการมาดําเนินการ แมวาตะกอนจะยังมีไม
มากก็ใหสูบออก
เพื่อปองกันไมใหกลายเปนตะกอนแข็งติดอยูกนบอจนกําจัดออกไดยาก
และสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
3) ตรวจสอบบอดักไขมันอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และดักไขมันออกจากบอดักไขมันเปนประจําทุก
วัน ไขมันที่ตกั ออกใหดําเนินการจัดการโดยวิธที ี่เหมาะสม เชน อาจตักใสถุงและมัดปากถุงใหมิดชิด แลวนําไปทิ้ง
ในภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลมาดําเนินการเก็บขนนําไปกําจัดตอไป
4) ตองตรวจสอบเครื่องสูบน้ําอยางนอยปละ 1 ครัง้ และหากพบวาเครื่องสูบน้ําชํารุดหรือเสียหาย
จะตองรีบแกไขทันที
5) นําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหม เชน ใชรดน้ําตนไมหรือสนามหญาใน
บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อลดปริมาณน้ําทิ้งของโครงการทีจ่ ะระบายลงสูคูระบายน้ําสาธารณะ

5.4

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอการคมนาคมขนสง

5.4.1

ระยะกอสราง

1) การขนสงวัสดุกอสรางเขาสูพื้นที่โครงการใหกระทําเฉพาะชวงเวลา 8.00-17.00 น. เพือ่ หลีกเลี่ยง
การกอสรางที่จะกอใหเกิดความรําคาญแกประชาชนที่อาศัยอยูรอบโครงการ
2) จํากัดความเร็วของรถขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางไมใหขับดวยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในเขต
กอสรางและเขตชุมชน ใหขับรถอยางระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด รวมทั้งไมบรรทุกเกินอัตรา
การบรรทุกที่กฎหมายกําหนด และมีผาใบปกคลุมกระบะรถใหมิดชิดเพื่อปองกันการรวงหลนของวัสดุกอสรางและ
อุปกรณตาง ๆ อันอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุแกผูใชถนน
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3) เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ หากพบวาถนนประชาสําราญและถนนดรุณสําราญ รวมทั้งถนน
ภายในโครงการชํารุดเนื่องจากการขนสงวัสดุอุปกรณตาง ๆ เขาสูโครงการใหดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพ
เรียบรอย
4) จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลการขนสงวัสดุอุปกรณ บริเวณทางเขาออกโครงการ
5) เพื่อปองกันการกีดขวางการจราจร หามมิใหมีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่จะใชในการขนสงวัสดุ
กอสรางบริเวณตลอดแนวดานหนาพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเขา-ออกจดทะเบียนภาระจํายอมถนนที่เขา-ออก
เชื่อมกับถนนดรุณสําราญและประชาสําราญ

5.4.2

ระยะดําเนินการ

1) จัดใหมีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งปายแสดงทิศทางเดินรถเขา-ออกภายในพื้นที่โครงการ
2) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
คอยควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-ออกตลอดเวลา
3) จัดใหมีระบบไฟฟาสองสวางทางจราจรใหเพียงพอและไดมาตรฐานการออกแบบทางจราจร
4) ลงทะเบียนควบคุมจํานวนยานพาหนะสําหรับลูกคาของโครงการใหสอดคลองกับจํานวนที่จอด
รถยนต
5) จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-ออกโครงการ
6) สงเสริมและประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยและพนักงานของโครงการ ใชบริการระบบขนสงมวลชน
สาธารณะ
7) จัดหาพื้นที่จอดรถยนตเพิ่มเติมจํานวน 32 คัน รวมที่จอดรถยนตของโครงการจํานวน 36 คัน รวม
68 คัน
8) จัดใหมีการเขา-ออกของโครงการที่สามารถออกสูถนนสาธารณะ(ประชาสําราญ และดรุณสําราญ)
ไดตลอดไป โดยจดเปนถนนภาระจํายอม

5.5

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอการใชน้ํา

ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
1) รณรงคใหผพู ักอาศัยชวยกันใชน้ําอยางประหยัด
2) ตองหมั่นตรวจสอบทอประปาใหอยูในสภาพดี เพื่อปองกันไมใหเกิดการรัว่ ไหลของน้ํา หากพบวามี
จุดชํารุดใหรีบดําเนินการแกไขทันที
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5.6

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอการใชไฟฟา

ระยะดําเนินการ
หลอดไฟฟาที่ติดตั้งอยูนอกอาคาร ซึ่งเปนทรัพยสินสวนกลางและอยูในความดูแลของนิติบุคคลอาคารชุด
ควรใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงหรือเมือ่ เปลี่ยนหลอดไฟใหมควรใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูง คือ หลอดฟลูออเรสเซนตรุนใหมที่ใหกาํ ลังสองสวางสูงเทากับหลอด ฟลูออเรสเซนตธรรมดา แตกินไฟนอยกวา
และมีประสิทธิภาพสูงกวา เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดประหยัดพลังงาน 18 วัตต และ 36 วัตต ใหกําลังไฟสอง
สวางเทาหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 20 วัตต และ 40 วัตต ตามลําดับ

5.7

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม

5.7.1

ระยะกอสราง

1) จัดใหมีการทําความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในทอระบายน้ํา และบอพักน้ําอยางสม่ําเสมอ
ภายในโครงการทุกป ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อใหการระบายน้ําในพื้นทีโ่ ครงการสามารถระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา รวมทั้งการปองกันการตื้นเขิน
2) ตรวจสอบระดับตะกอนดินในเสนทอทุกสัปดาห ถามีมากจนเปนปญหาใหทําการขุดลอกหรือสูบ
ออก ในกรณีที่ไมเปนปญหามากควรทําอยางนอยปละ 2 ครั้ง
3) ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะบนรางระบายน้ําฝนโดยรอบอาคารที่ขอกอสราง และติดตั้งตะแกรงดัก
ขยะตรงบอพักน้ําทุกบอและทุกจุดที่มีการหักเลี้ยว เพื่อปองกันปญหาการอุดตันและกีดขวางการไหลของน้ํา

5.7.2

ระยะดําเนินการ
1) จัดบอหนวงน้ําขนาดความจุ 310 ลบ.ม.
2) จัดใหมีเครื่องสูบน้ําที่อัตราการระบายน้ํานอยกวาหรือเทากับ 0.021 ลบ.ม./วินาที

5.8

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอการจัดการขยะมูลฝอย

5.8.1

ระยะกอสราง

1) ผูรับเหมากอสรางตองจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ไดแก ภาชนะขนาด 200 ลิตร จํานวน 4 ใบ
ที่อยูในสภาพดี ไมแตกชํารุด หรือรั่วซึม และมีฝาปดมิดชิดวางไวตามจุดตางๆ ในบริเวณที่กอสราง และอํานวย
ความสะดวกแกเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอยของเขตเทศบาลเวลามาเก็บรวบรวมมูลฝอยไปกําจัด
2) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย และดูแลรักษาใหมีสภาพดีไมแตกชํารุดหรือรั่วซึม และควรมีฝาปด
มิดชิด
3) กําชับใหคนงานกอสรางทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ หามทิ้งหรือกองไวนอกภาชนะรองรับโดย
เด็ดขาด
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5.8.2

ระยะดําเนินการ

1) จัดสรางหองพักรวมขยะมูลฝอยโครงการ ขนาดความกวาง 1.0 ม. ความยาว 3.0 ม. และความสูง
2 ม. มีขนาดความจุ 6 ลบ.ม./หอง บริเวณดานทิศตะวันออกของอาคาร ซึง่ สามารถรองรับมูลฝอยไดประมาณ 3 วัน
2) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดีไมแตกชํารุดเสียหายและมีฝาปดมิดชิด ตั้งไวภายในพื้นที่
โครงการอยางทั่วถึงและจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม
โดยมีปริมาณของภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอกับ
ปริมาณมูลฝอยที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งจากการประเมินพบวามีปริมาณมูลฝอยจากโครงการประมาณ
2 ลบ.ม./วัน ดังนั้นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปดมิดชิดทุกชั้นของอาคารพักอาศัยและมีหองพักรวมมูลฝอย
เพื่อรวบรวมมูลฝอยจากอาคารมารอรถเก็บขนไปกําจัด
3) กวดขันใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารรวบรวมมูลฝอยภายในอาคารอยางนอยวันละ 2 ครัง้
4) ทําความสะอาดหองพักรวมมูลฝอยทุกครัง้ หลังจากที่ทางเทศบาลเขามาเก็บขนขยะ เพื่อปองกัน
กลิ่นเนาเหม็นรบกวนผูพักอาศัย และน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดหองพักรวมมูลฝอยใหบําบัดโดยระบายลง
ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ และลางหองพักรวมมูลฝอย 1 ครั้ง/สัปดาห
5) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและหองพักรวมมูลฝอยของโครงการอยูเสมอ หากพบวาแตกชํารุด
หรือรั่วซึม จะตองทําการซอมแซม ซึ่งภาชนะรองรับและหองพักรวมมูลฝอยดังกลาวควรไดรับการดูแลรักษาใหอยู
ในสภาพดีและพรอมที่จะใชงานไดอยูเสมอ
6) การเก็บแยกขยะเปยก ขยะแหง ใหกระทําตรงแหลงเก็บขยะ หามมิใหเก็บรวบรวมและนํามาแยกที
หลัง
7) กําชับใหผูพักอาศัยบรรจุขยะในถุงพลาสติกสีดําสําหรับบรรจุมูลฝอย โดยแยกเปนขยะเปยกและ
ขยะแหง รวมทั้งมัดปากถุงใหแนน เพือ่ ลดการสงกลิ่นเนาเหม็นและปองกันการคุยเขี่ยของสัตว
8) ตรวจสอบบอดักไขมันอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
และควรตักไขมันออกจากบอดักไขมันเปน
ประจําทุกวัน ไขมันที่ตักออกใหดําเนินการจัดการโดยวิธีที่เหมาะสม เชน อาจตักใสถุงและมัดปากถุงใหมิดชิด แลว
นําไปทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแกนมาดําเนินการเก็บขนนําไป
กําจัดตอไป

5.9

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ระยะกอสราง
1) ผูรับเหมากอสรางควรกําหนดกฎเกณฑและคอยสอดสองดูแลพฤติกรรมของคนงานกอสรางใหอยู
ในระเบียบ มิใหกอความเดือดรอนรําคาญ และปญหาตาง ๆ ใหกับผูที่พักอาศัยในโครงการและชุมชนใกลเคียงพื้นที่
กอสราง หากคนงานประพฤติผิดจะตองมีการวากลาวตักเตือนหรือถึงขัน้ ไลออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น
2) พิจารณาเลือกคนงานในทองถิ่นเขาทํางานของโครงการ
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5.10

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ระยะกอสราง
1) ผูรับเหมากอสรางจะตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหมีความเพียงพอและเหมาะสม
กับประเภทของงานกอสราง รวมทั้งควรกําชับใหคนงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ปลั๊กอุดหู
หมวกและรองเทากันกระแทก ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเมื่อจะปฏิบัติงานดวย
และจะตองกวดขันใหคนงานระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกอสราง
2) ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพที่ดี ปลอดภัยในการ
ใชงาน หากชํารุดจะตองมีการซอมแซมแกไขกอนการใชงาน
3) จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนรวมทั้งยาที่จําเปนไวในพื้นที่กอสราง และจัดใหมียานพาหนะ
เพื่อใชในการสงผูเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากกิจกรรมการกอสรางไปสถานพยาบาลใกลเคียง โดย
จัดเตรียมยานพาหนะรับ-สงไวตลอดเวลา
4) จัดเตรียมน้ําดื่ม-น้ําใชที่สะอาดใหแกคนงานในระหวางปฏิบัติงาน
และใหมีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการของคนงาน
5) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงที่จําเปน เพื่อชวยลดความรุนแรงของเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม กอนที่
หนวยงานที่เกีย่ วของจะมาชวยเหลือ
6) ใหคําแนะนําแกคนงานใหทําการจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยแลวนําไปทิ้ง ณ บริเวณภาชนะรองรับหรือ
จุดพักมูลฝอยที่จัดไวให ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหมีการทิ้งมูลฝอยไมเปนที่ ซึ่งจะทําใหเปนแหลงกําเนิดของพาหะนํา
โรค เชน แมลงวัน หนู เปนตน

5.11

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอการปองกันและระงับอัคคีภัย

ระยะดําเนินการ
1) ตองทําการตรวจสอบความพรอมและประสิทธิภาพการทํางานของระบบปองกัน และระงับอัคคีภัย
เปนประจําทุก 6 เดือน หรือตามขอกําหนดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ/อุปกรณนั้น
2) จัดใหมีการซอมปองกันอัคคีภัยภายในโครงการอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพื่อใหพนักงานและผูอยู
อาศัยในโครงการคุนเคยกับเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใชเครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตอง
3) กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัยใหปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
ตลอด 24 ชั่วโมง และหมั่นตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบ หากพบเหตุผิดปกติใด ๆ ไมวาจะเปนการโจรกรรม เกิด
อัคคีภัย เปนตน ใหรีบดําเนินการชวยเหลือในขั้นตน หรือติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทันที
นอกจากนี้ผูพกั อาศัยควรใหความรวมมือและมีระบบปองกันทรัพยสินของตนเองใหดีดว ย
4) จัดใหมีพื้นที่รวมพลขนาด 210 ตร.ม.
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5.12

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอสุนทรียภาพ

5.12.1

ระยะกอสราง

1) ชั้นที่ 9 และชัน้ ดาดฟา พื้นที่สีเขียวบนชั้นที่ 9 และชัน้ ดาดฟามีประมาณ 519 ตร.ม. โดยพรรณไม
ที่ปลูก ไดแก หลิวไตหวัน พลับพลึง จั๋งญี่ปุน กนกลายไทย เข็มพิษณุโลกโครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวและตบแตง
โดยรอบโครงการใหมีสภาพรมรื่น
2) สีที่ใชทาอาคารตองเปนสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

5.12.2

ระยะดําเนินการ

จัดใหมีพื้นที่ประมาณ 1,014 ตร.ม. เพื่อเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตของผูที่อยูอาศัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ชั้นลาง (ชั้นที่ 1) พื้นที่สีเขียวมีทั้งสิ้นประมาณ 495 ตร.ม. โดยจัดใหมีบริเวณตามแนวขอบพื้นที่
โครงการ และชวงรอยตอระหวางชองจอดรถยนต พรรณไมที่ถูกออกแบบไว ไดแก ปาลมขวด ปาลมเยอรมัน โมก
พวง พลับพลึง และปลูกการเวกริมกําแพงพืน้ ที่ประมาณ 62 ตร.ม. โดยขึงลวดยึดกับเหล็กกลมสูงประมาณ 2.9 ม.
(สูงกวาแนวกําแพงรั้วคอนกรีตเดิมประมาณ 1 ม.) โดยกําแพงรั้วคอนกรีตของโครงการยาวโดยรอบประมาณ 205
ม. พื้นที่ปลูกขนาดกวางและยาว 0.3 ม.
2) ชั้นที่ 9 และชัน้ ดาดฟา พื้นที่สีเขียวบนชั้นที่ 9 และชัน้ ดาดฟามีประมาณ 519 ตร.ม. โดยพรรณไม
ที่ปลูก ไดแก หลิวไตหวัน พลับพลึง จั๋งญี่ปนุ กนกลายไทย เข็มพิษณุโลก

5.13

สรุปมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

สรุปมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะกอสราง แสดงดังตารางที่ 5.13-1
และระยะดําเนินการ แสดงดังตารางที่ 5.13-2
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ตารางที่ 5.13-1 สรุปมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตาง ๆ
1. คุณภาพอากาศ
- การปรับสภาพพื้นที่ การขนสงวัสดุกอสรางและ
เครื่องจักรอุปกรณ จะกอใหเกิดปญหาดานฝุน
ละอองคอนขางต่ํา เนื่องจากถนนหลักที่เขามายัง
โครงการเปนถนนคอนกรีต อยางไรก็ตาม งาน
ตกแตงดานสถาปตยกรรมและระบบภายนอก
อาคาร อาจมีปญหาดานฝุนละออง จําเปนตอง
กําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
2. เสียง และการสั่นสะเทือน

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/การบําบัด
น้ําเสีย

- บานเรือนและอาคารพาณิชยที่อยูติดกับโครงการ
จะไดรับเสียงประมาณ 70.3 เดซิเบล(เอ) ชวง
ของงานตกแตง ขณะเดียวกันคนงานกอสรางที่
อยูใกลแหลงกําเนิดเสียงมากที่สุด จําเปนตอง
ไดรับการปองกัน
สําหรับปญหาความ
สั่นสะเทือนจะเกิดนอยมาก เนื่องจากสภาพของ
อาคาร คงเหลือเพียงงานดานสถาปตย ระบบ
ภายใน และภายนอกอาคาร
- ชวงการกอสรางมีคนงานสูงสุด 100 คน ใชน้ํา
ประมาณ 7 ลบ.ม./วัน จําแนกเปนน้ําใชเพื่อทํา
ความสะอาดประมาณ 5.25 ลบ.ม./วัน จะ
เชื่อมตอเขากับระบบระบายน้ําสาธารณะ สวน
น้ําจากหองสวมประมาณ 1.75 ลบ.ม./วัน
ผูรับเหมาจัดสรางหองน้ําชั่วคราวขึ้น

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. เพื่อเปนการปองกันการตกหลนของวัสดุอุปกรณตาง ๆ จากรถบรรทุก ผูรับเหมากอสรางตองจัดและกําชับใหมีผาใบปดคลุมกะบะรถ
ที่ขนสงวัสดุกอสรางใหมิดชิดตลอดเสนทางการขนสง เพื่อปองกันการรวงหลนของวัสดุที่บรรทุกมา
2. จํากัดความเร็วของยานพาหนะที่ใชขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางเขาสูพื้นที่โครงการใหมีความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปริมาณฝุน
ที่ฟุงกระจาย ปองกันการชํารุดเสียหายของถนนและเปนการปองกันอุบัติเหตุ
3. กําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการกอสรางชวงเวลากลางวันระหวาง 08.00-17.00 น. และไมทําการกอสรางใด ๆ ระหวาง
22.00-06.00 น. ของวันถัดไปอันเปนชวงเวลาพักผอนของประชาชนเวนแต ไดรับอนุญาตจากทางราชการ
4. หากเกิดความเสียหายแกสิ่งปลูกสรางบริเวณขางเคียงจากการกอสราง ทางโครงการ/ผูรับเหมากอสรางตองรับผิดชอบความเสียหายและ
ตองรับผิดชอบในการแกไข
1. กําหนดใหรถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตางๆ เขาสูพื้นที่โครงการไดเฉพาะชวงเวลา 8.00-17.00 น. และกําหนดความเร็วไมเกิน
30 กม./ชม.
2. จัดหาเครื่องมือกันเสียงโดยใชปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ทําดวยยางหรือพลาสติก หรือใชที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ใหกับคนงานที่
ทํางานเก็บความเรียบรอย/งานตบแตง รวมทั้งคนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณใกลเคียงกับที่มีการทํางานเก็บความเรียบรอย/งานตบแตง
3. ติดตั้งผาใบดานนอกอาคารที่กอสรางโดยมีความสูงเทากับความสูงของอาคารขณะที่ดําเนินการกอสราง เพื่อปองกันการแพรกระจายของ
เสียงและลดความเขมของเสียงรวมทั้งความสั่นสะเทือน
4. การกอสรางใดๆ ที่จะทําใหเกิดเสียงดังรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง ใหกระทําเฉพาะชวงเวลา 8.00-17.00 น.
1. ผูรับเหมาตองกําชับคนงานใหดแู ลทําความสะอาดหองสวมเปนประจํา หากพบวากากตะกอนของบอเกรอะเต็ม จะตองดําเนินการติดตอรถสูบ
สวมมาสูบไปกําจัดตอไป
และหลังจากการกอสรางโครงการแลวเสร็จตองดําเนินการติดตอรถสูบสวมใหมาทําการดูดสิ่งปฏิกูลออกจากบอ
เกรอะ ที่คนงานกอสรางใชชวั่ คราว และเก็บสํานักงานดังกลาวใหเรียบรอย
2. กําหนดใหมีทอรวบรวมน้ําเสียจากหองพักรวมมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย

หนา 5-8
หนา 5-8

ตารางที่ 5.13-1 (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
4. การคมนาคมขนสง
- การกอสรางระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จะมี 1. การขนสงวัสดุกอสรางเขาสูพื้นที่โครงการใหกระทําเฉพาะชวงเวลา 8.00-17.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการกอสรางที่จะกอใหเกิดความรําคาญ
รถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูโครงการไม
แกประชาชนที่อาศัยอยูรอบโครงการ
เกิน 2 เที่ยว/วัน ทําใหปริมาณจราจรบริเวณ 2. จํากัดความเร็วของรถขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางไมใหขับดวยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในเขตกอสรางและเขตชุมชน ใหขับรถอยาง
ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด รวมทั้งไมบรรทุกเกินอัตราการบรรทุกที่กฎหมายกําหนด และมีผาใบปกคลุมกระบะรถ
ถนนประชาสําราญเพิ่มขึ้น 5 PCU คา V/C
ใหมิดชิดเพือ่ ปองกันการรวงหลนของวัสดุกอสรางและอุปกรณตาง ๆ อันอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุแกผูใชถนน
Ratio อยูในระดับ C ไมเปลี่ยนแปลงจากเดิม
3. เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ หากพบวาถนนประชาสําราญและถนนดรุณสําราญ รวมทั้งถนนภายในโครงการชํารุดเนื่องจากการขนสง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ เขาสูโครงการใหดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพเรียบรอย
4. จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลการขนสงวัสดุอุปกรณ บริเวณทางเขาออกโครงการ
5. เพื่อปองกันการกีดขวางการจราจร หามมิใหมีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่จะใชในการขนสงวัสดุกอ สรางบริเวณตลอดแนวดานหนาพื้นที่
โครงการและบริเวณทางเขา-ออก
6. จดทะเบียนภาระจํายอมถนนที่เขา-ออกเชื่อมกับถนนดรุณสําราญและประชาสําราญ
5. การใชน้ํา
- ความตองการน้ําใชสําหรับคนงานกอสราง
1. รณรงคใหผูพักอาศัยชวยกันใชน้ําอยางประหยัด
ประมาณ 7 ลบ.ม./วัน จะใชน้ําจากการประปา 2. ตองหมั่นตรวจสอบทอประปาใหอยูในสภาพดี เพื่อปองกันไมใหเกิดการรั่วไหลของน้ํา หากพบวามีจุดชํารุดใหรีบดําเนินการแกไขทันที
สวนภูมิภาคขอนแกน และน้ําดื่มสามารถจัดหา
ไดตามรานจําหนายทั่วไป ชวงของการใชน้ําใน
เวลากลางวันของโครงการจะไมเกิดผลกระทบ
ตอชุมชน เนื่องจากเวลาดังกลาวชุมชนจะใชน้ํา
นอย เมื่อเทียบกับเวลาที่ใชในชวงเชาและเย็น
6. การระบายน้ําและปองกันน้ํา - ชวงของการกอสรางเศษตะกอนดินและขยะ
1. จัดใหมีการทําความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในทอระบายน้ําและบอพักน้ําอยางสม่ําเสมอภายในโครงการทุกป ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อใหการ
ทวม
อาจเกิดการอุดตันตอทอระบายน้ําหรือราง
ระบายน้ําในพื้นที่โครงการสามารถระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมทั้งการปองกันการตื้นเขิน
ระบายน้ําฝน
จําเปนตองกําหนดมาตรการ 2. ตรวจสอบระดับตะกอนดินในเสนทอทุกสัปดาห ถามีมากจนเปนปญหาใหทําการขุดลอกหรือสูบออก ในกรณีที่ไมเปนปญหามากควรทําอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
ปองกันและลดผลกระทบ
3. ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะบนรางระบายน้ําฝนโดยรอบอาคารที่ขอกอสราง และติดตั้งตะแกรงดักขยะตรงบอพักน้ําทุกบอและทุกจุดที่มีการ
หักเลี้ยว เพื่อปองกันปญหาการอุดตันและกีดขวางการไหลของน้ํา

หนา 5-9
หนา 5-9

ตารางที่ 5.13-1 (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตาง ๆ
7. การจัดการขยะมูลฝอย
- ขยะเกิดขึ้นจากคนงานสูงสุดประมาณ
100
กก./วัน หรือ 400 ลิตร/วัน ผูรับเหมาจะจดัหา
ถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 4 ใบ จึง
สามารถรองรับขยะไดอยางเพียงพอ
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

- งานกอสรางของโครงการตลอดระยะเวลา 9
เดือน จะมีประโยชนตอการจางแรงงานและ
กระแสเงินหมุนเวียนจากรายไดดังกลาว

9. การสาธารณสุข อาชีวอนามัย - งานกอสรางอาจเกิดอุบัติเหตุ จําเปนตองจัดหา
และความปลอดภัย
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลใหเพียงพอและ
เหมาะสมกับประเภทของงาน ขณะเดียวกัน
การจัดสภาพแวดลอมบริเวณสถานที่ทํางานจะ
เปนปจจัยที่สําคัญดานผลกระทบอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

10. สุนทรียภาพ

- การสรางอาคารของโครงการ กําหนดใหมีพื้นที่
สีเขียวและสีของอาคาที่เปนสีขาวสอดคลองกับ
สีสวนใหญของอาคารใกลเคียง
จึงไมมี
ผลกระทบดานทัศนียภาพ

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. ผูรับเหมากอสรางตองจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ไดแก ภาชนะขนาด 200 ลิตร จํานวน 4 ใบ ที่อยูในสภาพดี ไมแตกชํารุด หรือรั่วซึม
และมีฝาปดมิดชิดวางไวตามจุดตางๆ ในบริเวณที่กอสราง และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอยของเขตเทศบาลเวลามาเก็บ
รวบรวมมูลฝอยไปกําจัด
2. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย และดูแลรักษาใหมีสภาพดีไมแตกชํารุดหรือรั่วซึม และควรมีฝาปดมิดชิด
3. กําชับใหคนงานกอสรางทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ หามทิ้งหรือกองไวนอกภาชนะรองรับโดยเด็ดขาด
1. ผูรับเหมากอสรางควรกําหนดกฎเกณฑและคอยสอดสองดูแลพฤติกรรมของคนงานกอสรางใหอยูในระเบียบ มิใหกอความเดือดรอนรําคาญ
และปญหาตาง ๆ ใหกับผูที่พักอาศัยในโครงการและชุมชนใกลเคียงพื้นที่กอสราง หากคนงานประพฤติผิดจะตองมีการวากลาวตักเตือน
หรือถึงขั้นไลออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณที่เกิดขึ้น
2. พิจารณาเลือกคนงานในทองถิ่นเขาทํางนของโครงการ
1. ผูรับเหมากอสรางจะตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหมีความเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงานกอสราง รวมทั้ง
ควรกําชับใหคนงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ปลั๊กอุดหู หมวกและรองเทากันกระแทก ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย หรือ
อุปกรณอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเมื่อจะปฏิบัติงานดวย และจะตองกวดขันใหคนงานระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกอสราง
2. ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพที่ดี ปลอดภัยในการใชงาน หากชํารุดจะตองมีการซอมแซม
แกไขกอนการใชงาน
3. จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนรวมทั้งยาที่จําเปนไวในพื้นที่กอสราง และจัดใหมียานพาหนะเพื่อใชในการสงผูเจ็บปวยหรือไดรับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากกิจกรรมการกอสรางไปสถานพยาบาลใกลเคียง โดยจัดเตรียมยานพาหนะรับ-สงไวตลอดเวลา
4. จัดเตรียมน้ําดื่ม-น้ําใชที่สะอาดใหแกคนงานในระหวางปฏิบัติงาน และใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของคนงาน
5. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงที่จําเปน เพื่อชวยลดความรุนแรงของเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม กอนที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะมาชวยเหลือ
6. ใหคําแนะนําแกคนงานใหทําการจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยแลวนําไปทิ้ง ณ บริเวณภาชนะรองรับหรือจุดพักมูลฝอยที่จัดไวให ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันไมใหมีการทิ้งมูลฝอยไมเปนที่ ซึ่งจะทําใหเปนแหลงกําเนิดของพาหะนําโรค เชน แมลงวัน หนู เปนตน
1. โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวและตบแตงโดยรอบโครงการใหมีสภาพรมรื่น
2. สีที่ใชทาอาคารตองเปนสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

หนา 5-10
หนา 5-10

ตารางที่ 5.13-2 สรุปมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตาง ๆ
1. คุณภาพอากาศ
- ที่จอดรถยนตบริเวณพื้นที่โครงการมีจํานวน
36 ชอง อัตราการระบายของกาซ CO เทากับ
0.008 ppm และกําหนดปลูกตนไมสามารถดูด
ซับกาซ CO ไดอยางเพียงพอ
2. คุณภาพน้ําผิวดิน/
- น้ําเสียจากชวงเปดดําเนินการประมาณ 131.5
การบําบัดน้ําเสีย
ลบ.ม./วัน จะถูกบําบัดโดยบอเกรอะ-บอกรอง
ไรอากาศ (Septic and Anaerobic Filter)
สามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางเพียงพอ โดยน้ํา
ทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียไมเกิน
30
มก./ล. เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งของอาคารประเภท ข

3. การคมนาคมขนสง

- สภาพปจจุบันของถนนประชาสําราญดานหนา
โครงการจากการสุมตรวจนับและประเมินระดับ
การใหบริการ (Level of Service) พบวามีคา
V/C Ratio เทากับ 0.466 และเมื่อเพิ่มปริมาณ
รถยนตจากโครงการ V/C Ratio เทากับ 0.499
ระดับการใหบริการยังอยูในเกณฑเดิม
อยางไรก็ตาม จํานวนที่จอดรถยนตบริเวณ
โครงการมีเพียง 36 คัน จะไมเพียงพอ
โครงการจึงจัดหาพื้นที่จอดรถยนตภายนอกอีก
จํานวน 32 คัน

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
- จัดใหมีพื้นที่ปลูกพรรณไมตามการออกแบบอยางนอย 1,014 ตร.ม.

1. โครงการจะตองจัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียเปนไปตามที่ออกแบบ
ไวอยูเสมอ เพื่อมิใหมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแหลงรองรับน้ําทิ้งจากโครงการ รวมทั้งจัดใหมีการอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับระบบ
บําบัดน้ําเสียแกเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหสามารถดูแลรักษาใหระบบทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. ทําการสูบตะกอนในบอตกตะกอนอยางนอย 3 เดือน/ครั้ง โดยติดตอรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลหรือบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตให
ดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลจากทางราชการมาดําเนินการ แมวาตะกอนจะยังมีไมมากก็ใหสูบออก เพื่อปองกันไมใหกลายเปนตะกอนแข็ง
ติดอยูกนบอจนกําจัดออกไดยาก และสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
3. ตรวจสอบบอดักไขมันอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และดักไขมันออกจากบอดักไขมันเปนประจําทุกวัน ไขมันที่ตักออกใหดําเนินการ
จัดการโดยวิธีที่เหมาะสม เชน อาจตักใสถุงและมัดปากถุงใหมิดชิด แลวนําไปทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของ
เทศบาลมาดําเนินการเก็บขนนําไปกําจัด ตอไป
4. ตองตรวจสอบเครื่องสูบน้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง และหากพบวาเครื่องสูบน้ําชํารุดหรือเสียหายจะตองรีบแกไขทันที
5. นําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหม เชน ใชรดน้ําตนไมหรือสนามหญาในบริเวณพื้นที่โครงการ เพือ่ ลดปริมาณน้ําทิ้ง
ของโครงการที่จะระบายลงสูคูระบายน้ําสาธารณะ
1. จัดใหมีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งปายแสดงทิศทางเดินรถเขา-ออกภายในพื้นที่โครงการ
2. ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-ออก
ตลอดเวลา
3. จัดใหมีระบบไฟฟาสองสวางทางจราจรใหเพียงพอและไดมาตรฐานการออกแบบทางจราจร
4. ลงทะเบียนควบคุมจํานวนยานพาหนะสําหรับลูกคาของโครงการใหสอดคลองกับจํานวนที่จอดรถยนต
5. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-ออกโครงการ
6. สงเสริมและประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยและพนักงานของโครงการ ใชบริการระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
7. จัดหาพื้นที่จอดรถยนตเพิ่มเติมจํานวน 32 คัน รวมที่จอดรถยนตของโครงการจํานวน 36 คัน รวม 68 คัน
8. จัดใหมีการเขา-ออกของโครงการที่สามารถออกสูถนนสาธารณะ(ประชาสําราญ และดรุณสําราญ) ไดตลอดไป โดยจดเปนถนนภาระจํา
ยอม
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ตารางที่ 5.13-2 (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตาง ๆ
4. การใชน้ํา
- น้ําใชประมาณ 164.4 ลบ.ม./วัน การประปา
สวนภูมิภาคขอนแกน
มีศักยภาพในการ
ใหบริการไดอยางเพียงพอ
5. การใชไฟฟา
- การไฟฟาสวนภูมิภาคขอนแกนมีศักยภาพใน
การใหบริการกระแสไฟฟาอยางเพียงพอ

6. การระบายน้ําและปองกันน้ํา
ทวม

7. การจัดการขยะมูลฝอย

- การพัฒนาโครงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อัตราการระบายเพิ่มขึ้น 0.028 ลบ.ม./วินาที
ภายใน 3 ชั่วโมง กรณีฝนตกใชคาความเขมขน
ในรอบ 5 ป เทากับ 304 ลบ.ม. ดังนั้นโครงการ
จึงออกแบบใหมีบอหนวงน้ําขนาด 310 ลบ.ม.
จึงเพียงพอกอนที่จะระบายน้ําลงสูระบบระบาย
น้ําทิ้งสาธารณะ
- ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 2 ลบ.ม./วัน
โครงการจัดใหมีพนักงานทําความสะอาด
ประจําชั้นจัดเก็บวันละ 2 ครั้ง และนําขยะมา
บริเวณที่พักรวมมูลฝอยขนาดความจุ 6 ลบ.ม.
และประสานงานใหเทศบาลนครขอนแกนเขา
มาจัดเก็บและลางทําความสะอาดหองพักรวม
มูลฝอย

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. รณรงคใหผูพักอาศัยใชน้ําอยางประหยัด
2. ตรวจสอบทอประปาใหอยูในสภาพดีเพื่อปองกันไมใหเกิดการรั่วไหลของน้ํา หากพบวามีจุดชํารุดใหรีบดําเนินการแกไขทันที
- หลอดไฟฟาที่ติดตั้งอยูนอกอาคาร ซึ่งเปนทรัพยสินสวนกลางและอยูในความดูแลของนิติบุคคลอาคารชุด ควรใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูง หรือเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟใหมควรใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง คือ หลอดฟลูออเรสเซนตรุนใหมที่ใหกําลังสอง
สวางสูงเทากับหลอด ฟลูออเรสเซนตธรรมดา แตกินไฟนอยกวา และมีประสิทธิภาพสูงกวา เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดประหยัด
พลังงาน 18 วัตต และ 36 วัตต ใหกําลังไฟสองสวางเทาหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 20 วัตต และ 40 วัตต ตามลําดับ
1. จัดบอหนวงน้ําขนาดความจุ 310 ลบ.ม.
2. จัดใหมีเครื่องสูบน้ําที่อัตราการระบายน้ํานอยกวาหรือเทากับ 0.021 ลบ.ม./วินาที

1. จัดสรางหองพักรวมขยะมูลฝอยโครงการ ขนาดความกวาง 1.0 ม. ความยาว 3.0 ม. และความสูง 2 ม. มีขนาดความจุ 6 ลบ.ม./หอง
บริเวณดานทิศตะวันออกของอาคาร ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยไดประมาณ 3 วัน
2. จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดีไมแตกชํารุดเสียหายและมีฝาปดมิดชิด
ตั้งไวภายในพื้นที่โครงการอยางทั่วถึงและจัดวางใน
ตําแหนงที่เหมาะสม โดยมีปริมาณของภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งจากการ
ประเมินพบวามีปริมาณมูลฝอยจากโครงการประมาณ 2 ลบ.ม./วัน ดังนั้นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปดมิดชิดทุกชั้นของอาคาร
พักอาศัยและมีหอ งพักรวมมูลฝอยเพื่อรวบรวมมูลฝอยจากอาคารมารอรถเก็บขนไปกําจัด
3. กวดขันใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารรวบรวมมูลฝอยภายในอาคารอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
4. ทําความสะอาดหองพักรวมมูลฝอยทุกครั้งหลังจากที่ทางเทศบาลเขามาเก็บขนขยะเพื่อปองกันกลิ่นเนาเหม็นรบกวนผูพักอาศัย และน้ํา
เสียที่เกิดจากการทําความสะอาดหองพักรวมมูลฝอยใหบําบัดโดยระบายลงระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ และลางหองพักรวมมูลฝอย 1
ครั้ง/สัปดาห
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ตารางที่ 5.13-2 (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ
7. การจัดการขยะมูลฝอย (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

8. การปองกันและระงับอัคคีภัย

- โครงการจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยเปนไป
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และ
จัดใหมีระบบสํารองน้ําดับเพลิงตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33

9. สุนทรียภาพ

- สภาพสีอาคารกลมกลืนกับอาคารขางเคียง

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
5. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและหองพักรวมมูลฝอยของโครงการอยูเสมอ หากพบวาแตกชํารุดหรือรั่วซึม จะตองทําการซอมแซม ซึ่ง
ภาชนะรองรับและหองพักรวมมูลฝอยดังกลาวควรไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีและพรอมที่จะใชงานไดอยูเสมอ
6. การเก็บแยกขยะเปยก ขยะแหง ใหกระทําตรงแหลงเก็บขยะ หามมิใหเก็บรวบรวมและนํามาแยกทีหลัง
7. กําชับใหผูพักอาศัยบรรจุขยะในถุงพลาสติกสีดําสําหรับบรรจุมูลฝอย โดยแยกเปนขยะเปยกและขยะแหง รวมทั้งมัดปากถุงใหแนน เพื่อลด
การสงกลิ่นเนาเหม็นและปองกันการคุยเขี่ยของสัตว
8. ตรวจสอบบอดักไขมันอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และควรตักไขมันออกจากบอดักไขมันเปนประจําทุกวัน ไขมันที่ตักออกใหดําเนินการ
จัดการโดยวิธีที่เหมาะสม เชน อาจตักใสถุงและมัดปากถุงใหมิดชิด แลวนําไปทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของ
เทศบาลนครขอนแกนมาดําเนินการเก็บขนนําไปกําจัดตอไป
1. ตองทําการตรวจสอบความพรอมและประสิทธิภาพการทํางานของระบบปองกันและระงับอัคคีภัยเปนประจําทุก 6 เดือน หรือตาม
ขอกําหนดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ/อุปกรณนั้น
2. จัดใหมีการซอมปองกันอัคคีภัยภายในโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหพนักงานและผูอยูอาศัยในโครงการคุนเคยกับเหตุการณที่
เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใชเครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
3. กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัยใหปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัดตลอด 24 ชั่วโมง และหมั่นตรวจตราพื้นที่
รับผิดชอบ หากพบเหตุผิดปกติใด ๆ ไมวาจะเปนการโจรกรรม เกิดอัคคีภัย เปนตน ใหรีบดําเนินการชวยเหลือในขั้นตน หรือติดตอขอ
ความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทันที นอกจากนี้ผูพักอาศัยควรใหความรวมมือและมีระบบปองกันทรัพยสินของตนเองใหดีดวย
4. จัดใหมีพื้นที่รวมพลขนาด 210 ตร.ม.
จัดใหมีพื้นที่ประมาณ 1,014 ตร.ม. เพื่อเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตของผูที่อยูอาศัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชั้นลาง (ชั้นที่ 1) พื้นที่สีเขียวมีทั้งสิ้นประมาณ 495 ตร.ม. โดยจัดใหมีบริเวณตามแนวขอบพื้นที่โครงการ และชวงรอยตอระหวางชองจอด
รถยนต พรรณไมที่ถูกออกแบบไว ไดแก ปาลมขวด ปาลมเยอรมัน โมกพวง พลับพลึง และปลูกการเวกริมกําแพงพื้นที่ประมาณ 62 ตร.
ม. โดยขึงลวดยึดกับเหล็กกลมสูงประมาณ 2.9 ม. (สูงกวาแนวกําแพงรั้วคอนกรีตเดิมประมาณ 1 ม.) โดยกําแพงรั้วคอนกรีตของโครงการ
ยาวโดยรอบประมาณ 205 ม. พื้นที่ปลูกขนาดกวางและยาว 0.3 ม.
2. ชั้นที่ 9 และชั้นดาดฟา พื้นที่สีเขียวบนชั้นที่ 9 และชั้นดาดฟามีประมาณ 519 ตร.ม. โดยพรรณไมที่ปลูก ไดแก หลิวไตหวัน พลับพลึง จั๋ง
ญี่ปุน กนกลายไทย เข็มพิษณุโลก
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