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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมและห้ องชุดพักอาศัย ซอยสุ ขุมวิท 13 ส่ วนโรงแรม (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

สารบัญ
หน้ า
บทที่ 1 ความเป็ นมาของโครงการและการจัดทารายงาน
1.1 ความเป็ นมาของโครงการ
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
1.5 แผนการดาเนินการ
1.6 สถานภาพของโครงการปัจจุบนั

1
2
3
3
5
7

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสรุ ป
2.1 ที่ต้ งั โครงการ
2.2 สภาพพื้นที่โครงการในปั จจุบนั และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
2.3 รายละเอียดการพัฒนาโครงการ
2.3.1 กลุ่มเป้ าหมายและประเภท/ขนาดโครงการ
2.3.2 ประเภท ขนาดและรู ปแบบอาคารของโครงการ
2.3.3 การตรวจสอบโครงการกับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4 ผูพ้ กั อาศัยและพนักงานในโครงการ
2.5 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.5.1 ระบบน้ าใช้
2.5.2 ระบบการจัดการน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกูล
2.5.3 การระบายน้ าและการป้ องกันน้ าท่วม
2.5.4 การจัดการมูลฝอย
2.5.5 ระบบไฟฟ้า
2.5.6 ระบบป้ องกันอัคคีภยั
2.5.7 ระบบติดต่อสื่ อสาร
2.5.8 ระบบการระบายอากาศ
2.5.9 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ
2.5.10 การจัดการพื้นที่สีเขียวในโครงการ

8
10
10
10
11
13
14
15
15
16
18
19
20
21
24
25
25
25

i จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมและห้ องชุดพักอาศัย ซอยสุ ขุมวิท 13 ส่ วนโรงแรม (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

สารบัญ (ต่ อ)

2.6
2.7
2.8
2.9

การออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหว
การออกแบบอาคารเพื่ออนุ รักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มและอนุ รักษ์พลังงาน
รายละเอียดการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
การดาเนิ นการก่อสร้างโครงการ
2.9.1 ระยะการก่อสร้าง
2.9.2 คนงานก่อสร้างและที่พกั
2.9.3 ระบบสาธารณู ปโภคในช่วงก่อสร้าง

หน้ า
26
27
27
27
27
28
28

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
3.1 ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

30

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
4.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่วเิ คราะห์
4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
4.3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
4.3.1.1 ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)
4.3.1.2 ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
4.3.1.3 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
4.3.1.4 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
4.3.1.5 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
4.3.1.6 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)
4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสี ยงในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
4.3.3 วิธีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
4.3.4 วิธีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง

81
83
84
84
84
84
85
85
85
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86

ii จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมและห้ องชุดพักอาศัย ซอยสุ ขุมวิท 13 ส่ วนโรงแรม (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

สารบัญ (ต่ อ)

4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ปริ มาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ปริ มาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

หน้ า
81
87
87
87
87
87

ปริ มาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

87

ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

88

ปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

88

4.4.1.2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
4.4.2 การตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป

93
100

4.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

100

4.4.2.2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

103

4.4.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ภาคผนวก

iii จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมและห้ องชุดพักอาศัย ซอยสุ ขุมวิท 13 ส่ วนโรงแรม (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่
1.5-1
1.5-2
2.4-1
2.5-1
2.5-2
2.5-3
3.1-1
4.1-1
4.2-1
4.4-1
4.4-2
4.4-3
4.4-4
4.4-5

แผนการก่อสร้าง
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ตารางสรุ ปจานวนประชากรของโครงการหลังการเปลี่ยนแปลง
การคานวณปริ มาณน้ าใช้ส่วนห้องชุดพักอาศัยหลังการเปลี่ยนแปลง
การคานวณปริ มาณน้ าเสี ย ส่ วนห้องชุ ดพักอาศัยหลังการเปลี่ยนแปลง
สรุ ปพื้นที่สีเขียวของโครงการก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ โรงแรมและ
ห้องชุดพักอาศัย ซอยสุ ขมุ วิท 13 ส่ วนโรงแรม (ระยะก่อสร้าง)
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการ โรงแรม
และห้องพักชุดพักอาศัย สุ ขมุ วิท 13 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
ขอบเขตการดาเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น

iv จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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15
16
17
26
31
82
83
89
94
101
104
106

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมและห้ องชุดพักอาศัย ซอยสุ ขุมวิท 13 ส่ วนโรงแรม (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

สารบัญรู ป
หน้ า
รู ปที่
2.1-1
2.3-1
4.4-1
4.4-2
4.4-3
4.4-4
4.4-5
4.4-6
4.4-7
4.4-8
4.4-9
4.4-10
4.4-11
4.4-12
4.4-13

การคมนาคมเข้าสู่ พ้นื ที่โครงการ
แบบจาลองอาคารของโครงการโรงแรมและห้องชุดพักอาศัยซอยสุ ขมุ วิท 13
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
v จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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97
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98
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99

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมและห้ องชุดพักอาศัย ซอยสุ ขุมวิท 13 ส่ วนโรงแรม (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

สารบัญรู ป (ต่ อ)
หน้ า
รู ปที่
4.4-14
4.4-15
4.4-16
4.4-17
4.4-18

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
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บทที 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit หรื อชือเดิม โรงแรมและห้องชุดพักอาศัยซอยสุ ขมุ วิท

13 และ The Regent Bangkok Hotel& Residences ของบริ ษทั แกรนด์ แอสเสท โฮลเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี
จํากัด (มหาชน) หรื อ ชื อเดิ มบริ ษทั แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) เป็ น โครงการทีได้
ออกแบบเป็ น 1 อาคาร 2 ทาวเวอร์ โดยส่ วนของอาคารทีอยู่ใต้ดินเชื อมต่ อถึงกันเป็ นอาคารเดียว ส่ วนทีอยู่
เหนื อระดับพืนดินแยกเป็ น 2 ทาวเวอร์ โดยทาวเวอร์ โรงแรมสู ง 29 ชัน มีจาํ นวนห้องพัก 330 ห้อ ง และทาว
เวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัยสู ง 40 ชัน มีจาํ นวนห้องชุด 346 ห้อง โครงการได้จดั ทํารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบ
สิ งแวดล้อมเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยรายงานฯ ได้รับอนุ มตั ิ
เห็นชอบตามหนังสื อที ทส.1009/7175 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2548
โครงการได้เ ริ มก่ อสร้ างในปี 2548 และได้หยุด การก่ อ สร้ างในปี 2550 เนื องจากปั ญ หาทางด้า น
เศรษฐกิจหลังจากได้ก่อสร้ างชันใต้ดิน และโครงสร้างของทาวเวอร์ โรงแรมได้ถึงชัน 10 ส่ วนทาวเวอร์ หอ้ งชุด
พักอาศัยสร้ างได้ถึงชัน 31 ต่อมาในช่วงเดือนเมษายน 2555 ทางบริ ษทั ฯ ได้กลับมาทําการก่อสร้ างในส่ วนของ
ทาวเวอร์ ห้อ งชุ ดพักอาศัยต่อ แต่ เนื องจากโครงการได้อ อกแบบไว้ตงแต่
ั ปี 2547 ทําให้รูปแบบอาคารไม่
ทันสมัยและการจัดพืนทีใช้ส อยของอาคารไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดในปั จจุบนั ทาง
โครงการจึงได้ทาํ การปรับแบบโครงการใหม่ โดยในส่ วนของทาวเวอร์ โรงแรมจะได้ทาํ การปรับเปลียนพืนที
ใช้สอย และfacade ของอาคารให้มีความเหมาะสมและทันสมัยยิ งขึน ซึ งเป็ นผลให้พืนทีอาคารและจํานวน
ห้องพักของอาคารลดลง โดยจํานวนห้องพักของโรงแรมลดลง 42 ห้อ ง คงเหลือ 288 ห้อง ส่ วนทาวเวอร์ ห้อ ง
ชุดฯ จะได้มีการปรับขนาดของห้องชุดให้เล็กลงตามสภาพความต้องการของตลาดในปั จจุบนั และเนื องจาก
พืนทีอาคารส่ วนโรงแรมลดลง เพือให้การใช้ทีดินของโครงการเกิ ดประโยชน์สูง สุ ด และมี ความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จงึ ได้มีการเพิ มพืนทีอาคารในส่ วนของห้องชุดพักอาศัย โดยจะได้มีก ารเพิ มจํานวนชัน
ของส่ วนทาวเวอร์ หอ้ งชุ ดอีก 3 ชัน การลดขนาดห้องและเพิ มชันของทาวเวอร์ เป็ นผลให้จาํ นวนห้องชุดเพิมขึน
108 ห้อง เป็ น 454 ห้อ ง
สถานภาพการก่ อ สร้ างโครงการในปั จจุบนั (ธัน วาคม 2555) ได้ดาํ เนิ นเฉพาะงานฐานรากและ
โครงสร้างอาคารตามรู ปแบบเดิม โดยโครงสร้ างอาคารส่ วนทาวเวอร์ โรงแรมถึง ชัน 10 และทาวเวอร์ ห้องชุ ด
พักอาศัยถึงชัน 39 (สําเนาหนังสื อรับรองการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแจ้งความประสงค์จะก่ อสร้ างและ
ดัดแปลงอาคารของโครงการจากสํานักการโยธาที กท.0907/ก.1590 ลงวันที 12 พฤศจิกายน 2555
โครงการได้ม อบหมายให้ บริ ษ ทั ไทยเอ็น ไวรอนเม้นท์ จํากัด เป็ นผู ้จดั ทํา และเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมของโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ให้สํานักงานนโยบายและ
1 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่ อนการดําเนินโครงการ ซึ งทางสํานักงาน
ฯได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรทีดิ น และบริ ก ารชุ ม ชน ในการประชุ มครังที 59/2556 เมื อวัน ที 22 สิ งหาคม 2556
คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการฯ มีมติ ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ของบริ ษ ัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี จํากัด
(มหาชน) โดยให้ บริ ษ ัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) จํากัด เจ้า ของ
โครงการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ งแวดล้อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ งแวดล้อมทีเสนอไว้ในรายงานฯอย่างเคร่ ง ครัด ตามหนัง สื อแจ้งที ทส 1009.5/ 10831 ลงวันที 13
กันยายน 2556
เพือให้การดําเนินการตามมาตรการเป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม ได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ฯในเครื อของ
บริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย แอนด์เซอร์ วิส จํากัด และเป็ นห้องปฏิ บตั ิการวิเคราะห์เ อกชนทีได้รับอนุ ญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว – 118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ งแวดล้อม เพื อ
นําเสนอผลการปฏิบตั ิงานต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และหน่ วยงานที
เกี ยวข้อง ได้รับทราบผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นเพิ มเติม อีกทังดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
การปฏิบตั ิให้มีความถูกต้องเหมาะสมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมน้อยทีสุ ดต่อไป
1.2

วัตถุประสงค์ ของการจัดทํารายงาน
1.2.1 เพือสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ งแวดล้อ ม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ของบริ ษ ัท
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
1.2.2 เพือนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานทีหน่ วย
ราชการกําหนด และนําไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพือเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อ มภายใน
โครงการและต่อพืนทีรอบโครงการ
1.2.4 เพือสรุ ปเป็ นข้อมู ล คุ ณภาพสิ งแวดล้อ มในการนําเสนอกั บองค์ ก รและหน่ วยงานต่ างๆ ที
เกี ยวข้อง ในการปฏิบตั ิตามเงื อนไขหรื อข้อระเบียบทีกําหนดไว้ทงในส่
ั
วนของทางบริ ษทั เอง
และหน่วยงานทีเกียวข้อง

2 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
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1.3

ขอบเขตการศึกษา
ดําเนินการรวบรวมผลการปฏิ บตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมของโครงการ
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ทีระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทังรวบรวมเอกสารเพือเป็ น
หลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อ มทีรอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ เช่ น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัวไป ระดับเสี ยงโดยทัวไป ความสั นสะเทือน การบําบัดนํา
เสี ย การระบายและการป้ อ งกั น นํา ท่ ว ม การจัด การมู ล ฝอย สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม สาธารณสุ ข
อาชี วอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
1.4

วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานฯ จะดําเนินการตามแนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิ บตั ิตามมาตรการป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อ มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ งแวดล้อ ม ที กําหนดโดยสํานัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีรายละเอียด
การดําเนินงานต่อไปนี
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อมทีเสนอไว้ใน
รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้ อ ม และข้อ กํา หนดเพิ มเติ ม โดยคณะกรรมการผู้ช ํา นาญการ
สิ งแวดล้อมของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของการดําเนินงาน
ดังต่อไปนี
 จัดทําตารางผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อมทีกําหนด
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม
 เหตุผลทีไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ทีเปลียนแปลงไป
จากมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ งแวดล้อมทีได้เ สนอไวในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลียนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมในบริ เวณพืนทีโครงการและพืนทีใกล้เคี ยงโครงการ
ตามกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม และรายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
โดยมีขอ้ มูลการนําเสนอดังต่อไปนี
 แสดงดัช นี ใ นการตรวจวัด , วิ ธี ก ารเก็ บ ตัวอย่ า ง, วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ตัวอย่ า งตามที
กํา หนดในรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ งแวดล้อ ม หรื อ มาตรการที เป็ นยอมรั บ
ของหน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ งแวดล้ อ มวิ เ คราะห์ ผ ลและเปรี ยบเที ย บกับ มาตรฐาน
คุณภาพสิ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
3 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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 แสดงภาพถ่ า ยขณะทํา การเก็ บ ตัวอย่ าง, ภาพเครื องมื อ ขณะตรวจวัดและภาพถ่ า ย
สถานทีตรวจวัด

4 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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1.5

แผนการดําเนินการ
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ของบริ ษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี จํากัด
(มหาชน) โดยรายงานผลกระทบสิ งแวดล้อมผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อ มเมือเดือ น กันยายน พ.ศ.2556 ทาง
บริ ษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) จึงได้จดั ให้มีแผนการก่ อสร้ างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม แสดง
ดังตารางที 1.5-1 และตารางที 1.5-2
ตารางที 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

5 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
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ตารางที 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิงแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ

ตําแหน่ งตรวจวัด

- แนวเขตพืนที โครงการด้านทีติด
บ้านพักอาศัย 2 ชัน
2. ระดับเสี ยง
- แนวเขตพืนที โครงการด้านทีติด
บ้านพักอาศัย 2 ชัน
3. ความสันสะเทือน
- แนวเขตพืนที โครงการด้านทีติด
บ้านพักอาศัย 2 ชัน
4. การเข้า ตรวจสอบการปฏิ บ ั ติ ต าม
มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการทีกําหนด
: -

ยังไม่ถึงกําหนดตรวจวัด

6 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

แผนการตรวจวัดประจําปี 2560
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.













-























-

-



-

-

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.6

สถานภาพของโครงการปัจจุบนั
สถานภาพของโครงการขณะทําการสํ ารวจ เมื อเดื อ นมี นาคม พ.ศ.2560 โครงการอยู่ในช่ วงงาน
โครงสร้าง แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปั จจุบนั ได้ดงั ภาพที 1.6-1

ภาพที 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการขณะทําการสํารวจ

7 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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บทที 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1

ทีตังโครงการ
โครงการโรงแรมและห้องชุ ดพักอาศัยซอยสุ ขมุ วิท 13 ของ บริ ษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์
พรอพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) ตังอยู่ที ถนนสุ ขุมวิท บริ เ วณซอยสุ ขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร (รู ปที 2.1-1)
การเดิ นทางเข้า สู่ พืนที โครงการสามารถเดิ น ทางโดยรถยนต์มุ่ งสู่ ถ นนสุ ขุมวิท และระบบขนส่ ง
มวลชน ซึงมีโครงข่ายถนนเข้าถึงได้หลายทาง ได้แก่ รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน (BTS) จาก
สถานี นานาบริ เวณทางขึน-ลงทีซอยสุ ขมุ วิท 9 ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 200 เมตร และรถไฟฟ้ าใต้ดิน
(MRT) จากสถานีสุขมุ วิทบริ เวณทางขึนลงทีแยกอโศกมนตรี ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 550 เมตร
พืนทีทีข้างเคียงในปั จจุบนั ซึ งมีอาณาเขตติดต่อกับพืนทีใกล้เคียงดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านพักอาศัย (2 ชัน) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
(3-7 ชัน) และพืนทีเช่าของโรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ (2 ชัน)
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ถนนสุ ขมุ วิท ถัดไปเป็ น อาคารพาณิ ชย์ (4 ชัน)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ซอยสุ ขุมวิท 13 ถัดไปเป็ น โรงแรม MIAMI
(4-5 ชัน) และอาคารชุ ด TRENDY (6-13 ชัน)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อาคารพาณิ ชย์ (4 ชัน) และโรงแรม SWISS
PARK (18 ชัน)

8 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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รู ปที 2.1-1 การคมนาคมเข้าสู่ พืนทีโครงการ

9 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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2.2

สภาพพืนทีโครงการในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
โครงการได้เ ริ มก่ อสร้ า งในปี 2548 และสื บเนื องจากปั ญหาด้า นเศรษฐกิ จได้หยุดการก่ อสร้ า งใน
ปี 2550 หลังจากได้ก่อสร้ างชันใต้ดินและโครงสร้ างอาคารของทาวเวอร์ โรงแรมถึ งชัน 10 และทาวเวอร์ ห้อง
ชุดพักอาศัยถึงชัน 31 ต่อมาในช่วงเดือนเมษายน 2555 ทางบริ ษทั ฯ ได้กลับมาทําการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
ในส่ วนทาวเวอร์ ห้ องชุ ดพัก อาศัยต่ อ ซึ งปั จจุบนั ได้ก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งอาคารถึ งชัน 39 ส่ วนการก่ อสร้ าง
โครงการส่ วนทีเหลือจะประกอบด้วยงานโครงสร้ างอาคารส่ วนทาวเวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัย ชัน 40 – ชันหลังคา
และโครงสร้ างอาคารส่ วนทาวเวอร์ โรงแรมชัน 11 – ชันหลังคา งานสถาปั ตย์และตกแต่งภายในอาคาร งาน
ระบบ งานตกแต่งภายนอกอาคาร งานปรับปรุ งและตกแต่งโครงสร้างเดิม งานทดสอบระบบและจัดเก็บความ
เรี ย บร้ อ ยส่ วนของทาวเวอร์ โรงแรมจะมี ก ารรื อถอนโครงสร้ า งด้า นหน้าอาคารบางส่ วน และก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างอาคารส่ วนทีเหลือ
2.3

รายละเอียดการพัฒนาโครงการ
2.3.1 กลุ่มเป้ าหมายและประเภท/ขนาดโครงการ
โครงการโรงแรมและห้องชุ ดพักอาศัยซอยสุ ขมุ วิท 13 เป็ นโครงการโรงแรม และห้องชุดพัก
อาศัยซึงออกแบบเป็ น 1 อาคาร 2 ทาวเวอร์ โดยมีโครงสร้างอาคารชันใต้ดินเชื อมต่อกัน
โครงการเดิม ทาวเวอร์ โรงแรม สู ง 29 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน จํานวนห้องพัก 330 ห้อง และ
ทาวเวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัย สู ง 40 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน จํานวนห้องชุดพักอาศัย 346
ภายหลังการเปลียนแปลง ทาวเวอร์ โรงแรม สู ง 29 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน จํานวนห้องพัก
288 ห้อ ง (ลดลง 42 ห้อ ง) และทาวเวอร์ ห้องชุ ดพักอาศัย สู ง 40 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน จํานวนห้องชุดพัก
อาศัย 454 ห้อง (เพิ มขึน 108 ห้อง) แผนผังโครงการหลังการเปลียนแปลงทาวเวอร์ โรงแรม ซึ งประกอบด้วย
ห้องพัก ห้อ งอาหาร และห้องประชุม จัดเป็ นโรงแรมประเภท 3 (โรงแรมทีให้บริ การห้องพัก ห้องอาหารหรื อ
สถานทีสําหรับบริ การอาหาร หรื อสถานทีสําหรับประกอบอาหาร และสถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริ การ หรื อห้องประชุมสัมมนา)

10 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รู ปที 2.3-1 แบบจําลองอาคารของโครงการโรงแรมและห้องชุดพักอาศัยซอยสุ ขมุ วิท 13
2.3.2 ประเภท ขนาดและรูปแบบอาคารของโครงการ
พืนทีอาคารของโครงการมี การเปลียนแปลง โดยพืนทีอาคารส่ วนทาวเวอร์ โรงแรมลดลง
2,790 ตร.ม. ส่ วนพืนทีอาคารทาวเวอร์ ห้อ งชุ ดพักอาศัยเพิ มขึน 3,130 ตร.ม. ดังนันโดยรวมพืนทีอาคารจะ
เพิมขึน 340 ตร.ม. และมีพืนทีอาคารรวมทังหมด 94,827 ตร.ม. (จากเดิม 94,487 ตร.ม.)
1) พื นที อาคารส่ ว นทาวเวอร์ โ รงแรม พืนที อาคารส่ วนทาวเวอร์ โรงแรม ภายหลัง การ
เปลี ยนแปลง ซึ งจะมีพืนทีอาคารส่ วนทาวเวอร์ โรงแรมทังหมด 37,079 ตร.ม. ซึ งการใช้พืนทีแต่ละชันของ
อาคารหลังการเปลียนแปลงสรุ ปได้ดงั นี
- ชันใต้ดิน ประกอบด้วยพืนทีสํ า นัก งาน ห้อ งฝึ กพนัก งาน โรงอาหารพนัก งาน ล็อ คเกอร์
พนักงาน ห้องแม่บา้ นและซักรี ด ห้องเก็บอาหารและเครื องดืม ห้อ งเครื อง ห้อ งเก็บของ บันได ลิฟต์ ทางเดิน
และอืนๆ
- ชันล่าง (Ground) ประกอบด้วย โถงต้อ นรับ ร้ านค้า ร้ านอาหาร ห้องรับ-ส่ งของ ห้อง RMU
ห้อ งพนักงานขับรถ ห้องรักษาความปลอดภัย ห้องควบคุม ห้อ งพักขยะรวม บันได ลิฟต์ ทางเดิน พืนทีจอดรถ
ส่ งของและพืนทีจอดรถยนต์จาํ นวน 12 คัน
- ชัน 2 ประกอบด้วยทีจอดรถยนต์จาํ นวน 33 คัน (รวมทีจอดรถผู ้พิการ 2 คัน ) ส่ วนทีเหลือ
ได้แก่ พืนทีห้องวิศวกร ร้ านค้า เลานจ์ ห้อ งเครื อง ห้อ งเก็บของ บันได ลิฟต์ ทางเดิน ห้อ งนําชาย-หญิง และ
ห้อ งนําผูพ้ ิการฯ และอืนๆ
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- ชัน 3 ประกอบด้วยทีจอดรถยนต์จาํ นวน 33 คัน (รวมทีจอดรถผู ้พิการ 1 คัน ) ส่ วนทีเหลือ
ได้แก่ พืนทีสํานักงาน ร้ านค้า ห้อ งเครื อง บันได ลิฟต์ ทางเดิน ห้อ งนําชาย-หญิง และห้องนําผูพ้ ิการฯ และ
อืนๆ
- ชัน 3A ประกอบด้วยทีจอดรถยนต์จาํ นวน 33 คัน บันได ลิฟต์ และทางเดิน
- ชัน 4 ประกอบด้วยทีจอดรถยนต์จาํ นวน 33 คัน ส่ วนทีเหลือ ได้แก่ พืนทีสํ านัก งาน ร้ านค้า
ร้ านอาหารห้องเครื อง บันได ลิฟต์ ทางเดิน ห้อ งนําชาย-หญิง และห้องนําผูพ้ ิการฯ และอืนๆ
- ชัน 4A ประกอบด้วยทีจอดรถยนต์จาํ นวน 33 คัน บันได ลิฟต์ และทางเดิน
- ชัน 5 ประกอบด้วยทีจอดรถจํานวน 33 คัน ส่ วนทีเหลือ ได้แ ก่ ร้ านอาหาร บัน ได ลิฟต์
ทางเดิน ห้องนําชาย-หญิง และห้องนําผูพ้ ิการฯ และอืนๆ
- ชัน 5A ประกอบด้วยทีจอดรถจํานวน 33 คัน บันได ลิฟต์ และทางเดิน
- ชัน 6 ประกอบด้วยพืนทีห้องจัดเลียง ห้อ งประชุ ม ห้อ งเก็บอุ ปกรณ์ บันได ลิฟต์ ทางเดิน
ห้องนําชาย-หญิง และห้องนําผูพ้ ิการฯ และอื นๆ โดยหลังคาห้องจัดเลียงจะปลูก หญ้าเพือลดความร้ อนจาก
แสงแดด
- ชัน 7 ประกอบด้วยศูนย์สุขภาพ (สปา) สระว่ายนํา พืนทีสี เขียว บันได ลิฟต์ ทางเดิน และ
อืนๆ
- ชัน 8-10 ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 15 ห้อง/ชัน (ห้อง Standard 11 ห้อง และห้อง Suite 4
ห้อง) โดยแต่ละชันมีหอ้ งพักผูพ้ ิการ 1 ห้อง ส่ วนทีเหลือเป็ นบันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 11-21 ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 15 ห้อง/ชัน (ห้อง Standard 11 ห้อ ง และห้อง Suite
4 ห้อง) ส่ วนทีเหลือเป็ นบันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 22-26 ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 14 ห้อง/ชัน (ห้อง Standard 11 ห้อ ง และห้อง Suite
3 ห้อง) ส่ วนทีเหลือเป็ นบันได ลิฟต์ ทางเดินและอืนๆ
- ชัน 27 ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 7 ห้อง (ห้อง Suite ขนาดใหญ่) ส่ วนทีเหลือเป็ นบันได
ลิฟต์ทางเดินและอืนๆ
- ชัน 28 ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 1 ห้อง (ห้อง Suite ขนาดใหญ่) และร้ านอาหาร ส่ วนที
เหลือเป็ นบันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 29 ประกอบด้วยร้ านอาหาร บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชันดาดฟ้า (หลังคา 1) เป็ น ทางหนีไฟทางอากาศ ห้อ งเครื อง และบันได
- ชันหลังคา 2 เป็ นทีตังถังเก็บนํา
2) พืนทีอาคารส่ วนห้ องชุดพักอาศั ย พืนทีอาคารส่ วนทาวเวอร์ ห้องชุ ดพักอาศัยภายหลังการ
เปลียนแปลง ซึ งมีพืนทีอาคารส่ วนทาวเวอร์ ห้องชุ ดพัก อาศัย 57,748 ตร.ม. ซึ งสรุ ปการใช้พืนทีแต่ละชันได้
ดังนี
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- ชันใต้ดิน ประกอบด้วย ห้อ งเครื องปั ม ถังเก็ บนําใช้ ระบบบําบัดนําเสี ย บันได และลิ ฟต์
ดับเพลิง
- ชันล่ าง (Ground) ประกอบด้วย พืนทีโถงต้อนรั บ ห้อ งสํานัก งานนิ ติบุคคล ห้อ งนํา ห้อ ง
เครื อง ห้องเก็บของ ห้องพักขยะรวม พืนทีจอดรถยนต์จาํ นวน 10 คัน และอืนๆ
- ชัน 2A ประกอบด้วย พืนทีจอดรถจํานวน 68 คัน ห้องนํา บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 2B ประกอบด้วย พืนทีจอดรถจํานวน 65 คัน ห้องนํา บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 3A และ 3B ประกอบด้วย พืนทีจอดรถจํานวน 70 คัน/ชัน ห้อ งนํา บันได ลิฟต์ ทางเดิน
และอืนๆ
- ชัน 4A ประกอบด้วย พืนทีจอดรถจํานวน 65 คัน ห้องนํา บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 4B ประกอบด้วย พืนทีจอดรถจํานวน 49 คัน ห้องนํา บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 5 ประกอบสระว่ายนํา Jacuzzi, Sauna, Fitness, Play room, Library, Reception พืนทีสี
เขียวบันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 6-20 ประกอบด้วย ห้อ งพัก จํานวน 21 ห้อ ง/ชัน (ห้อ ง 1 ห้อ งนอน 13 ห้อ ง, ห้อ ง 2
ห้องนอน6 ห้อง และห้อง 3 ห้องนอน 2 ห้อง) ห้องพักขยะประจําชัน บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 21-32 ประกอบด้วยห้องพัก จํานวน 8 ห้อ ง/ชัน (ห้อ ง 1 ห้อ งนอน 2 ห้อ ง, ห้อ ง 2
ห้องนอน 3 ห้อ งและห้อง 3 ห้องนอน 3 ห้อง) ห้องพักขยะประจําชัน บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ ส่ วนชัน
21 มีพืนทีสี เขียว
- ชัน 33-36 ประกอบด้วยห้องพัก จํานวน 8 ห้อ ง/ชัน (ห้อ ง 1 ห้อ งนอน 2 ห้อ ง, ห้อ ง 2
ห้องนอน 5 ห้อ งและห้อง 3 ห้องนอน 1 ห้อง) ห้องพักขยะประจําวัน บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 37-38 ประกอบด้วยห้องพักแบบ Duplex จํานวน 8 ห้อง (ห้อ ง 2 ห้อ งนอน 7 ห้อ ง และ
ห้อง 3ห้อ งนอน 1 ห้อง) ห้อ งพักขยะประจําชัน บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชัน 39-40 ประกอบด้วยห้องพัก Penthouse แบบ Duplex 3 ห้อ งนอน จํานวน 3 ห้อ ง
ห้องพักขยะประจําชัน บันได ลิฟต์ ทางเดิน และอืนๆ
- ชันดาดฟ้า (ชันห้องเครื อง) เป็ นห้องเครื องปั มนํา และห้องเครื องลิฟต์
- ชันถังเก็บนํา ใช้เป็ นทีตังถังเก็บนําใช้
- ชันหนีไฟทางอากาศ เป็ นพืนทีหนีไฟทางอากาศกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้
2.3.3 การตรวจสอบโครงการกับข้ อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง
 การตรวจสอบกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ปั จจุบนั กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมือง ตามหนังสื อ ที มท.0712/5862 ลงวันที 9 สิ งหาคม
2550 ขณะนี อยู่ระหว่างดําเนิ น การตามขันตอนของกฎหมายเพือบังคับใช้อ ย่างต่ อเนื อง หากพิจารณาทีตัง
โครงการตามกฎกระทรวงฉบั บ ที 352 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ. 2518 ตังอยู่ในที ดิ น หมายเลข 1.44 กํา หนดไว้เ ป็ นสี เ หลื อ ง ให้เ ป็ นที อยู่ อ าศัยหนาแน่ น น้อ ย ให้ ใช้
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ประโยชน์ทีดินเพือการอยูอ่ าศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่ วนใหญ่ สําหรั บ
การใช้ประโยชน์ทีดินเพือกิจการอืน ให้ใช้เพิ มได้อีกไม่เกินร้อยละ 10 ของทีดินประเภทนี ในแต่ละบริ เวณ
 การตรวจสอบกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 กฎกระทรวงฉบับที 33
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไ ขเพิ มเติมตาม
กฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บริ ษทั ที
ปรึ กษาจะเปรี ยบเทียบแนวอาคารและระยะถอยร่ นของอาคารโครงการ ซึ งจัดเป็ นอาคารสู งและอาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ ตามหมวดที 1 เรื อง ลักษณะของอาคาร เนือทีว่างภายนอกอาคารและแนวอาคาร
 กฎกระทรวงฉบับที 55
ข้อกําหนดและกฎหมายทีเกี ยวข้อ งกับโครงการโครงการได้ตรวจสอบข้อ กําหนด
และกฎหมายทีเกียวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที 55 (พ.ศ.2543) หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของ
อาคารแก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
และกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารการก่ อสร้ างอาคาร
พุทธศักราช 2479 และประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อ ม เรื อง กําหนดเขตพืนทีและ
มาตรการคุม้ ครองสิ งแวดล้อมในบริ เวณพืนที
 การตรวจสอบกับข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ข้ อ 50 อาคารทีก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้ถ นนสาธารณะทีมี ความกว้างน้อยกว่า 6 ม.ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากกึงกลางถนนสาธารณะอย่างน้อ ย 3 ม. มิให้มีส่ วนของอาคารลําเข้ามาในแนวร่ นดังกล่ าว
ยกเว้นรัวหรื อกําแพงกันแนวเขตทีสู งไม่เกิน 2 ม.
อาคารที สู งเกิ น 2 ชัน หรื อ เกิ น 8 ม.อาคารขนาดใหญ่ ห้อ งแถว ตึ ก แถว อาคารพาณิ ช ย์
โรงงาน อาคารสาธารณะ คลังสิ นค้า ป้ายหรื อสิ งทีสร้ างขึนสําหรับติดหรื อตังป้าย ยกเว้นอาคารอยูอ่ าศัยสูงไม่
เกิ น 3 ชัน หรื อไม่เกิ น 10 ม. และพืนทีไม่เกิน 1,000 ตร.ม. ทีก่ อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
2.4

ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ
การเปลี ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จะมี จาํ นวนประชากรรวม 2,896 คน (ผู้พกั อาศัย 2,786
+พนักงาน110) ประกอบด้วย ประชากรส่ วนโรงแรม 676 คน (ผูพ้ กั อาศัย 576+พนัก งาน 100) และประชากร
ส่ วนห้องชุ ดพักอาศัย 2,220 คน (ผูพ้ กั อาศัย 2,210+พนักงาน 10) รายละเอียดแสดงดังตารางที 2.4-1
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ตารางที 2.4-1 ตารางสรุ ปจํานวนประชากรของโครงการหลังการเปลียนแปลง
ลําดับ
1

2

รายการ

หน่ วย

จํานวนหน่ วย

คน/หน่ วย

จํานวนคน

โรงแรม
(1) ผูพ้ กั อาศัยจําห้องพัก
(2) พนักงาน

ห้อง
คน

288
-

2
-

576
100

ห้องชุดพักอาศัย
(1) ผูพ้ กั อาศัยจากห้องพัก
- ห้องพักพืนทีน้อยกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักพื นที มากกว่า 35 ตร.ม
(2) พนักงาน

ห้อง
ห้อง
คน

30
424
-

3
5
-

90
2,120
10

ตารางที 2.4-1 (ต่ อ) ตารางสรุ ปจํานวนประชากรของโครงการหลังการเปลียนแปลง
รายการ
รวมผู้พกั อาศัยส่ วนโรงแรม
รวมผู้พกั อาศัยส่ วนห้ องชุด
รวมผู้พกั อาศัยส่ วนโรงแรมและห้องชุด
รวมผูพ้ กั อาศัยและพนักงานส่ วนโรงแรม
รวมผูพ้ กั อาศัยและพนักงานส่ วนห้องชุด
รวมผูพ้ กั อาศัยและพนักงานส่ วนโรงแรมและห้องชุด

2.5

จํานวนคน
576
2210
2786
576+100=676
2210+10=2,220
2786+100+10 =2,896

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.5.1 ระบบนําใช้
2.5.1.1 แหล่ งนําใช้
โครงการจะได้รับบริ การจ่ ายนําประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) สาขา
สุ ขุมวิทโดยรับนําจากท่อประธานของกปน. ทางด้านซอยสุ ขมุ วิท 13 ผ่านมาตรวัด นําเข้าสู่ ถงั เก็บนําใช้ใต้ดิน
ของทาวเวอร์ หอ้ งชุ ดพักอาศัย
2.5.1.2 การประเมินนําใช้
ภายหลังการเปลี ยนแปลงความต้ อ งการใช้ น ํา ส่ วนห้อ งชุ ดพัก อาศัย มี ป ริ มาณ
ประมาณ 472 ลบ.ม./วัน (เพิ มขึน 72 ลบ.ม. จากเดิม 400 ลบ.ม./วัน) ดังรายละเอียดการคํานวณในตารางที 2.51 ซึ งมีเกณฑ์ในการคํานวณดังนี
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ตารางที 2.5-1 การคํานวณปริ มาณนําใช้ส่วนห้องชุดพักอาศัยหลังการเปลียนแปลง
กิจกรรม

หน่ วย

จํานวนหน่ วย

1. ห้องพัก
- ห้องขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม. จํานวน 30 ห้อง
คน
90
- ห้องขนาดเกิน 35 ตร.ม. จํานวน 424 ห้อง
คน
2120
2. ห้องสํานักงานนิ ติบุคคล
ตร.ม
30
3. ห้อง Engineer
ตร.ม
49.38
4. ห้อง Security
ตร.ม
22.78
5. สระว่ายนํา
ลบ.ม.
648
6. ระเบียงสระว่ายนําและพืนทีบริ การ
ตร.ม
470
บริ เวณสระว่ายนํา
7. ห้องพักขยะรวม
ตร.ม
28
8. พืนทีสี เขียว
ตร.ม
3288
รวมความต้องการใช้ นําทังหมด

อัตราการใช้นํา
(ลิตร/หน่ วย/วัน)

ปริมาณนําใช้
(ลบ.ม/วัน)

200
200
8
8
8
3 ลบ.ม/100 ลบ.ม/วัน

18
424
0.24
0.39
0.18
19.44

8

3.76

3
1.7

0.08
5.59
471.68

2.5.1.3 ระบบการจ่ายนําของโครงการ
ท่อนําประปาของทาวเวอร์ ห้องชุ ดพักอาศัย ซึ งเชื อมต่ อ กับท่อ ประธานของกปน.
นําประปาจะไหลผ่านมาตรวัดนําเข้าสู่ ถงั เก็บนําชันใต้ดิน จากนันจะสู บไปยังถังเก็บนําชันหลังคา และจะเข้าสู่
ระบบท่อนําใช้ชนต่
ั างๆของอาคาร ระบบนําใช้ทาวเวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัย หลังการเปลียนแปลงสําหรับระบบ
จ่ายนําดับเพลิงจากถังเก็บนําดับเพลิงชันใต้ดินจะติดตัง Fire Pump เพือจ่ายเข้าสู่ ระบบท่อ ยืนนําดับเพลิงของ
อาคาร และติดตัง Jockey Pump เพือรักษาแรงดันในระบบท่อนําดับเพลิง ระบบนําดับเพลิงทาวเวอร์ ห้องชุ ด
พักอาศัย หลังการเปลียนแปลง
2.5.2 ระบบการจัดการนําเสี ยและสิ งปฏิกูล
ปรับเปลียนรู ปแบบและขนาดระบบบําบัดนําเสี ยของทาวเวอร์ โรงแรมและห้องชุดพักอาศัย
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
2.5.2.1 การประเมินนําเสี ยและสิ งปฏิกูล
ภายหลังการเปลียนแปลงจะมีปริ มาณนําเสี ยส่ วนห้องชุดพักอาศัยสู งสุ ดประมาณ 358 ลบ.ม./
วัน (เพิ มขึน 68 ลบ.ม. จากเดิม 290 ลบ.ม./วัน) ดังรายละเอียดในตารางที 2.5-2
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ตารางที 2.5-2 การคํานวณปริ มาณนําเสี ย ส่ วนห้องชุ ดพักอาศัยหลังการเปลียนแปลง
กิจกรรม
1. ห้องพัก
- ห้องขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม. จํานวน 30 ห้อง
- ห้องขนาดเกิน 35 ตร.ม. จํานวน 424 ห้อง
2. ห้องสํานักงานนิ ติบุคคล
3. ห้อง Engineer
4. ห้อง Security
5. สระว่ายนํา
6. ระเบียงสระว่ายนําและพืนทีบริ การ บริ เวณสระว่ายนํา
7. ห้องพักขยะรวม
8. พืนทีสี เขียว
รวมปริมาณนําเสี ยทังหมด
หมายเหตุ : 1/ ปริ มาณนําเสี ยคิดที 80% ของปริ มาณนําใช้

อัตราการใช้ นํา
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณนําเสี ย
(ลบ.ม./วัน)

18.00
424.00
0.24
0.39
0.18
19.44
3.76
0.08
5.59

14.40
339.20
0.19
0.31
0.14
3.01
0.07
357.33

- หมายถึง ไม่มีนาํ เสี ยเกิดขึน

2.5.2.2 ระบบรวบรวมนําเสี ยและสิ งปฏิกูลภายในอาคาร
นําเสี ยทีเกิดขึนจากส่ วนต่างๆ ของทาวเวอร์ หอ้ งชุ ดพัก อาศัยจะรวบรวมเข้า สู่ ระบบ
บําบัดนําเสี ยทีชันใต้ดินและระบบรวบรวมนําเสี ยทาวเวอร์ ห้อ งชุ ดพักอาศัยหลังการเปลียนแปลงโดยนําเสี ย
จากห้องครัวและส่ วนเตรี ยมอาหารจะรวบรวมเข้าสู่ บ่อดักไขมันของระบบบําบัดนําเสี ย ก่ อนไหลไปเข้าสู่ บ่อ
แยกกาก ส่ วนนําเสี ยจากห้องนําห้องส้ วมและนําล้างทําความสะอาดต่างๆ รวมถึงนําล้างห้องพัก ขยะรวม
จะรวบรวมเข้าสู่ บ่อแยกกากโดยตรงก่อนเข้าสู่ บ่อปรั บสภาพนําเสี ย และจะสู บไปเข้าสู่ บ่อเติ มอากาศเพือทํา
การบําบัดต่อไป
2.5.2.3 รายละเอียดระบบบํ าบั ดนําเสี ยและสิ งปฏิกูลของโครงการ
ระบบบําบัดนํา เสี ยของทาวเวอร์ หอ้ งชุ ดพักอาศัยเป็ นระบบเติมอากาศแบบตะกอน
เร่ งสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge) ขนาดความสามารถ 460 ลบ.ม./วัน (แปลนและรู ปตัด
ระบบบําบัดนําเสี ยทาวเวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัย)
ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) รับนําเสี ยจากห้องครั วและส่ วนเตรี ยมอาหารเพื อ
แยกนํามันและไขมันพร้อมทังเศษอาหารบางส่ วน นําล้นจะไหลไปเข้าสู่ บ่อ แยกกาก (Solid Separation Tank)
รวมกับนําเสี ยมาจากห้องนําห้องส้วมและห้องพักขยะรวมเพือบําบัดในขันต่อไป
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ถังแยกกากตะกอน (Solid Separation Tank) ทําหน้าทีแยกตะกอนหนัก และย่อ ย
สลายสารอินทรี ยบ์ างส่ วน โดยจุลินทรี ยช์ นิดไม่ใช้ออกซิ เจน (Anarobic Bacteria) โดยนําล้นจะไหลไปเข้าสู่
บ่อปรับสภาพนําเสี ย (Equalization Tank)
ถังเติ มอากาศแบบตะกอนเร่ ง (Completely Mixed Activated Sludge Tank) มีการ
เลี ยงตะกอนจุลิ นทรี ย์ชนิ ดใช้ออกซิ เจนเพือใช้ในการย่อ ยสลายสารอินทรี ย์ในนําเสี ย ซึ งเป็ นการลดความ
สกปรกของนํา และมีการติดตัง Submersible Ejector เพือเติมอากาศให้กบั จุลินทรี ย์ เพือใช้ในการดํารงชี พนํา
ล้นจะมีค่า BOD ไม่เกิ น 20 มก./ล. เข้าสู่ บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)
ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) นําจากบ่อเติมอากาศจะไหลเข้าสู่ บ่อตกตะกอน
เพือตกตะกอนจุลินทรี ย์ และรวบรวมตะกอนเข้าสู่ บ่อ เก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) ซึ งตะกอนส่ วนหนึง
จะสู บกลับไปสู่ บ่อเติมอากาศ เพือรักษาความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรี ยใ์ นบ่ อเติ มอากาศ สําหรับตะกอน
ส่ วนเกิ นจะสู บไปพักรวมไว้ทีส่ วนเก็บตะกอนส่ วนเกิ น (Excess Sludge Storage Tank) ส่ วนนําใสทีผ่ านการ
บําบัดจะไหลล้นเข้าสู่ บ่อพักนําทิ ง (Effluent Tank)
ถังเก็ บ ตะกอนส่ วนเกิ น (Excess Sludge Storage Tank) เป็ นบ่ อพัก รวมตะกอน
ส่ วนเกิ นก่อนนําไปกําจัด
2.5.3 การระบายนําและการป้ องกันนําท่ วม
2.5.3.1 ระบบระบายนําฝน
นําฝนจากหลังคาและระเบียงอาคารจะเข้าสู่ บ่อพักและท่อระบายนําฝน คสล. ขนาด
เส้น ผ้าศู นย์กลาง 0.4-0.6 ม. Slope 1:400 และเข้าสู่ บ่อหน่ วงนําขนาดความจุ 36 ลบ.ม. เครื องสู บนําในบ่อ
หน่วงนําจะทยอยระบายนําออกไปรวมกับนําทิ งทีบ่อพักสุ ดท้ายของโครงการ ซึ งติดตังตะแกรงดักขยะก่ อน
ระบายออกสู่ ท่อระบายนําริ มถนนสุ ขุมวิท ระบบรวบรวมนําฝนทาวเวอร์ โรงแรมหลังการเปลียนแปลง และ
Hydraulic Profile ระบบระบายนํา ฝนทาวเวอร์ โ รงแรม
2.5.3.2 ระบบหน่ วงนําและการควบคุมการระบายนํา
ทาวเวอร์ โรงแรมมีบ่อหน่ วงนํามีค วามจุ 36.0 ลบ.ม. (4.00 x 9.00 x 1.00 ม. (ก x ย x
ล)) จํานวน 1 บ่อจึงสามารถรองรับนําฝนส่ วนเกิ น (34.68 ลบ.ม.) ได้อย่างเพียงพอ ภายในบ่อหน่ วงนําติดตัง
เครื องสู บนําขนาด 0.044 ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 ชุด (ใช้งาน 1 ชุด และสํารอง 1ชุด) สู บระบายนําฝนออกสู่ บ่อ
พัก สุ ดท้าย ซึ งเมื อรวมกับปริ มาณนําทิ ง 0.003 ลบ.ม./วินาที จะมี อตั ราการระบายนําสู่ ท่อระบายนําริ มซอย
สุ ขุมวิท 13 สู งสุ ด 0.047 ลบ.ม./วินาที (ไม่เกิ นอัตราการไหลก่อนการพัฒนา 0.045 ลบ.ม./วินาที) สําหรั บการ
ควบคุมการทํางานของเครื องสู บนําจะควบคุมด้วยระดับลูกลอย
สรุ ปภายหลังการพัฒนาจะมีการระบายนําจากพืนทีโครงการส่ วนโรงแรม 0.047 ลบ.
ม./วินาที ซึ งไม่เ กิ นอัตราการระบายนําในช่ วงก่ อนการพัฒนา (0.047 ลบ.ม./วินาที) การระบายนําทาวเวอร์
โรงแรมหลังการเปลียนแปลง
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2.5.3.3 ระบบระบายนําทีผ่ านการบําบัด
นําทิ งหลังการบําบัดจากบ่อพักนําทิ งประมาณ246 ลบ.ม./วัน จะระบายออกสู่ บ่อพัก
สุ ดท้ายของโครงการซึ งติดตังตะแกรงดักขยะก่ อนระบายออกสู่ ท่อระบายนําริ มถนนสุ ขมุ วิท
2.5.4 การจัดการมูลฝอย
2.5.4.1 แหล่ งกําเนิดและปริมาณมูลฝอยของโครงการ
ขยะทีเกิ ดจากกิ จกรรมต่ างๆ ของทาวเวอร์ ห้องชุ ดพัก อาศัย จําแนกออกเป็ น 4
ประเภท ดังนี
ขยะเปี ยก เช่ น เศษอาหาร เศษเปลือกผลไม้ รวมทังเศษอาหารและนํามันและไขมัน
จากห้องครัวและบ่อดักไขมัน ซึ งมีสัดส่ วนประมาณ 64% ของปริ มาณขยะทังหมด จะรวบรวมใส่ ถุงดํามัดปาก
ถุงให้มิดชิด นําไปพักรวมไว้ทีห้อ งพักขยะเปี ยก รอรถเก็บขนขยะของสํานักงานเขตวัฒนา ซึ งเข้ามาจัดเก็บไป
กําจัดทุกวัน
ขยะแห้ งทัวไป เช่ น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ใบไม้ และหญ้า มีสั ดส่ วนประมาณ
3% ของปริ มาณขยะทังหมด จะรวบรวมใส่ ถุงดํานําไปพักรวมไว้ทีห้องพักขยะแห้ง รอรถเก็ บขนขยะของ
สํานักงานเขตวัฒนาซึ งเข้ามาจัดเก็บพร้อมขยะเปี ยกไปกําจัดทุกวัน
ขยะทีสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ ได้ เช่ น แก้ว พลาสติก ขวด กระป๋ อง กล่ องกระดาษ
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้นมีสัดส่ วนประมาณ 30% ของปริ มาณขยะทังหมด จะทําการคัด แยกออกจากขยะทัวไป
นําไปพักรวมไว้ทีห้องพักขยะรี ไซเคิล รอรถเก็บขนขยะของสํานักงานเขตวัฒนา ซึ งเข้ามาจัดเก็บไปกําจัดทุก
7 วัน
ขยะอันตราย เช่น กระป๋ องสเปรย์ ยาฆ่ าแมลง ภาชนะบรรจุนาํ ยาทํา ค วามสะอาด
หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ แบตเตอรี โทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย เป็ น ต้น มีสัดส่ วนประมาณ 3% ของปริ มาณขยะ
ทังหมด จะทําการคัดแยกนําไปรวมไว้ทีห้องพักขยะอันตรายทีรอรถเก็บขนขยะของสํานักงานเขตวัฒนาซึงเข้า
มาจัดเก็บไปกําจัดทุก 15 วัน
ภายหลังการเปลี ยนแปลงคาดว่า ขยะมูล ฝอยของส่ วนห้อ งชุ ดพัก อาศัยมี ปริ ม าณ
ประมาณ 6.86 ลบ.ม./วัน (เพิ มขึน 0.56 ลบ.ม. จากเดิม 6.3 ลบ.ม.)
2.5.4.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ
การเก็ บรวบรวมขยะมูล ฝอยของทาวเวอร์ ห้อ งชุ ดพัก อาศัยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่ จุดพัก รวบรวมขยะชัวคราว และห้องพักขยะรวม ซึ งมีรายละเอียดดังนี
1) จุดพักรวมขยะชั วคราว จุดพักรวมขยะชัวคราวประกอบด้วยห้องพักขยะประจํา
ชัน และจุดตังถังขยะชัวคราว มีรายละเอียดดังนี
- ห้อ งพักขยะประจําชัน มีห้องพักขยะประจํา ชันในชันที 6-40 ซึ งเป็ นชัน
ห้องพัก ห้อ งพักขยะมีพืนที 1.0-1.44 ตร.ม. ภายในตังถังขยะ จํานวน 4 ถัง ได้แ ก่ ถังขยะเปี ยก ถังขยะแห้ง ถัง
ขยะรี ไซเคิล และถังขยะอันตราย
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- จุด ตังถังขยะชั วคราว มีจุดตังถังขยะชัวคราวบริ เ วณทีเหมาะสมในชัน
Ground - ชัน 5 โดยชันGround ซึ งเป็ นส่ วนต้อนรับและสํานักงานจะตังถังขยะจํานวน 4 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปี ยก
ถังขยะแห้ง ถังขยะรี ไซเคิล และถังขยะอันตราย ส่ วนชัน 2A-4A ซึ งเป็ นชันพืนทีจอดรถจะตังถังขยะจํานวน 2
ถัง ได้แก่ถงั ขยะแห้ง และถังขยะรี ไซเคิล และกําหนดให้พนักงานทําความสะอาดเก็บรวบรวมขยะไปพักเก็บที
ห้องพักขยะรวม 1-2 ครัง/วัน ตามความเหมาะสมของปริ มาณขยะอนึง ถังขยะเปี ยก ขยะแห้ง ขยะรี ไซเคิล และ
ขยะอันตราย จะมี การแยกสี ตามประเภทของขยะโดยใช้สี เขียว สี นาํ เงิ น สี เหลือ ง และสี แ ดง ตามลําดับ
ด้านข้างถังมีตวั หนังสื อบอกชนิดขยะให้เห็นชัดเจน ในการจัดเก็บจะทําการดึงถุงพลาสติกออกมามัดปากถุงให้
มิดชิด และเปลียนถุงใบใหม่แทนถุงเก่า
2) ห้ องพักขยะรวม ห้อ งพัก ขยะรวมของทาวเวอร์ ห้อ งชุ ดพัก อาศัย อยู่ทีชันล่า ง
(Ground) ทางด้านทิศเหนื อ โดยได้ก ําหนดเส้ นทางเดิน รถเก็บขนขยะมูลฝอยส่ วนห้อ งชุ ดพักอาศัย โดยใช้
ประตูขาเข้าจากซอยสุ ขมุ วิท 13 และไปใช้ประตูขาออกด้านถนนสุ ขุมวิท ทังนีห้องพัก ขยะรวมของทาวเวอร์
ห้องชุ ดพักอาศัย ซึ งจัดไว้ทีชันล่างใต้อาคารด้า นทิ ศ ตะวันออก ได้มีการจัดพืนทีสี เขี ยวโดยปลูกข่ อย บริ เวณ
ห้อ งพัก ขยะ พืนที 5 ตร.ม. เพือช่ วยดู ดซับกลิ น และลดผลกระทบด้านทัศนี ยภาพ อนึ งห้องพักขยะรวมมี
จํานวน 4 ห้อง ประกอบด้วยห้องพักขยะเปี ยก ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะรี ไซเคิลและห้องพักขยะอันตราย
พืนทีรวมประมาณ 28 ตร.ม. มีประตูมิดชิดมีการติดตังบานเกร็ ดและพัดลมระบายอากาศ เพือให้เกิดการถ่ายเท
อากาศภายในห้องพักขยะรวม
2.5.4.3 ห้ องพักมูลฝอยและการกําจัดมูลฝอย
ที ตังโครงการอยู่ ในเขตความรั บ ผิ ดชอบในการบริ ก ารเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยของ
สํานักงานเขตวัฒนา โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตฯ จะเข้ามาทําการจัดเก็บขยะเปี ยกและขยะ
แห้งทัวไปของโครงการเพือนําไปทําการกําจัดทุ กวัน ระหว่างเวลา 19.30-06.30 น. ส่ วนขยะรี ไซเคิล เข้า มา
จัดเก็บทุกวันอาทิตย์ และขยะอันตรายเข้ามาจัดเก็บทุกวันที 1 และ 15 ของเดือน
อนึง หลังการเก็บขนขยะทุกครังจะมีการล้างทําความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะ
เพือป้องกันการเกิดกลิ นรบกวน และนําเสี ยจากการทําความสะอาดจะรวบรวมเข้า สู่ ระบบบําบัดนําเสี ยของ
ทาวเวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัย
2.5.5 ระบบไฟฟ้ า
2.5.5.1 ระบบไฟฟ้ าหลัก
ทาวเวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัยจะได้รับบริ การจ่ายกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า นครหลวง
(กฟน.) เขตบางกะปิ โดยภายหลังการเปลียนแปลงทาวเวอร์ ห้อ งชุดพักอาศัยมีความต้องการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ด
ประมาณ 4,153 KVAซึ งทางโครงการจะติ ดตังหม้อ แปลงไฟฟ้ าขนาด 2,000 KVA จํานวน 2 ชุ ด และขนาด
1,000 KVA จํานวน 1 ชุด เดิ นสายไฟจากหม้อ แปลงเข้าสู่ แผงจ่ายไฟฟ้ าหลัก (Main Distribution Board :
MDB) เพือจ่ายให้กบั ส่ วนต่างๆ ภายในโครงการต่อไป
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2.5.5.2 ระบบไฟฟ้ าสํ ารอง
ในกรณี ทีระบบไฟฟ้าของ กฟน.ขัดข้อ ง หรื อกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น ทางทาวเวอร์ ห้อง
ชุดพักอาศัยได้จดั ให้มีเครื องกําเนิดไฟฟ้าสํารองทีใช้นาํ มันดีเซลเป็ นเชือเพลิง ขนาด 400 KVA จํานวน 1 ชุ ด
สําหรับจ่ายให้กบั ระบบไฟฟ้าส่ วนกลาง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ องกัน และระงับอัคคีภยั และระบบ
หลักอืนๆ ทีเกี ยวข้อง ซึ งมีนามั
ํ นเชือเพลิงสํารองใช้งานได้ไม่ตากว่
ํ า 8 ชม. แสดงดังรู ปที 3.10.5-1 Single Line
Diagram การใช้ไฟฟ้าทาวเวอร์ ห้อ งชุ ดพักอาศัยหลังการเปลียนแปลง และรายการคํานวณการใช้ไฟฟ้ าทาว
เวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัย
2.5.6 ระบบป้ องกันอัคคีภัย
ทาวเวอร์ โรงแรมเป็ นอาคาร คสล. 29 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน ความสู งของอาคารจากระดับ
พืนดินทีก่อสร้ างถึงพืนดาดฟ้า (ชันหลังคา 1) เท่ากับ 109.1 ม. มีพืนทีอาคาร 37,079 ตร.ม. จัดเป็ นอาคารขนาด
ใหญ่ พิเ ศษ และได้อ อกแบบระบบป้ อ งกั น อัค คีภ ัยให้ ส อดคล้ องกับมาตรฐานของ NFPA (National
FireProtection Association) และเป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ.2535) ฉบับที 39
(พ.ศ.2537) ฉบับที 50 (พ.ศ.2540) และฉบับที 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 และข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
2.5.6.1 ระบบตรวจสอบและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
แผงควบคุมระบบสั ญญาณแจ้ งเหตุเ พลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel: FCP)
ติดตังภายในห้องรักษาความปลอดภัยทีชัน Ground
อุป กรณ์ แจ้ งเหตุด้ วยมื อ และอุ ปกรณ์แ จ้งเหตุเตือ นภัยด้วยเสี ยง มี Mannual Pull
Station เชือมต่อกับ Notification Speaker โดยติดตังครอบคลุมทุกชันของอาคาร
เครื องตรวจจั บควัน (Smoke Detector) ติดตังภายในห้องพักทุก ห้อ ง ส่ วนต้อนรับ
โถงพักคอยโถงทางเดิน ส่ วนสํานักงาน ร้ านค้า ห้อ งอาหาร ห้องจัดเลียง ศูนย์สุ ขภาพ (สปา) และส่ วนบริ การ
ต่างๆห้องประชุม ห้องเครื อง ภายในบันได บันไดหนี ไฟ โถงหน้าลิฟต์ และลิฟต์ดบั เพลิง เป็ นต้น
เครื องตรวจจับ ความร้ อน (Heat Detector) ติดตังในห้องครั ว ห้อ งนํา ห้อ งเก็บของ
ห้องพักขยะ และลานจอดรถ เป็ นต้น
2.5.6.2 ระบบผจญเพลิง
ระบบท่ อยืน (Stand Pipe System) เป็ น ระบบเปี ยก (Wet Pipe System) ทีมีนาํ อยู่
ภายในท่อมีความดันพร้ อมใช้งานได้ตลอดเวลา ติดตังเชือมกับถังเก็บนําดับเพลิงใต้ดิน และหัวรับนําดับเพลิง
ภายนอกอาคาร โดยมีท่อ ยืนขนาด 4-8 นิ ว จํานวน 2 ท่อยืน ประกอบด้วย
- พืนที Low Zone ได้แก่ ชันใต้ดิน-ชัน 20 มีความสู งท่ อแนวดิ ง 84.55 ม. ซึ ง
ต้องการแรงดันนําทีเครื องสู บนําต้องส่ งนํา 132.74 ม. ดังนันจะมีก ารติด ตังเครื องสู บนําดับเพลิ ง (Fire Pump)
ชนิดเครื องยนต์ดีเซล ขนาด 750 แกลลอน/นาที (หรื อ 47.3 ลิตร/วินาที) แรงดันสุ ทธิ 150 ม. จํานวน1 เครื อง
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และเครื องสู บนําช่ วยดับเพลิง (Jockey Pump) ขนาด 50 แกลลอน/นาที แรงดันสุ ทธิ 155 ม. จํานวน 1 เครื อง
เพือรักษาแรงดันนําในท่อยืน
- พืนที High Zone ได้แก่ ชนั 21-ชันหลังคา มีความสู งท่ อแนวดิ ง 117.15 ม. ซึ ง
ต้อ งการแรงดันนําทีเครื องสู บนําต้อ งส่ งนํา 167 ม. ดังนันจะมีการติดตังเครื องสู บ นําดับเพลิง ขนาด 750
แกลลอน/นาที(หรื อ 47.3 ลิตร/วินาที) แรงดันสุ ทธิ 180 ม. จํานวน 1 เครื อง และเครื องสู บนําช่ วยดับเพลิง
ขนาด 50 แกลลอน/นาที แรงดันสุ ทธิ 185 ม. จํานวน 1 เครื อง
ระบบนําสํ ารองดับเพลิง มีถงั นําสํารองดับเพลิงใต้ดินปริ มาตร 374 ลบ.ม. จํานวน 1
ถัง ซึ งสามารถใช้ดบั เพลิงในอัตรา 47.3 ลิตร/วินาที ได้ประมาณ 131 นาที
ตู้สายฉี ดนําดับ เพลิ ง (Fire Hose Cabinet) ภายในประกอบด้วย หัวต่อ สายฉี ดนํา
ดับเพลิงขนาด 2.5 นิ ว พร้ อมสายฉี ดขนาด 1 นิ ว ความยาว 30 ม. และภายในมีถงั ดับเพลิงแบบมือถื อขนาด 10
ปอนด์ โดยมีการติดตังแต่ละชัน ดังนี
 ชันใต้ดินติดตังจํานวน 2 ชุด
 ชัน Ground, ชัน 3-5 ติดตัง 9 ชุด/ชัน
 ชัน 2, ชัน 3A, 4A และ 5A ติดตัง 2 ชุด/ชัน
 ชัน 6 ติดตัง 8 ชุด
 ชัน 7 ติดตัง 7 ชุด
 ชัน 8-29 ติดตัง 3 ชุด/ชัน
หัวกระจายนําดั บเพลิ ง (Sprinkler Head) มีระบบ Sprinkler ครอบคลุมพืนทีทุกชัน
ของอาคาร
หัวรับนําดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็ นชนิ ดข้อต่ อสวมเร็ วขนาด 2.5
นิ วจํานวน 2 ชุ ด ติดตังบริ เวณด้านหน้าอาคาร สําหรับรั บนําดับเพลิงจากรถดับเพลิง เชื อมต่ อกับถังเก็บนํา
ดับเพลิงใต้ดิน และระบบท่อยืนนําดับเพลิงภายในอาคาร
หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ติดตังบริ เวณด้านหน้าอาคารจํานวน 1 ชุด เชื อมต่อกับถัง
เก็บนําดับเพลิงใต้ดิน และเครื องสู บนําดับเพลิง
2.5.6.3 ระบบลิฟต์ดับเพลิงและทางหนีไฟ
บั นไดหนีไฟ มีบนั ไดหนี ไฟจํานวน 4 แห่ ง ได้แ ก่ บัน ได ST1, ST2, ST3 และ ST4
เป็ นบันไดภายในอาคาร มีรายละเอียด ดังนี
- บันไดหนี ไฟ ST1 (เป็ นบันไดหลักและใช้หนีไฟ) จากชัน Ground-ชันดาดฟ้า
- บันไดหนี ไฟ ST2 (เป็ นบันไดหลักและใช้หนีไฟ) จากชันใต้ดิน
- ชันหลังคา 2 บันไดกว้าง 1.5 ม. พืนทีหน้าบันไดกว้าง 3.2 ม. อีก ด้านหนึ งกว้าง
1.65-3.1 ม. และติดตังพัดลมอัดอากาศ อัตราการอัดอากาศไม่นอ้ ยกว่า 37,200 ลบ.ฟุต/นาที
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- บันไดหนี ไฟ ST3 จากชัน Ground-ชัน 6 บันไดกว้าง 1.52 ม. พืนทีหน้าบันไดกว้าง
3.1 ม. อีกด้านหนึงกว้าง 1.52-1.7 ม. และมีช่องระบายอากาศพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 1.4 ตร.ม. เปิ ดสู่ ภายนอก
- บัน ไดหนี ไฟ ST4 จากชันใต้ดิน-ชัน 7 บันไดกว้าง 1.2 ม. พืนทีหน้าบันไดกว้าง
3.05 ม. อีกด้านหนึงกว้าง 1.5-2.1 ม. และติ ดตังพัดลมอัดอากาศ อัตราการอัดอากาศไม่น ้อยกว่า 17,200 ลบ.
ฟุต/นาที
ลิฟต์ ดับเพลิง จํานวน 1 ตัว จากชันใต้ดิน-ชัน 29 สามารถจอดได้ทุกชัน มีห้องว่าง
หน้าลิฟต์พืนทีไม่น้อยกว่า 6 ตร.ม. พร้ อมติ ดตังระบบอัดอากาศ อัตราการอัดอากาศไม่น ้อยกว่า 39,000 ลบ.
ฟุต/นาทีทาํ งานอัตโนมัติเมือเกิ ดเพลิงไหม้
2.5.3.4 มาตรการฉุ กเฉิ นในการอพยพผู้คนกรณีเกิดอัคคีภัย
โครงการกําหนดให้เจ้าหน้าทีภายในอาคารมีหน้าทีปฏิบตั ิและกําหนดข้อปฏิบตั ิกรณี
เกิ ดเหตุเพลิงไหม้ โดยเมือได้ยนิ เสี ยงประกาศแจ้งเหตุหรื อได้ยินเสี ยงสัญญาณแจ้งเหตุในการใช้แผนอพยพให้
พนักงานและผูท้ ีอยูภ่ ายในอาคารทุกท่าน ทุกห้อง ทุกชันทีอยูภ่ ายในอาคารทีมีเหตุให้ปฏิบตั ิดงั นี
1) ให้ มีสติและหยุดการทํางานปกติทันที ไม่วา่ จะกําลังทํางานอะไรอยู่ให้หยุดทํางาน
ทันทีและบุคคลใดอยูท่ ีมงานอะไรให้รีบปฏิบตั ิตามหน้าทีทีได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิงจะต้องควบคุม
สติให้ได้
2) ให้ เตรียมอุปกรณ์ ในการอพยพ สําหรั บทําการช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัยทุก ท่ านคือ
ไฟฉาย ถุงตักอากาศ ถุงครอบศีรษะในแต่ละห้องแต่ละชัน ควรทีจะมีการเตรี ยมอุ ปกรณ์ ดงั กล่าวไว้พร้ อมใช้
งานได้ตลอดเวลา
3) ตรวจค้ นตามห้ องต่ าง ๆ ทุกห้ องรวมทั งห้ องนํ า และให้ การช่ วยเหลื อแก่ ผู้อ ยู่
ภายในอาคารทีประสบภัยให้ อพยพลงมาอย่ างปลอดภัย ทีมค้นหาปฐมพยาบาลจะต้องตรวจห้อ งทุกห้องไม่ว่า
จะเป็ นห้องขนาดไหนก็ตามต้องค้นทุก ๆ ห้อ งรวมทังห้องนําของแต่ละชันด้วย เนืองจากบางครังอาจมีผูอ้ ยู่ใน
ห้องนําจะไม่ค่อยให้ความสนใจเสี ยงจากภายนอก จึงสมควรทีต้องไปตรวจค้นหาว่ามีผใู ้ ดตกค้างหรื อไม่
4) แนะนํ าไม่ ให้ คุยกันในเรืองทีเกิดขึนและส่ งเสี ยงดัง ระหว่างทีทําการอพยพผูป้ ่ วย
และผูป้ ระสบภัยอยูน่ นั ทีมค้นหาปฐมพยาบาลไม่ควรพูดคุยกันมากเกิ นไปหรื อไม่จาํ เป็ นก็ไม่ต้อ งพูด เพราะ
บางครังการพูดระหว่างทํางานอยูอ่ าจทําให้ผปู้ ระสบภัยบางท่านมี คาํ ถามออกมาเสี ยงดัง ไม่ว่าจะเป็ น เสี ยงดัง
ของผูป้ ระสบภัยดังออกมาหรื อการพูดคุยของทีมงานอาจมีเสี ยงดังได้ ซึ งจะเป็ นสาเหตุ ทาํ ให้ผูป้ ระสบภัยเกิ ด
ความเครี ยดมากยิ งขึน
5) ให้ อพยพลงทางหนี ไฟหรื อทางใดก็ได้ ทีมีความปลอดภั ยจากเปลวไฟและกลุ่ ม
ควัน การอพยพผูป้ ระสบภัยลงมานัน ทีมงานทีให้ความช่วยเหลือจะต้องรู ้ถึงบริ เวณทีเกิดเหตุเพือทีจะได้อพยพ
ลงมาอีกทางหนึง เป็ นการหลีกเลียงในการทีผูป้ ่ วยและผูป้ ระสบภัยอาจพบกลุ่มควันและเห็นเปลวไฟ ในกรณี
ทีมีความจําเป็ นทีจะต้องเคลือนย้ายผูป้ ่ วยผูป้ ระสบภัยผ่านทางทีอาจต้องมีกลุ่มควันหรื อเห็นเปลวไฟ ให้ทาํ การ
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ปิ ดบังสายตาของผูป้ ่ วยไม่ ให้เ ห็นและให้ใช้ถุงตัก อากาศ ถุงครอบศี รษะหรื อ ถังออกซิ เจนช่ วยหายใจชนิ ด
เคลือนที การอพยพจะอพยพออกไปทางใดก็ได้ทีมีความปลอดภัยสู ง เมื ออพยพมาได้แล้วไม่ตอ้ งกลับเข้าไป
ใหม่
6) แนะให้ ผ้ ูป ระสบภัยทุ กท่ านให้ จั บ ราวบั น ไดและห้ า มวิงโดยเด็ ด ขาดโดยมี ผ้ ู
ช่ วยเหลือคอยดูแลอยู่ข้าง ๆ ในกรณี ทีผูป้ ่ วยผูป้ ระสบภัยทีมีความแข็งแรงพอและสามารถเดินช่วยตัวเองได้ ให้
ทีมงานคอยแนะนําให้จบั ราวบันไดและค่อย ๆ เดิ นลงมาตามบันไดหนี ไฟไม่ตอ้ งรี บร้ อนจนถึงขนาดต้องวิง
การวิงลงบันไดหนีไฟมีอนั ตรายมากจึงไม่สมควรวิง เพราะการวิงจะทําให้เกิ ดอันตรายหายใจไม่ทนั เนื องจาก
อยู่ในเหตุการณ์ทีกําลังเกิ ดขึน ฉะนันทีมงานควรทีจะคอยประกบอยู่ใกล้ ๆ และให้คาํ แนะนําทําความเข้าใจ
ให้แก่ ผปู ้ ่ วยผูป้ ระสบภัยถึงความปลอดภัยระหว่างการอพยพ
7) ห้ ามลงบั นไดหนีไฟเป็ นแผงให้ ลงแถวเรี ยงหนึ งเพื อความปลอดภัย ระหว่างการ
อพยพในหลักของความปลอดภัยแล้วควรมีทีมงานที ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแนะนําให้เดิ นลงบันไดหนี ไฟให้
เรี ยงเป็ นแถวเรี ยงหนึงและจับราวบันไดไว้เ ป็ นเครื องยึด เมือเกิ ดมีผูใ้ ดวิ งมากระทบกระแทก จะได้ไม่หกล้ม
กลิ งลงบันไดทําให้เกิ ดอันตรายขึนอีก
8) ให้ เปิ ดไฟฉายส่ องทางตลอดทางในการอพยพหนี ไฟ หากผูน้ าํ ทางหรื อพนักงานมี
ไฟฉายขอให้เปิ ดไฟฉายไว้ตลอดเส้นทางการอพยพถึงแม้วา่ ตามเส้นทางทีอพยพจะมีแสงสว่างควรทีจะเปิ ดไว้
ตลอด เพราะระบบกระแสไฟฟ้านันไม่แน่นอน บางครังอาจเกิ ดการขัดข้องและไฟฟ้ าระบบต่ า งๆ ไม่ทาํ งาน
ไม่ ว่า เป็ นระบบไฟจากเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า (Generator) หรื อ ระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่างฉุ ก เฉิ น จากแบตเตอรี
(Emergency Light) ซึ งบางครังอาจหมดอายุการใช้งานก่อ นกําหนด เพือความปลอดภัยควรทีจะเปิ ดไฟฉายไว้
ตลอดเส้นทางการอพยพหนีไฟ
9) เมื ออพยพลงมาถึ งจุ ดรวมพลเบื องต้ น แล้ วให้ รีบ ทําการตรวจเช็ ครายชื อผู้พั ก
อาศั ยโดยเจ้าหน้าทีรี บช่วยกันตรวจเช็ครายชือผูพ้ กั อาศัยทุกห้องและพนักงานทังหมด แล้วรายงานไปยังกอง
อํานวยการไม่วา่ จะครบหรื อมีการสู ญหายก็ให้รีบรายงานทันที หากมี ผูส้ ู ญหายจะได้ให้ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง
สั งการให้ทีมดับเพลิงหรื อทีมค้นหาทําการตรวจค้นหาอีกครัง เพือความปลอดภัยในชี วติ ของผูอ้ ยูภ่ ายในอาคาร
หรื อพนักงานทีสู ญหาย และให้ผอู้ ยู่ภายในอาคารทังหมดทีอพยพลงมาแล้วเข้าแถวให้เรี ยบร้ อยตามห้อ งและ
ชันทีอยู่
10) กรณีทีผู้ป่ วยมี อาการรุ นแรงให้ ทีมปฐมพยาบาลนํ า ส่ งต่ อไปยั งโรงพยาบาล
ใกล้ เคียงทันที เพราะอาจเกิดมาจากความเครี ยดจัดในเหตุการณ์ ทีกําลังเกิ ดขึน จึงต้อ งรี บทําการปฐมพยาบาล
ก่อนแล้วจึงนําส่ งไปโรงพยาบาลทีใกล้เคียงหรื อทีฝ่ ายอาคารหรื อบริ ษทั ทีได้ประสานงานไว้แล้ว
2.5.7 ระบบการติดต่ อสื อสาร
ระบบการติดต่อสื อสารของโครงการ ประกอบด้วย ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
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2.5.8 ระบบการระบายอากาศและอัดอากาศ
2.5.8.1 ระบบระบายอากาศ
มีก ารระบายอากาศแบบธรรมชาติ ส่ วนพืนทีซึ งไม่ส ามารถระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติได้จะติดตังพัดลมระบายอากาศทีเป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ.2535) และ
ฉบับที 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2.5.8.2 ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศทาวเวอร์ โรงแรมเป็ นระบบ Water Cooled Chiller ซึ งใช้นาเป็
ํ น
ตัวกลางในการผลิตความเย็น แล้วส่ งนําเย็นไปยังเครื องเป่ าลมเย็น เพื อปรั บอากาศในพื นทีต่ างๆ ได้แก่ พืนที
สํานักงาน ส่ วนต้อ นรับ และส่ วนบริ การต่างๆ ร้ านค้า ห้อ งอาหาร ห้อ งจัดเลียง ฟิ ต เนส ศู น ย์สุ ขภาพ ห้อ ง
ประชุ ม และห้องพัก เป็ น ต้น โดยมีปริ มาณความเย็นรวมประมาณ 1,800 ตัน
2.5.9 ระบบการจราจรและพืนทีจอดรถ
ระบบการจราจร ทางเข้า-ออกโครงการมี 2 ทาง และออกแบบให้ทางเข้า-ออกและทางเดินรถ
พืนทีส่ วนโรงแรมและส่ วนห้องชุ ดพักอาศัยแยกกันเช่ นเดิม แต่ ได้จดั ผังจราจรส่ วนโรงแรมเป็ นแบบเดิ นรถ
ทางเดียว ส่ วนห้องชุ ดพักอาศัยเป็ นระบบเดินรถ 2 ทิศทาง
จํานวนทีจอดรถ จํานวนทีจอดรถยนต์ของทาวเวอร์ โรงแรมลดลง 17 คัน แต่ได้เพิ มทีจอดรถ
ผูพ้ ิ การฯ จํานวน 3 คัน ซึ งยังคงเพียงพอตามข้อกําหนดทีเกี ยวข้อง และเพียงพอสําหรั บแขกของโรงแรม
เนืองจากสามารถเดินทางโดยระบบขนส่ งมวลชนทีอยู่ใกล้เคียง ทังรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ าใต้ดิน ส่ วนที
จอดรถยนต์ของทาวเวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัยเพิ มขึน 39 คัน
2.5.10 การจัดการพืนทีสีเขียวในโครงการ
ปรับปรุ งการจัดพืนทีสี เขี ยวบริ เวณต่างๆ เช่ น ยกเลิ ก พืนที บล็อกปลูก หญ้าบนถนน ยกเลิ ก
พืนทีสี เขียวบนอาคารบางชัน โดยไปจัดไว้ช นอื
ั นทดแทน และมีการเพิ มพืนทีสี เขียวแนวตังบนอาคาร เป็ นต้น
ซึ งทําให้พืนทีสี เขียวของทาวเวอร์ โรงแรมและห้อ งชุ ดพักอาศัย และพืนทีสี เขี ยวรวมของโครงการเพิ มขึน
แสดงดังตารางที 2.5-3
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ตารางที 2.5-3 สรุ ปพืนทีสี เขียวของโครงการก่อนและหลังการเปลียนแปลง
ชื อชันตามแบบใหม่ /
รูปแบบพืนทีสีเขียว
1. ชันล่าง (Ground) โรงแรมและ
ห้องชุดฯ
- พืนทีสี เขียวบนดิน
- พืนทีสี เขียวแนวตัง (บนรัว)
- บล็อกปลูกหญ้า (บนถนน)
2. ชัน 5 ทาวเวอร์ ห้องชุดฯ
- พืนทีสี เขียวบนดิน
- พืนทีสี เขียวแนวตัง
3. ชัน 7 ทาวเวอร์ โ รงแรม
(เดิมชือชัน 5)
- พืนทีสี เขียวบนดิน
- พืนทีสี เขียวแนวตัง
4. ชัน 21 ทาวเวอร์ โรงแรม และ
ห้องชุดฯ
- พืนทีสี เขียวบนดิน
- พืนทีสี เขียวแนวตัง
5. ชัน 33 ทาวเวอร์ ห้องชุดฯ
- พืนทีสี เขียวบนดิน
6. ผนัง ที จอดรถชัน 2A - 4B
ทาวเวอร์ ห้องชุดฯ
- พืนทีสี เขียวแนวตัง
รวมพืนทีสี เขียว
- พืนทีสี เขียวบนดินชันล่าง
- พื นที สี เขียวบนอาคาร (บน
ดินปลูก)
- พืนทีสี เขียวแนวตัง
- บล็อกปลูกหญ้า

พืนทีสีเขียวก่ อนการเปลียนแปลง(ตร.ม.)
โรงแรม
ห้ องชุด
รวม
1,098.42
1,262.76
2,361.18

พืนทีสีเขียวหลังการเปลียนแปลง(ตร.ม.)
โรงแรม
ห้องชุด
รวม
1,195.6
1,578.0
2,773.6

729.42
144
225
1303.11

575.76
258
429
359.90
359.90
-

1,305.187
402
654
359.90
352.90
1,303.11

1,042.0
153.6
485.9

514.0
470.6
593.4
567.5
405.0
162.5
-

1,556.0
624.2
593.4
567.5
405.0
162.5
485.9

1,303.11
75.96

359.9

1,303.11
435.86

135.9
350.0
-

765.0

135.9
350.0
765.0

75.96
-

359.9
-

435.86
-

-

380.0
385.0

380.0
385.0

-

54.6

54.6

-

-

-

2,477.49
729.42
1,379.07

2,057.12
575.76
794.36

4,534.61
1,305.18
2,173.43

1,681.5
1,042.0
135.9

377.6
3,288.1
514.0
785.0

377.6
4,969.6
1,556.0
920.9

144.0
225.0

258.0
429.0

402.0
654.0

503.6
-

1,395.7
593.4

1,866.3
593.4

2.6

การออกแบบโครงสร้ างอาคารรองรั บแผ่ นดินไหว
จากข้อกําหนดของกฎกระทรวง “กําหนดการรับนําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ
พืนทีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั นสะเทือนของแผ่นดินไหว” พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(30 พฤศจิกายน 2550) ข้อ 2 พืนทีโครงการตังอยู่ในพืนทีกรุ งเทพมหานคร จัดอยูใ่ นบริ เวณที 1 ซึ งหมายความ
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ถึงพืนทีหรื อบริ เวณทีเป็ นดินอ่อนมากทีอาจจะได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวระยะไกลและลักษณะอาคารของ
โครงการสู ง 8 ชัน จัดเป็ นอาคารทีมีความสู งตังแต่สิบห้าเมตรขึนไป ทําให้ตอ้ งออกแบบโครงสร้ างอาคารให้
สามารถรับแรงสั นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้
2.7

การออกแบบอาคารเพืออนุรักษ์ พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มและอนุรักษ์ พลังงาน
โครงการได้ออกแบบอาคารให้สอดคล้อ งตามกฎกระทรวง กําหนดประเภท หรื อ ขนาดของอาคาร
และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพือการอนุ รัก ษ์พลังงาน พ.ศ.2552 โดยผลการ
ประเมินค่าศักยภาพการใช้พลังงานรวมของอาคารผ่านเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 126 ตอนที 12 ก วันที 20 กุมภาพันธ์ 2552
2.8

รายละเอียดการจัดตังนิ ติบุคคลอาคารชุด
การบริ หารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ ดําเนิ นการโดยผู้จดั การนิ ติบุค คลอาคารชุ ดและ/
หรื อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุ ด ซึ งมาจากการเลือ กตังอัน เป็ นไปตามพระราชบัญญัติอ าคารชุ ด พ.ศ.
2522 พระราชบัญ ญัติ อาคารชุ ด (ฉบับที 2) พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ อาคารชุ ด (ฉบับที 3) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยการว่าจ้างบริ ษทั ผู ้รับจ้างในการดูแ ล/บริ หารจัดการนิ ติ
บุคคลอาคารชุ ด ทําหน้าทีดูแลบํารุ งรักษาระบบสาธารณู ปโภคของอาคารชุด การให้บริ การผูอ้ ยู่อาศัยร่ วมกัน
2.9

การดําเนิ นการก่ อสร้ างโครงการ
2.9.1 ระยะการก่ อสร้ าง
สําหรับระยะเวลาการก่ อสร้ างโครงการส่ วนทีเหลือคาดว่าประมาณ 32 เดือน และมีกิจกรรม
การก่อสร้าง 7 ขันตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1) งานรือถอนโครงสร้ างอาคารบางส่ วนของทาวเวอร์ โรงแรม จะมีการรื อถอนโครงสร้ าง
บางส่ วนทางด้า นหน้า ทาวเวอร์ โรงแรม เพือปรั บปรุ งรู ปทรงอาคารและ Façade ให้
ทันสมัย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนและมีปริ มาณการจราจรเฉลีย 4 เทียว/วัน
2) งานโครงสร้ างอาคารของทาวเวอร์ โรงแรมห้ องชุ ดพักอาศั ยส่ วนทีเหลื อ ประกอบด้วย
การก่ อสร้ างตัวอาคาร งานหล่ อ เสา วางคานและเทพืน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10
เดือนและมีปริ มาณการจราจรเฉลีย 4 เทียว/วัน
3) งานตกแต่งภายนอกอาคารของทาวเวอร์ โรงแรมห้ องชุ ดพักอาศัย ประกอบด้วยงานถนน
และพืนทีสี เขี ยว คาดว่าจะใช้เ วลาประมาณ 16 เดื อ นและมีปริ มาณการจราจรเฉลี ย 3
เทียว/วัน
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4) งานปรั บปรุ งและตกแต่ งโครงสร้ างเดิมของทาวเวอร์ โรงแรมห้ องชุ ดพักอาศั ย คาดว่าจะ
ใช้เวลาประมาณ 16 เดือนและมีปริ มาณการจราจรเฉลีย 3 เทียว/วัน
5) งานสถาปัตย์และงานตกแต่ งภายในของทาวเวอร์ โรงแรมห้ องชุ ดพักอาศั ย ประกอบด้วย
งานเทพืน ก่ออิฐผนังอาคาร ติดตังวงกบประตูหน้าต่าง ทาสี และตกแต่ งภายในห้องพัก
และพื นทีส่ วนกลาง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 22 เดือนและมีปริ มาณการจราจรเฉลี ย 4
เทียว/วัน
6) งานระบบต่ างๆ ของทาวเวอร์ โรงแรมห้ องชุ ด พักอาศั ย ประกอบด้วยงานติ ดตังระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายนํา ระบบป้องกับอัคคีภยั ระบบปรับอากาศ และระบบ
บําบัดนําเสี ย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20 เดือนและมีปริ มาณการจราจรเฉลี ย 4 เทียว/
วัน
7) งานทดสอบระบบและจัดเก็บความเรียบร้ อยของทาวเวอร์ โรงแรมห้ องชุ ดพักอาศั ย คาด
ว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนและมีปริ มาณการจราจรเฉลีย 2 เทียว/วัน
2.9.2 คนงานก่ อสร้ างและทีพัก
ในช่วงการก่ อสร้ างแต่ละช่ วงเวลาของการก่อสร้างโครงการส่ วนทีเหลือจะมีจาํ นวนคนงาน
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกิจกรรม แต่คาดว่าจะมีคนงานก่อสร้ างสู งสุ ด 500 คน โดยคนงานก่อสร้าง
ทังหมดจะพักนอกพื นที โครงการ และทํา งานแบบเช้าไปเย็น กลับ และสํ า หรั บบ้า นพัก คนงานก่ อ สร้ า ง
กําหนดให้ผรู ้ ับเหมาปฏิบตั ิตามแนวทางในการจัดการสวัสดิการทีพักอาศัยชัวคราวของลูกจ้างในกิ จกรรมการ
ก่อสร้ างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2.9.3 ระบบสาธารณูปโภคในช่ วงก่ อสร้ าง
2.9.3.1 นําใช้
โครงการจะได้รับบริ การจ่ ายนําประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) สาขา
สุ ขุมวิทโดยรับนําจากท่อประธานของกปน. ทางด้านซอยสุ ขมุ วิท 13 ผ่านมาตรวัดนําเข้าสู่ ถงั เก็บนําใช้ใต้ดิน
ของทาวเวอร์ หอ้ งชุ ดพักอาศัย
ปริ มาณนําใช้ เพื อการอุป โภค-บริ โภค ประเมินได้จากค่ามาตรฐานขันตําทีกําหนด
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม กําหนดให้มีอ ตั ราการใช้นาํ ไม่น้อยกว่า
50 ลิตรต่อคนต่อวัน ภายหลังการเปลียนแปลงความต้องการใช้นาส่
ํ วนห้องชุ ดพักอาศัยมีปริ มาณประมาณ 472
ลบ.ม./วัน (เพิ มขึน 72 ลบ.ม. จากเดิม 400 ลบ.ม./วัน)
ปริ มาณนําสํ ารองดับเพลิง ทาวเวอร์ หอ้ งชุดพักอาศัยออกแบบเครื องสู บนําดับเพลิง
(Fire Pump) ขนาด 47.3 ลิตร/วินาที (750แกลลอน/นาที) และระยะเวลาสํารองนําดับเพลิงนาน 60 นาที คิด
เป็ นปริ มาณนําสํารองดับเพลิงทังหมด 170.3 ลบ.ม. (47.3 x 60 x 60/1,000 = 170.3)
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2.9.3.2 การบําบัด นําเสี ย
ระบบบําบัดนําเสี ยของทาวเวอร์ห้องชุดพักอาศัยเป็ นระบบเติมอากาศแบบตะกอน
เร่ งสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge) ขนาดความสามารถ 460 ลบ.ม./วัน ลักษณะสํ าคัญของ
ระบบแบบนี คือ จะต้องมีถงั เติมอากาศทีสามารถกวนให้นาํ และสลัดจ์ทีอยู่ในถังผสมเป็ นเนือเดียวกันตลอด
ทัวทังถัง ระบบแบบนีสามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรี ยท์ ีเพิ มขึนอย่างรวดเร็ว (Shock Load) ได้ดี เนืองจาก
นําเสี ยจะกระจายไปทัวถึง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในถังเติมอากาศก็มีค่าสมําเสมอทําให้จุลิน ทรี ยช์ นิ ดต่ าง
ๆ ทีมีอยูม่ ีลกั ษณะเดียวกันตลอดทังถัง
2.9.3.3 การจัดการมูลฝอย
ขยะมูลฝอยทีเกิดขึนในช่ วงก่อสร้ างโครงการส่ วนทีเหลือ ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี
1) ขยะจากการรื อถอน ขยะทีเกิ ดจากการรื อถอนโครงสร้ างบางส่ วนทางด้านทาว
เวอร์ โรงแรม ส่ วนใหญ่เป็ นเศษคอนกรี ต เศษปูน หิน กระเบือง และเหล็กเส้น เป็ นต้น โดยผูร้ ับเหมาจะคัดแยก
วัสดุทีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ นํากลับไปใช้ประโยชน์ และบางส่ วนจําหน่ายให้ผูร้ ับซื อของเก่า ส่ วนทีใช้
ประโยชน์ไม่ได้จะเก็บรวบรวมไว้ในพืนทีทีกําหนดรอการเก็บขนไปถมทีดินของเอกชน ซึ งเจ้าของยินยอม
2) ขยะมูลฝอยทีเกิ ดจากกิ จกรรมการก่ อสร้ างอาคารส่ วนทีเหลื อ ส่ วนใหญ่จะเป็ น
เศษปู น เศษกระเบืองเศษหิ น เศษไม้ และเศษวัสดุก่ อสร้ าง ซึ งขยะเหล่า นี บางส่ วนจะถู กนํา กลับ ไปใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่ น ไม้แบบเศษเหล็ก กล่องกระดาษ และถังสี เป็ นต้น และบางส่ วนจะจําหน่ายให้แก่ ผู้รับซื อ
ของเก่าเพือนํากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่ วนขยะทีใช้ประโยชน์ไม่ได้ทางผูร้ ับเหมาจะให้คนงานทําการเก็บ
รวบรวมไปเก็บกองไว้ในพืนทีทีกําหนด และเมือมี ปริ มาณมากพอจะทําการเก็บขนไปทําการกําจัด โดยอาจ
นําไปถมทีดินของเอกชนซึงเจ้าของยินยอมสําหรับขยะอันตรายในช่วงก่อสร้าง เช่ น กระป๋ องสารเคมี สี สเปรย์
และอืนๆ จะทําการคัดแยกเก็บรวบรวมไว้ในพืนทีทีกําหนด เมือมีปริ มาณมากพอจะประสานให้สํานักงานเขต
วัฒนาเข้ามารับไปกําจัด
3) ขยะมูลฝอยทีเกิ ดจากกิจกรรมของคนงานก่ อสร้ าง เช่ น ขวดเครื องดืม เศษอาหาร
กระดาษ และถุงพลาสติก ซึ งคาดว่าจะมีปริ มาณขยะมูล ฝอยเกิ ดขึนประมาณ 1,500 ลิตร/วัน หรื อ 1.5 ลบ.ม./
วัน
2.9.3.4 ปริ มาณดินและการจัดการในระยะก่ อสร้ าง
พืนทีของโครงการ 5-3-71 ไร่ เมื อนําเอาปริ มาณดิ นขุดที เหลื อ มาใช้ถ มพื นที ใน
โครงการ จะเหลือปริ มาณดินไปใช้ประโยชน์อืนๆ เช่น จัดสวน โดยไม่มีก ารขนย้ายออกนอกพืนทีโครงการ
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในการขุดดินและถมดิ นในช่ วงก่ อสร้ างทางโครงการจะกําชับให้ผู้รับเหมาปฏิ บตั ิ
ตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่ งครัด
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บทที่ 3
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของ
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ส่ วนโรงแรม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560






เรื่ องทัว่ ไป
ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของ
โครงการ โรงแรมและห้องชุดพักอาศัย ซอยสุ ขมุ วิท 13 ส่ วนโรงแรม ของบริ ษทั แกรนด์ แอสแสท โฮเทลส์
แอนด์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2560 ดังตารางที่ 3.1-1
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ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
ช่ องก่ อสร้ าง (ส่ วนโรงแรม)
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม
ทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

-

1.2 คุณภาพอากาศ
- จัดสร้ างรั้ ว Metal Sheet สู งไม่ น้อยกว่า 2 ม. กั้น แนวพื้ น ที่ - โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet ต่อด้วยผ้าใบกั้นรอบพื้นที่
- ผลกระทบจากกิจกรรม ก่ อ สร้ า งพร้ อ มประตู เข้า -ออกโครงการ เพื่ อ ลดการฟุ้ ง ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีประตูเข้า-ออกโครงการ
การรื้ อถอน
กระจายของฝุ่ นละอองออกสู่ภายนอก
- ปิ ดประตูเข้า-ออกพื้นที่ โครงการตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่ มี - โครงการจัดให้มีการปิ ดประตูเข้า-ออกพื้นที่โครงการยกเว้น
การเข้า-ออกของยานพาหนะ
ช่วงที่ มียานพาหนะเข้า-ออก โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุม
ประตูตลอดเวลา
- ใช้ผา้ ใบหรื อตาข่ายถี่ก้ นั รอบอาคารให้ที่มีความสู งเท่ ากับ - โครงการจัด ให้ มี ผ า้ ใบกั้น รอบอาคาร เพื่ อ ช่ ว ยลดการฟุ้ ง
ความสู งอาคารขณะรื้ อถอน เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของ กระจายของฝุ่ นละอองและลดระดับเสี ยงสู่ ภายนอกพื้น ที่
ฝุ่ นละอองและลดระดับเสี ยงสู่ ภายนอกพื้นที่ โครงการ และ โครงการ
ต้องรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีตลอดเวลา
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 1 และ
ภาพที่ 2

-

- ดังภาพที่ 2 และ
ภาพที่ 3

-

- ดังภาพที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- คุณภาพอากาศ
- ผลกระทบจาก
กิจกรรมการรื้ อถอน
-

ผลกระทบจาก
กิจกรรมการ
ก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
-

พรมน้ าอาคารส่ วนที่จะรื้ อถอนให้ช้ืน เพื่อลดการฟุ้งกระจาย - ปั จ จุ บั น การก่ อ สร้ า งอยู่ ใ นช่ ว งงานโครงสร้ า ง จึ ง ไม่ มี
ของฝุ่ นละออง
กิ จกรรมดังกล่าว ในช่ วงงานรื้ อถอนทางโครงการปฏิ บัติ
ตามมาตรการที่กาหนด

-

- จัด สร้ างรั้ ว Metal Sheet สู ง ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ม. กั้น แนวเขต - โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet ต่อด้วยผ้าใบกั้นรอบพื้นที่
พื้นที่ ก่อสร้างพร้อมประตูเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการฟุ้ง ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีประตูเข้า-ออกโครงการ
กระจายของฝุ่ นละอองออกสู่ภายนอก
- ปิ ดประตูเข้า-ออกพื้นที่ โครงการตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่ มี - โครงการจัดให้มีการปิ ดประตูเข้า-ออกพื้นที่โครงการยกเว้น
การเข้า-ออกของยานพาหนะ
ช่วงที่ มียานพาหนะเข้า-ออก โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุม
ประตูตลอดเวลา
- ใช้ผ า้ ใบหรื อ ตาข่ ายถี่ ก้ ัน รอบอาคารให้ มี ค วามสู งเท่ ากับ - โครงการจัด ให้ มี ผ ้าใบกั้น รอบอาคาร เพื่ อ ช่ ว ยลดการฟุ้ ง
ความสู งอาคารขณะก่อสร้าง เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของ กระจายของฝุ่ นละอองและลดระดับเสี ยงสู่ ภายนอกพื้น ที่
ฝุ่ นละอองและลดระดับเสี ยงสู่ ภายนอกพื้นที่ โครงการ และ โครงการ
ต้องรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีตลอดการก่อสร้าง
- จัดให้มีคนงานก่อสร้ างทาความสะอาดภายในโครงการที่ - โครงการจัด ให้ มี ค นงานท าความสะอาดทั้ง ภายในพื้ น ที่
ก่อสร้างทุกวัน รวมทั้งบริ เวณทางเข้า-ออกโครงการทุ กวัน โครงการและทางเข้า-ออก โดยให้พรมน้ าก่อนทาความสะอาด
ตลอดระยะเวลาการก่ อสร้างโดยให้พ รมน้ าก่ อนกวาดทุ ก ทุกวัน
ครั้ง

-

- ดังภาพที่ 1 และ
ภาพที่ 2

-

- ดังภาพที่ 2, ภาพที่
3 และเอกสารแนบที่
18
- ดังภาพที่ 4

-
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-

-

- ดังภาพที่ 12, ภาพที่
13 และภาพที่ 14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- ผลกระทบจาก
กิจกรรมการ
ก่อสร้าง (ต่อ)

กาหนดให้รถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะต้อง - โครงการก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก ทุ ก คัน ที่ เข้า -ออกพื้ น ที่
คลุมกระบะ ป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นและการหกหล่น โครงการต้องปิ ดคลุม กระบะ เพื่ อ ป้ อ งกัน การฟุ้งกระจาย
ของดินและวัสดุก่อสร้าง
ของฝุ่ นและการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
จั ด ให้ มี ที่ ล้ า งล้ อ รถ และยานพาหนะทุ ก คั น จะต้ อ ง - ปั จจุบนั โครงการได้ทาการปูพ้ืนด้วยคอนกรี ตเรี ยบร้อยแล้ว
ล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อ จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว
ไปหกหล่นบนถนน
ในกรณี ที่มีดินหรื อวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนถนนสาธารณะ - โครงการจัดให้มีคนงานทาความสะอาดบนถนนสาธารณะ
ให้จดั คนงานไปเก็บกวาดและทาความสะอาดในทันที
เป็ นประจา

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 19

-

- ดังภาพที่ 43

-

- ดังภาพที่ 13

ติดตั้งปล่องชัว่ คราว สาหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง โดยมีความ - โครงการจัดให้มีการขนส่ งเศษวัสดุก่อสร้างจากอาคาร โดย
สู งเท่ ากับ ความสู งของอาคารขณะที่ ก่อสร้ าง และพรมน้ า ใช้ลิฟท์ขนส่ งภายนอกอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีการฉี ดพรม
เศษวัสดุก่อสร้างให้ช้ืนก่อนทิ้งลงปล่อง เพื่อป้ องกันการฟุ้ง น้ าบริ เวณกองเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้ องกันการฟุ้งกระจาย
กระจายของฝุ่ นละออง รบกวนผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียง
ของฝุ่ นละออง

-

- ดังภาพที่ 9 และ
ภาพที่ 32

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

-
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ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
และคุณค่ าต่ างๆ
- ผลกระทบจาก
- พรมน้ าผิ ว ดิ น ที่ ไม่ มี สิ่ ง ปกคลุ ม และกองวัส ดุ ก่ อสร้ างบน - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
กิจกรรมการ
พื้นที่ โครงการ เพื่อให้ช้ื นเป็ นประจา โดยมีความถี่ ในการ
ก่อสร้าง (ต่อ)
พรมน้ าตามความเหมาะสมของสภาพอากาศกล่าวคือ พรม
น้ าเมื่อผิวดินแห้ง
- จัด ให้ มี การคลุ ม วัสดุ ก่อ สร้ างจ าพวกดิ น หิ น และทราย ที่ - ปฏิ บ ัติตามมาตรการที่ กาหนด หากมี การกองวัสดุ ก่อสร้ าง
เก็บกองบนพื้นที่ โครงการ เพื่อป้ องกันการฟุ้งกระจายของ จาพวกดิน หิ น และทราย
ฝุ่ นละออง
-

-

ไม่ติดเครื่ องยนต์ของเครื่ องจักรและยานพาหนะทิ้งไว้ขณะที่ - โครงการกาชับให้คนงานไม่ติดเครื่ องยนต์ เครื่ องจักร และ
ไม่ได้ปฏิบตั ิงาน
ยานพาหนะทิ้งไว้ขณะไม่ใช้งาน พร้อมจัดทาป้ ายรณรงค์ไม่
ติดเครื่ องยนต์ไว้บริ เวณพื้นที่โครงการ
ดูแลสภาพเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรในงานก่อสร้างให้อยู่ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรให้
ในสภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากท่อไอ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
เสี ย

34 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
-

-

-

-

- ดังภาพที่ 31

-

- ดังเอกสารแนบที่ 1
และเอกสารแนบที่ 8

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 เสี ยง
-

ผลกระทบจาก
กิจกรรมการรื้ อถอน

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

จัด ท ารั้ ว Metal Sheet ชั่ว คราวสู ง ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ม. ตลอด - โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet ต่อด้วยผ้าใบกั้นรอบพื้นที่
แนวเขตพื้น ที่ โครงการ เพื่อ ลดระดับเสี ยงออกสู่ ภ ายนอก ก่อสร้าง
พื้นที่โครงการ
กิ จกรรมการรื้ อ ถอนอาคารให้ ดาเนิ น การระหว่าง 08.00- - ผ่านกิ จกรรมการรื้ อถอนอาคารไปแล้ว โดยในช่ วงงานรื้ อ
17.00 น. และหลีกเลี่ยงการทางานล่วงเวลา
ถอนโครงการได้ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรที่มีเสี ยงดังพร้อมกัน - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

- ดังภาพที่ 1

-

-

-

-

ใช้น้ ามัน หล่ อ ลื่ น ช่ วยลดการเสี ย ดสี ระหว่างชิ้ น ส่ ว นของ - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
เครื่ องจักร
ในเขตชุมชนห้ามรถบรรทุกที่ ขนส่ งวัสดุก่อสร้างโครงการ - โครงการกาชับให้ผขู ้ บั ขี่รถบรรทุกขนส่ งวัสดุก่อสร้างของ
เร่ งเครื่ องและกดแตรโดยจาเป็ น
โครงการไม่ เร่ ง เครื่ อ งหรื อ กดแตรในเขตชุ ม ชนโดยไม่
จาเป็ น

-

-
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-

- ดังภาพที่ 30

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก - จัด ท ารั้ ว Metal Sheet ชั่ว คราวสู งไม่ น้ อ ยกว่า 2 ม. ตลอด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร แนวเขตพื้นที่โครงการ ซึ่ งจะลดระดับเสี ยงออกสู่ ภายนอก
ก่อสร้าง
พื้นที่โครงการ
- เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่ องมือที่มีระดับเสี ยงต่า

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 1

-

โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet ต่อด้วยผ้าใบกั้นรอบพื้นที่
ก่อสร้าง

-

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

- เลือกใช้วสั ดุ/ชิ้นส่วนสาเร็ จรู ปที่มีการตัดแต่งมาจากโรงงาน
เพื่อลดกิจกรรมที่มีเสี ยงดังที่หน้างาน

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

- กาหนดบริ เวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังอยูห่ ่างจากอาคาร
ข้างเคียงให้มากที่สุด
- กิจกรรมที่ มีเสี ยงดังให้ดาเนิ นการเฉพาะในช่วงเวลา 08.0017.00 น. และมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงถึงช่วง
ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสี ยงดัง

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

-

โครงการจัด ให้ มี เจ้า หน้าที่ เข้าพบปะกับ ผูอ้ าศัยข้างเคี ย ง
พร้ อ มทั้ งจัด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศั ย
ข้างเคี ยงถึ งผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง หากตรวจสอบว่า
ผลกระทบเกิ ดขึ้นจากการก่ อสร้าง โครงการจะดาเนิ นการ
แก้ไขทันที

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

36 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- ผ ล ก ระท บ จาก
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

จัด พื้น ที่ เฉพาะ หรื อกั้น เป็ นห้องลดเสี ยงชั่วคราว ส าหรั บ - โครงการจัดให้มีการประกอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสี ยง
กิ จกรรมที่ มี เสี ยงรบกวน เช่ น การตัด เจี ยร และคนงานที่ ดังภายในห้อง พร้ อ มจัดให้มี อุป กรณ์ ป้ อ งกัน ที่ เหมาะสม
ทางานในพื้นที่ดงั กล่าวจัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ ให้กบั คนงาน
เหมาะสม
ติดตั้งแผ่นกั้นเสี ยงชั่วคราว (แบบเคลื่ อนที่ ได้) กั้นบริ เวณ - โครงการจัดให้มีการประกอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสี ยง
พื้นที่ทางานที่มีเสี ยงดัง
ดังภายในห้อง พร้ อ มจัดให้มี อุป กรณ์ ป้ อ งกัน ที่ เหมาะสม
ให้กบั คนงาน
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรที่มีเสี ยงดังพร้อมกัน - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
และลดจ านวนเครื่ องจัก รบริ เวณที่ ก่ อ สร้ า งใกล้อ าคาร
ข้างเคียง
กรณี ใช้อุปกรณ์เครื่ องจักรที่ ตอ้ งมีการตอกที่ ก่อให้เกิดเสี ยง - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ดัง ต้องหาวัสดุ เช่น กระสอบป่ าน หรื ออื่นๆ มารองรับ เพื่อ
ลดระดับเสี ยง

37 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 28

-

- ดังภาพที่ 28

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- ผ ล ก ระท บ จาก
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ใช้น้ ามัน หล่ อ ลื่ น ช่ วยลดการเสี ย ดสี ระหว่างชิ้ น ส่ ว นของ - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
เครื่ องจักร
อุปกรณ์ เครื่ องจักรที่ มีการใช้งานเป็ นครั้งคราว จะต้องดับ - โครงการกาชับให้คนงานไม่ติดเครื่ องยนต์ เครื่ อจักร และ
เครื่ องหรื อเบาเครื่ องระหว่างการพัก
ยานพาหนะทิ้งไว้ขณะไม่ใช้งาน พร้อมจัดทาป้ ายรณรงค์ไม่
ติดเครื่ องยนต์ไว้บริ เวณพื้นที่โครงการ
จ ากัด ความเร็ ว ของรถที่ ข นส่ งวัส ดุ ก่ อ สร้ างและอุ ป กรณ์ - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ต่างๆ เข้าสู่ พ้ืนที่โครงการไม่เกิน 30 กม. /ชม. ในเขตชุมชน
ข้างเคียงโครงการ
ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสี ยงดังรบกวนเพื่อน - โครงการจัดให้มี หัวหน้าคนงานควบคุ ม ไม่ให้คนงานส่ ง
บ้าน
เสี ยงดังรบกวนเพื่อนบ้าน

38 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
-

-

- ดังภาพที่ 31

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- ผ ล ก ระท บ จาก
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

จัดหาอุปกรณ์ลดเสี ยง เช่น ปลัก๊ ลดเสี ยง (Ear Plug) หรื อที่ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสาหรับ
ครอบหู ล ดเสี ยง (Ear Muffs) ให้กับ คนงานที่ ป ฏิ บัติ งาน คนงานอย่างเพียงพอ
บริ เวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีเสี ยงดัง หรื อคนงานที่ ทางานกับ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่มีเสี ยงดัง

1.4 การสัน่ สะเทือน
- ผลกระทบจาก
- กาชับให้คนขับรถบรรทุ กที่ ขนวัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ - โครงการกาชับให้คนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เข้า-ออกสู่
กิจกรรมการรื้ อถอน
ต่างๆ เข้า-ออกสู่พ้ืนที่โครงการใช้ความเร็ วไม่เกิน 30 กม. / พื้ น ที่ โ ครงการใช้ค วามเร็ ว ไม่ เกิ น 30 กม./ชม. และไม่
ชม. ในเขตชุ ม ชนข้างเคี ยงโครงการ และไม่บ รรทุ กเกิ น บรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนด
อัตราบรรทุกที่กฎหมายกาหนด (16 ตัน สาหรับรถบรรทุก
6 ล้อ และ 26 ตัน สาหรับรถบรรทุก 10 ล้อ)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อน - โครงการจัด ให้ มี เจ้า หน้าที่ เข้าพบปะกับ ผูอ้ าศัยข้างเคี ย ง
บ้ า นในการให้ ข่ า วสารโครงการ รั บ ฟั ง ปั ญหาความ พร้ อ มทั้ งจัด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศั ย
เดื อ ดร้ อ น และด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาโดยเร็ ว ตลอด ข้างเคี ยงถึ งผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง หากตรวจสอบว่า
ระยะเวลาการก่อสร้าง
ผลกระทบเกิ ดขึ้นจากการก่ อสร้าง โครงการจะดาเนิ นการ
แก้ไขทันที

39 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดั ง ภาพที่ 28 และ
ภาพที่ 46

-

- ดังภาพที่ 15

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
และคุณค่ าต่ างๆ
- ผลกระทบจาก
- ติ ด ป้ ายประกาศหน้าโครงการ ระบุ รายละเอี ยดโครงการ - โครงการได้ติดป้ ายรายละเอียดโครงการ บริ เวณด้านหน้า
กิจกรรมการรื้ อถอน ระยะเวลาและขั้น ตอนการก่ อ สร้ า งผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง โครงการ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
ชื่ อ และหมายเลขโทรศัพ ท์ ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ หรื อ สถานที่ ซ่ ึ ง
ติดต่อและร้องเรี ยนได้
- ติดตั้งตูร้ ับร้องเรี ยนหน้าพื้นที่โครงการ
- โครงการจัดให้มีตูร้ ั บเรื่ องร้ องเรี ยน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
เข้าพบปะกับผูอ้ าศัยข้างเคียง พร้อมทั้งจัดทาแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศัย ข้างเคี ย งถึ ง ผลกระทบจากการ
ก่ อ สร้ า ง หากตรวจสอบว่ า ผลกระทบเกิ ด ขึ้ นจากการ
ก่อสร้าง โครงการจะดาเนินการแก้ไขทันที
- ในกรณี ที่อาคารในบริ เวณข้างเคียง เกิดการชารุ ดเสี ยหายอัน - โครงการจัด ให้ มี เจ้า หน้ าที่ เข้าพบปะกับ ผู อ้ าศัย ข้างเคี ย ง
เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากความสั่นสะเทื อนจากกิ จกรรมการ พร้ อ มทั้ งจัด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศั ย
ก่อสร้างของโครงการ จะต้องมีการเจรจากับเจ้าของเพื่อทา ข้างเคี ยงถึ งผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง หากตรวจสอบว่า
ความตกลงในการซ่อมแซมหรื อชดเชยค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น ผลกระทบเกิ ดขึ้นจากการก่ อสร้าง โครงการจะดาเนิ นการ
ตามความเหมาะสมโดยไม่ชกั ช้า
แก้ไขทันที

40 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 6

-

- ดังภาพที่ 34 และ
เอกสารแนบที่ 2

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.5 การพังทลายของดิน
1.6 น้ าผิวดิน

1.7 น้ าใต้ดิน
2. ทรั พยากรสิ่ งแวดล้ อมทาง
ชีวภาพ
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของ
มนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 7 และ
ภาพที่ 8

-

-

-

- ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับข้อกาหนด - ปฎิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด

-

- ดังเอกสารแนบที่ 3

-

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

จัดให้มีห้องน้ าห้องส้วมชาย-หญิง ที่ถูกหลักสุ ขาภิบาลและ
เพียงพอกับจานวนคนงานก่อสร้าง (จานวนไม่น้อยกว่า 20
คน/ห้ อ ง) และน้ าโสโครกและน้ าล้างท าความสะอาดจะ
รวบรวมเข้าสู่ บ าบัด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป ขนาดความสามารถ
รองรับน้ าเสี ยไม่น้อยกว่า 23 ลบ.ม./วัน ก่ อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้ าสาธารณะริ มซอยสุขมุ วิท 13
-

โครงการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ าห้ อ งส้ ว มที่ สะอาดถู ก หลั ก
สุขาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีถงั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป เพื่อทา
การบาบัดน้ าโสโครกและน้ าล้างทาความสะอาดก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริ มซอยสุขมุ วิท 13
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-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.2 การคมนาคมขนส่ง

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 3

-

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดู แลอานวย - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแล
ความสะดวกด้า นจราจรบริ เวณทางเข้า -ออกโครงการ อานวยความสะดวกด้านจราจรบริ เวณทางเข้า-ออกโครงการ
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

-

-

จัดให้ทาป้ ายชื่ อโครงการและลูกศรแสดงทิ ศทางเข้า -ออก - โครงการได้จัดท าป้ ายชื่ อโครงการ และสัญญาณไฟเตื อน
โครงการและป้ ายเตือนระวังด้านจราจร
เขตพื้นที่ก่อสร้างไว้ดา้ นหน้าโครงการ

-

- ดังภาพที่ 6 และ
ภาพที่ 17

-

จัดให้มีพ้นื ที่จอดรถและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างบนพื้นที่ - โครงการจัดให้มี พ้ืน ที่ จอดรถ พื้ น ที่ เก็บกองวัสดุ ก่อสร้ าง
โครงการ
และStore จัดเก็บอุปกรณ์บริ เวณพื้นที่โครงการ

-

- ดังภาพที่ 10, ภาพที่
18 และภาพที่ 35

-

ห้ า มเก็ บ กองวัส ดุ ก่ อ สร้ า งหรื อ จอดรถบรรทุ ก บนพื้ น ที่ - โครงการจัดให้มี พ้ืน ที่ จอดรถ พื้ น ที่ เก็บกองวัสดุ ก่อสร้ าง
สาธารณะ
และStore จัดเก็บอุปกรณ์บริ เวณพื้นที่โครงการ

-

- ดังภาพที่ 10, ภาพที่
18 และภาพที่ 35

-

ในวันที่ จะมี รถมาส่ งของจานวนมาก เช่น วันที่ เทปูน ให้มี - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
การวางแผนการจัดการจราจรล่วงหน้า เพื่อป้ องกันการจอด
รถขนส่งของบนถนนสาธารณะ

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)

ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้ องกันรถ - โครงการกาชับให้คนขับรถบรรทุกมีการตรวจสอบสภาพรถ
เสี ยระหว่างการขนส่ง
อย่างสม่าเสมอ

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
-

กาชับ ให้ค นขับรถบรรทุ กที่ ขนวัส ดุ ก่อสร้ างและอุป กรณ์ - โครงการกาชับให้คนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เข้า-ออกสู่
ต่างๆ เข้า-ออกสู่ พ้ืนที่โครงการใช้ความเร็ วไม่เกิ น 30 กม. / พื้ น ที่ โ ครงการใช้ค วามเร็ ว ไม่ เกิ น 30 กม./ชม. และไม่
ชม. ในเขตชุ ม ชนข้างเคี ย งโครงการ และไม่ บ รรทุ ก เกิ น บรรทุกเกิ นที่ กฎหมายกาหนด พร้อมจัดทาป้ ายเตือนจากัด
อัตราบรรทุกที่กฎหมายกาหนด (16 ตัน สาหรับรถบรรทุก 6 ความเร็ วไว้ในพื้นที่โครงการ
ล้อ และ 26 ตัน สาหรับรถบรรทุก 10 ล้อ)
หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชัว่ โมงเร่ งด่วน ช่วงเวลา - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ขนส่ ง วัส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งให้ ป ฏิ บัติ ต ามข้อ บั ง คับ เจ้า
พนักงานจราจร ซึ่งกาหนดให้รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่ง
ระหว่ า ง 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการ และสาหรับรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่ง
ระหว่ า ง 06.00-10.00 น. และ 15.00-21.00 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการ

-

- ดังภาพที่ 15

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-
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ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
และคุณค่ าต่ างๆ
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - คลุมกระบะรถบรรทุ กด้วยผ้าใบให้มิดชิ ด ป้ องกันการหก - โครงการก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก ทุ ก คัน ที่ เข้า -ออกพื้ น ที่
หล่นของเศษวัสดุบนเส้นทางขนส่ง
โครงการต้องปิ ดคลุม กระบะ เพื่ อ ป้ อ งกัน การฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นและการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
- จัด ให้ มี จุ ด ล้า งล้อ รถในช่ ว งฤดู ฝ นของการก่ อ สร้ า งและ - ปั จจุบน
ั โครงการได้ทาการปูพ้ืนด้วยคอนกรี ตเรี ยบร้อยแล้ว
รถยนต์ทุกคันที่ออกจากพื้นที่โครงการต้องล้างล้อรถ เพื่อทา จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว
ความสะอาดไม่ให้มีดินติดล้อรถไปร่ วงหล่นบนถนน
- กรณี ถนนสาธารณะชารุ ดเนื่ องจากการขนส่ งโครงการ จะ - โครงการจะปฏิ บตั ิ ตามมาตรการที่ กาหนดทัน ที หากถนน
ประสานสานักงานเขตวัฒนาเข้าปรับปรุ งผิวจราจรให้อยูใ่ น สาธารณะชารุ ดเนื่องจากการขนส่งของโครงการ
สภาพใช้งานได้ดีเสมอ
3.3 การใช้น้ า
- จัดให้มีถงั สารองน้ าใช้อย่างเพียงพอ
- โครงการจัดให้มีถงั สารองน้ าใช้อย่างเพียง
-

รณรงค์ให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด
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- โครงการกาชับให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด พร้อมจัดทา
ป้ ายรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดไว้บริ เวณพื้นที่โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 19

-

- ดังภาพที่ 43

-

-

-

- ดังภาพที่ 11

-

- ดังภาพที่ 20

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.4 การจัด การน้ าเสี ยและสิ่ ง
ปฏิกลู

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

-

ตรวจสอบการรั่วซึมหรื อชารุ ดของท่อน้ าประปาหรื อก๊อกน้ า - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบประปาของโครงการ
ตลอดระยะเวลาก่ อ สร้ า ง ในกรณี ที่ พ บการรั่ ว ซึ ม ให้ รี บ เป็ นประจา หากพบว่ามีปัญหาจะจัดให้มีการซ่อมแซมทันที
ดาเนินการซ่อมแซม

-

จัดให้มีห้องน้ าห้องส้วมชาย-หญิง ที่ถูกหลักสุ ขาภิบาลและ - โครงการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ าห้ อ งส้ ว มที่ สะอาดถู ก หลั ก
เพียงพอกับจานวนคนงานก่อสร้าง (จานวนไม่น้อยกว่า 20 สุขาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีถงั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป เพื่อทา
คน/ห้ อ ง) และน้ าโสโครกและน้ าล้างท าความสะอาดจะ การบาบัดน้ าโสโครกและน้ าล้างทาความสะอาดก่อนระบาย
รวบรวมเข้าสู่ ถงั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปขนาดความสามารถ ออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริ มซอยสุขมุ วิท 13
ไม่น้อยกว่า 23 ลบ.ม./วัน ก่ อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ า
สาธารณะริ มซอยสุขมุ วิท 13
จัดให้มี ผูร้ ั บ ผิด ชอบดู แ ลรั กษาความสะอาดห้องส้วมเป็ น - โครงการจัดให้มีคนงานดู แลรั กษาความสะอาดห้อ งส้วม
ประจาทุกวัน
เป็ นประจาทุ กวัน โดยการจัดตารางผูร้ ั บ ผิ ดชอบทาความ
สะอาดห้องส้วมในแต่ละวัน
ดู แล รั ก ษ าให้ ระบ บ บ าบั ด น้ าเสี ยท างาน ได้ อ ย่ า งมี - โครงการจะดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
ให้มาสูบตะกอนสิ่ งปฏิกลู ออกเมื่อเต็ม

-

-
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ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังเอกสารแนบที่ 13

-

- ดังภาพที่ 7 และภาพ
ที่ 8

-

- ดังภาพที่ 21 และ
ภาพที่ 33

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
และคุณค่ าต่ างๆ
3.5 การระบายและป้ องกันน้ า - ในระยะแรกของการก่อสร้างจะมีคูระบายน้ าพร้อมบ่ อพัก - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ท่วม
ชั่ ว คราว หลัง จากนั้ นจะใช้ ร ะบบระบายน้ าถาวรของ
โครงการ ซึ่งเป็ น คสล.และบ่อหน่วงน้ า เพื่อป้ องกันน้ าท่วม
- จัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลรักษาและขุดลอกระบบระบายน้ า - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
และบ่อพักอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย
- จัดให้มีถงั ขยะที่ มีฝาปิ ดมิดชิ ดขนาด 200 ลิ ตร จุ ดละ 2 ถัง - โครงการจัดให้มีถงั ขยะและถุงรองรับขยะบริ เวณรอบพื้นที่
(ถังขยะเปี ยก ถังขยะแห้ง) วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริ เวณที่ โครงการ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาเก็บขนเพื่อนาไปกาจัด
ทาการก่อสร้าง
- โครงการจัดให้มีถงั ขยะและถุงรองรับขยะบริ เวณรอบพื้นที่
- ห้ามเก็บกองหรื อทิ้งขยะภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ และจัด ให้มี ที่ พ ักมู ล ฝอยบริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการ
พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเก็บขน
เพื่อนาไปกาจัด

46 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 22

-

-

-

- ดังภาพที่ 23 และ
เอกสารแนบที่ 17

-

- ดังภาพที่ 23 และ
เอกสารแนบที่ 17

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย
- จัดให้มีถงั ขยะที่ มีฝาปิ ดมิดชิ ดขนาด 200 ลิ ตร จุ ดละ 2 ถัง
(ถังขยะเปี ยก ถังขยะแห้ง) วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริ เวณที่
ทาการก่อสร้าง
- ห้ามเก็บกองหรื อทิ้งขยะภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
-

โครงการจัดให้มีถงั ขยะและถุงรองรับขยะบริ เวณรอบพื้นที่
โครงการ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาเก็บขนเพื่อนาไปกาจัด

โครงการจัดให้มีถงั ขยะและถุงรองรับขยะบริ เวณรอบพื้นที่
โครงการ และจัด ให้มี ที่ พ ักมู ล ฝอยบริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการ
พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเก็บขน
เพื่อนาไปกาจัด
- ขยะจากกิ จกรรมการก่อสร้าง ส่ วนที่ สามารถนากลับมาใช้ - โครงการจัด ให้ มี ก ารแยกขยะจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
ประโยชน์ได้อี ก ให้ท าการคัดแยกและน ากลับ ไปใช้ใหม่ รวมถึงประเภทของขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงาน
เพื่อช่ วยลดปริ มาณขยะที่ ตอ้ งกาจัด ส่ วนขยะที่ ไม่สามารถ
นากลับไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บกองรวมกันไว้ และเก็บขน
ไปกาจัดตามความเหมาะสมเมื่อมีปริ มาณมากพอ
- ประสานงานให้รถเก็บขยะของสานักงานเขตวัฒนาเข้ามา - โครงการดาเนินการประสานงานให้รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บ
เก็ บ ขยะ เพื่ อ ไปก าจัด เป็ นประจ าสม่ าเสมอและจัด ให้ มี ขยะ เพื่อไปกาจัดเป็ นประจา
คนงานคอยอานวยความสะดวกแก่รถเก็บขยะ

47 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 23 และ
เอกสารแนบที่ 17

-

- ดังภาพที่ 23 และ
เอกสารแนบที่ 17

-

- ดังภาพที่ 24 และ
ภาพที่ 35

-

- ดังเอกสารแนบที่
17

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การจั ด การขยะมู ล ฝอย
(ต่อ)
3.7 การใช้ไฟฟ้ าและอนุ รักษ์
พลังงาน

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะเป็ นประจา ซึ่ งกรณี ไม่ - ปั จ จุ บัน ถังขยะภายในโครงการมี จานวนเพี ยงพอสาหรั บ
เพียงพอต้องจัดหาเพิ่มเติม
ความต้อ งการของคนงาน หากในกรณี ที่ ไ ม่ เพี ยงพอทาง
โครงการจะจัดหาเพิ่มเติม
รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
- โครงการกาชับให้คนงานใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด พร้อมทั้ง
จัดทาป้ ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดไว้ในบริ เวณ
พื้นที่โครงการ
ตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็ นประจาและคอยดูแลให้อยูใ่ น - โครงการจัดให้มีการดูแลตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยูใ่ น
สภาพดีตลอดเวลา
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้มีความ - โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมการเชื่อมต่อสายไฟ
ปลอดภัย และจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการจัดเก็บสารไวไฟที่ ให้มีความปลอดภัย และจัดให้มีพ้ื น ที่ เก็บวัตถุ ไวไฟอย่าง
ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อป้ องกันอัคคีภยั
เป็ นสัดส่วน

48 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

-

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 23

- ดังภาพที่ 26

- ดังภาพที่ 37

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4. คุณค่ าต่ อคุณภาพชีวติ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม - ควบคุมดูแลให้ผูร้ ับเหมาปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบในฝุ่ นละออง เสี ยง การสั่น สะเทื อน การ
คมนาคมขนส่ ง การใช้น้ า การระบายน้ าและป้ องกันน้ าท่วม
การจัดการน้ าเสี ย การจัดการขยะมูลฝอย อาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย และทัศนียภาพ
- จัดจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัยที่ มีความน่ าเชื่อถือเป็ นที่
ยอมรั บ ในการให้ บ ริ ก ารดู แ ลรั ก ษาความปลอดภัย ของ
โครงการ

-

โครงการควบคุ ม ดู แ ลให้ ผูร้ ั บ เหมาปฏิ บัติ ต ามาตรการที่
กาหนดอย่างเคร่ งครัด

-

จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติของคนงาน
ก่อสร้างอย่างเคร่ งครัดและห้ามคนงานรุ กล้ าเข้าไปในพื้นที่
ข้างเคียงโดยเด็ดขาด

-

โครงการได้จดั จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริ ษทั
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เจ.โอ.เอ็ม. ไทยการ์ ด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ มี
ความน่ าเชื่ อ ถื อ เป็ นที่ ย อมรั บ ในการให้ บ ริ ก ารดู แ ลรั ก ษา
ความปลอดภัย
โครงการจัด ให้มี หั วหน้าคนงานดู แลความประพฤติ ข อง
คนงานอย่างเคร่ งครั ดพร้ อมทั้งจัดให้มีกฎระเบี ยบในการ
ทางานและระเบียบข้อบังคับบ้านพักคนงานไว้ให้คนงานได้
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

-

49 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
-

-

- ดั ง ภ าพ ที่ 3 แ ล ะ
เอกสารแนบที่ 14

ดังภาพที่ 5, เอกสาร
แนบที่ 5 และเอกสาร
แนบที่ 15

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 3 และ
เอกสารแนบที่ 18

จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รปภ.ประจ าที่ ป ระตู เ ข้ า -ออก และ
ก าหนดให้ บุ ค คลที่ เข้ า -ออกโครงการต้ อ งแสดงบั ต ร
ประจาตัว และจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการของ
บุคคลภายนอก
ก าหนดให้ ผู ้รั บ เหมาต้อ งท าประกัน ภัย ในช่ ว งก่ อ สร้ า ง
สาหรับชดเชยความเสี ยหายต่อร่ างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน
ของผูท้ ี่อยูข่ า้ งเคียงพื้นที่โครงการ

-

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจาพื้นที่โครงการ เพื่อ
ควบคุมบุคคลที่ เข้า-ออกโครงการ โดยต้องมีการแลกบัตร
ประจาตัวทุกครั้งเมื่อเข้า-ออกโครงการ

-

-

โครงการจัดให้มีการทาประกันภัยในช่ วงก่อสร้าง และจัด
ให้มีมาตรการชดเชยความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง
ของโครงการ

-

-

ในกรณี ที่อ าคารในบริ เวณข้างเคี ยง เกิ ดการช ารุ ดเสี ยหาย
จากการก่อสร้างของโครงการ ผูร้ ับเหมา/เจ้าของโครงการ
ต้อ งจั ด ให้ มี ก ารเจรจาตกลงการซ่ อ มแซมหรื อชดเชย
ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น โดยไม่ชกั ช้า
ติดตั้งตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

-

เมื่ออาคารในบริ เวณข้างเคียง เกิดชารุ ดเสี ยหายจากกิจกรรม
การก่ อ สร้ า งของโครงการ ทางโครงการจะด าเนิ น การ
ซ่อมแซมและชดเชยค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นทันที

-

-

-

โครงการจัดให้มีตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
เข้าพบปะกับผูอ้ าศัยข้างเคียง พร้อมทั้งจัดทาแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศัย ข้างเคี ย งถึ ง ผลกระทบจากการ
ก่ อ สร้ า ง หากตรวจสอบว่ า ผลกระทบเกิ ด ขึ้ นจากการ
ก่อสร้าง โครงการจะดาเนินการแก้ไขทันที

-
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- ดังภาพที่ 34 และ
เอกสารแนบที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อน
(ต่อ)
บ้ า นให้ ข่ า วสารโครงการ รั บ ฟั ง ปั ญหาเดื อ ดร้ อ น และ
ดาเนินการแก้ไขโดยเร็ วตลอดระยะการก่อสร้าง

-

-

-

กาหนดให้ผูร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ างต้อ งจัด ให้มี ที่ พ ัก คนงานไว้
ภายนอกพื้นที่ ก่อสร้างที่ มีการจัดการระบบสุ ขาภิบาลที่ ถูก
สุขลักษณะ โดยต้องมีลกั ษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรื อไม่ต่า
กว่าที่ ก าหนดในแนวทางในการจัด สวัส ดิ ก ารที่ พ ัก อาศัย
ชัว่ คราวของลูกจ้างในกิ จการก่ อสร้างของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย
จัดให้มีการติดประกาศกฎระเบียบรวมทั้งบทลงโทษต่างๆ
ภ า ย ใ น พื้ น ที่ ที่ พั ก ค น ง า น เช่ น เข ต ป ล อ ด
ยาเสพติด การดื่ มสุ รา การทะเลาะวิวาท การส่ งเสี ยงดังใน
ยามวิ ก าล การทิ้ ง ขยะมู ล ฝอย การจ ากั ด ความเร็ ว ของ
ยานพาหนะ เป็ นต้น
จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของที่ พ ัก และความประพฤติ ข องคนงานก่ อ สร้ างอย่า ง
เข้มงวด
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ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
-

-

โครงการจัด ให้ มี เจ้า หน้าที่ เข้าพบปะกับ ผูอ้ าศัยข้างเคี ย ง
พร้ อ มทั้ งจัด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศั ย
ข้างเคี ยงถึ งผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง หากตรวจสอบว่า
ผลกระทบเกิ ดขึ้นจากการก่ อสร้าง โครงการจะดาเนิ นการ
แก้ไขทันที
โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานอยูภ่ ายนอกพื้นที่ ก่อสร้าง
และมีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังเอกสารแนบที่ 2

-

- ดังภาพที่ 38

-

โครงการได้อ อกกฎระเบี ยบข้อ บัง คับ รวมทั้งบทลงโทษ
ภายในบ้านพักคนงาน

-

- ดังเอกสารแนบที่ 15

-

โครงการได้อ อกกฎระเบี ยบข้อ บัง คับ รวมทั้งบทลงโทษ
ภายในบ้านพักคนงาน

-

- ดังเอกสารแนบที่ 15

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
- ติ ด ป้ ายประกาศหน้าโครงการ ระบุ รายละเอี ยดโครงการ
ปลอดภัย
ระยะเวลาและขั้น ตอนการก่ อ สร้ า งผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
มาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
ชื่ อ และหมายเลขโทรศัพ ท์ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหรื อ สถานที่ ซ่ ึ ง
สามารถติดต่อและร้องเรี ยนได้
- ติดตั้งแผงรั บวัสดุ ตกหล่นตลอดแนวด้านนอกผนังอาคาร
และต้องดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดีอยูต่ ลอดเวลา

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
-

โครงการได้ติดป้ ายรายละเอี ยดโครงการบริ เวณด้านหน้า
โครงการ
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ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

โครงการได้ติดป้ ายแนะนาการทางานและป้ ายเตือนบริ เวณ
พื้ น ที่ โ ครงการ พร้ อ มจัด ท าคู่ มื อ การท างานเพื่ อ ความ
ปลอดภัยสาหรับคนงาน

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 6

- ติ ด ตั้ ง ต า ข่ า ย - ดังภาพที่ 44
ร อ งรั บ วั ส ดุ ต ก
หล่น
- ตรวจสอบสภาพเครื่ องจักรอย่างสม่าเสมอ เพื่อความพร้อม - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่ องจักรให้อยู่ในสภาพ
- ดังเอกสารแนบที่ 1
ในการใช้งานและป้ องกันอุบตั ิเหตุ
สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
- ติ ด ป้ ายแนะน าการท างานและป้ ายเตื อ น เพื่ อ ให้ ค นงาน
ก่อสร้างปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็ น
คนควบคุมดูแล

-

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

- ดังภาพที่ 30 และ
เอกสารแนบที่ 6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
- การกระท าที่ อ าจเป็ นอัน ตรายให้ วิ ศ วกรเป็ นผู ้พิ จ ารณา ปลอดภัย (ต่อ)
ตัดสิ นใจก่อนดาเนินการ
- จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุใน การก่อสร้างในรู ปแบบของรายงานความปลอดภัยประจาวัน
ประจาสัปดาห์ และประจาเดือน
- จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดู แลความเรี ยบร้ อ ยการใช้สาร ไวไฟและการเชื่ อมต่อสายไฟฟ้ า รวมทั้งการใช้ไฟฟ้ าของ
คนงานก่อสร้าง
- จัดให้มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือตามจุดต่างๆ บริ เวณหน้างาน -

53 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
โครงการจัด ให้ มี วิศ วกรเป็ นผู ้ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า งของ
โครงการ
โครงการได้ จั ด ท าป้ ายสถิ ติ ค วามปลอดภัย ติ ด บริ เวณ
ด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการสนทนาเรื่ องความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
โครงการจัดให้มี หัวหน้าคนงานดูแลการใช้สารไวไฟและ
การใช้ไ ฟฟ้ าของคนงานก่ อ สร้ า ง พร้ อ มทั้งจัด ให้ มี พ้ื น ที่
จัดเก็บสารไวไฟอย่างเป็ นสัดส่วน
โครงการจัดให้มีถงั ดับเพลิงเคมีตามจุดต่างๆ บริ เวณพื้นที่
โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

- ดังภาพที่ 27 และ
เอกสารแนบที่ 10

-

- ดังภาพที่ 37

-

- ดังภาพที่ 29 และ
เอกสารแนบที่ 12

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

จัด ให้ มี ม าตรการบริ หารงานด้า นชี ว อนามัย และความ
ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโครงการ

-

-

ติ ด ป้ ายแนะน าการท างานและป้ ายเตื อ น เพื่ อ ให้ ค นงาน
ก่อสร้างปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็ น
คนควบคุมดูแล
ในกรณี ที่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัย
ข้างเคียง ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทาการตรวจสอบและเจรจา
ทาความตกลงกับผูเ้ สี ยหายโดยไม่ชกั ช้า

-

-

-

-

มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมและจดบันทึ กการเข้า -ออกพื้นที่
โครงการตลอด 24 ชม. ทั้งในชัว่ โมงทางานและนอกชัว่ โมง
ทางาน
จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือ
คนงานได้ทัน ท่ วงที เมื่ อประสบอุ บัติ เหตุโดยไม่ คิดมู ลค่ า
และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้
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ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข
รู ปภาพหรื อเอกสาร
โครงการจัด ให้ มี คู่ มื อ การท างานและแผนขั้น ตอนการ
- ดังเอกสารแนบที่ 6
ดาเนิ นการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน
และเอกสารแนบที่ 16
หน่วยงาน ไว้ให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
โครงการได้ติดป้ ายแนะนาการทางานและป้ ายเตือนบริ เวณ
- ดังภาพที่ 30
พื้นที่โครงการ
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

-

-

-

โครงการจัด ให้ มี เจ้า หน้าที่ เข้าพบปะกับ ผูอ้ าศัยข้างเคี ย ง
พร้ อ มทั้ งจัด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศั ย
ข้างเคี ยงถึ งผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง หากตรวจสอบว่า
ผลกระทบเกิ ดขึ้นจากการก่ อสร้าง โครงการจะดาเนิ นการ
แก้ไขทันที
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมและ
จดบันทึกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม.

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

-

- ดั ง ภ า พ ที่ 3 แ ล ะ
เอกสารแนบที่ 18

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในพื้นที่
โครงการ

-

- ดังภาพที่ 16

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)
4.3 การสาธารณสุข

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

จัดให้มีรถประจาพื้นที่ ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คัน สาหรับนา
คนเจ็บส่งโรงพยาบาลตลอดเวลาทางาน

- จัดสร้างรั้ว Metal Sheet สู งไม่น้อยกว่า 2 ม.โดยรอบพื้น ที่
ก่ อ สร้ า งพร้ อ มประตู เข้า -ออกโครงการ เพื่ อ ลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละอองออกสู่ภายนอก
- ใช้ผ า้ ใบหรื อ ตาข่ ายถี่ ก้ ัน รอบอาคารให้ มี ค วามสู ง เท่ ากับ
ความสู งอาคารขณะก่อสร้าง เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละอองและลดระดับเสี ยงสู่ ภายนอกพื้นที่ โครงการ และ
ต้องรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีตลอดการก่อสร้าง
- มีคนงานก่อสร้างทาความสะอาดภายในโครงการที่ก่อสร้าง
ทุ กวัน รวมทั้งบริ เวณทางเข้า-ออกโครงการทุ กวัน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้างโดยให้พรมน้ าก่อนกวาดทุกครั้ง

55 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
-

ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
-

- โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet ต่อด้วยผ้าใบกั้นรอบพื้นที่

-

ก่อสร้าง พร้อมทางเข้า-ออกปิ ดทึ บตลอดเวลา ยกเว้นเมื่อมี
รถเข้า-ออกโครงการ
- โครงการจัด ให้ มี ผ า้ ใบกั้น รอบอาคาร เพื่ อ ช่ วยลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละอองและลดระดับเสี ยงสู่ ภายนอก พื้นที่
โครงการ

- ดังภาพที่ 1 และ
ภาพที่ 2

-

- ดังภาพที่ 4

-

- ดังภาพที่ 12, ภาพที่
13 และภาพที่ 14

- โครงการจัด ให้ มี ค นงานท าความสะอาดทั้ง ภายในพื้ น ที่
โครงการและทางเข้า-ออก โดยให้พรมน้ าก่อนทาความสะอาด
ทุกวัน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)

กาหนดให้รถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะต้อง - โครงการก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก ทุ ก คัน ที่ เข้า -ออกพื้ น ที่
มี ก ารคลุ ม กระบะด้ว ยผ้าใบป้ อ งกัน การหกหล่ น และฟุ้ ง โครงการต้องปิ ดคลุม กระบะ เพื่ อ ป้ อ งกัน การฟุ้งกระจาย
กระจายของเศษวัสดุก่อสร้าง
ของฝุ่ นและการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
พรมน้ าผิว ดิ น ที่ ไม่ มี สิ่ งปกคลุม และกองวัส ดุ ก่ อสร้ างบน - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
พื้นที่ โครงการ เพื่อให้ช้ื นเป็ นประจา โดยมีความถี่ ในการ
พรมน้ าตามความเหมาะสมของสภาพอากาศกล่าวคือ พรม
น้ าเมื่อผิวดินแห้ง
จัด ให้มีการคลุม วัสดุ ก่อสร้ างจาพวกดิ น หิ น และทราย ที่ - ปฏิ บัติตามมาตรการที่ กาหนด หากมี การกองวัสดุ ก่อสร้าง
เก็บกองบนพื้นที่ โครงการ เพื่อป้ องกันการฟุ้งกระจายของ จาพวกดิน หิ น และทราย บนพื้น
ฝุ่ นละออง

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 19

-

-

-

-

ไม่ติดเครื่ องยนต์ของเครื่ องจักรและยานพาหนะทิง้ ไว้ขณะที่ - โครงการกาชับให้คนงานไม่ติดเครื่ องยนต์ เครื่ อจักร และ
ไม่ได้ปฏิบตั ิงาน
ยานพาหนะทิ้งไว้ขณะไม่ใช้งาน พร้อมจัดทาป้ ายรณรงค์ไม่
ติดเครื่ องยนต์ไว้บริ เวณพื้นที่โครงการ

-

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

-
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ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

- ดังภาพที่ 31

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)
- ดูแลสภาพเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรในงานก่อสร้างให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากท่อไอ
เสี ย
- มีร้ ัว Metal Sheet ชัว่ คราวสู งไม่นอ้ ยกว่า 2 ม. ตลอดแนวเขต
พื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ ลดระดับ เสี ย งออกสู่ ภ ายนอกพื้ น ที่
โครงการ
- ใช้ผ า้ ใบหรื อ ตาข่ ายถี่ ก้ ัน รอบอาคารให้ มี ค วามสู งเท่ ากับ
ความสู ง อาคารขณะรื้ อถอน เพื่ อ ช่ ว ยลดลดระดับ เสี ย ง
สู่ภายนอกพื้นที่โครงการ
- กิ จกรรมการรื้ อ ถอนอาคารให้ ดาเนิ น การระหว่าง 08.0017.00 น. และหลีกเลี่ยงการทางานล่วงเวลา
- ใช้น้ ามัน หล่ อ ลื่ น ช่ วยลดการเสี ย ดสี ระหว่างชิ้ น ส่ ว นของ
เครื่ องจักร
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ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรให้

-

อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
- โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet ต่อด้วยผ้าใบกั้นรอบพื้นที่

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังเอกสารแนบที่ 1
และเอกสารแนบที่ 8

-

- ดังภาพที่ 1 และ
ภาพที่ 2

- โครงการจัด ให้ มี ผ า้ ใบกั้น รอบอาคาร เพื่ อ ช่ วยลดการฟุ้ ง

-

- ดังภาพที่ 4

กระจายของฝุ่ นละอองและลดระดับเสี ยงสู่ ภายนอก พื้นที่
โครงการ
- ผ่านกิจกรรมการรื้ อถอนไปแล้ว ซึ่งในช่วงงานทางโครงการ
ได้ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

-

-

ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีประตูเข้า-ออกโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)
- หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรที่มีเสี ยงดังพร้อมกัน - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
และลดจ านวนเครื่ องจัก รบริ เวณที่ ก่ อ สร้ า งใกล้อ าคาร
ข้างเคียง
 กรณี ใช้อุปกรณ์ เครื่ องจักรที่ ตอ
้ งมีการตอกที่ ก่อให้เกิดเสี ยง - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ดัง ต้องหาวัสดุ เช่น กระสอบป่ าน หรื ออื่นๆ มารองรับ เพื่อ
ลดระดับเสี ยง
- ดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก ร และอุ ป กรณ์ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่ องมือและเครื่ องจักรให้
ก่อสร้างเป็ นประจาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
งานได้ดี
- จัดหาอุปกรณ์ ลดเสี ยง เช่น ปลัก๊ ลดเสี ยง (Ear Plug) หรื อที่ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสาหรับ
ครอบหู (Ear Muffs) ให้ กับ คนงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านบริ เวณ คนงานอย่างเพียงพอกับความต้องการ และกาชับให้คนงาน
ใกล้เคียงพื้นที่ที่มีเสี ยงดัง หรื อคนงานที่ทางานกับเครื่ องจักร สวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายขณะอยู่ในพื้นที่ โครงการ
อุปกรณ์ที่มีเสี ยงดัง
อย่างเคร่ งครัด

58 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
-

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 1

-

- ดังภาพที่ 28, ภาพที่
36, ภาพที่ 46 และ
เอกสารแนบที่ 17

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)
ด้านสุ ขาภิบาล (การจัดการน้ าเสี ย ขยะมูลฝอย และการจัดการ
บ้านพักอาศัยคนงาน)

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

*การจัดการน้ าเสี ย
- จัดให้มีห้องน้ าห้องส้วมชาย-หญิง ที่ ถูกหลักสุ ขาภิบาล - โครงการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ าห้ อ งส้ ว มที่ สะอาดถู ก หลั ก
และเพียงพอกับจานวนคนงานก่อสร้าง (จานวนไม่น้อย สุขาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีถงั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป เพื่อทา
กว่า 20 คน/ห้อง) และน้ าโสโครกและน้ าล้างทาความ การบาบัดน้ าโสโครกและน้ าล้างทาความสะอาดก่อนระบาย
สะอาดจะรวบรวมเข้าสู่ ถงั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปขนาด ออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริ มซอยสุขมุ วิท 13
ความสามารถไม่นอ้ ยกว่า 23 ลบ.ม./วัน ก่อนระบายออก
สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริ มซอยสุขมุ วิท 13 ตามลาดับ
- จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมเป็ น - โครงการจัด ให้ มีค นงานดู แ ลรั กษาความสะอาดห้ อ งส้ วม
ประจาทุกวัน
เป็ นประจาทุ กวัน โดยการจัดตารางผูร้ ับ ผิ ดชอบทาความ
สะอาดห้องส้วมในแต่ละวัน
- ดู แ ลรั ก ษาให้ ร ะบบบ าบั ด น้ าเสี ยท างานได้ อ ย่ า งมี - โครงการจะดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
ให้มาสูบตะกอนสิ่ งปฏิกลู ออกเมื่อเต็ม

59 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 7 และ
ภาพที่ 8

-

- ดังภาพที่ 21 และ
ภาพที่ 33

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)
* การจัดการขยะมูลฝอย
-

-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

จัดให้มีถงั ขยะที่ มีฝาปิ ดมิดชิ ดขนาด 200 ลิตร จุ ดละ 2 - โครงการจัดให้มีถงั ขยะและถุงรองรับขยะบริ เวณรอบพื้นที่
ถัง (ถังขยะเปี ยก ถังขยะแห้ง) วางไว้ต ามจุ ดต่ างๆ ใน โครงการ
บริ เวณที่ทาการก่อสร้าง
ประสานงานให้รถเก็บขยะของสานักงานเขตวัฒนาเข้า - โครงการดาเนินการประสานงานให้รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บ
มาเก็บขยะ เพื่อกาจัดเป็ นประจาสม่าเสมอและจัดอานวย ขยะ เพื่อไปกาจัดเป็ นประจา
ความสะดวกแก่รถเก็บขยะ
ทาความสะอาดถังขยะทุกครั้งหลังการเก็บขนขยะ เพื่อ - โครงการจัดให้มีคนงานทาความสะอาดถังขยะทุกครั้งหลัง
ไม่ให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็ นพาหนะนาโรคและ การเก็บขน
เชื้อโรค
ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะเป็ นประจา ซึ่ งกรณี - ปั จ จุ บัน ถังขยะภายในโครงการมี จานวนเพี ยงพอสาหรั บ
ไม่เพียงพอต้องจัดหาเพิ่มเติม
ความต้อ งการของคนงาน หากในกรณี ที่ ไ ม่ เพี ยงพอทาง
โครงการจะจัดหาเพิม่ เติม

60 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 23

-

- ดังเอกสารแนบที่ 17

-

- ดังภาพที่ 25

-

- ดังภาพที่ 23

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)
* การจัดการบ้านพักคนงานก่อสร้าง
- กาหนดให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พกั คนงานไว้
ภายนอกพื้นที่ ก่อสร้างที่ มีการจัดการระบบสุ ขาภิบาลที่
ถูกสุ ขลักษณะ โดยต้องมี ลกั ษณะ/คุ ณ สมบัติเที ยบเท่ า
หรื อไม่ ต่ า กว่ า ที่ ก าหนดในแนวทางในการจัด การ
สวัส ดิ ก ารที่ พ ัก อาศั ย ชั่ ว คราวของลู ก จ้า งในกิ จ การ
ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
การจัดการบ้านพักคนงานก่อสร้าง
- สาหรั บ บ้านพักคนงานก่ อสร้ างชั่วคราวที่ อ ยู่ภายนอก
พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง หลัง การก่ อ สร้ า งโครงการแล้ว เสร็ จ
ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า งด าเนิ น การรื้ อถอนอาคาร รวมทั้ ง
ระบบสุ ขาภิบาลในพื้นที่ท้ งั หมดโดยเก็บกวาด ทาความ
สะอาดพื้นที่ และปรับระดับพื้นที่ บริ เวณดังกล่าวให้อยู่
ในสภาพเรี ยบร้ อ ยดังเดิ ม รวมทั้งฉี ดพ่น ยาฆ่ าเชื้ อ โรค
และแมลงที่เป็ นพาหะนาโรค

61 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่ภายนอกพื้นที่ ก่อสร้าง
และมีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ

-

-

เมื่อดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จ โครงการจะดาเนิ นการรื้ อ
ถอนบ้านพักคนงานและระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทนั ที

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 38

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

กาชับ ให้ค นขับรถบรรทุ กที่ ขนวัส ดุ ก่อสร้ างและอุป กรณ์ - โครงการกาชับให้คนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เข้า-ออกสู่
ต่างๆ เข้า-ออกสู่ พ้ื นที่ โครงการใช้ความเร็ วไม่เกิ นเกิ น 30 พื้ น ที่ โ ครงการใช้ค วามเร็ ว ไม่ เกิ น 30 กม./ชม. และไม่
กม. /ชม. ในเขตชุมชนข้างเคียงโครงการ และไม่บรรทุกเกิน บรรทุกเกินที่กฎหมายกาหนด
อัตราบรรทุกที่กฎหมายกาหนด (16 ตัน สาหรับรถบรรทุก 6
ล้อ และ 26 ตัน สาหรับรถบรรทุก 10 ล้อ)
คลุมกระบะรถบรรทุ กด้วยผ้าใบให้มิดชิ ด ป้ องกันการหก - โครงการก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก ทุ ก คัน ที่ เข้า -ออกพื้ น ที่
หล่นของเศษวัสดุบนเส้นทางขนส่ง
โครงการต้องปิ ดคลุม กระบะ เพื่ อ ป้ อ งกัน การฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นและการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
จัด ให้ มี จุ ด ล้างล้อ รถ และรถยนต์ทุ ก คัน ที่ อ อกจากพื้ น ที่ - ปั จจุบนั โครงการได้ทาการปูพ้ืนด้วยคอนกรี ตเรี ยบร้อยแล้ว
โครงการต้องล้างล้อรถ เพื่อทาความสะอาดไม่ให้มีดินติ ด จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว
ล้อรถไปหกหล่นบนถนน
การขนส่ งวัส ดุ ก่อสร้ างของโครงการให้กระทาด้วยความ - โครงการจัดให้มีคนงานรับผิดชอบทาความสะอาดบริ เวณ
ระมัดระวังไม่ให้มีเศษวัสดุตกหล่นบนเส้นทางขนส่ ง ถ้ามี ถนนสาธารณะทันที หากมีกรณี ที่เศษวัสดุตกหล่น
ดิ น หรื อ ทรายตกหล่ น บนถนนนอกพื้ น ที่ โครงการให้ ส่ ง
คนงานไปทาความสะอาดโดยไม่ชกั ช้า

62 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 15

-

- ดังภาพที่ 19

-

- ดังภาพที่ 43

-

- ดังภาพที่ 13

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

ตรวจสอบสภาพเครื่ องจักรอย่างสม่าเสมอ เพื่อความพร้อม - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่ องจักรให้อยู่ในสภาพ
ในการใช้งานและป้ องกันอุบตั ิเหตุ
สมบูรณ์อยูเ่ สมอ

- ติ ด ป้ ายแนะน าการท างานและป้ ายเตื อ น เพื่ อ ให้ ค นงาน
ก่อสร้างปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหวั หน้าคนงานเป็ น
คนควบคุมดูแล
- จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุ
ในการก่ อ สร้ างในรู ป แบบของรายงานความปลอดภัย
ประจาวัน ประจาสัปดาห์ และประจาเดือน
- จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดู แลความเรี ยบร้อยการใช้สาร
ไวไฟและการเชื่อมต่อสายไฟฟ้ า รวมทั้งการใช้ไฟฟ้ าของ
คนงานก่อสร้าง
-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังเอกสารแนบที่ 1

-

โครงการได้ติดป้ ายแนะนาการทางานและป้ ายเตือนบริ เวณ
พื้นที่โครงการ

-

- ดังภาพที่ 30

-

โครงการได้ จั ด ท าป้ ายสถิ ติ ค วามปลอดภัย ติ ด บริ เวณ
ด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการสนทนาเรื่ องความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลการใช้สารไวไฟและ
การใช้ไ ฟฟ้ าของคนงานก่ อ สร้ า ง พร้ อ มทั้งจัด ให้ มี พ้ื น ที่
จัดเก็บสารไวไฟอย่างเป็ นสัดส่วน

-

- ดังภาพที่ 27 และ
เอกสารแนบที่ 10

-

- ดังภาพที่ 37

จัดให้มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือตามจุดต่างๆ บริ เวณหน้างาน - โครงการจัดให้มีถงั ดับเพลิงเคมีตามจุดต่างๆ บริ เวณพื้นที่
โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

-

- ดังภาพที่ 29 และ
เอกสารแนบที่ 12

63 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

-

จัด ให้ มี ม าตรการบริ ห ารงานด้านชี วอนามัย และความ
ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโครงการ

-

-

ในกรณี ที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัย
ข้างเคียง ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทาการตรวจสอบและเจรจา
ทาความตกลงกับผูเ้ สี ยหายโดยไม่ชกั ช้า

-

-

มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมและจดบันทึกการเข้า -ออกพื้นที่
โครงการตลอด 24 ชม. ทั้ง ในชั่ว โมงท างานและนอก
ชัว่ โมงทางาน
จั ด ให้ มี เ วชภั ณ ฑ์ ใ นการปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น เพื่ อ
ช่วยเหลือคนงานได้ทนั ท่วงทีเมื่อประสบอุบตั ิเหตุโดยไม่
คิดมูลค่า และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่
อยูใ่ กล้

-

-
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-

โครงการจัด ให้ มี คู่ มื อ การท างานและแผนขั้น ตอนการ
ดาเนิ นการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน
หน่วยงาน ไว้ให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
โครงการจัด ให้ มี เจ้า หน้าที่ เข้าพบปะกับ ผูอ้ าศัยข้างเคี ย ง
พร้ อ มทั้ งจัด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศั ย
ข้างเคี ยงถึ งผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง หากตรวจสอบว่า
ผลกระทบเกิ ดขึ้นจากการก่ อสร้าง โครงการจะดาเนิ นการ
แก้ไขทันที
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมและจดบันทึกการ
เข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม.
โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในพื้นที่
โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังเอกสารแนบที่ 6
และเอกสารแนบที่ 16

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

-

- ดั ง ภ าพ ที่ 3 แ ล ะ
เอกสารแนบที่ 18

-

- ดังภาพที่ 16

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)

-

จัดให้มีรถประจาพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คัน สาหรับนา
คนเจ็บส่งโรงพยาบาลตลอดเวลาทางาน

-

ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
-

-

จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดู แลความเรี ยบร้อยการใช้สาร
ไวไฟและการเชื่ อมต่อสายไฟฟ้ า รวมทั้งการใช้ไฟฟ้ าของ
คนงานก่อสร้าง

-

โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลการใช้สารไวไฟและ
การใช้ไ ฟฟ้ าของคนงานก่ อ สร้ า ง พร้ อ มทั้งจัด ให้ มี พ้ื น ที่
จัดเก็บสารไวไฟอย่างเป็ นสัดส่วน

-

- ดังภาพที่ 37

-

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อน
บ้ า นให้ ข่ า วสารโครงการ รั บ ฟั ง ปั ญหาเดื อ ดร้ อ น และ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาโดยเร็ วตลอดระยะการก่อสร้าง

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

-

ติ ด ป้ ายประกาศหน้าโครงการ ระบุ รายละเอี ยดโครงการ
ระยะเวลาและขั้น ตอนการก่ อ สร้ า งผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
มาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
ชื่ อ และหมายเลขโทรศัพ ท์ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหรื อ สถานที่ ซ่ ึ ง
สามารถติดต่อและร้องเรี ยนได้

-

โครงการจัด ให้ มี เจ้า หน้าที่ เข้าพบปะกับ ผูอ้ าศัยข้างเคี ย ง
พร้ อ มทั้ งจัด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศั ย
ข้างเคี ยงถึ งผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง หากตรวจสอบว่า
ผลกระทบเกิ ดขึ้นจากการก่ อสร้าง โครงการจะดาเนิ นการ
แก้ไขทันที
โครงการได้ติดป้ ายรายละเอียดโครงการ บริ เวณด้านหน้า
โครงการ

-

- ดังภาพที่ 6

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

-

ติดตั้งตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

-

-

บริ ษ ัท รั บ เหมาจะต้อ งมี ร ายชื่ อ และรู ป ถ่ า ยพร้ อ มประวัติ
คนงานและเจ้าหน้าที่สามารถเรี ยกดูได้ตลอดเวลา
มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมและจดบันทึ กการเข้า -ออกพื้นที่
โครงการตลอด 24 ชม. ทั้งในชัว่ โมงทางานและนอกชัว่ โมง
ทางาน
กาหนดให้ผรู ้ ับเหมาต้องทาประกันในช่วงก่อสร้างโครงการ
สาหรับชดเชยค่าเสี ยหายต่อร่ างกาย ชีวติ และทรัพย์สินของ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง
กรณี ที่ อ าคารข้ า งเคี ย งช ารุ ดเสี ยหายจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ ผูร้ ั บ เหมา/เจ้าของโครงการจะต้อ งจัด ให้ มี การ
เจรจาตกลงการซ่อมแซมหรื อชดเชยค่าเสี ยหายโดยไม่ชกั ช้า

-

-

-

-
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-

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

โครงการจัดให้มีตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
เข้าพบปะกับผูอ้ าศัยข้างเคียง พร้อมทั้งจัดทาแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศัย ข้างเคี ย งถึ ง ผลกระทบจากการ
ก่ อ สร้ า ง หากตรวจสอบว่ า ผลกระทบเกิ ด ขึ้ นจากการ
ก่อสร้าง โครงการจะดาเนินการแก้ไขทันที
บริ ษัท ผู ้รั บ เหมามี ก ารจัด ท าบัน ทึ ก ประวัติ ค นงานและ
เจ้าหน้าที่ทุกคน
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมและจดบันทึกการ
เข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม.

-

โครงการจัดให้มีการทาประกันภัยในช่ วงก่อสร้าง และจัด
ให้มีมาตรการชดเชยความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง
ของโครงการ
โครงการจัด ให้ มี เจ้า หน้าที่ เข้าพบปะกับ ผูอ้ าศัยข้างเคี ย ง
พร้ อ มทั้ งจัด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ าศั ย
ข้างเคี ยงถึ งผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง หากตรวจสอบว่า
ผลกระทบเกิ ดขึ้นจากการก่ อสร้าง โครงการจะดาเนิ นการ
แก้ไขทันที

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 34 และ
เอกสารแนบที่ 2

-

- ดังเอกสารแนบที่ 9

-

- ดั ง ภ าพ ที่ 3 แ ล ะ
เอกสารแนบที่ 18

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 1 และ
ภาพที่ 2

จัด ท ารั้ ว Metal Sheet สู งไม่ น้ อ ยกว่า 2 ม. โดยรอบพื้ น ที่ - โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet ต่อด้วยผ้าใบกั้นรอบพื้นที่
โครงการ พร้อมประตูเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดระดับเสี ยง ก่ อสร้ าง พร้ อมทั้งจัดให้มี ป ระตู เข้า -ออกโครงการปิ ดทึ บ
ออกสู่ภายนอก
ยกเว้นขณะที่มีรถเข้า-ออกโครงการ
ติดตั้งแผงป้ องกันวัสดุ ร่วงหล่น โดยรอบอาคารที่ ก่อสร้าง - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- ติ ด ตั้ ง ต า ข่ า ย - ดังภาพที่ 44
และต้องดูแลให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา
ร อ งรั บ วั ส ดุ ต ก
หล่น
ตรวจสอบสภาพของเครื่ องจักรในการทางานอย่างสม่าเสมอ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่ องจักรให้อยู่ในสภาพ
- ดังเอกสารแนบที่ 1
เพื่ อความพร้ อมในการใช้งานและป้ องกัน ความผิด พลาด สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
หรื ออุบตั ิเหตุจากเครื่ องจักร
จัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลการเชื่อมต่อสายไฟให้มี - โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุ มการเชื่อมต่อสายไฟ
ความปลอดภัย และจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บสาร ให้มีความปลอดภัย และจัดให้มีพ้ื น ที่ เก็บวัตถุ ไวไฟอย่าง
ไวไฟที่ใช้งานการก่อสร้างเพื่อป้ องกันอัคคีภยั
เป็ นสัดส่ วน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบเครื่ องมือไฟฟ้า
อย่างสม่าเสมอ
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-

- ดังภาพที่ 37

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

-

-

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

จากัด ความเร็ ว ของยานพาหนะที่ ข นส่ งวัส ดุ ก่อ สร้ างและ - โครงการก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก ทุ ก คัน ที่ เข้า -ออกพื้ น ที่
อุ ป กรณ์ ต่ างๆ เข้า สู่ พ้ื น ที่ โ ครงการที่ 30กม./ชม. บริ เวณ โครงการต้องใช้ความเร็ วไม่เกิ น 30 กม./ชม. พร้อมทั้งปิ ด
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการและมีการคลุมกระบะรถบรรทุกเพื่อ คลุมกระบะ เพื่อป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นและการตก
ป้ องกันวัสดุตกหล่น
หล่นของวัสดุก่อสร้าง
ตรวจสุ ข ภาพของคนงานก่ อ นรั บ เข้า ท างานว่า เจ็ บ ป่ วย - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
หรื อไม่ และกรณี ตรวจพบการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อจะต้อง
ไม่รับเป็ นคนงานก่อสร้างของโครงการ
รณรงค์ส ร้ างจิ ต ส านึ ก แก่ ค นงานให้ มี พ ฤติ ก รรมในการ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่ องพฤติกรรม
รับประทานอาหารที่ ผ่านการปรุ งสุ ก การดื่ มนมที่ ผ่านการ ในการรับประทานอาหารที่ ถูกสุ ขลักษณะให้กบั คนงาน ใน
พาสเจอร์ไรซ์ การถนอมอาหารในตูเ้ ย็น การอุ่นอาหารก่อน กิ จ กรรม Morning Talk พร้ อ มทั้ งจั ด ท าป้ ายรณรงค์ ด้ า น
รับประทาน การป้ องกันอาหารจากแมลงและหนู และการ สุขอนามัยไว้ในพื้นที่โครงการ
ล้างมือด้วยสบู่หลังการขับถ่าย เป็ นต้น
มี น้ าดื่ ม ใช้ที่ ส ะอาด และมี ป ริ ม าณเพี ย งพอให้ แ ก่ ค นงาน - โครงการจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดสาหรับคนงานก่อสร้าง
ก่อสร้าง

68 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 15 และ
ภาพที่ 19

-

- ดังเอกสารแนบที่
19

-

- ดังภาพที่ 36 และ
ภาพที่ 40

-

- ดังภาพที่ 39

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

มีห้องส้วมสาหรับคนงานก่อสร้างและรวบรวมน้ าเสี ยเข้าสู่
ระบบบ าบัด น้ าเสี ย รวมถึ งการก าชับ ให้ ค นงานท าความ
สะอาดห้องส้วมเป็ นประจาทุกวัน

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

โครงการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ าห้ อ งส้ ว มที่ สะอาดถู ก หลั ก
สุขาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีถงั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป เพื่อทา
การบาบัดน้ าโสโครกและน้ าล้างทาความสะอาดก่อนระบาย
ออกสู่ ท่อระบายน้ าสาธารณะริ มซอยสุ ขุมวิท 13 พร้อมทั้ง
จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมเป็ นประจา
ทุ กวัน โดยการจัดตารางผูร้ ับผิดชอบท าความสะอาดห้อง
ส้วมในแต่ละวัน
จัด พื้ น ที่ เก็ บ กองวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งให้ เป็ นสั ด ส่ ว น - โครงการจัดให้มี Lay Out พื้นที่ กองเก็บวัสดุก่อสร้าง และ
จัด เตรี ยมภาชนะรองรั บ ขยะมูลฝอยบริ เวณพื้ น ที่ ก่ อสร้ าง Store จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็ น
และบ้านพักคนงานที่ อยู่ภายนอกพื้นที่ ก่อสร้างให้เพียงพอ ระเบียบ พร้อมทั้งจัดเตรี ยมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและที่
และกาชับให้คนงานทิ้งขยะลงในภาชนะที่จดั เตรี ยมไว้อย่าง พักขยะบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยประสานงานให้หน่วยงาน
เคร่ งครัด รวมถึงให้มีการประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นเข้า ที่ เกี่ ย วข้อ งเข้า มาจัด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยเป็ นประจ า และมี
มาจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ
บ้านพักคนงานอยูภ่ ายนอกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ

69 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 7, ภาพที่
8, ภาพที่ 21 และภาพ
ที่ 33

-

- ดังภาพที่ 10 ,ภาพที่
23, ภาพที่ 35, ภาพที่
38, เอกสารแนบที่ 4
และเอกสารแนบที่
17

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การสาธารณสุข

4.4 ทัศนียภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้น ที่ ก่อสร้ าง - โครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่
และบ้า นพัก คนงานที่ อ ยู่ภ ายนอกพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งให้ เป็ น ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเป็ นประจา
ระเบียบอยูเ่ สมอ เพื่อป้ องกันการสะสมของเชื้อโรค
- กาหนดข้อบังคับไม่ให้คนงานก่อสร้างนาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง - ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ างและบ้านพัก คนงานที่ อ ยู่ภ ายนอกพื้ น ที่
ก่ อสร้ างโดยเด็ดขาด และให้มี การดู แลและป้ องกัน ไม่ให้
สัตว์เลี้ยงจากชุมชนภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ
- จัด ท ารั้ ว Metal Sheet สู งไม่ น้อ ยกว่า 2 ม. และประตู เข้า - - โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet ต่อด้วยผ้าใบกั้นรอบพื้นที่
ออก โดยรอบพื้นที่โครงการ
ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีประตูเข้า-ออกโครงการ

-

- ดูแลและจัดระเบียบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างและจัดการเก็บกอง - โครงการจัดให้มี Lay Out พื้นที่ กองเก็บวัสดุก่อสร้าง และ
วัสดุก่อสร้างให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยอยู่เสมอ ซึ่ งนอกจาก Store จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็ น
จะเป็ นระเบียบแล้ว ยังเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการ ระเบียบ
ทางาน
- ห้ามรถบรรทุ กจอดรถและเก็บ กองวัส ดุ ก่อ สร้างบนถนน - โครงการจัด ให้ มี พ้ื น ที่ จ อดรถบรรทุ ก พื้ น ที่ ก องเก็ บ วัส ดุ
สาธารณะ
ก่ อ สร้ าง และStore จัด เก็ บ อุ ป กรณ์ ภ ายในพื้ น ที่ โครงการ
อย่างเป็ นระเบียบ

-

70 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที่ 12, ภาพที่
13 และภาพที่ 14

-

- ดั ง ภ าพ ที่ 5 แ ล ะ
เอกสารแนบที่ 15

-

ดังภาพที่ 1 และภาพ
ที่ 2

-

- ดังภาพที่ 10 , ภาพ
ที่ 35 และเอกสาร
แนบที่ 4

-

- ดังภาพที่ 10, ภาพที่
18 และภาพที่ 35

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพที่ 1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 2 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพที่ 4 ผ้าใบคลุมรอบอาคาร

ภาพที่ 4 (ต่อ) ผ้าใบคลุมรอบอาคาร

71 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพที่ 5 ป้ ายกฎระเบียบโครงการ

ภาพที่ 6 ป้ ายรายละเอียดโครงการ

ภาพที่ 7 ห้องน้ า-ห้องส้วมที่สะอาด

ภาพที่ 8 ถังบาบัดน้ าเสี ย

72 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ภาพที่ 9 ฉี ดพรมน้ าบริ เวณกองเศษวัสดุก่อสร้าง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

.

ภาพที่ 10 Store/พื้นที่จดั เก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ภาพที่ 11 น้ าใช้สารอง

73 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพที่ 12 กิจกรรมทาความสะอาดพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 13 กิจกรรมทาความสะอาดถนนสาธารณะ

ภาพที่ 14 กิจกรรมฉีดพรมน้ าก่อนกวาดทาความสะอาด

ภาพที่ 15 ป้ ายจากัดความเร็ ว

ภาพที่ 16 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ภาพที่ 17 สัญญาณไฟเตือนเขตก่อสร้าง

74 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพที่ 18 พื้นที่จอดรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง

ภาพที่ 19 กระบะรถบรรทุกปิ ดมิดชิด

ภาพที่ 20 ป้ ายรณรงค์ประหยัดน้ า

ภาพที่ 21 กิจกรรมทาความสะอาดห้องส้วม

75 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพที่ 22 ท่อระบายน้ าชัว่ คราว

ภาพที่ 23 ถังขยะ

ภาพที่ 24 การคัดแยกขยะ

ภาพที่ 25 กิจกรรมทาความสะอาดถังขยะ

ภาพที่ 26 ป้ ายรณรงค์ประหยัดไฟ

ภาพที่ 27 ป้ ายสถิติความปลอดภัย

76 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพที่ 28 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ภาพที่ 29 ถังดับเพลิง

ภาพที่ 30 ป้ ายเตือนต่างๆ

77 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ภาพที่ 31 ป้ ายรณรงค์ไม่ติดเครื่ องยนต์

ภาพที่ 32 ลิฟท์ขนส่งภายนอกอาคาร

ภาพที่ 33 ตารางเวรทาความสะอาดห้องส้วม
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ภาพที่ 35 พื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง

ภาพที่ 36 กิจกรรม Morning Talk

ภาพที่ 37 พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ

ภาพที่ 38 บ้านพักคนงาน

ภาพที่ 39 น้ าดื่มสะอาด

ภาพที่ 40 ป้ ายรณรงค์ดา้ นสุขอนามัย
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ภาพที่ 41 กล้องวงจรปิ ดบริ เวณพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 42 ทางเดินปลอดภัยบริ เวณพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 43 พื้นโครงการปูดว้ ยคอนกรี ต

ภาพที่ 44 อุปกรณ์ป้องกันวัสดุร่วงหล่น

ภาพที่ 45 วัสดุสาเร็ จรู ปที่มีการตัดแต่งมาจากโรงงาน

ภาพที่ 46 อุปกรณ์ลดการสัมผัสเสี ยง
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บทที่ 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ของบริ ษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพ
เพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) ได้ทาการสรุ ปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมก ารผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุม ชน เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1
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ตารางที่ 4.1-1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ

2. ระดับเสี ยง

3. ความสั่นสะเทือน

ดัชนีที่ตรวจวัด
- ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
- ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2)
- ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
- ปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)
- ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr)
- ระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
- ความสั่นสะเทือน
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จุดเก็บตัวอย่าง

ความถี่ของการตรวจวัด

- แนวเขตพื้นที่โค รงการ - เดือนละ 1 ครั้ง
ด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์
4 ชั้น

- แนวเขตพื้นที่โค รงการ - เดือนละ 1 ครั้ง
ด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์
4 ชั้น
- แนวเขตพื้นที่โค รงการ - เดือนละ 1 ครั้ง
ด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์
4 ชั้น

ผลการปฏิบัติตามาตรการที่กาหนด
ปฏิบัติตาม
ไม่ ปฏิบัติตาม


ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ ไข
-



-



-
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4.2

จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่วเิ คราะห์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ดาเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป ระดับเสียงโดยทัว่ ไป
ความสัน่ สะเทือน และคุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่งแสดงตาแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดาเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายการตรวจวัด /จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศโดยทั่วไป
- แนวเขตพื้นที่โค รงการด้านที่ติด
กับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น

2. ระดับเสี ยงโดยทั่วไป
-แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติด
กับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น

ดัชนีที่วิเคราะห์

วิธีการตรวจวิเคราะห์

ม.ค.

มกราคม-มิถนุ ายน 2560
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.













- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10)
- ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

- Gravimetric Method
- Gravimetric Method

- ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

- Chemiluminescence

- ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)

- UV- Fluorescence

- ปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (HC)

- Flame Ionization Detector (FID)

- ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.)
- ระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)

- Integrated Sound Level Method













- Peak Particle Velocity
- Frequency

- Vibration Meter













- Non-Dispersive Infrared

3. ความสั่ นสะเทือน
- แนวเขตพื้นที่โค รงการด้านที่ติด
กับบ้านพักอาศัย 4 ชั้น
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4.3

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
4.3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.1.1 ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพฝุ่ นละอองรวม โดยทาการเก็บตัวอย่าง
อากาศโดยใช้เครื่ องมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือก
ขนาดฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,1401,698 ลิตรต่อนาที ) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (±1 ชัว่ โมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่ นละอองที่มีขนาดอนุภาค
ตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึ งอยูบ่ นกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 เซนติเมตร ×
25.4 เซนติเมตร (8 นิ้ว ×10 นิ้ว) ซึ่งผ่านการชัง่ น้ าหนักมาแล้ว จากนั้นนามาหาปริ มาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการ
หาค่าความแตกต่างของน้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคานวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็ นหน่วยน้ าหนักต่อปริ มาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดย
ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
C
เมื่อ :

C

=
W1
W2
Vst
=

(W 2−W 1) X 1000

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
=
น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
ปริ มาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
ความเข้มข้นของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกับปริ มาตรอากาศ (Vstd)
ที่สภาวะมาตรฐาน
Vstd

4.3.1.2 ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดย
ใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละ อองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size
Selective Inlet) ชักตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละออง แล้วผ่านกระดาษกรอง
ด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ที่ความสูงของช่องชัก
ตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้ น แล้ววิเคราะห์ปริ มาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post
Weight Difference แล้วจึงคานวณปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชัว่ โมงที่สภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท)
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C
เมื่อ :

C
4.3.1.3

=
W1
W2
Vst
=

(W 2−W 1) X 1000

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
=
น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
ปริ มาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
ความเข้มข้นของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกับปริ มาตรอากาศ (Vstd)
ที่สภาวะมาตรฐาน
Vstd

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดว้ ย เครื่ องวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection
คือเครื่ องมือวัดค่าก๊า ซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืน คลื่นแสง Infrared และวัด
ปริ มาณการดูดกลืนแสงเปรี ยบเทียบกันระหว่างในขณะที่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่าง
อากาศ และในขณะที่ไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งการดูดกลืนที่ตรวจวัดได้จะถูกเปลี่ยนเป็ น
สัญญาณไฟฟ้าที่สมั พันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเครื่ องตรวจวัดต้องผ่านการ
ปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.1.4

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดว้ ย เครื่ องวัด ตาม หลักการ Chemiluminescence คือ
เครื่ องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวัดความเข้มของแสงที่ความยาวคลื่นมากกว่า
600 นาโนเมตร ซึ่งเป็ นผลมาจาก ปฏิกิ ริยาเคมีเรื องแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริ กออกไซด์ กับ
ก๊าซโอโซน แล้วเปลี่ยนเป็ นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่สภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) กลับสู่สภาวะปกติทนั ทีพร้อมกับคายพลังงานแสงโปรตอนที่สามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงได้ และ
เปลี่ยนความเข้มแสงนั้นเป็ นสัญญาณไฟฟ้าที่สมั พันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ซึ่งเครื่ องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.1.5

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดว้ ย เครื่ องวัด ตาม หลักการ UV-Fluorescence คือ
เครื่ องมือวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) ที่ความยาวคลื่น 214 นา
โนเมตรเข้าไปกระตุน้ โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เมื่อโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลับสู่สภาวะ
ปกติจะคายพลังงานแสง UV ที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตรออกมา แล้ว วัดค่า ปริ มาณแสงที่ ได้เป็ น
สัญญาณไฟฟ้าที่สมั พันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเครื่ องตรวจวัดต้องผ่านการ
ปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
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4.3.1.6

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)

เก็บตัวอย่างด้วย เครื่ องวัด โดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ
เครื่ องมือวัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการทาให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตก
ราฟี เมื่อก๊าซตัวอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลัมน์แล้ว จะถูกทาให้อยูใ่ นรู ปไอออนด้วยเปลวไฟ และวัด
ปริ มาณไอออนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซไฮโด รคาร์บอน (THC) ซึ่งเครื่ องตรวจวัด
ต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัดระดับเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่ อ้
AWA รุ่ น 5636-4 ซึ่งเป็ นมาตรระดับเสียง ที่ได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 มีความเที่ยงตรงสูง เป็ น
เครื่ อง Type 2 เหมาะสาหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะตรวจวัดจะมี Wind Screen ติดที่ Microphone
เพื่อป้องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด โดยตั้งมาตรระดับเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากสิ่งกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าที่อ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็ นค่าเฉลี่ย RMS โดยนาผลการ
ตรวจวัดที่เป็ นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชัว่ โมง (Leq 1 hr) มาคานวณหาค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr) ตามสมการ
ด้านล่าง
1

Leq 24 hr = 10 log 24

24
L1 10
I=1 10

. . . + 10L24

10

เดซิเบล (เอ)

4.3.3 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
การตรวจวัดคลื่นความสัน่ สะเทือนเป็ นค่าความเร็ ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็ น
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ (Frequency) มีหน่วยเป็ นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาที่มีการสัน่ สะเทือน เครื่ องวัด
ความ-สัน่ สะเทือน โดยใช้เครื่ องมือยีห่ อ้ Geosonic รุ่ น 3000LC หรื อ Instantel, CANADA รุ่ น Minimateplus
รายงานผลการตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื่ องวัด และแสดงผล ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปในคอมพิวเตอร์
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4.4

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560โดยดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 1 สถานี ได้แก่ แนวเขตพื้นที่
โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น พบว่า มีค่า อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กาหนดความเข้มข้นฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ไว้ไม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. ดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่
4.4-1 และภาพที่ 4.4-1
ผลการตรวจวัดเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24
ชัว่ โมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560โดยดาเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จานวน 1 สถานี ได้แก่
แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กาหนดความ
เข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปเท่ากับ 0.120 มก./ลบ.ม. ดังตาราง
ที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-2 และภาพที่ 4.4-1
ผลการตรวจวัดปริ มาณ ปริ มาณก๊า ซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือน
มกราคม- มิถุนายน 2560 โดยดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 1 สถานี ได้แก่ แนวเขตพื้นที่
โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตาม ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่ องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป โดยกาหนด
ปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วนดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่
4.4-3 และภาพที่ 4.4-1
ผลการตรวจวัด ปริ มาณ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2) ในรู ปของไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560โดยดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 1
สถานี ได้แก่ แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ได ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปโดยกาหนดปริ มาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เท่ากับ 0.170 ส่วนใน
ล้านส่วน ตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-4 และภาพที่ 4.4-1
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ผลการตรวจวัด ปริ มาณ ออกไซด์ของ ซัลเฟอร์ (SO2) ระหว่างเดือน มกราคมมิถุนายน 2560โดยดาเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จานวน 1 สถานี ได้แก่ แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่
ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21
(พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติส่งเสริ มรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่ องกาหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง และประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2549) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
โดยกาหนดปริ มาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เท่ากับ 0.120 และ 0.300 ส่วนในล้านส่วน ตามลาดับแสดงดัง
ตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-5 ถึงรูปที่ 4.4-6 และภาพที่ 4.4-1
ผลการตรวจวัด ปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน
2560โดยดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 1 สถานี ได้แก่ แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับ
อาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น พบว่า มีค่าอยูใ่ นช่วง 2.83-7.82 ส่วนในล้านส่วน และ มีค่าอยูใ่ นช่วง ส่วนในล้านส่วน
แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-7 และภาพที่ 4.4-1
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ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
จุดตรวจวัด

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด

TSP

PM-10

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(mg/m3)

(mg/m3)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

แนวเขตพื้นที่โครงการ

17-18 มกราคม 2560

0.324

0.115

1.77

0.0078

0.0111

0.0206

2.83

ด้ านที่ติดกับอาคาร

7-8 กุมภาพันธ์ 2560

0.204

0.115

0.22

0.0044

0.0085

0.0177

3.78

พาณิ ชย์ 4 ชั้น

17-18 มีนาคม 2560

0.121

0.089

0.28

0.0083

0.0111

0.0287

6.89

11-12 เมษายน 2560

0.088

0.036

0.70

0.0068

0.0098

0.0198

7.82

25-26 พฤษภาคม 2560

0.151

0.072

0.37

0.066

0.0097

0.0195

4.15

18-19 มิถุนายน 2560

0.161

0.110

0.63

0.0056

0.0064

0.0129

6.58

0.33(2)

0.120(2)

30(1)

0.120(2)

0.300(3)

0.170(4)

-

มาตรฐาน
มาตรฐาน :

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
90 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-4 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
91 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-6 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
92 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-7 ผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
จากผลกา รติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Hyatt Regency
Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง ) ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560 พบว่า ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป มีแนวโน้มไม่คงที่ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยสภาพอากาศ
ในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริ เวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เปรี ยบเทียบ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป แสดงดังตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-8 ถึงรูปที่ 4.4-14

93 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.4-2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
แนวเขตพื้นที่โครงการด้ านที่ติดกับอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด

TSP

PM-10

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(mg/m3)

(mg/m3)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

27-28 พฤษภาคม 2558
24-25 มิถุนายน 2558

0.130
0.086

0.072
0.036

0.0053
0.0050

0.0070
0.0070

13-14 กรกฎาคม 2558

0.104

0.047

1.60
1.84
2.04

0.0029

0.0062

0.0145
0.0164
0.0225

2.98
3.17
2.91

10-11 สิ งหาคม 2558

0.099

0.058

1.68

0.0050

0.0091

0.0272

3.35

07-08 กันยายน 2558

0.080

0.039

1.26

0.0038

0.0060

0.0173

2.22

12-13 ตุลาคม 2558

0.099

0.042

0.43

0.0046

0.0063

0.0230

3.51

06-07 พฤศจิกายน 2558

0.072

0.046

0.25

0.0053

0.0113

0.0249

3.23

14–15 ธันวาคม 2558

0.138

0.055

0.61

0.0061

0.0128

0.0280

3.59

15-16 มกราคม 2559

0.125

0.065

1.03

0.0019

0.0065

0.0290

4.23

12-13 กุมภาพันธ์ 2559

0.101

0.057

1.73

0.0065

0.0086

0.0297

4.42

22-23 มีนาคม 2559

0.128

0.064

1.42

0.0014

0.0020

0.0267

3.11

มาตรฐาน

0.33(2)

0.120(2)

30(1)

0.120(2)

0.300(3)

0.170(4)

-

มาตรฐาน :

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

(2)

94 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
แนวเขตพื้นที่โครงการด้ านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด

TSP

PM-10

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(mg/m3)

(mg/m3)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

11-12 เมษายน 2559

0.082

0.059

2.00

0.0041

0.0076

0.0232

5.42

10-11 พฤษภาคม 2559

0.078

0.041

2.36

0.0051

0.0092

0.0196

4.98

05-06 มิถุนายน 2559

0.063

0.038

1.66

0.0049

0.0093

4.11

06-07 กรกฎาคม 2559

0.073

0.032

1.78

0.0050

0.0090

0.0230
0.0220

10-11 สิ งหาคม 2559

0.256

0.051

2.16

0.0053

0.0099

0.0234

3.93

13-14 กันยายน 2559

0.070

0.050

2.87

0.0069

0.0098

0.0231

3.91

10-11 ตุลาคม 2559

0.074

0.041

1.73

0.0045

0.0104

0.0512

4.10

15-16 พฤศจิกายน 2559

0.203

0.094

0.41

0.0037

0.0066

0.0198

3.53

13-14 ธันวาคม 2559

0.155

0.060

1.83

0.0070

0.0098

0.0235

4.11

มาตรฐาน

0.33(2)

0.120(2)

30(1)

0.120(2)

0.300(3)

0.170(4)

-

มาตรฐาน :

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

(2)

95 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

3.87

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
แนวเขตพื้นที่โครงการด้ านที่ติดกับอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด

TSP

PM-10

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(mg/m3)

(mg/m3)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

17-18 มกราคม 2560

0.324

0.115

1.77

0.0078

0.0111

0.0206

2.83

7-8 กุมภาพันธ์ 2560

0.204

0.115

0.22

0.0044

0.0085

0.0177

3.78

17-18 มีนาคม 2560

0.121

0.089

0.28

0.0083

0.0111

0.0287

6.89

11-12 เมษายน 2560

0.088

0.036

0.70

0.0068

0.0098

0.0198

7.82

25-26 พฤษภาคม 2560

0.151

0.072

0.37

0.066

0.0097

0.0195

4.15

18-19 มิถุนายน 2560

0.161

0.110

0.63

0.0056

0.0064

0.0129

6.58

มาตรฐาน

0.33(2)

0.120(2)

30(1)

0.120(2)

0.300(3)

0.170(4)

-

มาตรฐาน :

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

(2)

96 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-8 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-9 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
97 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-10 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสูงสุด
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-11 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสูงสุด
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
98 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-12 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสูงสุด
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-13 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
99 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-14 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560

4.4.2 ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรว จวัด ระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง และระดับเสียงสูงสุด ระหว่างเดือน
มกราคม- มิถุนายน 2560 โดยดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 1 สถานี ได้แก่ แนวเขตพื้นที่
โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น พบว่า ระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมงและระดับเสียงสูงสุด บริ เวณ
แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ที่กาหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทัว่ ไป ที่
กาหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ไว้เท่ากับ 70.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียง สูงสุดเท่ากับ 115.0 เดซิเบลเอ
ผลการตรวจวัดแสดงรายระเอียดดังตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-15 ถึงรูปที่ 4.4-16 และภาพที่ 4.4-2

100 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
แนวเขตพื้นที่โครงการด้ านที่ติ ดกับอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด
17-18 มกราคม 2560
7-8 กุมภาพันธ์ 2560
17-18 มีนาคม 2560
11-12 เมษายน 2560
25-26 พฤษภาคม 2560
18-19 มิถุนายน 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
65.0
69.8
61.9
65.5
64.1
68.8

Lmax
dB(A)
92.6
104.4
87.8
95.2
97.8
96.4

70.0

115.0

L90
dB(A)
56.7
57.4
51.3
56.4
53.1
62.8
-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

101 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
102 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
จากผลกา รติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Hyatt Regency
Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้าง ) ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560 พบว่า บริ เวณแนวเขต
พื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ส่วนใหญ่ มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ องกาหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทัว่ ไป ที่กาหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชัว่ โมง ไว้เท่ากับ 70.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 115.0 เดซิเบลเอ แสดงรายละเอียดดัง ตารางที่
4.4-4 รูปที่ 4.4-17 ถึงรูปที่ 4.4-18

103 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.4-4 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
แนวเขตพื้นที่โครงการด้ านที่ติดกับอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด
27-28 พฤษภาคม 2558
24-25 มิถุนายน 2558
13-14 กรกฎาคม 2558
10-11 สิ งหาคม 2558
07-08 กันยายน 2558
12-13 ตุลาคม 2558
06-07 พฤศจิกายน 2558
14-15 ธันวาคม 2558
15-16 มกราคม 2559
12-13 กุมภาพันธ์ 2559
22-23 มีนาคม 2559
11-12 เมษายน 2559
10-11 พฤษภาคม 2559
05-06 มิถุนายน 2559
06-07 กรกฎาคม 2559
10-11 สิ งหาคม 2559
13-14 กันยายน 2559
10-11 ตุลาคม 2559
15-16 พฤศจิกายน 2559
13-14 ธันวาคม 2559
17-18 มกราคม 2560
7-8 กุมภาพันธ์ 2560
17-18 มีนาคม 2560
11-12 เมษายน 2560
25-26 พฤษภาคม 2560
18-19 มิถุนายน 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
66.5
65.5
66.0
64.9
64.8
64.6
65.3
65.9
60.4
68.0
65.0
66.0
65.7
66.7
65.4
72.2*
66.8
66.9
64.9
67.7
65.0
69.8
61.9
65.5
64.1
68.8

Lmax
dB(A)
90.5
88.9
101.7
104.9
91.5
91.2
88.1
95.2
98.6
110.6
94.8
98.3
95.2
93.1
96.3
106.0
107.6
97.2
93.3
103.1
92.6
104.4
87.8
95.2
97.8
96.4

L90
dB(A)
60.2
62.0
57.0
57.2
56.9
62.9
56.7
57.4
51.3
56.4
53.1
62.8

70.0

115.0

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

104 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-17 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.4-18 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-มิถุนายน 2560
105 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

4.4.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560โดยดาเนินการ
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จานวน 1 สถานี ได้แก่ แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น
พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.
2553) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553) ดังตารางที่ 4.4-5 และภาพที่ 4.4-3
ตารางที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือนสูงสุด 24 ชัว่ โมง แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด

ช่ วงเวลา

Transverse
Vertical
Longitudinal
Standard
Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)

17-18 มกราคม 2560

15:00-16:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
16:00-17:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
17:00-18:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
18:00-19:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
19:00-20:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
20:00-21:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
21:00-22:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
22:00-23:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
23:00-00:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
00:00-01:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
01:00-02:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
02:00-03:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
03:00-04:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
04:00-05:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
05:00-06:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
06:00-07:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)
หมายเหตุ : - = Not detectable

106 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือนสูงสุด 24 ชัว่ โมง แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด

ช่ วงเวลา

Transverse
Vertical
Longitudinal
Standard
Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)

17-18 มกราคม 2560
(ต่อ)

07:00-08:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
08:00-09:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
09:00-10:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
10:00-11:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
11:00-12:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
12:00-13:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
5.5000 10<f≤50
13:00-14:00 1.8400
12.00
0.0476
64.00
0.0476
19.00
14:00-15:00 <0.127
<0.127
<0.127
5
f≤10
7-8 กุมภาพันธ์ 2560 14:00-15:00 0.3180
85.0
0.6990
>100
0.3810
>100
20.0000 f>100
15:00-16:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
16:00-17:00 0.0635
0.2540
20
0.1270
7.5000 10<f≤50
17:00-18:00 0.0635
0.2540
8.0
0.1270
5.0000
f≤10
18:00-19:00 0.1270
0.4450
7.0
0.1270
>100
5.0000
f≤10
19:00-20:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
20:00-21:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
21:00-22:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
22:00-23:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
23:00-00:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
00:00-01:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
01:00-02:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
02:00-03:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
03:00-04:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
04:00-05:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
05:00-06:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
06:00-07:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
07:00-08:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)
หมายเหตุ : - = Not detectable

107 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือนสูงสุด 24 ชัว่ โมง แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทีต่ ิดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น
Transverse
Vertical
Longitudinal
Standard
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด ช่ วงเวลา Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
7-8 กุมภาพันธ์ 2560 08:00-09:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
(ต่อ)
09:00-10:00 0.1270
0.2540
21.0
0.1270
7.7500 10<f≤50
10:00-11:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
11:00-12:00 0.9530
51.0
0.5080
30.0
1.4000
47.0
14.2500 10<f≤50
12:00-13:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
13:00-14:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
17-18 มีนาคม 2560 15:00-16:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
11-12 เมษายน 2560 16:00-17:00 0.143
51.0
0.460
28.0
0.031
>100
9.5000 10<f≤50
25-26 พฤษภาคม 2560 13:00-14:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.0000
f≤10
18-19 มิถุนายน 2560 10:00-11:00 <0.1270
<0.1270
<0.1270
5.0000
f≤10
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)
หมายเหตุ : - = Not detectable

108 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น
ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

109 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น
ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป

110 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2560

แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น
ภาพที่ 4.4-3 การตรวจวัดความสัน่ สะเทือน

111 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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