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หนา
2.5 การดําเนินการกอสราง
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ภาคผนวกที่ 2 ใบอนุญาตกอสรางโครงการ ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ภาคผนวกที่ 3 ใบรายงานผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ
ภาคผนวกที่ 4 สําเนาเอกสารขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
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แผนงานการกอสรางโครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา)
The Bangkok Residences ระยะกอสราง ประจําป พ.ศ.2560
สรุปจํานวนหองพักของโครงการ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ผลการตรวจวัดทิศทาง และความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการ
เปรียบเทียบผลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
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เปรียบเทียบตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
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ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
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ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
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สารบัญรูป
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หนา
สถานภาพการกอสรางโครงการในปจจุบัน (พฤษภาคม 2560)
แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ
แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ
อาคารอยูอาศัยรวมโรจนศิลป สูง 4 ชั้น เลขที่ 11 และอาคารอัศวิน แมนชั่น สูง 5 ชั้น
เลขที่11/11 (ปจจุบัน อาคารอัศวิน แมนชั่น อยูระหวางการกอสรางระยะฐานราก)
ภาพจําลองโครงการ
เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง (Water Jet)
พื้นที่ฉีดลางลอรถ
พื้นที่จอดรถบรรทุกในพื้นที่โครงการ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
คนงานทําความสะอาดถนนดานหนาโครงการ
ผนังถาวรของอาคาร
คนงานทําความสะอาดพื้นที่กอสราง
ลิฟตชั่วคราว
รั้วถาวรของโครงการ
อุปกรณปฐมพยาบาล
ถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่โครงการ
หองน้ําคนงานในพื้นที่กอสราง
หองน้ําคนงานในบานพักคนงาน
ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปในบานพักคนงาน
คนงานทําความสะอาดหองน้ํา
สูบตะกอนในบอเกรอะไปกําจัด
ปายรณรงคการใชน้ําอยางประหยัด
ถังสํารองน้ําใช
บอสํารองสําหรับอาบ ซักลางในบานพักคนงาน
เครื่องกรองน้ําตอจากน้ําประปาในบานพักคนงาน
ไฟฟาสองสวางในพื้นที่โครงการ
ถุงดํารองรับขยะมูลฝอยติดตั้งในพื้นที่โครงการ
ไฟสัญญาณเตือนดานหนาโครงการ
เครื่องแสกนนิ้วมือ
ถังดับเพลิงเคมีในบานพักคนงาน
ถังขยะในพื้นที่บานพักคนงาน
คนงานใสอปุ กรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
คูมือการใชงานอุปกรณปองกันอัคคีภัยติดที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

สารบัญรูป (ตอ-1)
รูปที่
3-29
3-30
3-31
3-32
4.1-1
4.1-2

4.3-1
4.3-2
4.3-3
4.3-4
4.3-5
4.3-6
4.3-7
4.3-8
4.3-9
4.3-10
4.3-11
4.3-12

หนา
การกวาดของแขนทาวเวอรเครน
ตะแกรงกันเศษวัสดุตกหลน
พื้นที่สูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ
ปายประกาศรายละเอียดโครงการดานหนาโครงการ
ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
บริเวณโรงเรียนดลวิทยา
แผนผังแสดงความเร็วและทิศทางลม
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคารบอนทั้งหมด (Total Hydrocarbon)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO 1 hr-Max)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO 8 hr-Max)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2 1 hr-Max)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2 24 hr-Max)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงที่รอยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัด (L90)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

สารบัญรูป (ตอ-1)
รูปที่
4.3-13
4.3-14
4.3-15
4.3-16
4.3-17
4.3-18
4.3-19
4.3-20
4.3-21
4.3-22
4.3-23
4.3-24
4.3-25
4.3-26
4.3-27
4.3-28

หนา
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความเปนกรด-ดาง (pH)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณไขมันและน้ํามัน (Oil&Grease)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณซัลไฟด (Sulfide)
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP, PM10, NO2, SO2, CO ) บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (THC) บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP, PM10) บริเวณโรงเรียนดลวิทยา
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณบานพักคนงาน
ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
รูปแสดงการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม
ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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บทที่ 1

บทนํา

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences ตั้งอยูที่ซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย)
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากั ด สํานั กงานตั้งอยูเลขที่
2034/59 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการ
จะดําเนินการกอสรางอาคารโรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) ขนาดความสูง 7 ชั้น และ 1 ชั้นใตดิน จํานวน 1 อาคาร
มีจํานวนหองพักทั้งสิ้น 202 หอง โดยแบงเปนโรงแรมตั้งแตชั้นที่ 2-3 มีจํานวนหองพักรวม 50 หอง มีพื้นที่ประมาณ 1,142.0
ตารางเมตร (มีหองพักผูพิการและทุพพลภาพ 1 หอง) และ ที่อยูอาศัยรวม (ใหเชา) ตั้งแตชั้นที่ 4-7 มีจํานวนหองพักรวม 152
ห อง มี พื้ นที่ ประมาณ 3,224.0 ตารางเมตร โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศั ยรวม (ให เช า) The Bangkok Residences
อยูใกลกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งมีผูใชบริการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจํานวนมาก และมีความตองการที่พักอาศัยระหวาง
การดูแลรักษาในสถานพยาบาลดังกลาว ตลอดจนบริเวณที่ตั้งโครงการอยูใกลกับแนวรถไฟฟา Airport Link สามารถรองรับ
กลุ ม ลู ก ค าที่ ต อ งการเดิ น ทางด วยรถไฟฟ าเพิ่ ม ขึ้ น อย างต อเนื่ อง โดยโครงการตั้ งอยู ที่ ซอยเพชรบุ รี 47 (ซอยศู น ย วิ จั ย)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งหางจากสถานีรถไฟฟา Airport Link สถานีรามคําแหง
ประมาณ 1.7 กิ โลเมตร จึ งทํ า ให พื้ น ที่ ในบริ เวณนี้ มี ก ารก อ สร างอาคาร หรื อ สิ่ งปลู ก สร างต างๆ เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตตามแนวรถไฟฟา โดยกิจกรรมการใชสอยประโยชนของโครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม
(ให เช า) The Bangkok Residences เน น การพั กอาศั ยและการพั ก ผ อนเป น หลั ก พรอ มสิ่ งอํ านวยความสะดวกและบริการ
ที่มุงเนนสําหรับการรองรับนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูมาติดตอรักษาสถานพยาบาลบริเวณใกลเคียง
ทั้งนี้โครงการเขาขายที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในขั้นตอนของการขออนุญาตกอสราง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552 ที่กําหนดใหอาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจํานวน
หองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณากอนการ
ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง โครงการได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานฯ ส ง ให สผ. พิ จ ารณาจนได รั บ ความเห็ น ชอบแล ว ตามหนั ง สื อ ที่
ทส 1009.5/14188 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (สําเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไวในภาคผนวกที่ 1)
ภายหลังจากไดรับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก สผ. บริษัทฯ มีหนาที่ปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในเงื่อนไขแนบทาย
หนั งสือเห็ น ชอบ และสงรายงานผลการปฏิ บั ติต ามมาตรการให สผ. และหนวยงานที่ เกี่ ยวข องรับ ทราบเป น ประจําป ละ
2 ครั้ ง ทั้ ง ในระยะการก อ สร า งและระยะดํ า เนิ น การ บริ ษั ท ไพร ม ลิ ฟ วิ่ ง ศู น ย วิ จั ย จํ า กั ด จึ ง ได ม อบหมายให บริ ษั ท
เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนที่ไดรับอนุญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-099 เปนผูตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยรายงานฉบั บนี้เปนการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะการกอสรางโครงการ (รายงานผลการดําเนินงาน
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560)
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ โรงแรมและ
อาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระหวางเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2560
2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ โรงแรม
และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระหวาง
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
3) เพื่ อนําผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่ หนวยงานราชการ
กําหนด และนําไปเปนแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในโครงการและตอพื้นที่โดยรอบ
4) เพื่อสรุปเปนขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอม นําเสนอตอผูรับผิดชอบของโครงการเอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาขอมูลรายละเอียดโครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences ของบริษัท
ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และเอกสารขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พรอมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปองกันและลดผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโนมวา การดําเนินกิจการของโครงการอาจจะ
กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ดําเนินการตาม “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน” ที่เสนอโดยฝาย
ติดตามตรวจสอบฯ/กลุมพัฒนาระบบฯ สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (กรกฎาคม 2556) มีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 นําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงาน การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และขอกําหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผูชํานาญการสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม โดยบริษั ท ที่ ป รึก ษาจะตรวจสอบมาตรการป องกั น และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางละเอียด โดยการดําเนินการดังนี้
1)
2)
3)
4)

จั ด ทํ า ตารางเปรี ย บเที ย บมาตรการป อ งกั น และลดผลกระทบสิ่ งแวดล อ มที่ กํ า หนดไว ในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เหตุผลที่ไมสามารถปฏิบัติตามไดหรือไมสามารถปฏิบัติไดอยางครบถวน
เสนอรายละเอียดของโครงการในปจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
เสนอมาตรการป องกั น และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ มในสภาพป จ จุบั น ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
ใหเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

1.4.2 นําเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยทําการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอมตางๆ
ตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางละเอียด โดยมีขอมูลของการนําเสนอดังนี้
1)
2)
3)
4)

แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณ ภาพสิ่งแวดลอม ไดแก จุดตรวจวัดคุณ ภาพอากาศ, ระดับเสียง, ระดับความ
สั่นสะเทือน และคุณภาพน้ําทิ้ง โดยใชแผนที่ประกอบ
แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห, วิธีการเก็บตัวอยาง, วิธีการวิเคราะหตัวอยางตามที่กําหนดในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการที่เปนที่ยอมรับของหนวยงานราชการไทย
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม วิเคราะหผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของหนวยงานราชการไทย
แสดงภาพถายขณะทําการเก็บตัวอยาง, ภาพถายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถายภาพจะเปนการ
แสดงใหเห็นวาเปนการตรวจวัดตามสถานที่ที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

1.5 แผนการดําเนินการประจําป พ.ศ. 2560
จากรายงานการวิ เ คราะห ผลกระท บ สิ่ ง แวดล อ ม โครงการโรงแรม และอาคารอยู อ าศั ย รวม (ให เช า )
The Bangkok Residences ของบริ ษั ท ไพร ม ลิ ฟ วิ่ ง ศู น ย วิ จั ย จํ ากั ด ที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ จึงไดจัดทําแผนงานการกอสรางโครงการ และ
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แสดงดัง ตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2
1.6 สถานภาพของโครงการในปจจุบัน
โครงการเริ่มทําการกอสรางในเดือนกุมภาพันธ 2559 มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 สถานภาพของ
โครงการในเดือนพฤษภาคม 2560 พบวา โครงการดําเนินการกอสรางโครงสรางแลวเสร็จ และอยูในชวงเก็บงานภายใน
อาคาร ดังแสดงสถานภาพการกอสรางโครงการใน รูปที่ 1.6-1

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-1
แผนงานการกอสรางโครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด

พารามิเตอร

ม.ค.

1. การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. สภาพภูมิประเทศ
- รั้วโดยรอบโครงการ
- ต รว จ ส อ บ ค ว าม แ ข็ งแ รงข อ งรั้ ว
โดยรอบโครงการ
3. ดิน และการชะลางพังทลาย
- เศษดิน เศษวัสดุกอสราง บริเวณถนน
- ถนนและทอระบายน้ํา บริเวณพื้นที่กอสราง
และทอระบายน้ํา
พื้นที่บานพักอาศัยติดกับพื้นที่โครงการดาน
ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก และทิศใต
- บริเวณรั้วของบานพักอาศัยเลขที่ 5/9
- ติดตั้ง Inclinometer, Survey Point
เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของดิน
4. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(1) คุณภาพอากาศ
- ต รวจ ส อ บ ก ารบ รรทุ ก ข อ งรถ ข น ส งดิ น - การปดคลุม
และวัสดุกอสราง
- ความเร็ว
- ชวงเวลาทํางาน
- ผาใบคลุมอาคาร
- ตรวจสอบการฟุงกระจายของฝุนละออง บริเวณ - การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ จํ านวน
พื้นที่โครงการ
2 จุด ไดแก
- ตรวจสอบความคงทนแข็ งแรง และการฉี กขาด จุดที่ 1 ทิศตะวันออกของโครงการ
ของผาใบ บริเวณพื้นที่โครงการ
หมายเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-1)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด

พารามิเตอร

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

(1) คุณภาพอากาศ (ตอ)
1) ชวงงานฐานราก
(รายงานผลทุกสัปดาห)
- TSP 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
- PM10 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
(รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
ชวงทําฐานราก)
- CO 24 ชม. 1 วันตอเนือ่ ง
- NO2 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
- SO2 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
- THC
2) ชวงงานฐานรากแลวเสร็จ
(รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลากอสราง)
- TSP 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- PM10 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- CO 24 ชม. 3 วันตอเนือ่ ง
- NO2 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- SO2 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- ความเร็วและทิศทางลม 3 วันตอเนื่อง
หมายเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

ผานชวงกอสรางฐานรากแลว

ผานชวงกอสรางฐานรากแลว













































-

-

-

-

-

-

- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-2)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด
(2) เสียง
- บริเวณพื้นที่โครงการ
(ทํ าการตรวจวั ด ทุ กวั น ช ว งทํ าฐานราก
หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดชวง
กอสราง)
(3) ความสั่นสะเทือน
- บริเวณพื้นที่โครงการ
(ทํ าการตรวจวั ด ทุ กวั น ช ว งทํ าฐานราก
หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดชวง
กอสราง)
5. ทรัพยากรน้ํา
- บริเวณพื้นที่โครงการ

6. การคมนาคมขนสง
- บริเวณไหลทางถนนซอยเพชรบุรี 47
(ซอยศูนยวิจยั )
- บริเวณพื้นที่โครงการ
หมายเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

พารามิเตอร
- Leq 24 hr 1 วันตอเนื่อง
- Lmax 1 วันตอเนื่อง
- L90 1 วันตอเนือ่ ง

ม.ค.





- PPV, Hz เปนเวลา 1 วันตอเนื่อง




- ตรวจสอบ ดู แล ระบบสุ ขาภิ บาล
สิ่งแวดลอมตองไมชํารุดเสียหาย
- ตรวจสอบ ดูแลระบบระบายน้ําตองไม
อุดตัน
- ตรวจสอบไมใหมีการจอดรถบรรทุกและ
กองวัสดุกอสราง บริเวณไหลทางถนน
ซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย)
- ตรวจสอบพนั กงานขั บรถไม ให ใช สาร
กระตุนหรือดื่มสุรา ขณะปฏิบัติงาน
 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.



















แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.












-

-

-

-

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

-

-

-

ธ.ค.

-

-


-

-

-














-

-

-

-

-


-













-

-

-

-

-

-














-

-

-

-

-


-













-

-

-

-

-

-

- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-3)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด
7. ระบบสุขาภิบาล
- บริเวณพื้นที่โครงการ

7.1 น้ําใช
- ถังสํารองน้ําใช บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ

พารามิเตอร
- ตรวจสอบ ดู แล ระบบสุ ขาภิ บาล
สิ่งแวดลอม เช น ถั งสํารองน้ํ าใช ส วม
คนงาน และระบบบําบัดน้ําเสีย
- ตรวจสอบ สภ าพ ก ารใช งาน ของ
ถังสํารองน้ําใชตองไมมีการรั่วซึม

7.2 น้ําดื่ม
- ถังน้ําดื่ม บริเวณบานพักคนงาน และบริเวณ - ตรวจสอบสี กลิ่น และแหลงที่มาของน้ํา
พื้นที่โครงการ
ดื่ ม สภาพของถั งเก็ บ น้ํ าและบริ เวณ
ที่ตั้งของถังเก็บน้ําดื่ม
7.3 หองสวม และสิ่งปฏิกูล
- หองน้ํา หองสวม บริเวณพื้นที่โครงการ
- ตรวจสอบห องน้ํ า ห องส วมคนงานให
สะอาดอยู เสมอ ไม มี กลิ่ น ไม มี น้ํ าขั ง
และรั่วไหลออกสูภายนอก
- ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณพื้นที่โครงการ
- ตรวจสอบการทํ างานของระบบบํ าบั ด
น้ํ าเสี ย ให เป นไปตามคู มื อแนะนํ า
ผลิ ตภั ณฑ หากชํ ารุดต องดํ าเนิ นการ
แกไขทันที
หมายเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

ม.ค.



ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.







แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.




-

-

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

-

-

-

ธ.ค.

-














-

-

-

-

-


-














-

-

-

-

-


-














-

-

-

-

-


-













-

-

-

-

-

-

- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-4)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด
8. การจัดการขยะมูลฝอย
- บริเวณพื้นที่โครงการ

9. การระบายน้ํา
- บริเวณพื้นที่โครงการ

10. การบําบัดน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณพื้นที่โครงการ
- ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณบานพักคนงาน

หมายเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

พารามิเตอร
- ตรวจสอบถังขยะตองไม ชํารุดมีสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ และตองเพียงพอ
ตอปริมาณขยะ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบาย
น้ํ า การอุ ด ตั น ของขยะ เศษดิ น หิ น
ทรายในรางระบายน้ํา และบอดักขยะที่
เตรียมไว
- ความเปนกรดและดาง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ซัลไฟด (Sulfide)
- สารที่ละลายไดทั้งหมด
(Total Dissolved Solids)
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- น้ํามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
- ทีเคเอ็น (TKN)
 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

ม.ค.






ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.













แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.








-

-

-

-

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

-

-

-

ธ.ค.

-

-


-

-

-






































-

-

-

-

-


-

























-

-

-

-

-

-

- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-5)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด

พารามิเตอร

11. เศรษฐกิจและสังคม
- อาคาร และบ านพั กอาศั ยโดยรอบโครงการ - สอบถามความเดือนรอนจากเจาของอาคาร
ในระยะ 100 เมตร
หรื อบ านพั กอาศั ยจากการก อสร าง และ
คนงานกอสราง
12. สาธารณสุข
- บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ และบานพักคนงาน
- ตรวจสุ ขภาพคนงานก อสร าง โรคติ ดต อ
หรือ พาหะนําโรคติดตอรายแรง
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- บริเวณพื้นที่โครงการ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ ความแข็ งแรง และ
ทนทานของอุปกรณตางๆ
- ตรวจสอบป ายประกาศหรือสั ญญาณเตื อน
รั กษาความปลอดภั ย อยู ในสภาพดี หาก
ชํารุดตองดําเนินการแกไขทันที
- ต อ งมี วิ ศ วก รค วาม ป ล อ ด ภั ย ห รื อ
นั กอาชี ว อนามั ย หรื อ เจ า หน าที่ ความ
ปลอดภั ยวิชาชี พและเจาหน าที่ รักษาความ
ปลอดภัย ประจําอยูพื้นที่กอสราง
- ตองมีการจัดอบรมหรือจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ด านความปลอดภั ยอาชี วอนามั ยและ
สิ่งแวดลอมใหกับคนงานกอสราง
หมายเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

ม.ค.



ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.







แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.




-

-

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

-

-

-

ธ.ค.

-

ทางโครงการมีการตรวจสุขภาพคนงานโดยใชสิทธิประกันสังคม สวนคนงานตางดาวไดรับการตรวจสุขภาพในขั้นตอน
การทําบัตรประจําตัวแรงงานตางดาวอยูแลว
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-

-

- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-6)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด

พารามิเตอร

13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของ
ทาวเวอรเครน (Tower Crane) ทั้งกอน
และหลังเลิกใชงาน
- ตรวจสอบไม ให มี การจอดรถบรรทุ ก
กี ดขวางบริเวณถนนซอยเพชรบุ รี 47
(ซอยศูนยวิจัย)
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณ
ปองกันอันตรายจากการพลัดตกจากที่
สูงและการพังทลาย
- ตรวจสอบความสะอาดและการจัดวาง
วัสดุอุปกรณภายในพื้นที่โครงการ
- ตรวจสอบใหมีแสงสวางและการระบาย
อากาศภายในพื้นที่โครงการ
- ตรวจสอบใหมีคูมือการใชงาน การบํารุงดูแล
รั กษาอุ ปกรณ ป องกั นอั คคี ภั ย รวมทั้ ง
เครื่องจักรอุปกรณทุกชนิดของโครงการ
- ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สุขาภิบาลตางๆ เชน น้ําดื่ม น้ําใช
หมายเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ม.ค.
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- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-7)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด
13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)
- บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ และบานพักคนงาน
- บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ และบริเวณพื้นที่ขางเคียง
- บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ

14 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ
- บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ

พารามิเตอร
- การติดตั้งของถังดับเพลิงเคมี
- จัดทําประกันอุบัติเหตุของโครงการ
- ตรวจสอบการจดบั นทึ กสถิ ติ การเกิ ด
อุ บั ติ เหตุ และป ญ หาด านสุ ขภาพของ
คนงานกอสราง
- ตรวจสอบ สภ าพ ก ารใช งาน ของ
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตนและรถ
รับสงผูบาดเจ็บ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ตรวจสอบสภาพรั้ วให อยู ในสภาพที่
บดบังทัศนอุจาดได

15 ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น จาก
คนงานกอสราง
- คนงานกอสรางของโครงการ
- จั ดทํ าทะเบี ยนข อมู ลการทํ างาน และ
ประวัติคนงานกอสราง เพื่อติดตามหาก
ชุมชนขางเคียงถูกรบกวน
- ตรวจป สสาวะคนงานก อสราง เพื่ อหา
สารเสพติด หากพบตองใหออกทันที
หมายเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ม.ค.





ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-8)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences
ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ระยะการกอสราง ประจําป พ.ศ. 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด

พารามิเตอร

ม.ค.

15 ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น จาก
คนงานกอสราง (ตอ)

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.


- ตรวจสอบอั ตราส วนหั วหน าคนงาน:
คนงานกอสรางไมนอยกวา 1: 40 คน
- ตรวจสอบว า มี รปภ. ประจํ า ตลอด
24 ชม.
- ตรวจสอบการเขาปฏิบัติงาน ตองลงชื่อ
หรือมีบัตรประจําตัว
- หากมีการรองเรียนจากชุมชนขางเคียง
โครงการ ตองรีบดําเนินการแกไขทันที

หมายเหตุ :

ก.พ.

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

ธ.ค.
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- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 1.6-1 สถานภาพการกอสรางโครงการในปจจุบัน (พฤษภาคม 2560)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

1-14

บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1 ที่ตั้งและการคมนาคมเขาสูโครงการ
2.1.1 ที่ตั้งโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences ประกอบดวยอาคารสูง 7 ชั้น
และ 1 ชั้นใตดินจํานวน 1 อาคาร ของบริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด ตั้งอยูที่ซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) แขวงบาง
กะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร (แสดงดังรูปที่ 2.1-1) บนโฉนดที่ดิน จํานวน 1 แปลง มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1-2-43 ไร หรือ
2,572.0 ตารางเมตร (แสดงดังรูปที่ 2.1-2)
โครงการมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่โดยรอบดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 2.1-2)
ทิศเหนือ
ติดกับ
ถน น ซ อยเพ ช รบุ รี 47 ก ว า งป ระม าณ 7.0 เม ต ร ถั ดไป เป น โรงแรม
อมารี เรสซิเดนซ กรุงเทพ สูง 8 ชั้น
ทิศตะวันออก ติดกับ
อาคารพักอาศัยสูง 3 ชั้น เลขที่ 5/14 และบานพักอาศัยสูง 2 ชั้น เลขที่ 5/3, 5/4,
5/9 และ 5/10 ถัดไปเปนถนนซอยเพชรบุรี 47
ทิศใต
ติดกับ
บานพักอาศัยแบบทาวเฮาส สูง 2 ชั้น จํานวน 7 หลัง เลขที่ 9/1-9/7 ถัดไปเปน
ถนนซอยเพชรบุรี 47 แยก 3
ทิศตะวันตก ติดกับ
อาคารอยูอาศัยรวมโรจน ศิลป สูง 4 ชั้น เลขที่ 11 และอาคารอัศวิน แมนชั่ น
สูง 5 ชั้น เลขที่ 11/11 (ปจจุบัน อาคารอัศวิน แมนชั่น อยูระหวางการกอสราง
ระยะฐานราก แสดงดังรูปที่ 2.1-3) ถัดไปเปนโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 2.1-1 แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

2-2

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 2.1-2 แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

2-3

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 2.1-3 อาคารอยูอาศัยรวมโรจนศิลป สูง 4 ชั้น เลขที่ 11 และอาคารอัศวิน แมนชั่น สูง 5 ชั้น
เลขที่ 11/11 (ปจจุบัน อาคารอัศวิน แมนชั่น อยูระหวางการกอสรางระยะฐานราก)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

2-4

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

2.1.2 การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการดังกลาวอยูบริเวณถนนซอยเพชรบุรี 47 หางจากถนนเพชรบุรี ประมาณ 435 เมตร การคมนาคม
เขาสูพื้นที่โครงการสามารถเดินทางไดสะดวกทั้งการเดินทางดวยรถยนต หรือ รถรับจางประจําทาง ดังนี้
1) การเดินทางดวยรถยนต สามารถเดินทางมายังพื้นที่โครงการโดยอาศัยเสนทางหลัก คือ ถนนเพชรบุรี
ดังนี้
- กรณีที่เดินทางมาจากถนนเพชรบุรี (มุงหนาแยกคลองตัน) เลี้ยวซายเขาซอยเพชรบุรี 47 ตรงเขามา
ประมาณ 165 เมตร พบสามแยกเลี้ยวซาย จากนั้นตรงมา สักระยะจะพบสามแยกใหเลี้ยวขวา ตรงมา
ประมาณ 175 เมตร จากนั้นเดินรถตามเสนทางเดินรถเมื่อพบทางโคงใหโคงซายมาประมาณ 40
เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูซายมือ
- กรณีที่เดินทางมาจากถนนเพชรบุรี (มุงหนาแยกถนนเพชรบุรี) ใหรอสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยก
ซอยเพชรบุรี 47 จากนั้นเลี้ยวขวาเขาซอยเพชรบุรี 47 ตรงเขา มาประมาณ 165 เมตร พบสามแยก
เลี้ยวซาย จากนั้นตรงมาสักระยะจะพบสามแยกใหเลี้ยวขวา ตรงมาประมาณ 175 เมตร จากนั้นเดิน
รถตามเสน ทางเดิน รถ เมื่ อ พบทางโค งให โค งซ ายมาประมาณ 40 เมตร จะพบพื้ น ที่ โครงการอยู
ซายมือ
- กรณี ที่เดินทางมาจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางดวน) ใหลงบริเวณทางออกถนนรัช ดาภิเษก
(สี่แยกพระราม 9) เมื่อถึงสี่แยกพระราม 9 ใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนเพชรอุทัย ตรงมาประมาณประมาณ
450 เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูถนนเพชรบุรี ตรงมาประมาณ 1.8 กิโลเมตร ใหเลี้ยวซายเขาซอย
เพชรบุรี 47 ตรงเขามาประมาณ 165 เมตร พบสามแยกเลี้ยวซาย จากนั้นตรงมาสักระยะจะพบสาม
แยกให เลี้ยวขวา ตรงมาประมาณ 175 เมตร จากนั้นเดินรถตามเสนทางเดินรถ เมื่อพบทางโคงให
โคงซายมาประมาณ 40 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูซายมือ
2) การเดิ น ทางด ว ยรถยนต โดยสารประจํา ทางผู ใช บ ริก ารสามารถใช รถโดยสารประจํ า ทาง ซึ่ ง บริเวณ
ดังกล าวมี รถโดยสารประจํ าให บ ริการ ซึ่ งสามารถจอดรับ -สง ได บ ริเวณถนนเพชรบุ รี ห างจากทางเขา – ออกโครงการ
ประมาณ 435 เมตร
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2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ
2.2.1 ประเภทของโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยู อ าศั ย รวม (ให เช า ) The Bangkok Residence จั ด เป น อาคารขนาดใหญ
ประกอบดวย อาคารสูง 7 ชั้น และ 1 ชั้นใตดิน จํานวน 1 อาคาร ใชประโยชนเปนโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา)
มีหองพักอาศัย รวมทั้งสิ้น 202 หอง แบงไดดังนี้
- โรงแรม ตั้ ง แต ชั้ น ที่ 2-3 มี จํ า นวนห อ งพั ก รวม 50 ห อ ง มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 1,142.0 ตารางเมตร
(มีหองพักผูพิการและทุพพลภาพ 1 หอง)
- ที่อยูอาศัยรวม (ใหเชา) ตั้งแตชั้นที่ 4-7 มีจํานวนหองพักรวม 152 หอง มีพื้นที่ประมาณ 3,224.0
ตารางเมตร
- พื้ น ที่ บ ริ ก าร ได แ ก พื้ น ที่ จ อดรถยนต โ ถงต อ นรั บ สํ า นั ก งาน ห อ งอาหาร ห อ งออกกํ า ลั ง กาย
พื้นที่นันทนาการ และสวนหยอม
2.2.2 ขนาดของโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residence เปนอาคารขนาดใหญ จํานวน 1
อาคาร หองพักของโครงการมีหลายขนาด โดยมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมด 202 หอง แบงเปน 2 แบบ มีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 2.2.2-1
ตารางที่ 2.2.2-1 สรุปจํานวนหองพักของโครงการ
จํานวนหองพัก (หอง)
ชั้นที่
ใตดิน
1
2
3
4
5
6
7
หลังคา
รวม

1 Bedroom &
Living
ที่จอดรถยนต 50 คัน, หองเก็บของ, หอง รปภ. และหองเครื่อง
ที่จอดรถยนต 17 คัน และสวนบริการ
8
4
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
หองเครื่องและพื้นที่สีเขียว
193
5
4

1 Bedroom A

จัดทําโดย
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รวม (หอง)
12
38
38
38
38
38
202
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2.2.3 กิจกรรมการใชสอยประโยชนของอาคาร
กิจกรรมการใชสอยประโยชนของโครงการ เนนการพักอาศัยและการพักผอนเปนหลักพรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการที่มุงเนนสําหรับการรองรับนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูมาติดตอ-รักษาสถานพยาบาลบริเวณใกลเคียง
มีขนาดพื้นที่ใชสอยรวมทั้งโครงการเทากับ 9,896 ตารางเมตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นใตดิน: จัดเปนทางเดินรถ และที่จอดรถยนต 50 คัน หองแมบาน หองเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ห อ งเก็ บ ของ ห องเครื่อ งสู บ น้ํ า ห อ งเครื่องป ม โถงลิฟ ท โดยสาร บั น ไดหลั ก และบั น ไดหนี ไฟ
2 แหง
ชั้นที่ 1 : จัดเปนทางเดินรถ และที่จอดรถยนต 17 คัน (ที่จอดรถคนพิการ 2คัน) โถงตอนรับ/สวนพักคอย
จุ ด ลงทะเบี ย นสํ า หรั บ ผู เช า พั ก อาศั ย และจุ ด ลงทะเบี ย นสํ า หรั บ โรงแรม ห อ งปฐมพยาบาล
หองเก็บสัมภาระ รานคาจํานวน 2 ราน หองอาหาร หองครัว หองน้ําสวนบริการ หองน้ําสําหรับ
ผู พิ ก าร ห อ งน้ํ า สํ า หรั บ พนั ก งาน ห อ งเครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า ห อ งเครื่ อ งไฟฟ า ห อ งซั ก รี ด
ห อ งเก็ บ ของ สํ า นั ก งาน/ห อ งพนั ก งาน ห อ งพั ก ขยะรวม โถงลิ ฟ ท โ ดยสาร โถงลิ ฟ ท บ ริ ก าร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 2 แหง
ชั้นที่ 2 : จัดเปนสวนโรงแรม ประกอบดวยหองพัก 12 หอง หองประชุม หองพักขยะประจําชั้น หองไฟฟา
หองเก็บของ หองออกกําลังกาย โถงลิฟทโดยสาร โถงลิฟทบริการ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
2 แหง
ชั้นที่ 3 : จัดเปนสวนโรงแรม ประกอบดวยหองพัก 38 หอง (หองพักคนพิการ 1 หอง) หองพักขยะประจําชั้น
ห อ งไฟฟ า ห อ งเก็ บ ของ โถงลิ ฟ ท โ ดยสาร โถงลิ ฟ ท บ ริ ก าร บั น ไดหลั ก และบั น ไดหนี ไ ฟ
2 แหง
ชั้นที่ 4-7 : จัดเปนสวนเซอรวิสอพารทเมนท ประกอบดวยหองพัก 38 หอง/ชั้น (รวม 152 หอง) หองพักขยะ
ประจําชั้น หองไฟฟา หองเก็บของ โถงลิฟทโดยสาร โถงลิฟทบริการ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
2 แหง
ชั้นหลังคา : จัดเปนถังเก็บน้ําชั้นดาดฟา พื้นที่สีเขียว และบันไดหลัก
2.2.4 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ทางโครงการ จั ด ให มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในอาคาร สํ า หรับ ผู พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพและคนชราตาม
กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
2.2.5 จํานวนผูพักอาศัยในโครงการ
1) สวนเซอรวิสอพารทเมนท : หองพักขนาดไมเกิน 35.0 ตารางเมตร
- จํานวนหองพัก 152 หอง
- จํานวนผูพักอาศัย 3 คน/หอง
- รวมจํานวนผูพักอาศัย 456 คน
2) สวนโรงแรม :
- จํานวนหองพัก 50 หอง
- จํานวนผูพักอาศัย 2 คน/หอง
- รวมจํานวนผูพักอาศัย = 100 คน
3) พนักงาน = 30 คน
รวมจํานวนผูพักอาศัยและพนักงานของโครงการ 586 คน
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2.3 ลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตย
2.3.1 รูปแบบทางสถาปตยกรรม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู อ าศั ย รวม (ให เช า ) The Bangkok Residences เป น อาคารขนาดใหญ
มีรูปแบบการใหบริการใชประโยชนเปนโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบครัน ไดแก
ห อ งออกกําลังกาย รานคา หองอาหาร พื้ น ที่ สันทนาการ และพื้ น ที่ สวน เพื่ อเป น สถานที่พั ก ผอ นของผูพั กอาศัย ภายใน
โครงการ ดังผังจําลองบรรยากาศโครงการ
โดยจัดใหมีแนวคิด และการออกแบบอาคารตาม พ.ร.บ. เพื่อการอนุรักษพลังงานพ.ศ.2552 โดยกําหนดใหคา
การถายเทความรอนรวมของอาคารเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2552) ตามชนิดของผนังอาคาร และกระจกที่ใชภายใน
โครงการ

รูปที่ 2.3-1 ภาพจําลองโครงการ
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2.4 ระบบสาธารณูปโภค
2.4.1 ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถ
1) ผังระบบถนน และการจราจรของโครงการ
(1) ทางเขา – ออกโครงการ จํานวน 1 จุด ซึ่งมีผิวจราจร คสล. กวางประมาณ 6.0 เมตร ขนาด
2 ชองจราจร (Two way) เชื่อมกับถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย)
(2) ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคารเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดทางรถวิ่งกวาง
6.0 เมตร จัดใหมีการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way)
(3) จัดใหมีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แสดงทิศทางการเดินรถ แนวเสนที่จอดรถยนตอยาง
ชัดเจน เพื่อความสะดวก และปลอดภัย
(4) ติดตั้งปายหยุด จํานวน 1 ปาย บริเวณปากทางเขาออกโครงการ เพื่อใหรถยนตที่ออกจาก
โครงการใชความระมัดระวังในการเขาสูทางหลัก
(5) ติดตั้งกระจกโคง ในบริเวณจุดอับ หรือบริเวณจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุ
2) ที่จอดรถยนต
โครงการจัดใหมีที่จอดรถยนตแตละคันมีขนาดไมนอยกวา 2.4 x 5.0 เมตร ภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคารรวมที่จอดรถยนตทั้งสิ้น 67 คัน (เพียงพอตามขอกําหนดกฎหมายตองไมนอยกวา 66 คัน)
2.4.2 น้ําใช
1) แหลงน้ําใช
แหลงน้ําใชที่จายใหแกโครงการ ไดแก น้ําประปาจากการประปานครหลวง โดยโครงการตั้งอยู
ในเขตพื้นที่ใหบริการน้ําประปาของสํานักงานประปาสาขาพญาไท
2) ปริมาณการใชน้ํา
คาดวาโครงการจะมีปริมาณการใชน้ํารวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 135.0 ลูกบาศกเมตร/วัน หรือ
5.625 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และคิดเปนปริมาณการใชน้ําในชั่วโมงสูงสุดประมาณ 14.06 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง (คิดเทียบที่
2.5 เทาของปริมาณการใชน้ําเฉลี่ยปกติ)
3) ระบบจายน้ําของโครงการ
3.1) การสํารองน้ํา
โครงการจะเชื่อมทอประปาของโครงการ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน 1 จุด เขากับ
ทอน้ําประปาของการประปานครหลวงสํานักงานประปาพญาไท บริเวณดานหนาโครงการ นอกจากนี้ทางโครงการจัดใหมีถัง
เก็บน้ําใชสํารองภายในอาคารมีความจุไมนอยกวา 1.5 วัน
3.2) ระบบจายน้ําใชทั่วไป
โครงการจะเชื่อมตอทอน้ําประปาของโครงการขนาด 3 นิ้ว เขากับทอของการประปานครหลวง
บริเวณดานหนาโครงการ ติดถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) ผานมาตรวัดน้ําเพื่อจายน้ําใหกับหองพักอาศัยภายใน
และจายกับสวนตางๆ โดยเก็บไวยังถังเก็บน้ําสํารองใตดินของโครงการ
การจายน้ําเพื่อใชทั่วไปจะถูกจายผานถังเก็บน้ําใตดิน ที่ติดตั้งไวบริเวณใตทางวิ่งลงของชั้นใต
ดินถึงชั้นที่ 1 โดยสูบสงน้ําดวยเครื่องสูบน้ําประปาจํานวน 3 ชุดสลับการทํางาน จากนั้นน้ําจะถูกจายออกจากถังเก็บน้ําไปยัง
หองชุดพักอาศัยตางๆ หรือสวนตางๆ ของโครงการ โดยรักษาแรงดันในการจายน้ําอยางนอย 1.5 บาร ( ซึ่งมากกวา 1.0 บาร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ) ความเร็วในการไหลน้ําไมเกิน 1.2 เมตร/วินาที และในขณะเดียวกันชุดเครื่องสูบน้ําสามารถชวย
ทํางานเสริมกันไดในชวงชั่วโมงที่มีการใชน้ําสูงสุด ของชั้นที่มีแรงดันต่ํา
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3.3) ระบบจายน้ําดับเพลิง
ระบบเก็บ น้ําสํารองสําหรับระบบดับ เพลิงถังเก็บน้ําสํารองสําหรับ ระบบดับ เพลิง มีป ริมาตร
ในการดับเพลิงไมนอยกวา 30 นาที
ระบบท อ ยื น ดั บ เพลิ ง (STANDPIPE SYSTEM) จั ด เตรี ย มตู ดั บ เพลิ ง (FHC) สํ า หรั บ ท อ
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 30 ม. และวาลวขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร สําหรับตํารวจดับเพลิง
ใชงาน ระบบทอยืนในอาคารจายน้ําจากเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ชนิด Electric Fire Pump โดยมีแรงดันใชงานในชวง 4.5-4.9
บาร และทอยืนดังกลาวจะตอเขากับ FIRE DEPARTMENT CONNECTION ที่ผนังดานหนาโครงการ
ระบบสปริงเกอร รับน้ําจากเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิด Electric Fire Pump และแบงการใชงาน
ครอบคลุม เปนโซน โดยแตละโซนจะมีพื้ น ที่ครอบคลุมโซนละไมเกิน 4800 ตารางเมตร แรงดัน ที่หัวสปริงเกอรแตละจุด
มีแรงดันในชวง 2-6 บาร
2.4.3 น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล
1) ปริมาณน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
คาดวาน้ําเสียที่เกิดมาจากกิจกรรมภายในโครงการซึ่งเปนกิจกรรมจากการซักลาง การอาบ
ชําระ หองน้ํา และหองครัว คาดวามีปริมาณน้ําเสียรวมประมาณ 108.0 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 80 ของปริมาตรน้ํา
ใชเฉลี่ย
2) ระบบรวบรวมน้ําเสีย และสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ
น้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ จะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ําเสีย
120.0 ลูกบาศก เมตร/วัน โดยระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการประกอบไปดวย บอดักไขมั น บอแยกกาก บอปรับสภาพ
บอเติมอากาศ บอตกตะกอน บอเก็บตะกอน บอพักน้ําใส และบอตรวจคุณภาพน้ํา
ในสวนของละอองน้ํา และกลิ่นเหม็นจากการบําบัดจะสงผลกระทบในระดับนอยมาก ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยจากการแพรกระจายเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น โครงการไดมีการใชถังสําเร็จรูประบบบําบัดอากาศเสียชนิดกรองแบบ
Carbon Filter จํานวน 10 ถัง ขนาดความจุรวม 2 ลูกบาศกเมตร
2.4.4 ระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
1) การออกแบบโครงการเพื่อปองกันน้ําทวม
โครงการไดออกแบบให ยกพื้นถนนภายในโครงการบริเวณทางเขา-ออก ใหสูงกวาระดับ
ถนนดานหนาโครงการ +0.10 เมตร จัดใหมีร้วั ทึบสูงประมาณ 2 เมตร เพื่อปองกันน้ําซึมผาน และมีเครื่องสูบน้ําอเนกประสงค
ขนาด 1,000 ลิตร/นาที จํานวน 1 ชุด สําหรับสูบน้ําออก กรณีน้ําทวมในโครงการ
2) การออกแบบทอระบายน้ําของโครงการ
สําหรับระบบระบายน้ําในโครงการเปนระบบทอระบายน้ํารวม คือ รองรับน้ําฝน และน้ําทิ้ง
ที่ผานการบําบัดน้ํารวมในทอเดียวกัน ออกแบบเปนทอ คศล. ขนาด 0.30, 0.40 และ 0.60 เมตร มีความลาดเอียงของทอ
ระหวาง 1:200 โดยรอบพื้นที่โครงการ ระบายน้ําตามแรงโนมถวงของโลก ที่มีคาระดับตนทอลึกเริ่มตน -0.32 เมตร และ
ปลายทอที่ระดับ -1.20 เมตร กอนระบายออกผานบอตรวจคุณภาพน้ําพรอมตะแกรงดักขยะ จํานวน 2 จุด ลงสูทอระบายน้ํา
สาธารณะบนถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) ดานหนาโครงการ และระบายน้ําออกนอกโครงการ จํานวน 2 จุด
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2.4.5 การจัดการมูลฝอย
ขยะมูลฝอยภายในโครงการจะประกอบไปดวย ขยะเปยก ขยะแหง และขยะอันตราย โดยคาด
วาปริมาณขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นทั้งหมด 2.20 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยพื้นที่โครงการอยูในเขตรับผิดชอบของฝายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ สํานั ก งานเขตห วยขวางเพื่ อนําไปดําเนิน การกําจัดดวยวิธีฝงกลบ (Sanitary Landfill) สําหรับ
ชวงเวลาที่เขามาเก็บขนขยะบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบ จะใชรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน เขาจัดเก็บ
ในชวงเวลาระหวาง 04.00-06.00 น. โดยโครงการไดจัดใหแมบานเก็บขนขยะไวบริเวณดานหนาโครงการในวันที่รถขยะเขา
มาจัดเก็บ เพื่อใหสะดวกในการเก็บขน และจะทําใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชถนนภายในโครงการ รวมถึงเจาหนาที่ที่เขามา
เก็บขนขยะ จึงคาดวาการเขามาเก็บขนขยะของโครงการ จะสามารถจัดเก็บขยะไดอยางสะดวก และไมมีขยะตกคางภายใน
โครงการ
2.4.6 ระบบไฟฟา
1) ระบบไฟฟาทั่วไป
โครงการจะใชไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง ซึ่งอยูในพื้นที่การใหบริการของการไฟฟานคร
หลวงเขตบางกะป คาดวาโครงการจะมีปริมาณความตองการไฟฟารวมประมาณ 1,850 KVA.
2) ระบบไฟฟาสํารอง
ระบบไฟฟ าสํารองจะเปน เครื่องกําเนิ ดไฟฟ าขนาด 500 KVA จํานวน 1 ชุ ด เปน เครื่อง
กําเนิดไฟฟาแบบขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล และแบตเตอรี่ โดยติดตั้งภายในหองเครื่องไฟฟา ชั้นที่ 1 ทั้งนี้ไดจัดใหมี
ระบบปองกันเสียงดัง และระบบกําจัดเขมาควันจากการทํางานของเครื่องโดยจายแยกไปยังตูเมนสวิทซไฟฟาฉุกเฉิน(Main
Distribution Board : MDB) เพื่อจายไฟฟาใหกับเครื่องใชไฟฟากรณีไฟฟานครหลวงเกิดขัดของ
3) ระบบปองกันไฟฟารั่วและปองกันฟาผา
ทางโครงการยั ง ได จั ด ให มี ร ะบบสายดิ น เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายที่ เกิ ด จากไฟฟ า รั่ ว และ
กระแสไฟฟาลัดวงจร และระบบปองกันฟาผาแบบเสาลอฟา เพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานของการ
ไฟฟานครหลวง นอกจากนี้ยังจัดใหมีสายสัญญาณโทรศัพทสายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศนอยางนอย
1 จุด ในทุกหองพัก สวนหลอดไฟและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ กําหนดใชเปนแบบประหยัดพลังงาน
2.4.7 ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศในโครงการจะแบงออกเปน 2 วิธี โดยภายในอาคารบริเวณที่ตองการอากาศ
เพิ่ม มากขึ้นจะใชพดั ลมระบายอากาศชวย สวนบริเวณอื่นๆจะใชวิธีระบายอากาศแบบธรรมชาติ โดยอาศัยชองเปดที่เชื่อมกับ
อากาศภายนอก
2.4.8 ระบบปองกันอัคคีภัย
1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ติดตั้งทุกชั้นของอาคาร ประกอบดวย แผงควบคุมสัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม ติดตั้งไวในหองสํานักงานของอาคารที่เปนศูนยรับสงสัญญาณตรวจจับ อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟ
แบบกริ่งและ Fire Phone Jack และอุปกรณแจงเหตุ โดยติดตั้ง 2 ประเภท ทั้งแจงเหตุอัตโนมัติและแบบมือกด
2) ระบบปองกันเพลิงไหม ประกอบดวย ระบบทอยืน หัวดับเพลิง และหัวรับน้ําดับเพลิง
3) เครื่องดับเพลิงแบบมือ เปนชนิด AB ขนาด 10 lbs. จํานวน 22 ถัง และถังดับเพลิงแบบ
มือถือ ชนิด CO2 ขนาด 10lbs. จํานวน 11 ถัง
4) บันไดหนีไฟ เปนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวนรวม 2 บันได
5) ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน เปนโคมไฟฉุกเฉิน พรอมแบตเตอรี่สํารองไฟไดนาน 2 ชั่วโมง
แยกอิ ส ระจากระบบอื่ น และสามารถทํ า งานได อั ต โนมั ติ เมื่ อ ระบบจ า ยไฟฟ า ปกติ ห ยุ ด ทํ า งาน ติ ด ตั้ ง ไว บ ริเวณทางเดิ น
หองระบบไฟฟา บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และที่จอดรถยนต
6) ปายบอกทางหนีไฟ เปนกลองปายที่มีตัวอักษร “Fire Exit ทางหนีไฟ”
จัดทําโดย
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7) ปายบอกตําแหนงจุดที่ อยู เปน ปายพลาสติก ใสปดหุมภาพแปลนของชั้นต างๆในอาคาร
มีรายละเอียดตําแหนงอุปกรณดับเพลิง ลิฟท ทางหนีไฟ เปนตน ติดไวบริเวณหองพักอาศัยทุกหอง และบริเวณโถงหนาลิฟท
ของทุกชั้น
8) ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ประกอบดวย เสาลอฟา สายลอฟา สายตัวนํา สายนําลง
ดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ
9) จุดรวมพลโดยโครงการไดกําหนดใหมีจุดรวมพล จํานวน 2 แหง ซึ่งไดกําหนดไวบริเวณพื้นที่
สีเขียวดานทิ ศตะวันออก และทิ ศเหนือของอาคาร มีขนาดพื้ นที่ รวมประมาณ 152.47 ตารางเมตรคิดเป นพื้ นที่ จุดรวมพล
ไมนอยกวา 1 คนตอพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร เพื่อรองรับผูพักอาศัยจากอาคาร (586 คน) คิดเปนอัตราสวนของผูพักเทากับ
1 คน ตอพื้นที่จุดรวมพล 0.26 ตารางเมตร (เปนไปตามเกณฑที่ สผ. กําหนดตองมีไมนอยกวา 1 คน : 0.25 ตารางเมตร)
2.4.9 พื้นที่นันทนาการและพื้นที่สีเขียว
พื้ น ที่ สีเขียวและพื้ น ที่สําหรับ พั ก ผอนนั นทนาการของผูพั กอาศัยภายในโครงการ เป น พื้ น ที่
สวนกลางที่ผูพักอาศัยสามารถเขาไปใชประโยชนในการพักผอน ผอนคลาย ออกกําลังกาย บริเวณสวนหยอม และตนไม
บริเวณรอบ ๆ โครงการได ซึ่งในการออกแบบสวนของโครงการนั้น ทางโครงการไดหลีกเลี่ยงตําแหนงของการปลูกพรรณไม
ไมใหซอนทับกับระบบทอระบายน้ํา ทอน้ํา Reuse ระบบบําบัดน้ําเสีย และรั้วของโครงการ
2.4.10 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอยูภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อคอยอํานวยความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบรอยของผูพักอาศัย พรอมจัดใหมีประตูเปด-ปดบริเวณทางเขาออก
อาคาร ดวยระบบ Key Card และระบบสัญญาณโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ติดตั้งไวทุกชั้นของโครงการ
2.5 การดําเนินการกอสราง
2.5.1 ขั้นตอนการกอสราง
1) งานเตรียมการกอสรางนี้เริ่มจากสวนงานรังวัดขอบเขตพื้นที่สวนตางๆ และการจัดทํารั้วกั้น
เขตบริเวณพื้นที่กอสราง พรอมวางแผนการดําเนินการกอสรางใหเปนสัดสวน และสะดวกตอการปฏิบัติงานกอสราง
2) งานปรับ พื้ น ที่ การขนสงวัสดุก อสรางสภาพพื้ น ที่ โครงการเดิม เป น พื้ น ที่ วางปรับ ถมแลว
โดยมีระดับพื้นดินโครงการเทากับระดับซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) ดานหนาโครงการ และจะปรับถมพื้นที่โครงการให
ไดระดับในการกอสรางตามที่ออกแบบไว สําหรับดินที่เกิดขึ้นจากการขุดทําระบบฐานราก และเสาเข็ม รวมทั้งหมดประมาณ
10,990.0 ลูกบาศกเมตร
สําหรับดินขุดสวนเกินที่เหลือจากการปรับถมระดับภายในพื้นที่โครงการผูรับเหมาจะเปน
ผูดําเนินการติดตอไปยังสถานที่ซื้อ โดยเสนทางในการขนสงดินใชถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) เปนเสนทางหลัก
ใชรถขนสงดินที่มีขนาด 12 ลูกบาศกเมตร จํานวน 10 คัน คาดวาจะทําการขนสงประมาณ 4 เที่ยว/วัน คิดเปนการขนสงดิน
ประมาณ 20 วัน ในการขนสงดินดังกลาวจะตองขนสงเฉพาะชวงนอกเวลาเรงดวน
3) งานกอสรางชั้นใตดินและสาธารณูปโภคชั้นใตดินโครงการไดออกแบบใหใชระบบ Strutted
Soil Cement Column ในบริเวณที่อาจเกิดความเสี่ยงตออาคารขางเคียง ไดแก ดานทิศตะวันออก และดานทิศใต ที่ใกลเคียง
กับบานพักอาศัยเพื่อใหเกิดผลกระทบที่จะออกสูอาคารขางเคียงใหนอยที่สุด สวนบริเวณดานทิศตะวันตก และทิศเหนือ
เลือกใช Sheet Pile และ Strut & Bracing ทั้งนี้ ในชวงระหวางการขุดดิน จะตองมีการตรวจสอบกําแพงกันดินใหมีความ
มั่นคงแข็งแรงผานการตรวจสอบโดยวิศวกรผูควบคุมงานกอสราง เพื่อปองกันการพังทลายของดิน ไมใหเกิดความเสียหาย
ตออาคารขางเคียง
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4) งานฐานราก การกอสรางฐานรากจะใชเสาเข็ม ชนิด spun pile แบบ Fully Auger เสาเข็ม
เจาะดินโดยใชเข็มกลมกลวงอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง จะถูกกดลงไปในดิน โดยเครื่องกดไฮดรอลิค ซึ่งเครื่องกดนี้ติดตั้งอยูกับ
รถปนจั่น ( Crawler Crane ) แตในขณะกดเสาเข็มลงไปนั้น สวานซึ่งใสอยูในรูเสาเข็มก็จะหมุนและเจาะดินขึ้นมาตามดอก
สวาน และตอกทางสวนบนของเสาเข็ม เสาเข็มก็จะลงไปแทนที่ดินที่เจาะขึ้นมา เมื่อทําการเจาะและกดเสาเข็มจมลงไดระดับ
(ก อนถึ งระดั บ ที่ ต อ งการประมาณ 5-10 เท า ของเสน การศู น ยก ลางเสาเข็ ม ) ก็ ห ยุ ด แล ว ดึ งดอกสว า นออกจากรูเสาเข็ ม
หลังจากนั้นก็ทําการตอดวยตุม ( Drop Hammer )หรือไฮดรอลิคแฮมเมอร ( Hydraulic Hammer ) จนไดระดับที่ตองการจน
เสร็จเรียบรอย
5) งานโครงสราง หลังจากเสร็จสิ้นงานฐานรากแลว จะกอสรางตัวอาคารเริ่มจากงานวางคาน
งานเทพื้น และทําผนังกําแพงของตัวอาคาร ขั้นตอนนี้ โครงการตองจัดทํานั่งรานและคลุมดวยผาใบรอบตัวอาคารที่กอสราง
6) งานติดตั้งระบบ งานติดตั้งระบบซึ่งประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบบําบัดน้ํา
เสีย และระบบระบายน้ํา ซึ่งงานนี้จะดําเนินการควบคูไปกับงานโครงสรางอาคาร
7) งานตกแตง งานสวนนี้จะประกอบดวย งานตกแตงอุปกรณที่ใชสําหรับภายนอกอาคาร และ
รวมไปถึงการจัดสวน จัดสรรพื้นที่สีเขียว และจัดความเปนระเบียบเรียบรอยโดยรอบอาคาร
2.5.2

รายละเอียดเกี่ยวกับคนงานกอสราง
การทํางานแตละชวงของการกอสรางจะมีการใชคนงานในจํานวนที่ไมเทากัน คาดการณวาใน
แตชวงที่จะมีการใชคนงานมากที่สุด คือ ชวงงานโครงสราง ประมาณ 180 คน เปนการทํางานแบบเชามา-เย็นกลับ จัดใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเฝาอุปกรณกอสราง
1) บริเวณพื้นที่กอสราง
โครงการไดกําหนดใหมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่สําคัญภายในบริเวณ
พื้นที่กอสราง มีรายละเอียดดังนี้
(1) การใชน้ําชวงกอสราง
แหลงน้ําใช : ชวงกอสรางของโครงการจะใชน้ําประปาของการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาพญาไท ดังนั้นชวงกอสรางจึงมีน้ําใชสะดวกทั้งคนงานกอสราง และการกอสราง
ปริมาณการใชน้ํา : ในชวงกอสรางโครงการจะมีการใชน้ํา ทั้งหมด 12ลูกบาศกเมตร/วัน
การสํารองน้ํา : โครงการจะจัดใหมีถังสํารองน้ํา สําหรับใชกอสรางเปนถังสําเร็จรูป ขนาด 5
ลูกบาศกเมตร จํานวน 5 ถัง สามารถสํารองน้ําใชไดนาน 2 วัน
(2) การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลของคนงาน
น้ําเสียในชวงกอสรางโครงการฯ สวนใหญจะเกิดจากคนงานกอสราง ประกอบดวยน้ําเสีย
จากสวม ซึ่งจะมีอัตราการเกิดน้ําเสียประมาณ4ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดที่ 80 เปอรเซ็นตของน้ําใช)
ในการบําบัดน้ําเสียจากสวมและสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดใหมีสวมจํานวน 6 หอง
ตอจํานวนคนงาน 100 คน เปนสวมแบบระบบเกรอะ-กรองไรอากาศ เลือกใชถังเกรอะ-กรองไรอากาศ และเติมอากาศ ขนาด
ความจุ 5.0 ลบ.ม./วันใช 1 ถังตอหองสวม 6 หอง
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐานคุณ ภาพน้ําทิ้งจะระบายไปยังทอระบายน้ํา
สาธารณะบนถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) ตอไป และจัดใหมีการสูบตะกอนในบอเกรอะไปกําจัดทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง
หรือเมื่อสวนเกรอะเต็ม
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(3) การกําจัดขยะมูลฝอย
ขยะในการกอสรางโครงการ จะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 556,452.08 กิโลกรัม ซึ่งจําแนกขยะ
ที่เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคารไดออกเปน 2 ประเภท คือ ขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ไดแก เหล็ก กระเบื้องเซรามิก
กระเบื้องหลังคา ยิปซัมบอรด และไม และขยะที่นําไปใชในการปรับถมที่ ไดแก คอนกรีต และอิฐ โครงการจัดใหมีจุดกองเก็บ
วัสดุกอสราง ดานขางสํานักงานกอสราง กอนขนสงวัสดุที่สามารถนําไปปรับถมที่ไดออกนอกพื้นที่โครงการโดยใชถนนซอย
เพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) เปนเสนทางหลัก ดวยรถบรรทุก 6 ลอ ที่มีขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศกเมตร ซึ่งคาดวาจะขนสง
ประมาณ 20 เที่ยว/วัน
ขยะจากคนงานกอสรางโครงการไดจัดใหมีถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 12 ถัง
แยกเปนขยะแหง 6 ถังและขยะเปยก 6 ถัง สามารถรองรับขยะไดนาน 19 วัน วางไวบริเวณที่กอสราง เพื่อรอใหเขตหวยขวาง
เปนผูดําเนินการจัดเก็บขยะไปกําจัด
(4) การระบายน้ําชั่วคราวบริเวณพื้นที่กอสราง
ในชวงการกอสรางทางโครงการไดจัดใหมีระบบระบายน้ํา รอบพื้นที่กอสรางขนาด 0.4x0.5
เมตร และจัดใหมีบอดักตะกอนดินเพื่อดักตะกอนจํานวน 1 บอขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตรกอนจะระบายเฉพาะน้ําใสออกนอก
พื้นที่โครงการ ลงสูทอระบายน้ํา สาธารณะบนถนนซอยเพชรบุรี 47(ซอยศูนยวิจัย)
(5) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โครงการจัดเตรียมไว
1. ก อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการ ทางโครงการโดยวิ ศ วกรผู ค วบคุ ม งานของบริ ษั ท
ผูรับเหมากอสราง ไดเขาพบปะพูดคุยกับผูที่อยูอาศัยขางเคียงโครงการโดยรอบเพื่อชี้แจงแผนการทํางาน และทําความเขาใจ
เกี่ยวกับลักษณะงานแตละประเภท และแผนงานการกอสรางใหกับผูอยูอาศัยขางเคียงโดยรอบโครงการไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ
2. โครงการจั ด ให มี เจ า หน า ที่ ค อยเก็ บ กวาด ล า งทํ า ความสะอาดบริเวณถนนซอย
เพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) เปนประจําเมื่อมีการเขา-ออกของรถขนสงวัสดุกอสราง และทุกครั้งหลังเลิกงาน
3. โครงการจัดทํารั้วชั่วคราวสูงรวมกัน 6 เมตรรอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดบังสายตาและ
สามารถชวยปองกันเสียงและฝุนละอองจากการกอสรางไดระดับหนึ่ง
4. ตลอดแนวบริ เ วณ ถนนด า นหน า โครงการห า มไม ใ ห มี ก ารจอดรถยนต ข อง
ผูรับเหมากอสราง
5. ฉีดพรมน้ําเพื่อปองกันฝุนในการทําความสะอาดพื้นผิวขณะทํางาน
6. จัด ให มี ห องน้ํ า ห อ งส วมจํ านวน 6 ห อ ง พรอ มบ อ เกรอะ-กรองไร อ ากาศ และเติ ม
อากาศ 1 ชุด สําหรับคนงานกอสราง
2) บริเวณบานพักคนงาน
1. การใชน้ําชวงกอสราง
การใชน้ํา ในบานพักคนงานกอสรางจะใชในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การอาบ ชําระลางปริมาณ
การใชน้ํา ประมาณ 7 ลูกบาศกเมตร/วัน
การสํารองน้ํา : การใชน้ําในบานพักคนงานกอสรางจะใชในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอาบชําระ
ลาง ปริมาณการใชน้ําประมาณ 7.0 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการไดจัดใหมีบอสํารองน้ํา สําหรับอาบ ซักลางเปนบอกออิฐฉาบ
ปูนขนาด 4x5x1 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ และถังเก็บน้ําดื่มขนาด 1.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 ถัง รวมขนาดความจุ
ทั้งสิ้น 24.5 ลูกบาศกเมตร สามารถสํารองน้ํา ใชไดนาน 3.50 วัน
2. การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
น้ําเสียจากบานพักคนงานกอสรางจะเกิดจากกิจวัตรประจําวันทั่วไป เชน น้ําเสียจากสวม
จากการอาบ ซัก และลางภาชนะ เปนตน ซึ่งจะมีอัตราการเกิดน้ํา เสียประมาณ 5.60 ลูกบาศกเมตร/วัน
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ในการบําบัดน้ําเสียจากสวม และสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดใหมีสวมจํานวน 10 หอง
โดยจะตองตั้งใหหางจากบานพักอาศัย หรือชุมชนที่อยูใกลเคียง โดยกําหนดใหเปนสวมแบบระบบเกรอะ-กรองไรอากาศ และ
เติมอากาศ เลือกใชถังเกรอะ-กรองไรอากาศ และเติมอากาศ ขนาดความจุ 5.0 ลบ.ม. ใช 1 ถังตอหองสวม 10 หอง
3. การกําจัดขยะมูลฝอย
ในบานพักคนงานกอสรางจะมีขยะที่เกิดจากกิจวัตรประจําวันของคนงาน จํานวนประมาณ
100 คน คาดวาจะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 300 ลิตร/วัน ใชอัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน จัดใหมีถังรองรับขยะขนาด 240
ลิตร จํานวน 12 ถัง แยกเปนขยะแหง 6 ถังและขยะเปยก 6 ถัง สามารถรองรับขยะไดนาน 9.6 วัน วางไวบริเวณภายใน
บานพักคนงานกอสรางเพื่อรอใหหนวยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่เปนผูดําเนินการจัดเก็บขยะไปกําจัดตอไป
4. การระบายน้ําชั่วคราวบริเวณพื้นที่บานพักคนงานกอสราง
จัดให มี แนวรางดิน ขนาดกวาง 0.30 เมตร รอบพื้ น ที่ บานพั ก คนงานกอสรางแตบริเวณ
ดานหนาของพื้นที่จะเปลี่ยนเปนทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3 เมตร พรอมบอพักน้ํา โดยมีจุดระบายน้ําออกสู
ภายนอกจํานวน 2 จุ ด จัด ให มี บ อพั ก น้ํ า และตรวจการระบายบริเวณปลายท อก อนระบายออกสูท อระบายน้ํ าสาธารณะ
เพื่อกรองเศษดินและขยะ เปนวงขอบซีเมนทขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตรสูงวงขอบละ 0.4 เมตร จํานวน 2 วงขอบ
รวมความสูง 0.80 เมตร
5. กฎระเบียบที่ใชบังคับในบานพักคนงานกอสราง
1. จัดทําแฟมบันทึกประวัติ พรอมเก็บสําเนาบัตรประชาชน ของคนงานกอสรางทุกคน
กรณีเปนแรงงานตางดาวจะตองเปนคนงานที่มีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายเทานั้นและจัดเก็บสําเนาเปนประวัติดวย
2. ผูรับ เหมาตอ งจัด ใหม ีที่พ ัก คนงานอยา งถูก สุข ลัก ษณะ มีห อ งน้ํา ที่ถูก สุข อนามัย
จํานวนไมนอยกวา 1 หอง/คนงาน 10 คน และถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 12 ถัง แบงเปนขยะเปยกและแหง
อยา งละ 6 ถัง วางไวด า นหนา พื ้น ที ่พ ัก คนงาน และจัด ใหม ีน้ํ า สะอาดเพื ่อ การอุป โภคและบริโ ภคอยา งเพีย งพอ
โดยผูรับเหมากอสรางจะตองจัดทําผังบริเวณบานพักคนงานและสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวขางตน เสนอตอเจาของ
โครงการ (ผูวาจาง) พิจารณาความเหมาะสม
3. จัดใหมีหัวหนาคนงานกอสราง หรือผูควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานโดยหาม
มิใหสงเสียงรบกวนตอชุมชนขางเคียง ดื่มเหลา เลนการพนัน และทะเลาะวิวาทในบริเวณที่พักคนงาน
4. เจาของโครงการ (ผูวาจาง) จะตองจัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการออกตรวจสอบความ
เรียบรอยของสถานที่พักคนงานของผูรับจางกอสรางอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหผูรับจางแกไขปรับปรุง
ขอบกพรองตางๆตลอดระยะเวลาการกอสรางโครงการ
5. การดําเนิ น การตามมาตรการสิ่งแวดลอ มทั้งหมด ในสวนที่จะตองดําเนิน การโดย
ผูรับจางกอสราง ใหเจาของโครงการ (ผูวาจาง) ระบุเปนเงื่อนไขไวในสัญญาจางกอสราง ใหผูรับจางปฏิบัติอยางเครงครัด
หากไมปฏิบัติจะตองใหถือวาผิดเงื่อนไขของสัญญา และใหพิจารณาลงโทษ
6. หามนําพาบุคคลภายนอกเขามายังบริเวณบานพักคนงาน เวนแตจะไดรับอนุญ าต
จากหัวหนาคนงานกอน
7. จัดใหมีหัวหนาคนงานหรือผูควบคุมดูแลใหคนงานดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ํา
หองสวมอยางสม่ําเสมอ
8. ในการรื้อถอนหองน้ํา หองสวมในพื้นที่บา นพักคนงาน หลังจากการรื้อถอนเสร็จสิ้นให
มีการโรยปูนขาวโดยรอบที่รื้อถอน เพื่อฆาเชื้อโรค
9. หามคนงานไมใหเผาขยะ เศษไมภายในบานพักคนงาน เพื่อปองกันสาเหตุของการ
เกิดอัคคีภัย และเขมาควันรบกวนชุมชนขางเคียง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

บทที่ 3
การปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา)
The Bangkok Residences (ระยะก อสราง) ของบริษั ท ไพรม ลิ ฟ วิ่ง ศู นย วิ จั ย จํ ากั ด ที่ กํ าหนดไวในรายงานการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยวิธีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยูในชวงการกอสราง และสอบถามจากเจาหนาที่
ผู ค วบคุ ม การก อ สร า ง พบว า บริ ษั ท ไพร ม ลิ ฟ วิ่ ง ศู น ย วิ จั ย จํ า กั ด ได กํ า ชั บ และควบคุ ม ให ผู รั บ เหมาก อ สร า งยึ ด ถื อ
และปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวไดเปนสวนใหญ สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ในชวงระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ดังตารางที่ 3.1-1 โดยสรุปรายชื่อผูรับผิดชอบงานกอสรางโครงการ
ดังนี้

บริษัทเจาของโครงการ
ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม
ผูออกแบบงานโครงสราง
ผูออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
ผูบริหารงานโครงการ
ผูรับจางโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
ผูรับจางงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
วิศวกรผูควบคุมงาน
สถาปนิกผูควบคุมงาน
ระยะเวลากอสราง
วันเริ่มตนการกอสราง
วันสิ้นสุดการกอสราง
ใบอนุญาตเลขที่

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด
บริษัท เอ็น ที บี คารคิเทค จํากัด
บริษัท แมคซิส คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท เอส เอ็น บี คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) PPS
บริษัท สยาม มัลติ คอน จํากัด
บริษัท เอ็ม อี ซี ที จํากัด
รอยเอกสุขประเสริฐ ศิริพรรค เลขทะเบียน สย. 9789
นายสุพจน ชยนิธิวุฒิ เลขที่ ส-สถ. 2014
480 วัน
1 กุมภาพันธ 2559
31 สิงหาคม 2560
หข. 16/2559
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ
โครงการ
เจาของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
จัดทํารายงานโดย
ชวงเวลาที่รายงาน
ประเภทโครงการ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

:
:
:
:
:
:

โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะกอสราง)
บริษัท ไพรม ลิฟวิ่ง ศูนยวิจัย จํากัด
ซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
อาคารอยูอาศัยรวม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- การก อ สร า งชั้ น ใต ดิ น บ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย
ถังเก็บน้ําใตดิน และฐานรากจะมีการขุดดิน
เพื่ อ หล อ คอนกรี ต ทํ า โครงสร า งของบ อ
บํ าบั ด น้ํ า เสี ย แ ล ะถั งเก็ บ น้ํ า ใต ดิ น
ซึ่งขนาดและความลึกจะแตกตางกันไป เมื่อ
มีการขุดทําฐานรากแลวเสร็จ จะดําเนินการ
ปรั บ ถมพื้ น ที่ โครงการให ได ระดั บ ในการ
ก อ สร า งอาคารตามที่ อ อกแบบไว โ ดย
บริเวณถนนภายในโครงการสูงเทากับระดับ
ถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) ซึ่งจะ
ใชดินที่เกิดขึ้นจากการขุดทําฐานราก ระบบ
สาธารณู ป โภคและระบบสุ ขาภิ บาลใต ดิ น
โดยมี ป ริ ม าณดิ น ขุ ด ที่ ต อ งขนออกจาก
โครงการ 10,990.0 ลูกบาศกเมตร
- การขึ้นโครงสรางอาคารโรงแรมและอาคาร
อยูอาศัยรวม (ใหเชา) ขนาดความสูง 7 ชั้น
และ 1 ชั้นใตดิน จํานวน 1 อาคาร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอนดําเนินการกอสราง
1. จัดทํารั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร ดานทิศเหนือ และ - ทางโครงการไดจัดทํารั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร
ทิ ศ ตะวัน ตก สํ าหรับ บริเวณด านทิ ศ ตะวัน ออก
ดานทิศตะวันตกของโครงการ และจัดทํารั้ว
และทิ ศ ใต ที่ เ ป น บริ เ วณ บ า นพั กอาศั ย นั้ น
ชั่ ว ค ร า ว สู ง 8 เม ต ร ด า น ทิ ศ เห นื อ
โครงการจะตองเพิ่มความสูงของรั้วชั่วคราวใหมี
ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ ใต ข องโครงการ
ความสูงถึงยอดหลังคาบานพักอาศัย (มีความสูง
เพื่ อ ช ว ยป อ งกั น ผลกระทบที่ เกิ ด จากการ
ไมต่ํากวา 7.0 เมตร) เพื่อชวยปองกันผลกระทบ
ก อ ส ร า ง ก า รบ ด บั งทั ศ นี ย ภ า พ ที่ ไม
ที่ เกิ ด จากการก อ สร า ง การบดบั ง ทั ศ นี ย ภาพ
เ ห ม า ะ ส ม ร ว ม ถึ ง ก า ร ป อ ง กั น
ที่ ไ ม เ ห ม า ะ ส ม ร ว ม ถึ ง ก า ร ป อ ง กั น
บุ ค คลภายนอกรุ ก ล้ํ า เข า มาภายในพื้ น ที่
บุคคลภายนอกรุกล้ําเขามาภายในพื้นที่กอสราง
กอสราง
2. จั ด ให มี ก ารวางแผน และกํ า หนดขั้ น ตอนการ - ทางโครงการมี ก ารวางแผนและกํ า หนด
ทํ า งานอย า งชั ด เจน พ ร อ มทั้ ง จั ด ให มี ก าร
ขั้นตอนการทํ างานอยางชัดเจน และมีการ
ประชาสั ม พั น ธ กั บ พื้ น ที่ ข า งเคี ย งโครงการ
ประชาสัม พั น ธ กั บ พื้ น ที่ ขางเคี ยงโครงการ
ในขั้นตอนการกอสรางโครงการ กอนเริ่มทําการ
ให ท ราบในขั้ น ตอนการก อ สร า งโครงการ
กอสรางไมนอยกวา 15 วัน
กอนเริ่มทําการกอสรางไมนอยกวา 15 วัน
3. จั ด ให มี ร ะบบไฟฟ า และแสงสว า งให มี ค วาม - ท างโค รงก ารติ ด ตั้ งระบ บ ไฟ ฟ าแ ล ะ
เพี ยงพอโดยรอบพื้ นที่ กอสรางโครงการ ตั้งแต
แสงสว า งอย า งเพี ยงพอโดยรอบพื้ น ที่
เริ่มกอสรางโครงการ
กอสรางโครงการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-1)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
(ตอ-1)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอนดําเนินการกอสราง
4. จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ชุ ด - ท างโค รงก ารจั ด ให มี เจ า ห น าที่ รั ก ษ า
เคลื่ อ นที่ อ อกตรวจความเรี ย บร อ ยโดยรอบ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ค อ ย ต ร ว จ ต ร า ดู แ ล
โครงการอยางสม่ําเสมอ
ความเรียบรอยของโครงการตลอด 24 ชม.
5. ดู แ ลพื้ น ที่ ก อ สร า งโครงการให มี ค วามเป น - ทางโครงการมี ก ารจั ด เก็ บ เครื่ อ งมื อ และ
ระเบียบ และเรียบรอย
อุ ป กรณ ใ ห อ ยู ใ นสภาพเรี ย บร อ ยทุ ก วั น
หลังเลิกงาน
6. ติ ด ตั้ ง ป า ยประกาศบริ เวณด า นหน า โครงการ - ทางโครงการมี ก ารจั ด ทํ า ป า ยประกาศ
เพื่อใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการโรงแรม
บริเวณพื้นที่กอสราง รวมทั้งระบุชื่อเจาของ
และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok
โครงการ ที่ อ ยู หมายเลขโทรศั พ ท และ
Residences ขนาดความสู ง 7 ชั้ น และ 1 ชั้ น
สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต อ ได ข องเจ า ของ
ใต ดิ น จํ า นวน 1 อาคาร โดยระบุ ชื่ อ เจ า ของ
โ ค ร ง ก า ร เพื่ อ รั บ ข อ ร อ ง เรี ย น ห รื อ
โครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการกอสราง
ขอเสนอแนะจากผูพักอาศัยขางเคียง
ระยะเวลาก อ สร า ง เลขที่ ใ บอนุ ญ าตก อ สร า ง
เบอรโทรติดตอผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอได
24 ชั่วโมง มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล อ ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
7. ผูรับเหมาและผูควบคุมงานกอสรางจะตองเขาไป - ทางโครงการได จั ดที ม เข าไปสํ ารวจสภาพ
สํ ารวจสภาพอาคารบ านเรื อนใกล เคี ยง โดยให
อาคารบานเรือนใกลเคียง โดยมีเจาของบาน
เจาของบานรวมในการสํารวจถายภาพประกอบและ
ร ว มในการสํ า รวจถ า ยภาพประกอบและ
ทํ าบั นทึ กร วมกั น เพื่ อเป นหลั กฐานป องกั นการ
ทําบันทึ กรวมกัน เพื่ อเป นหลั กฐานป องกั น
ขั ดแย งกรณี อาคารบ านเรื อนเกิ ดความเสี ยหาย
ก า ร ขั ด แ ย ง ก ร ณี อ า ค า ร บ า น เรื อ น
และเมื่ อพบว า การก อสร างสร างความเสี ยหาย
เกิดความเสียหาย
ให กั บอาคารข างเคี ยงต องซ อมแซมแก ไขทั นที
โดยไม ตองรอประกันภั ย ซึ่ งสามารถติ ดต อไปยั ง
วิศวกรโครงการที่พื้นที่กอสรางไดทุกวัน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-2)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
(ตอ-2)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอนดําเนินการกอสราง
8. แจงแผนการกอสรางโครงการใหกับผูพักอาศัย - ทางโครงการมีการวางแผนและกําหนดขั้นตอน
ใกล เ คี ย งโดยรอบทราบ ทั้ ง ขั้ น ตอนในการ
ก า ร ทํ า ง า น อ ย า ง ชั ด เจ น แ ล ะ มี ก า ร
ก อ สร า ง ระยะเวลา และความถี่ ข องแต ล ะ
ประชาสั ม พั น ธ กั บ พื้ น ที่ ข า งเคี ย งโครงการ
ในขั้ น ตอนการก อ สร า งโครงการ ก อ นเริ่ ม
ขั้ น ตอนการก อสราง ก อ นเริ่ม การก อสรางเป น
ทําการกอสรางไมนอยกวา 15 วัน
เวลาไมนอยกวา 15 วัน
9. ประชาสัมพันธการกอสรางโครงการกับบานเรือน - ทางโครงการได จัด ที ม มวลชนสั ม พั น ธ เข า ไป
ที่ อ ยู ใกล เคี ย งโครงการ โดยการพบปะพู ด คุ ย
พบปะพู ด คุ ย อย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ สร า งความ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับ
เขาใจอันดี และรับฟงความคิดเห็น และความ
ฟ ง ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
เดื อ ดร อ นรํ า คาญที่ มี ผ ลกระทบมาจากการ
ที่ มีผลกระทบมาจากการก อสรางโครงการ เพื่ อ
กอสรางโครงการ
นํามาปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน
10. จัดวางผังบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ รวมทั้ง - ทางโครงการได จั ดวางผั งบริ เวณพื้ นที่ ก อสร าง
ระบบสาธารณู ป โภคและระบบสุ ข าภิ บ าลของ
โครงการ รวมทั้ งระบบสาธารณู ปโภค และระบบ
คนงานกอสรางใหอยูหางจากบานพักอาศัยมาก
สุ ขาภิ บ าลของคนงานก อสร างให อยู ห างจาก
ที่ สุ ด เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาด า นกลิ่ น และเสี ย ง
บ านพั ก อาศั ย มากที่ สุ ด เพื่ อป อ งกั น ป ญ หา
รบกวนตอประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ พรอมทั้ง
ด านกลิ่ น และเสี ยงรบกวนต อประชาชนที่ อาศั ย
จัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับเจาหนาที่อยูภายใน
อยูโดยรอบ พรอมทั้งเชาพื้ นที่ ดานนอกโครงการ
พื้นที่กอสรางโครงการ โดยไมกีดขวางการจราจร
เพื่ อ จั ด เป น ที่ จ อดรถยนต สํ า หรั บ เจ าหน า ที่
บนถนนซอยเพชรบุรี 47 ดานหนาโครงการ
ของโครงการโดยไม กี ดขวางการจราจรบนถนน
ซอยเพชรบุรี 47 ดานหนาโครงการ
11. จัดให มีช องทางรับเรื่องราวรองทุ กขกับชุ มชน - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
ใกล เคี ย ง กรณี มี ก ารร อ งเรี ย นให แ ก ไขป ญ หา
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
ดังกลาวโดยทันที
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-3)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
(ตอ-3)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอนดําเนินการกอสราง
12. จัดใหมีรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม - ทางโครงการได จัดให มีรายงานการวิเคราะห
ฉบับสมบูรณที่ผานการพิจารณาจากสํานักนโยบาย
ผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับสมบูรณประจําไวยัง
สํานักงานควบคุมการกอสราง เพื่อเผยแพรตอ
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจํา
ชุ มชนที่ ต องการทราบรายละเอียดของข อมู ล
ไวยังสํานักงานควบคุมการกอสราง เพื่ อเผยแพร
และมาตรการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของ
ตอชุมชนที่ตองการทราบรายละเอียดของขอมูลและ
โครงการ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ชวงกอสราง
1. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันดานดินและการชะลาง - ทางโครงการจะปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น
พังทลายการระบายน้ํา การปองกันน้ําทวม ระบบ
ดานดินและการชะลางพังทลาย การระบายน้ํา
บําบัดน้ําเสีย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การป อ งกั น น้ํ า ท ว ม ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และ
อยางเครงครัด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด
2. เจาของโครงการทําหนังสือแจงตออาคารบานพั ก - ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย า ง
อาศัยใกลเคียงหากถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด
เครงครัด โดยเจาของโครงการไดทําการแจงตอ
และทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ใหสามารถ
อาคารบ านพั ก อาศั ย ใกล เคี ย ง หากถู ก บดบั ง
แจ งหรื อหารื อกั บเจ าของโครงการในการแก ไข
ทั ศ นี ย ภาพ แสงแดด และลม จากตั ว อาคาร
ผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้ใหแจงเจาของโครงการ
โครงการ ใหสามารถแจงหรือหารือกับเจาของ
ไดตั้งแตเริ่มการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จจนถึง
โครงการในการแก ไ ขผลกระทบดั ง กล า วได
ภายหลังเปนเวลา 1 ป กรณี ที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกัน
ทั้ งนี้ ให แจ งเจ าของโครงการได ตั้ งแต เริ่ม การ
ไมได ตองจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา
ก อ สร า งอาคารจนแล ว เสร็ จ ถึ ง ภายหลั ง การ
จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด แล ว เป น เวลา 1 ป
กรณี ที่ ทั้ ง 2 ฝ า ยตกลงกั น ไม ไ ด จะจั ด ตั้ ง
คณ ะกรรมการไตรภ าคี ขึ้ น มาเพื่ อเจรจา
หาขอยุติที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

3-5

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-4)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
(ตอ-4)

1.2 ดิน และการชะลาง
พังทลาย

1) การขุดดิน-ถมดิน และการขนสง
- มีระดับของพื้นที่โครงการใกลเคียงกับพื้นที่
โดยรอบ และถนนซอยเพชรบุ รี 47 (ซอย
ศู นย วิ จั ย) ด านหน าโครงการ การพั ฒนา
โครงการมี ก ารขุ ดทํ าฐานราก และระบบ
สุขาภิบาลใตดิน ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม ถั งเก็ บน้ําใต ดิน ทอระบายน้ํ าและบ อ
หนวงน้ํา ใหเปนไปตามแบบสถาปตยกรรม
ที่ กํ าหนดไว ในการพั ฒ นาโครงการจะมี
ปริมาณดินขุด และดินถม ฉะนั้นตองขนดิน
ออกจากพื้ นที่โครงการประมาณ 9,268.00
ลูกบาศกเมตร ขนสงดวยรถบรรทุก 10 ลอ
ขนาดความจุ ประมาณ 12 ลู กบาศก เมตร
ในชวงนอกเวลาเรงดวน (10.00-15.00 น.)
จํานวน 4 เที่ยว/วัน ดังนั้น โครงการสามารถ
ข น ส ง ดิ น แ ล ว เ ส ร็ จ ป ร ะ ม า ณ
(9,268.0/(10x12x4)) 20 วัน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
เพื่อเจรจาหาขอยุติที่เปนธรรมตอทั้งสองฝายโดย
คณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด วย เจ าของ
โครงการ ผู ได รั บ ผลกระทบจากการก อสร าง
โครงการ และบุ คคลหรือหนวยงานที่ เป นกลาง
และทั้งสองฝายยอมรับ
1. จัดใหมีชวงเวลาในการขนสงดินและวัสดุกอสราง - ทางโครงการจัดใหมีชวงเวลาในการขนสงดิน
เฉพาะช ว งเวลา 10.00-15.00 น. และกํ า ชั บ
และวัสดุกอสรางเฉพาะชวงเวลา 10.00-15.00 น.
พนักงานขับรถขนสงวัสดุอุปกรณใหปฏิบัติตามกฎ
และกํ าชั บ พนั ก งานขั บ รถขนส งวั สดุ อุ ป กรณ
จราจรอยางเครงครัดและตองขับรถดวยความเร็ว
ใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดและตองขับ
ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผานชุมชน
รถด วยความเร็ วไม เกิ น 30 กิ โลเมตร/ชั่ วโมง
เมื่อผานชุมชน
2. มีการกวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงาน - ทางโครงการไดจัดทีม Camp Walk ทุกวันศุกร
ขับ รถว าไมมีการใช สารกระตุ นออกฤทธิ์ต อจิต
ที่ 2 และศุ ก ร ที่ 4 ของทุ ก เดื อ น เพื่ อ ทํ า การ
ประสาท และหามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบริเวณบานพักคนงาน
3. จัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอรถบรรทุกดิน - ทางโครงการจัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอ
รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ ก อ สร า งภายในพื้ น ที่
และวัส ดุ ก อสรางภายในพื้ น ที่ โครงการ โดยใช
โครงการ โดยใช สายฉี ดน้ํ าแรงดั นสู ง (Water
สายฉีดน้ําแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดลางเศษดิน
Jet) ฉี ด ล า งเศษดิ น ออกจากล อ รถบรรทุ ก
ออกจากล อ รถบรรทุ ก ให ส ะอาดก อ นออกจาก
ใหสะอาดกอนออกจากโครงการ
โครงการ และทําความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุ
ก อ สร า งที่ ต กหล น บริ เ วณ ถนน และให เ ก็ บ
รวบรวมใสถังรองรับมูลฝอยใหเรียบรอยโดยไม
กวาดเทลงทอระบายน้ําสาธารณะ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.1

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2

3-6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-5)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.2 ดิน และการชะลาง
พังทลาย (ตอ-1)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
4. จัดให มีพื้ นที่ ในการบรรทุ กขนส งดิ นภายในพื้ นที่ - ทางโครงการจัดใหมีพื้นที่ในการบรรทุกขนสง
1) การขุดดิน-ถมดิน และการขนสง
ดิ น ภายในพื้ น ที่ โ ครงการ พร อ มทั้ ง ให มี ก าร
โครงการ พร อ มทั้ ง จั ด ให มี ก ารป ดคลุ ม ท า ย
- ซึ่งสอดคลองกับแผนการปรับพื้นที่และฐาน
ป ด คลุ ม ท า ยรถบรรทุ ก ด ว ยผ า ใบทึ บ โดย
รถบรรทุกดวยผาใบทึบโดยปดคลุมและผูกยึดกับ
รากของโครงการ โดยจะขนสงดินไปพรอม
ป ด คลุ ม และผู ก ยึ ด กั บ รถบรรทุ ก ให แ ล ว เสร็ จ
รถบรรทุกใหแลวเสร็จในพื้นที่โครงการ
กับการปรับพื้นที่ และกอสรางฐานรากของ
ในพื้นที่โครงการ
โครงการ
5. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอํานวยความ - ทางโครงการจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความ
สะดวกแกรถบรรทุกที่จะเขา-ออกโครงการและหาม
ปลอดภัยคอยตรวจตราและดูแลความเรียบรอย
จอดรถบรรทุ กตลอดแนวถนนซอยเพชรบุ รี 47
ของโครงการตลอด 24 ชม
(ซอยศูนยวิจัย) เพื่อลดผลกระทบดานการกีดขวาง
การจราจร
6. ทํ าความสะอาดถนนทางเข า-ออกโครงการอย าง - ทางโครงการจัดใหมีคนงานทําความสะอาดถนน
ต อ เนื่ อ ง เพื่ อลดการฟุ งกระจายของฝุ น ละออง
หน าโครงการเป นประจํ าทุ กวั น เพื่ อลดการฟุ ง
รวมทั้งดินที่อาจจะกอใหเกิดการลื่นไหลของรถยนต
กระจายของฝุ น ละออง รวมทั้ ง ดิ น ที่ อาจจะ
ที่ เข า-ออกโครงการ รวมทั้ งผู ที่ สั ญ จรในบริ เวณ
ก อให เกิ ดการลื่ นไห ลของรถยนต ที่ เข าดังกลาว
ออกโครงการ รวมทั้งผูที่สัญจรในบริเวณดังกลาว
7. เลื อกใช ขนาดรถบรรทุ กให เหมาะสมกั บลั กษณะ - ทางโครงการได เ ลื อ กใช ข นาดรถบรรทุ ก
ของงาน และสิ่ งของที่ จะขนย าย เพื่ อป องกั นการ
ให เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของงาน และสิ่ ง ของ
ทรุดตัว และความเสียหายของถนนที่เปนเสนทาง
ที่ จ ะขนย า ย เพื่ อ ป อ งกั น การทรุ ด ตั ว และ
ผานของรถบรรทุก
ความเสี ย หายของถนนที่ เ ป น เส น ทางผ า น
ของรถบรรทุก
8. ในกรณี ที่ ถ นนสาธารณะเกิ ดความเสี ย หายอั น - ถ า มี ก รณี ที่ ถ นนสาธารณะเกิ ด ความเสี ย หาย
เกิ ดขึ้ นจากการขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ของโครงการ
อั น เกิ ด ขึ้ น จากการขนส ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ข อง
โครงการจะตองจัดการซอมแซมถนนสาธารณะหรือ
โค รงก าร โค รงก ารจะทํ าก ารซ อ ม แ ซ ม
สาธารณู ปการที่ เสี ยหายให กลับมาอยู ในสภาพดี
ความเสี ยหายให ก ลั บมาอยูในสภาพดี ดังเดิ ม
ดังเดิมโดยทันที
โดยทันที

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-3

-

รูปที่ 3-4

-

รูปที่ 3-5

-

-

-

-

3-7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-6)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.2 ดิน และการชะลาง
พังทลาย (ตอ-2)

2) การก อสร า งชั้ น ใต ดิ น และระบ บ
สุขาภิบาลใตดิน
- กรณีที่ไมมีการปองกันการพังทลายของดิน
จะมีผลกระทบตอผู ปฏิบัติงาน และอาจทํ า
ให เกิ ดการเคลื่ อนตัวของมวลดิ นทํ าให ดิ น
พั งทลายจากการขุ ดดิ น เพื่ อก อสร างบ อ
หนวงน้ํา บอบําบัดน้ําเสีย บอเก็บน้ําใตดิน
บอลิฟต และฐานรากได

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ชวงกอสราง
9. จัดทํ าท อระบายน้ํ าและถนนภายในโครงการก อน
เพื่ อช วยระบายน้ํ าในพื้ นที่ โครงการ และลดการ
กัดเซาะจากน้ําฝน ซึ่งอาจเกิดตะกอนดินไหลออก
นอกโครงการ
10. หากการปรับถมดิน สงผลใหเกิดดินพังทลายหรือ
เกิดน้ําทวมขังตอพื้นที่ดินขางเคียงจะตองแกไข
ใหกลับสูสภาพเดิมโดยทันที
11. ติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็นบริเวณปอมยาม
ด านหน าพื้ นที่ ก อสร างโครงการ เพื่ อรั บเรื่ อง
ร อ งเรี ย นที่ เกิ ด ขึ้ น จากการก อ สร างโครงการ
หากพบว ามี เรื่ องร องเรี ยน ต องรี บดํ าเนิ นการ
แกไขโดยทันที
1. จัดให มี ระบบเข็ มพื ดเหล็ ก (Sheet Pile) ความลึ ก
17 เมตร บริ เวณด า นทิ ศ เหนื อ และด า นทิ ศ
ตะวันตก และจัดใหมีระบบเสาเข็มดินซีเมนตและ
ค้ํ ายั น (Strutted Soil Cement Colum) หนา 2.50
เมตร ลึก 17 เมตร บริเวณดานทิศตะวันออก และ
หนา 3.10 เมตร ลึ ก 17 เมตร บริ เวณด านทิ ศใต
พรอมทั้งจัดใหมีการติดตั้งอุปกรณ วัดการเคลื่อน
ตั ว ต า งๆ เช น Inclinometer , Survey Point ฯลฯ
โดยติ ดตั้ งบริเวณรั้ วของบ านพั กอาศั ยเลขที่ 5/9
เพื่ อใช เป นแนวทางการเฝ าระวังระหว างขั้ นตอน
การกอสราง และปองกันการพังทลายของดิน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการไดรื้อถอนบอพักน้ําชั่วคราวออกแลว
ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางรางระบายน้ําและ
บอดักตะกอนถาวรของโครงการ

-

-

- หากเกิ ด ดิ น พั ง ทลายหรื อ เกิ ด น้ํ า ท ว มขั ง ต อ
พื้นที่ดินขางเคียงทางโครงการจะดําเนินการแกไข
ใหกลับสูสภาพเดิมโดยทันที
- ทางโครงการได ติ ด ตั้ งกล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
บริ เวณด านหน าโครงการเพื่ อรั บเรื่ องรองเรี ยน
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน

-

-

-

-

- ทางโครงการไดมีระบบเข็มพืดเหล็ก (Sheet Pile)
ความลึ ก 17 เมตร บริ เวณด านทิ ศเหนื อ และ
ด า นทิ ศ ตะวั น ตก และจั ด ให มี ระบบเสาเข็ ม
ดิ น ซี เมนต และค้ํ ายั น (Strutted Soil Cement
Colum) หนา 2.50 เมตร ลึก 17 เมตร บริเวณดาน
ทิศตะวันออก และหนา 3.10 เมตร ลึก 17 เมตร
บริเวณดานทิศใต

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-7)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.2 ดิน และการชะลาง
พังทลาย (ตอ-3)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
ในช วงการก อสร างชั้ นใต ดิ น โดยมี วิ ศวกรโยธา
ควบคุ มการออกแบบระบบค้ํ ายั นให เป นไปตาม
หลั ก วิ ศ วกรรม และควบคุ ม การก อ สร างอย าง
ใกลชิด
2. ออกแบบการกอสรางใหมีระยะถอยรนของชั้นใตดิน - ทางโครงการไดออกแบบการกอสรางใหมีระยะ
และถั ง เก็ บ น้ํ า ประปาใต ดิ น /ถั ง บํ า บั ด น้ํ า เสี ย
ถอยรนของชั้นใตดิน และถังเก็บน้ําประปาใตดิน
ห างจากแนวเขตที่ ดิ น ด านทิ ศ ตะวั น ออก เพื่ อ
ถังบําบัดน้ําเสีย ตามที่มาตรการกําหนด
ปองกันการพังทลายของดินบริเวณบานพักอาศัย
ขางเคียง แยกเปน 2 สวน
- บริ เวณชั้ นใต ดิ น ห างจากแนวเขตที่ ดิ นด านทิ ศ
ตะวันออกประมาณ 4.02 เมตร ถึง 5.21 เมตร
- บริเวณบอเก็บน้ําใตดินและบอบํ าบั ดน้ํ าเสีย ห าง
จากแนวเขตที่ดินดานทิศตะวันออกประมาณ 10.12
เมตร ถึง 12.30 เมตร
3. ตรวจสอบอาคารข างเคี ย งโครงการตลอดช วง - ทางโครงการไดจัดที มเข าไปพบปะพู ดคุ ยอย าง
ระยะเวลาก อสร างหากพบว าเกิ ดความเสี ยหาย
สม่ํ าเสมอ เพื่ อสรางความเข าใจอั นดี และรับฟ ง
โครงการตองหยุดกิจกรรมการกอสรางบริเวณนั้น
ความคิ ดเห็ น และความเดื อ ดร อนรํ าคาญที่ มี
โดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ปลอดภัย
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
และแกไขซอมแซมอาคารขางเคียงใหอยูในสภาพดี
ดังเดิมทันที
4. กําหนดช วงเวลาการขุดดิ น เพื่ อก อสรางฐานราก - ป จจุ บั นทางโครงการได พ นระยะฐานราก
และสุขาภิบาลชั้นใตดินดําเนินการเฉพาะชวงเวลา
และสุขาภิบาลชั้นใตดินแลว
8.00-18.00 น. หามขุดดินในชวงเวลากลางคืน ซึ่ง
จะรบกวนตอการพักผอนของผูพักอาศัยขางเคียง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-8)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.2 ดิน และการชะลาง
พังทลาย (ตอ-4)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ชวงกอสราง
5. จัดให มีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับ
ดินที่มีความเสี่ยงสูงตอการชะลางตะกอนดินออก
นอกโครงการ โดยจั ดให มี ตาข ายพรางแสง หรื อ
ผาใบคลุ มดิ นในสวนที่ ขุดดิ นดังกล าวไวก อนการ
ปรับถมกลับ
6. ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน และถมดินที่
กอใหเกิดความเดือดรอนจากการดําเนินโครงการ
เจาของโครงการจะรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมด
ทันที
7. จัดระบบระบายน้ําชั่วคราวรอบพื้นที่กอสราง ขนาด
0.4x0.5 เมตร และบ อดั กตะกอน จํ านวน 1 บ อ
ขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตร ก อนระบายเฉพาะน้ํ าใส
ออกสูภายนอกพื้นที่โครงการ
8. จั ดให มี การประชุ มแผนงานการก อสร างประจํ า
ทุ ก สั ป ดาห และประจํ าเดื อ นทั้ งนี้ ต อ งกํ าหนด
ผู เข า ร ว มประชุ ม อย า งน อ ยประกอบไปด ว ย
ผูรับเหมากอสรางหลัก เจาของโครงการ ผูรับเหมา
รายย อยทุ กระบบ โดยวาระการประชุ มต องบรรจุ
วาระเกี่ ยวกั บการป องกั นผลกระทบสิ่ งแวดล อม
ตลอดจนการติ ด ตามข อ ร อ งเรี ย นของอาคาร
ขางเคียงใหเปนวาระเฉพาะเรื่อง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- หากทางโครงการมี การขุ ดปรั บ ระดั บดิ น
ทางโครงการจะจัดให มีวัสดุ คลุมดิ น บริเวณที่ มี
การขุ ดปรั บระดั บดิ นที่ มี ความเสี่ ยงสู งต อการ
ชะลางตะกอนดินออกนอกโครงการ

-

-

- หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน และ
ถมดินที่กอใหเกิดความเดือดรอนจากการดําเนิน
โครงการ เจ าของโครงการจะรั บ ผิ ดชอบ
คาเสียหายทั้งหมดทันที
- ทางโครงการไดรื้อถอนบอพักน้ําชั่วคราวออกแลว
ป จจุ บั นอยู ระหว างการก อสร างรางระบายน้ํ า
และบอดักตะกอนถาวรของโครงการ

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.4

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ทางโครงการได จั ด ให มี ก ารประชุ ม แผนงาน
การก อสรางและติ ดตามข อรองเรียนของอาคาร
ขางเคียง ประจําวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห และ
ประจําเดือน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-9)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.2 ดิน และการชะลาง
พังทลาย (ตอ-5)

1.3 คุณภาพอากาศ

1. อาคารที่ อาจได รั บ ผลกระทบด านฝุ น
ละออง
- อาคารที่อาจไดรับผลกระทบของฝุนละออง
จากลมมรสุ มด านทิ ศตะวั นตกเฉี ยงใต จะ
เป น อาคารทางทิ ศ เหนื อ ได แก โรงแรม
อมารี เรสซิ เดนซ กรุ งเทพ และทางทิ ศ
ตะวันออก ไดแก อาคารพั กอาศัยสูง 3 ชั้น
เลขที่ 5/14 และบ า นพั ก อาศั ย สู ง 2 ชั้ น
เลขที่ 5/1-5/15
- อาคารที่อาจไดรับผลกระทบของฝุนละออง
จากลมมรสุมดานทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จะเปนอาคารทางดานทิศใต ไดแก บานพัก
อาศัยสูง 2 ชั้น จํานวน 7 หลัง เลขที่ 9/1-9/7
และทิศตะวันตก ไดแก อาคารโรจนศิลป สูง
4 ชั้ น เลขที่ 11 และอาคารอั ศวิ น แมนชั่ น
สูง 5 ชั้น เลขที่ 11/11

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
9. จั ดให มี การประชุ มร วมระหว างอาคารข างเคี ยง - ทางโครงการจั ด ให มี ก ารประชุ ม ร วมระหว า ง
โครงการ และเจ าของโครงการ เพื่ อประสานงาน
อาคารขางเคียงโครงการ และเจาของโครงการ
และตรวจสอบการกอสรางของโครงการและหาแนว
เพื่ อ ประสานงาน และตรวจสอบการก อ สรา ง
ทางการลดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ
ของโครงการและหาแนวทางการลดผลกระทบ
ตอชุมชนโดยรอบ
10. ใช เสาเข็ มระบบเจาะกด (Fully Auger Method) - โครงการเลือ กใช เสาเข็ มระบบเจาะกด (Fully
ชวยลดแรงสั่ นสะเทื อน เพื่ อป องกั นป ญหาการ
Auger Method) แทนการตอกดวยเครื่องตอก
เคลื่อนตัว และความเสียหายตออาคารขางเคียง
เสาเข็มเพื่อลดผลกระทบดานแรงสั่นสะเทือน
1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูใน - ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ให มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
สภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
เครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
2. จั ดให มี ผ าใบทึ บคลุ มอาคารเท ากั บความสู งของ - ทางโครงการได รื้อ ผ าใบคลุ ม อาคารออกแล ว
อาคาร ณ ขณะก อสราง และตองตรวจสอบความ
เนื่ อ งจากโครงการได ก อ สร า งผนั ง ถาวรของ
มั่ น คงแข็ งแรง การฉี กขาดของผ าใบสม่ํ าเสมอ
อาคารแลวเสร็จแลว
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
3. ดูแลความแข็งแรงของผาใบ โดยเฉพาะชั้นที่สูงมาก - ทางโครงการได รื้อ ผ าใบคลุ ม อาคารออกแล ว
ขึ้น เพื่อปองกันการปลิวตกหลนของผาใบ
เนื่ อ งจากโครงการได ก อ สร า งผนั ก ถาวรของ
อาคารแลวเสร็จแลว
4. เลือกใชวัสดุประกอบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่มี - ทางโครงการไดวางแผนเลือกใชวัสดุประกอบ
การหลอคอนกรีตในพื้นที่โครงการนอยที่สุด
สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่มีการหลอคอนกรีต
ในพื้นที่โครงการนอยที่สุด
5. จั ด ห อ งเก็ บ เสี ย ง และฝุ น ในการตั ด การเจี ย ร - ทางโครงการจั ดให มี พื้ น ที่ ในการตั ดการเจี ย ร
กระเบื้องปูพื้นและวัสดุตางๆ พรอมทั้งจัดอุปกรณ
กระเบื้องปูพื้นและวัสดุตางๆ ไวภายในตัวอาคาร
กันเสียง และฝุนสําหรับคนงาน
และจัดใหมีอุปกรณปองกันเสียง และฝุนสําหรับ
คนงานไวอยางเพียงพอ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.4

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.5

-

รูปที่ 3-6

-

รูปที่ 3-6

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-10)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.3 คุณภาพอากาศ
(ตอ-1)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่
สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
6. การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังใหใชวิธีตัดเปยก โดยมีน้ําหลอ - ทางโครงการไดเลือกใชวิธีตัดกระเบื้องปูพื้นหรือ
ระหวางใบพัดและกระเบื้อง เพื่อปองกันฝุนละออง
ผนังใหใชวิธีตัดเปยก เพื่อปองกันฝุนละออง
2. ความเขมขนฝุนละอองจากการ 7. ฉีดพรมน้ํา ทุกครั้งกอนกวาดพื้น และทํ าความสะอาดพื้ นผิว - ทางโครงการจั ด ให มี ค นงานคอยทํ า ความ
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
สะอาดพื้นที่โครงการเปนประจําทุกวัน เพื่อลด
กอสรางอาคาร
การฟุงกระจายของฝุนละออง
- คาดว าจะมี ฝุ นละอองรวม (TSP)
เกิดขึ้น 0.1108-0.1472 มก./ลบ.ม. 8. จั ดปล องยางทิ้ งเศษวั สดุ ก อสร าง หรื อลิ ฟต ขนของเท ากั บ - ทางโครงการไดดําเนินการทิ้งเศษวัสดุกอสราง
ความสูงของอาคาร
จากอาคาร โดยนําใสถุงแลวคนงานขนลงทาง
เมื่ อรวมกั บผลตรวจวั ดคุ ณ ภาพ
ลิฟตชั่วคราว
อากาศของโครงการในป จ จุ บั น
(0.204 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป น 9. รถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสราง และรถขนสงคนงาน เมื่อลงวัสดุ - ทางโครงการกําชับรถบรรทุกใหดับเครื่องยนต
อุปกรณภายในพื้นที่กอสรางเรียบรอยแลว หามติดเครื่องยนต
ในพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ เป น การลดเขม า ควั น
0.3148-0.3512 มก./ลบ.ม.
รถทิ
ง
้
ไว
เ
ด็
ด
ขาด
เพื
อ
่
เป
น
การลดเขม
า
ควั
น
และกลิ
น
่
และกลิ่น
- คาดวาจะมีฝุนละอองขนาดเล็กกวา
10 ไมค รอน (PM-10) เกิ ดขึ้ น 10. ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางวันละ 2 ครั้ง ชวงเวลา 8.00 - ทางโครงการจั ด ให มี ค นงานทํ า ความสะอาด
0.0100-0.0131 มก./ลบ.ม. เมื่อรวม
และ 12.00 น. ทุ กวั น และเพิ่ มความถี่ เป นพิ เศษในการ
พื้ นที่ โ ครงการเป น ป ระจํ า ทุ ก วั น เพื่ อลด
กับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศของ
ฉีดพรมน้ําทุก 2 ชม. ในชวงเดือน พ.ย.-ก.พ.
การฟุงกระจายของฝุนละออง
โครงการในป จจุ บั น (0.103 มก./ 11. ถุ งซี เมนต หรื อเคมี ภั ณ ฑ ที่ ใช ในการก อสร าง ต องบรรจุ - ทางโครงการเก็บกองวัสดุที่ มีฝุน ในที่ ป ดลอ ม
ลบ.ม.) จะเพิ่มเปน 0.1130-0.1161
ในภาชนะที่ปดมิดชิด และจัดเก็บอยางถูกวิธีเพื่อปองกันการ
ทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดาน และฉีดพรม
มก./ลบ.ม.
ฟุงกระจายของฝุน
ดวยน้ํา เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอ
12. การกองวั สดุ ที่ มี ฝุ น ต อ งป ด หรื อ ปกคลุ ม หรื อ เก็ บ ในที่ - ทางโครงการเก็ บกองวัสดุที่ มีฝุน ในที่ ป ดลอ ม
ปดลอมทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดาน หรือฉีดพรมดวย
ทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดาน และฉีดพรม
น้ํา เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ดวยน้ํา เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

รูปที่ 3-7

-

รูปที่ 3-8

-

-

-

รูปที่ 3-7

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-11)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.3 คุณภาพอากาศ
(ตอ-2)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3. ความเขมขนสารมลพิษจากรถยนตที่ใช
ในการกอสรางจํานวน 30 คัน
- ก าซคาร บอนมอนอกไซด (CO) คาดวาจะ
เกิดขึ้น 0.0050 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพ
อากาศของโครงการในป จจุบัน (0.94 มก./
ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป น 0.9450 มก./ลบ.ม.
(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนด
ไว 34.2 มก./ลบ.ม.)
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) คาดวาจะ
เกิดขึ้น 0.0049 ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการในปจจุบัน (0.0301 ppm)
จะเพิ่มเปน 0.0350 ppm (ไมเกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่กาํ หนดไว 0.17 ppm)
- ไฮโดรคารบอน (HC) คาดวาจะเกิดขึ้น
0.0005 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของ
โครงการในปจจุบัน 3.3500 ppm จะเพิ่ม
เปน 3.3505 ppm (ปจจุบันไมมีคามาตรฐาน
กําหนดไว)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
13. การผสมคอนกรีตหรือปูน การไสไม การกระทํ า - ทางโครงการไดจัดใหมีพื้นที่ในการผสมคอนกรีต
ใดๆ ที่ ก อให เกิ ดมลพิ ษต องทํ าในที่ ที่ คลุ มด วย
หรื อปู น การไสไม การกระทํ าใดๆ ที่ ก อให เกิ ด
ผ า คลุ ม หรื อ ในห อ งที่ มี ห ลั ง คาและผนั ง ป ด
มลพิษไวในอาคาร
ดานขางอีก 3 ดาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
14. จั ดให มี ระบบการร อ งเรี ย น และแนวทางการ - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
สอบถาม เพื่ อ ค น หาข อ เท็ จ จริ ง และสาเหตุ
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาตอไป
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน
15. จํ ากั ด ความเร็ วรถบรรทุ ก ขนส งวั สดุ อุ ป กรณ - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
ก อ สร า งให มี ค วามเร็ ว ไม เกิ น 30 กม./ชม.
ของรถบรรทุ กขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ก อสรางให มี
เมื่อผานพื้นที่ชุมชนหนาแนน
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผานพื้นที่ชุมชน
หนาแนน
16. จัดเตรียมพื้ นที่ สําหรับลางลอรถบรรทุ กภายใน - ทางโครงการจัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอ
พื้นที่กอสรางโดยใชสายฉีดน้ําแรงดันสูง (Water
รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ ก อ สร า งภายในพื้ น ที่
Jet) ฉี ดล างเศษดิ นออกจากล อ รถบรรทุ ก
โครงการ โดยใช สายฉี ดน้ํ าแรงดั นสู ง (Water
ใหสะอาดกอนวิ่งออกภายนอกโครงการ
Jet) ฉี ด ล า งเศษดิ น ออกจากล อ รถบรรทุ ก
ใหสะอาดกอนออกจากโครงการ
17. ขนย ายเศษวั สดุ ที่ ไม ใช แล วออกจากสถานที่ - ทางโครงการได ข นย า ยเศษวั ส ดุ ที่ ไม ใช แ ล ว
กอสรางอยูสม่ําเสมอ เพื่ อปองกันการสะสมของ
อ อ ก จ าก ส ถ าน ที่ ก อ ส ร า งอ ยู ส ม่ํ า เส ม อ
ฝุนละออง
เพื่อปองกันการสะสมของฝุนละออง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2

-

ภาคผนวกที่ 6.6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-12)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
- ฝุนละออง (TSP) คาดวาจะเกิดขึ้น 0.0009
มก./ลบ.ม. รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของ
โครงการในป จจุ บั น 0.204 มก./ลบ.ม. จะ
เพิ่ มเป น 0.2049 มก./ลบ.ม. (ไม เกิ น
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.33
มก./ลบ.ม.)
- ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)
คาดวาจะเกิดขึ้น 0.0014 มก./ลบ.ม. รวมกับ
คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในป จจุ บั น
0.103 มก./ลบ.ม. จะเพิ่ มเป น 0.1044
มก./ลบ.ม. (ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ที่กําหนดไว 0.12 มก./ลบ.ม.)
- ก าซซั ลเฟอรไดออกไซด (SO2) คาดว าจะ
เกิดขึ้น 0.0001 ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการในป จจุ บั น 0.0020 ppm จะ
เพิ่ มเป น 0.0021 ppm (ไม เกิ นมาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.12 ppm)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
18. รถบรรทุกขนสงดินตองปดคลุมดวยผาใบทึบที่มี - ทางโครงการจัดใหมีพื้นที่ในการบรรทุกขนสง
สภาพสมบูรณใหมิดชิด และผูกยึดติดแนนกับตัว
ดิ น ภายในพื้ น ที่ โ ครงการ พร อ มทั้ ง ให มี ก าร
รถบรรทุก เพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลนบนถนน
ป ด คลุ ม ท า ยรถบรรทุ ก ด ว ยผ า ใบทึ บ โดย
ภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง
ป ด คลุ ม และผู ก ยึ ด กั บ รถบรรทุ ก ให แ ล ว เสร็ จ
ในพื้นที่โครงการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-3
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-13)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.4 ระดับเสียง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- อาคารที่ อยู ใกล เคี ย งโครงการและได รั บ
ผลกระทบด านเสี ยงจากการทํ างานในทุ ก
ขั้นตอน คือ อาคารพักอาศัยสูง 3 ชั้น เลขที่
5/14 และบานพักอาศัยสูง 2 ชั้น เลขที่ 5/10,
5/9 และ 5/4 ทางด านทิ ศ ตะวั น ออกของ
โครงการ ซึ่งคาดวากิจกรรมที่กอใหเกิดเสียง
ดั งมากที่ สุ ด คื อ ช วงเก็ บงาน และตกแต ง
คาดวาจะได ยินเสียงจากการกอสราง 91.9
dB(A) สํ าหรั บ ทิ ศ อื่ น ของโครงการได รั บ
ผลกระทบ ดังนี้
ทิ ศเหนือ : ไดรับเสียงในระดับ 82.4 dB(A)
กรณี ใช กํ าแพงกั น เสี ยงจะได รั บ เสี ย งใน
ระดับ 35.4 dB(A)
ทิ ศ ใต : ได ยิ น เสี ย งในระดั บ 88.4 dB(A)
กรณี ใช กํ าแพงกั น เสี ยงจะได รั บ เสี ย งใน
ระดับ 41.4 dB(A)
ทิ ศตะวั นออก : ได ยิ นเสี ยงในระดั บ 91.9
dB(A) กรณีใชกําแพงกันเสียงจะไดรับเสียง
ในระดับ 43.0 dB(A)
ทิ ศ ตะวั น ตก : ได ยิ น เสี ย งในระดั บ 90.0
dB(A) กรณีใชกําแพงกันเสียงจะไดรับเสียง
ในระดับ 43.0 dB(A)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
1. วางแผน เวลาและวิธีการกอสราง เพื่อลดเสียงและ - ทางโครงการกํ าหนดช วงเวลาในการก อสร าง
กิ จกรรมที่ เกิ ด เสี ย งดั งและความสั่ น สะเทื อ น
แรงสั่ นสะเทื อนให มากที่ สุ ด โดยจั ดช วงเวลาให
เหมาะสม และเลือกใชวิธีการกอสรางที่สามารถลด
ให อยู ในช วงเวลากลางวั นเท านั้ น และกํ าหนด
ระดับความดังของเสียงและแรงสั่นสะเทือนไดดี
ช วงเวลาขนส งวั สดุ ก อสร างให สอดคล อ งกั บ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจงใหผูพัก - ทางโครงการไดจัดทํ าหนั งสือแจงให ผูพั กอาศั ย
อาศั ย ข างเคี ย งทราบล วงหน าอย างน อย 3 วั น
ข างเคี ยงทราบล วงหน าเสมอ เมื่ อจํ าเป นต อง
เมื่อมีความจําเปนตองทํางานที่กอใหเกิดเสียงดัง
ทํ างานที่ อาจกอให เกิดผลกระทบตอผู พั กอาศัย
ขางเคียง
3. สํ ารวจร วมกั น ระหว างผู รั บ เหมาก อ สร าง และ - ทางโครงการได จัดที มเข าไปพบปะพู ดคุ ยอยาง
เจ าของอาคารข างเคี ย งที่ ติ ด กั บ โครงการหรื อ
สม่ํ าเสมอ เพื่ อสรางความเขาใจอั นดี และรับฟ ง
คาดวาอาจจะไดรับผลกระทบการกอสรางโครงการ
ความคิ ดเห็ น และความเดื อดร อนรํ าคาญที่ มี
เพื่ อร วมกั น วางแผนหรื อ จั ดการร วมกั น ในการ
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
ปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
4. จัดใหมีคณะกรรมการรวมระหวางอาคารขางเคียง - ทางโครงการได จัดที มเข าไปพบปะพู ดคุ ยอยาง
โครงการและเจาของโครงการ เพื่อประสานงาน และ
สม่ํ าเสมอ เพื่ อสรางความเขาใจอั นดี และรับฟ ง
ตรวจสอบการก อสร างของโครงการและหาแนว
ความคิ ดเห็ น และความเดื อดร อนรํ าคาญที่ มี
ทางการลดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
5. จั ดศู นย รับเรื่ องราวรองทุ กข กั บชุ มชนใกล เคี ยง - ทางโครงการได ติ ด ตั้ งกล องรั บ ความคิ ด เห็ น
กรณี มี การรองเรี ยนให แก ไขป ญหาดั งกล าวโดย
บริเวณด านหน าโครงการเพื่ อรับเรื่ องร องเรี ยน
ทันที
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-14)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.4 ระดับเสียง (ตอ-1)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- คาดว า จะได รั บ ผลกระทบในระดั บที่
กอใหเกิดการรบกวน แตไมเปนอันตรายตอ
ผูพักอาศัยโดยรอบ
- เสี ยงรบกวนจากคนงาน จากการตะโกน
พูดคุย รองเพลง และใชวาจาที่ไมเหมาะสม
กับผูพักอาศัยและผูสัญจรผานไปมาบริเวณ
ใกลเคียงอาคารโครงการ
- เสี ยงเครื่ องยนต จากรถบรรทุ กขนส งวั สดุ
ก อ สร า งในบริ เวณ ทางเข า -ออกพื้ นที่
โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
6. จํ ากั ดระยะเวลาการทํ างานที่ มี เสี ยงดั งให อยู ใน - ปจจุบันทางโครงการไดพ นระยะฐานรากแลว
ชวงเวลา 8.00-18.00 น. และงดกิจกรรมที่ทําใหเกิด
จึงไมมีการขุดดิน ทั้งนี้ ทางโครงการไดกําหนด
เสี ย งดั งในเวลาพั ก ผ อ นของประชาชน และถ า
ชวงเวลาทํางานกอสราง 8.00 – 18.00 น. และ
บ านพั กอาศั ยใกล เคี ยง มี ผู สู งอายุ และเด็ กเล็ ก
มีการทํางานลวงเวลาถึง 20.00 น. ทั้งนี้จะเปน
พั ก ผ อ นอยู ในช ว งเวลาดั ง กล า ว หากมี ค วาม
กิ จ ก รรมที่ ไม ก อ ให เกิ ดเสี ย งดั ง และไม มี
ประสงคจะจัดหาที่ พั กชั่ วคราว ทางโครงการตอง
ผลกระทบตอผูที่อยูอาศัยขางเคียง
จัดหาที่พักชั่วคราวไวใหพักอาศัยจนกวาโครงการ
จะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มีเสียงดัง
รบกวน พรอมทั้งรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
7. จัดลําดับงานที่ ทํ าให เกิ ดเสียงดังให มีความถี่ ของ - ทางโครงการได จั ด ลํ า ดั บ งานที่ ทํ า ให เ กิ ด
กิจกรรมนอยที่สุด และควรเปนชวงเวลาที่เหมาะสม
เสียงดังใหมีความถี่ของกิจกรรมนอยที่สุด
8. จัดใหมีกําแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ - ทางโครงการไดรื้อกําแพงกั้นเสียงชั่วคราวออก
ได โดยรอบแหล งกํ าเนิ ดเสี ยงเป นผนั งกั นเสี ยง
แลว เนื่องจากปจจุบันทางโครงการอยูระหวาง
Cylence รุน Zoundblock STC47 เปนแผนไฟเบอร
การกอสราวรั้วถาวรของโครงการ
ซิเมนต หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ดาน กรุชองวาง
ด วยแผ นกรุ ผนั ง Cylence รุ น Zoundblock S050
สู งประมาณ 7.2 เมตร ช ว งทํ าฐานรากและสู ง
ประมาณ 4.8 เมตร ในชวงขึ้นโครงสราง และชวง
เก็ บงาน งานตกแต ง สามารถลดระดั บเสียงลงได
47 dB(A) สามารถลดระดับความดังของเสียงใหอยู
ในระดั บเสี ยงที่ ชุมชนยอมรับได หรือวิธี การอื่ นที่
สามารถลดระดับความดังของเสียงใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานได

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-9
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-15)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.4 ระดับเสียง (ตอ-2)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
9. เลือกตําแหน งการติดตั้งเครื่องจักรกลใหห างจาก - ทางโครงการได ว างแผนตํ า แหน ง การติ ด ตั้ ง
อาคารใกล เคี ยงให มากที่ สุด เพื่ อลดเสี ยงดั งจาก
เครื่องจักรกลใหหางจากอาคารใกลเคียงใหมาก
เครื่องจักร
ที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
10. เขมงวดตอการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการ - ทางโครงการเข ม งวดต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
เกิ ดเสี ยงดั ง เชน การงัด การจั ดหาวัสดุ รองรับ
คนงาน และจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกันการ
หรือปองกันการกระแทก การลงวัสดุการกอสราง
กระแทก การลงวั ส ดุ ก ารก อ สร า งด ว ยความ
ดวยความนุมนวล
นุมนวล เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
11. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ หรือ - ทางโครงการได ควบคุ มการเกิ ดเสี ยงดั งโดย
เครื่องจักรจากเครื่องยนตเปนเครื่องไฟฟา
เปลี่ ยนอุ ปกรณ หรือเครื่องจั กรจากเครื่องยนต
เปนเครื่องไฟฟาแทนอุปกรณที่ใชเครื่องยนต เชน
ทาวเวอรเครน เปนตน
12. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให - ทางโครงการจัดใหมีการตรวจสอบครื่องจักรกล
อยูในสภาพที่ดีและมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง
ที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
13. จั ด ห อ งเก็ บ เสี ย งและฝุ น ในการตั ด การเจี ย ร - ทางโครงการจั ด ให มี พื้ น ที่ ในการตั ดการเจี ยร
กระเบื้ องปู พื้ นและวั สดุ ต างๆ ทุ กชั้ นพรอมทั้ ง
กระเบื้องปูพื้นและวัสดุตางๆ ไวภายในตัวอาคาร
จัดอุปกรณกันเสียงและฝุนสําหรับคนงาน
และจัดให มีอุปกรณ ปองกั นเสียง และฝุนสําหรับ
คนงานไวอยางเพียงพอ
14. ถ ามี ค วามจํ าเป น ในการก อ สร างในช วงเวลา - ทางโครงการจัดทําหนังสือแจงใหบานพักอาศัย
กลางคื น โครงการต องแจ งให บ านพั ก อาศั ย
ข า งเคี ย งรั บ ท ราบล ว งห น า ห ากมี ความ
ข างเคี ยงรับทราบล วงหน าเป นเวลา 3 วั น และ
จําเปนตองทําการกอสรางในชวงเวลากลางคืน
หากมี การก อสร างจริ งควรหลี กเลี่ ยงช วงเวลา
พักผอนในวันอาทิตย เนื่องจากวันถัดไปเปนวัน
ทํางาน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.5

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-16)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.4 ระดับเสียง (ตอ-3)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
15. กรณีที่ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการไดรับความ - กรณีที่ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการไดรับความ
เดื อ ดร อ นจากการก อ สร างโครงการ เจ า ของ
เดื อ ดรอ นจากการก อ สร างโครงการ เจ าของ
โครงการและที ม งานก อสรางจะเข าไปพู ดคุ ย
โครงการจะตองเขาไปพู ดคุยประสานงานกับ
ประสานงานกั บ บ า นพั ก อาศั ย ที่ ไ ด รั บ ความ
บานพั กอาศัยที่ไดรับความเดือดรอน เพื่ อหา
เดือดรอนทันที
แนวทางและวิ ธี แ ก ไ ขป ญ หาที่ ร วดเร็ ว ที่ สุ ด
ซึ่งสามารถยอมรับไดทั้งสองฝาย
16. ประชาสั ม พั น ธ ป ระชาชนที่ พั ก อาศั ย อยู ใ น - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
บริเวณใกลเคียง ใหทราบและรับฟงปญหาและ
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ขอเสนอแนะกลับมาปรับปรุงวิธีการทํางาน
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
17. ผู รั บ เหมาต อ งควบคุ ม คนงานก อ สร า งไม ให - ทางโครงการเขมงวดตอการปฏิบัติงานของคนงาน
สงเสียงดัง
และจั ดหาวั สดุ รองรั บ หรื อป องกั นการกระแทก
การลงวั สดุ การก อสร า งด วยความนุ มนวล
เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
18. การขนย า ยวั ส ดุ ข นาดใหญ จ ะต อ งทํ า อย า ง - ทางโครงการกําชับใหรถบรรทุกที่ขนยายวัสดุ
ระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหลน
ขนาดใหญ ให ร ะมั ด ระวั ง อยู เสมอ เพื่ อ ความ
ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง และแรงสั่นสะเทือน
ปลอดภัยจากการตกหลน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง
และแรงสั่นสะเทือน
19. กํ า ห นดให รถขน ส ง วั ส ดุ ก อสร า งวิ่ ง ด ว ย - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
อัตราเร็ว 30 กม./ชม. เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน
ของรถบรรทุ กขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ก อสรางให มี
ที่เกิดจากการวิ่งของรถในพื้นที่โครงการ
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผานพื้นที่ชุมชน
หนาแนน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-17)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.4 ระดับเสียง (ตอ-4)

1.5 แรงสั่นสะเทือน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดลอม
ชวงกอสราง
20. จัดใหมีวัสดุรองรับที่เหมาะสม เพื่อปองกันการ - ทางโครงการเข ม งวดต อ การป ฏิ บั ติ ง าน
กระแทกของวัสดุที่อาจกอใหเกิดเสียงดัง
ของคนงาน และจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกัน
การกระแทก การลงวั ส ดุ ก ารก อ สร า งด ว ย
ความนุมนวล เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
21. จัดทํารั้วชั่วคราวสูง 6 เมตรดานทิศเหนือและ - ทางโครงการไดรื้อกําแพงกั้นเสียงชั่วคราวออกแลว
ทิศตะวันตก สําหรับบริเวณดานทิศตะวันออก
เนื่องจากปจจุบันทางโครงการอยูระหวางการ
และทิ ศ ใต ที่ เ ป น บริ เ วณบ า นพั ก อาศั ย นั้ น
กอสราวรั้วถาวรของโครงการ
โครงการจะตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวแบบ Metal
Sheet มีความหนา 1.59 มิลลิเมตร โดยความ
สูงของรั้วชั่วคราวใหมีความสูงถึงยอดหลังคา
บานพักอาศัย (มีความสูงไมต่ํากวา 7.0 เมตร)
เพื่อชวยปองกันผลกระทบที่เกิดจากเสียงของ
การก อ สร า ง การบดบั ง ทั ศนี ย ภ าพ ที่ ไม
เหมาะสม รวมถึ งการปองกันบุคคลภายนอก
รุกล้ําเขามาภายในพื้นที่กอสราง

- อาคารที่ อยูใกลและอาจจะไดรับผลกระทบ 1. ใช เสาเข็ ม ระบบเจาะกด (Fully Auger Method) - โครงการเลือ กใช เสาเข็ มระบบเจาะกด (Fully
ด านความสั่ นสะเทื อนจากการดํ าเนิ นการ
ชวยลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อปองกันการเคลื่อนตัว
Auger Method) แทนการตอกดวยเครื่องตอก
ก อ สร า งอาคารโครงการมากที่ สุ ด (ค า
และความเสียหายตออาคารขางเคียง
เสาเข็ม ซึ่ งระหวางดําเนิ นการไม มีผลกระทบ
มาตรฐานไม เกิ น 5.0 มิ ล ลิ เมตร/วิ น าที )
ตออาคารขางเคียง
ไดแก

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิ
ง

-

-

-

รูปที่ 3-9

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-18)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.5 แรงสั่นสะเทือน (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

ทิ ศเหนื อ : โรงแรมอมารี เรสซิ เดนซ
ก รุ ง เท พ สู ง 8 ชั้ น ค า ด ว า ได รั บ
แรงสั่นสะเทือน 0.52-1.17 มิลลิเมตร/วินาที
ทิ ศใต : บ านพั กอาศั ยสู ง 2 ชั้ น จํ านวน 7
ห ลั ง เล ข ที่ 9 /1 -9 /7 ค า ด ว า ได รั บ
แรงสั่นสะเทือน 1.12-2.51 มิลลิเมตร/วินาที
ทิ ศ ตะวั น ออก : บ านพั ก อาศั ย สู ง 3 ชั้ น
เลขที่ 5/14 และบ านพั ก อาศั ย สู ง 2 ชั้ น
เลขที่ 5/3, 5/4, 5/9 และ 5/10 คาดวาไดรับ
แรงสั่นสะเทือน 1.75-3.90 มิลลิเมตร/วินาที
ทิศตะวันตก : อาคารอยูอาศัยรวมโรจนศิลป
สู ง 4 ชั้ น เลขที่ 11 และอาคารอั ศ วิ น
แมนชั่น สูง 5 ชั้น เลขที่ 11/11 คาดวาไดรับ
แรงสั่นสะเทือน 1.37-3.07 มิลลิเมตร/วินาที

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
2. ป องกั นความเสี ยหายซึ่งเกิดจากการสั่ นสะเทื อน - ทางโครงการได มี ระบบเข็ ม พื ด เหล็ ก (Sheet
Pile) ความลึก 17 เมตร บริเวณดานทิศเหนือ
เนื่ องจากการก อสรางฐานรากที่ อยู ต่ํ ากว าผิ วดิ น
และดานทิศตะวันตก และจัดใหมีระบบเสาเข็ม
เดิ มโดยระบบป องกันดิ นทลายเป นระบบเข็ มพื ด
ดิ น ซี เมนต แ ละค้ํ า ยั น (Strutted Soil Cement
เหล็ก (Sheet Pile) ความลึก 17 ม. บริเวณดานทิศ
Colum) หนา 2.50 เมตร ลึก 17 เมตร บริเวณ
เหนื อ และด านทิ ศ ตะวั น ตก และจั ดให มี ระบบ
เสาเข็ มดิ นซี เมนต และค้ํ ายั น (Strutted Soil
ดานทิศตะวันออก และหนา 3.10 เมตร ลึก 17
Cement Column) หนา 2.50 เมตร ลึ ก 17 เมตร
เมตร บริเวณดานทิศใต
บริเวณดานทิศตะวันออก และหนา 3.10 เมตร ลึก
17 เมตร บริเวณดานทิศใต ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะ
รั บน้ํ าหนั กของดิ น และน้ํ าหนั กของสิ่ งก อสร าง
รวมทั้ ง น้ํ า หนั ก จรบนดิ น ได เพี ยงพอ โดยจะ
ออกแบบใหมี มาตรการรับน้ํ าหนั กสิ่งเหล านี้ ดวย
การค้ํายัน (Bracing) ใหเพียงพอเพื่อกันดินเคลื่อน
ตัว ปองกันไมใหเกิดอันตรายแกเสาเข็ม และอาคาร
ข างเคี ยง พรอมทั้ งจั ดให มี การติ ดตั้ งอุ ปกรณ วั ด
การเคลื่ อ นตั ว ต า งๆ เช น Inclinometer, Survey
Point ฯลฯ โดยติดตั้งบริเวณรั้วบานพักอาศัยเลขที่
5/9 เพื่ อ ใช เป น แนวทางการเฝ าระวั งระหว า ง
ขั้นตอนการกอสราง และปองกันการพังทลายของ
ดินในชวงการกอสรางชั้นใตดิน โดยมีวิศวกรโยธา
ควบคุ มการออกแบบระบบค้ํ ายั นให เป นไปตาม
หลั ก วิ ศ วกรรม และควบคุ ม การก อ สร างอย าง
ใกลชิด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-19)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.5 แรงสั่นสะเทือน (ตอ-1)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
3. การวางลํ าดั บการเจาะเสาเข็ ม (Pile Driving - ทางโครงการมี การวางลําดับการเจาะเสาเข็ ม
Sequence) โดยการวางลําดับการเจาะเสาเข็มใหมี
(Pile Driving Sequence) โดยการวางลํ า ดั บ
แรงดั นด านข างกระจายไปในทิ ศทางที่ มี สิ่ งปลู ก
การเจาะเสาเข็มใหมีแรงดันดานขางกระจายไป
สรางนอยที่สุด
ในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสรางนอยที่สุด
4. จัดใหมีตัวแทนของโครงการ และผูรับเหมากอสราง - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
ทํ าเสาเข็ ม ประสานงานกั บ อาคารข างเคี ย งให
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
รวมกันตรวจสอบอาคารพรอมถายรูปเปนหลักฐาน
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
และจัดทําสําเนารูปเปน 2 ชุด เก็บไวกับโครงการ 1
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
ชุด และเจาของอาคาร 1 ชุด เพื่อใชเปนหลักฐาน
ประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหายเจาของ
โครงการจะต องรับผิ ดชอบความเสี ยหายทั้ งหมด
ทันที
5. จั ดทํ าประกั น อุ บั ติ เหตุ จากการก อ สร างอาคาร - ทางโครงการไดจัดทําประกันอุบัติเหตุจากการ
โดยจะต องครอบคลุ มถึ งค าเสี ยหายจากอาคาร
ก อสรางอาคาร โดยครอบคลุมถึ งค าเสีย หาย
ขางเคียงเสียหายจากการกอสรางดวย
จากอาคารขางเคี ยงเสี ยหายจากการก อสราง
ดวย
6. จั ดศู นย รับเรื่ องราวรองทุ กข กั บชุ มชนใกล เคี ยง - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
กรณี มี ก ารร อ งเรี ย นให แ ก ไขป ญ หาดั ง กล า ว
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
โดยทันที
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

ภาคผนวกที่ 6.7

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-20)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.5 แรงสั่นสะเทือน (ตอ-2)

1.6 การเกิดแผนดินไหว

- พื้นที่โครงการตั้งอยูในกรุงเทพมหานครอยู
ในแนวเขตที่ มี ค วามรุ น แรงของการเกิ ด
แผนดินไหวที่ระดับ 5-7 เมอรคัลลีเขต 2 ก.
(สีสม) เปนระดับที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ
สิ่งกอสรางที่ ออกแบบไม ดีจะปรากฏความ
เสี ย หาย ระดั บ น อ ยถึ ง ปานกลาง ทั้ ง นี้
โครงการไดออกแบบ และกอสรางอาคารเพื่อ
ตานแรงแผนดินไหว ขอกําหนดของ มยผ.
1302 มาตรฐานการออกแบบอาคาร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
7. จัดทีมงานฝายชาง และวิศวกรเพื่ อเขาประเมิน - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
พื้ น ที่ ที่ ได รั บ ความเดื อ ดร อ นจากการก อ สร า ง
ความคิด เห็ น และความเดื อ ดรอ นรําคาญที่ มี
โครงการ เพื่ อ ทํ า การซ อ มแซมหรื อ ชดเชย
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
เยี ย วยาต อ อาคาร และหรื อ ส ว นของอาคาร
ที่แตกราวทรุดตัว รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสราง และพื้นที่ขางเคียง เมื่อมี
การเขาแจงเหตุจากชุมชน
8. ต อ งมี วิ ศ วกรควบคุ ม งานก อ สร างทุ ก ขั้ น ตอน - ทางโครงการมีวิศวกรคอยควบคุมงานกอสราง
เพื่อปองกันความเสียหายแกอาคารขางเคียง
ทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความเสียหายแกอาคาร
ขางเคียง
9. การขนย ายวั สดุ ข นาดใหญ และเครื่ อ งจั ก รกล - ทางโครงการกําชับใหรถบรรทุกที่ขนยายวัสดุ
จะตองทําอยางระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจาก
ขนาดใหญ ให ร ะมั ด ระวั ง อยู เสมอ เพื่ อ ความ
การตกหลน ซึ่งจะเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน
ปลอดภัยจากการตกหลน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง
และแรงสั่นสะเทือน
1. ออกแบบและกอสรางอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย - ทางโครงการไดออกแบบและกอสรางอาคารให
ที่ กํ าหนดตาม พ.ร.บ. ควบคุ มอาคารและเป นไป
เป น ไปตามกฎหมายที่ กํ า หนดตาม พ.ร.บ.
ตาม มยผ.1302-52 ซึ่งเปนมาตรฐานประกอบการ
ควบคุมอาคารและเปนไปตาม มยผ.1302-52
ออกแบบอาคารและตานแรงแผนดินไหว
ซึ่งเปนมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคาร
และตานแรงแผนดินไหว
2. โครงสรางอาคารไดออกแบบคํานวณใหสามารถรับ - โครงสร า งอาคารได อ อกแบบคํ า นวณ ให
แรงสั่ น สะเทื อ นของแผ น ดิ น ไหวตามวิ ธี เฉื อ น
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวตาม
ทั้ ง หมด ทั้ ง ในแนวราบที่ ระดั บ พื้ น ดิ น และใน
วิธีเฉือนทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดิน
แนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นตางๆ ตามขอกําหนด
และในแนวราบที่ ก ระทํ า ต อ พื้ นชั้ น ต า งๆ
กฎกระทรวง พ.ศ.2550
ตามขอกําหนดกฎกระทรวง พ.ศ.2550

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-21)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.6 การเกิดแผนดินไหว
(ตอ-1)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
- ทางโครงการมี ก ารจั ด ทํ า แผนรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด
ต านทานการสั่ นสะเทื อนของแผ นดิ นไหว 3. แผนการเตรียมตัวกอนการเกิดแผนดินไหว
แ ผ น ดิ น ไ ห ว แ ล ะ จั ด เต รี ย ม อุ ป ก ร ณ
ก ร ม โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง
(1) ติดตั้งปายคําแนะนําในการปฏิบัติตน เมื่อเกิด
ปฐมพยาบาลเบื้องต น และติ ด ตั้ งถั งดั บ เพลิง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2550
แผนดินไหวไวในบริเวณที่เห็ นไดชัดเจน เช น
ในพืน้ ที่โครงการ
ภายในห องลิ ฟต โดยสารหรือบริเวณโถงหน า
ลิฟต
(2) มีไฟฉายพรอมถานไฟฉายและกลองยาเตรียม
ไวโถงทางเดินแตละชั้นของอาคารและใหทุกคน
ทราบวาอยูที่ใดของอาคาร
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน
(4) มีอุปกรณดับเพลิงไวในอาคาร เชน ถังดับเพลิง
ถุงทราย เปนตน
(5) ทราบตํ าแหน งของวาล วป ดก าซ สะพานไฟ
สําหรับตัดกระแสไฟฟา
(6) อยาวางสิ่งของหนั กบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะ
เมื่อเกิดแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตราย
ได
(7) มี การยึ ดหรื อผู กอุ ปกรณ เครื่องใช หนั กๆ ให
แนนกับพื้น
(8) มี การวางแผนเรื่ องจุ ดนั ดพบที่ ปลอดภั ย ใน
กรณีตองตองพลัดจากกันเพื่อมารวมตัวกันอีก
ครั้ง
(9) ติดตั้งปายประชาสัมพันธวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อ
เกิดแผนดินไหวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน เชน
บริเวณหนาหรือภายในลิฟต

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข
-

เอกสารอางอิง

ภาคผนวกที่ 6.8
รูปที่ 3-10
รูปที่ 3--14
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-22)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.6 การเกิดแผนดินไหว
(ตอ-2)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
- ทางโครงการมี ก ารจั ด ทํ า แผนรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด
4. แผนการอพยพระหวางการเกิดแผนดินไหว
แผนดินไหว
(1) อยาตกใจพยายามควบคุมสติ
(2) ถ าอยู ภายในห องพั ก ให ยื นหรื อหมอบอยู ใน
สวนของหองพักที่มีโครงสรางแข็งแรง สามารถ
รั บ น้ํ า หนั ก ได ม าก และอยู ห า งจากประตู
ระเบียง หนาตาง
(3) หามใชลิฟตโดยเด็ดขาดขณะแผนดินไหว
(4) หากอยู ในอาคารสู ง ตั้ งสติ ให มั่ น และรี บออก
จากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งลมทับได
(5) อยาใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่กอใหเกิดเปลว
หรือประกายไฟ เพราะอาจมีกาซรั่วอยูบริเวณ
นั้น
5. แผนหลังการเกิดแผนดินไหว
- ทางโครงการมี ก ารจั ด ทํ า แผนรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด
(1) ตรวจสอบตั ว เองและคนรอบข า งว า ได รั บ
แผนดินไหว
บาดเจ็บหรือไมใหปฐมพยาบาลเบื้องตนกอน
(2) รีบออกจากอาคารที่ เสี ยหายทั นที เพราะอาจ
เกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได
(3) ใสรองเทาหุมสน เพราะอาจมีเศษแกวหรือวัสดุ
แหลมคมอื่น ทําใหไดรับบาดเจ็บ
(4) ตรวจสายไฟ ท อน้ํ า ท าก าซ เพื่ อป องกั นการ
เกิ ดอุ บั ติ เหตุ จากก าซรั่ ว หากได กลิ่ นให เป ด
ประตู หนาตางทุกบาน
(5) ใหออกห างจากบริเวณที่ มีสายไฟรั่ว ขาดและ
วัสดุสายไฟพาดถึง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.8

-

ภาคผนวกที่ 6.8
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-23)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.6 การเกิดแผนดินไหว
(ตอ-3)

1.7 ทรัพยากรน้ํา

- โครงการจัดหองน้ําสําหรับคนงาน จํานวน 6
หอง สําหรับคนงาน 100 คน ภายในบริเวณ
พื้นที่กอสรางโครงการรองรับปริมาณน้ําเสีย
ที่เกิดขึ้น 0.40 ลบ.ม./วัน จากนั้นจะไหลรวม
กับน้ําเสียจากสวนชําระลางตัวและอุปกรณ
ก อสร าง 3.60 ลบ.ม./วั น บํ าบั ดโดยใช ถั ง
บําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศรองรับน้ําเสีย
ได 5.0 ลบ.ม./วัน จํานวน 1 ถัง ตอหองสอม
6 หอง (ประสิทธิภาพการบําบัด 92% ) เพื่อ
บํ าบั ด ให เห ลื อ ค า BOD ไม เกิ น 2 0
มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยฯ จากนั้น
จะปลอยลงสูทอระบายน้ํารอบพื้นที่กอสราง
และระบายลงสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
(6) เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท
นอกจากจําเปนจริงๆ
(7) สํารวจดูความเสียหายของท อสวม และท อน้ํ า
ทิ้งกอนใช
(8) หลีกเลี่ยงการเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง
หรืออาคารพัง
1. ก อ สร า งรางระบายน้ํ า โดยรอบพื้ น ที่ ก อ สร า ง - ทางโครงการไดรื้อถอนบอพักน้ําชั่วคราวออกแลว
ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางรางระบายน้ําและ
โครงการและบ อ พั ก ตะกอน เพื่ อ รวบรวม และ
บอดักตะกอนถาวรของโครงการ
ระบายน้ํ าที่ เกิ ดขึ้ นในโครงการลงสู ท อระบายน้ํ า
สาธารณะริมถนนซอยเพชรบุรี 47
2. จั ดให มี ห องน้ํ าคนงานก อสร าง จํ านวน 6 ห อง - ทางโครงการจั ด ให มี ห อ งน้ํ าคนงานก อ สร า ง
สําหรับพื้นที่กอสรางพรอมระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
จํานวน 5 หอง สําหรับพื้นที่กอสรางพรอมระบบ
เกรอะกรองไรอากาศ และเติมอากาศ จํานวน 1 ถัง
บํ าบั ดเสี ยสํ าเร็ จรู ปจํ านวน 1 ถั ง ขนาด 1,600
ต อห องส วม 6 ห อง ขนาด 5.0 ลบ.ม./วัน น้ํ าเสี ย
ลูกบาศกเมตร
จากกิจกรรมของคนงานเมื่อผานการบําบัดแลวจะมี
ค า BOD เท ากั บ 20 มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตร เป นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ าทิ้ งตามประกาศกระทรวง
ทรั พย ฯ จากนั้ นจะปล อยลงสู รางระบายน้ํ ารอบ
พื้ นที่ ก อ สร า ง และระบายลงสู ท อ ระบายน้ํ า
สาธารณะริมถนนซอยเพชรบุรี 47 ตอไป
3. จัดให มีห องน้ํ าคนงานในบ านพั กคนงานก อสราง - ทางโครงการจั ด ให มี ห อ งน้ํ าคนงานก อ สร า ง
จํานวน 10 หอง พรอมระบบบําบัด
ในบ านพั กคนงานจํ านวน 18 ห อง พรอมระบบ
บํ าบั ดเสี ยสํ าเร็ จรู ปจํ านวน 5 ถั ง ขนาด 1,000
ลูกบาศกเมตร 4 ถัง ขนาด 1,600 ลูกบาศกเมตร
1 ถัง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

รูปที่ 3-12
-

-

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-24)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.7 ทรัพยากรน้ํา (ตอ)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
น้ํ าเสี ยแบบเกรอะ-กรองไร อากาศ และเติ มอากาศ
ขนาด 5.0 ลบ.ม./ถั ง จํานวน 1 ชุด ต อห องสอม 10
หอง โดยน้ําเสียจากกิจกรรมของคนงานเมื่อผานการ
บํ าบั ดแล วจะมี ค า BOD เท ากั บ 20 มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตร
เป นไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ าทิ้ งตามประกาศ
กระทรวงทรัพยฯ จากนั้นจะระบายเขาสูทอระบายน้ํา
สาธารณะ ดานหนาบานพักคนงานกอสราง
4. จัดใหมีหัวหนาคนงาน หรือผูควบคุมดูแลใหคนงาน - บานพักคนงานจัดใหมีผูควบคุมดูแลใหคนงาน
ดู แลรั กษาความสะอาดของห องน้ํ าอย างสม่ํ าเสมอ
ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดของห อ งน้ํ า อย า ง
เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ป อ งกั น กลิ่ น เหม็ น และแหล ง
เพาะพันธุเชื้อโรค
5. จั ดให มี การสู บตะกอนในบ อเกรอะไปกํ าจั ดทุ กๆ 2 - ก า ร สู บ ต ะ ก อ น ใน บ อ เก ร อ ะ ไ ป กํ า จั ด
เดือน/ครั้ง หรือเมื่อสวนบอเกรอะเต็ม
จะดําเนินการเมื่อสวนบอเกรอะเต็ม
6. เมื่ อเสร็ จสิ้ นการก อสร างให สู บตะกอนออกจากบ อ - เมื่ อ เสร็จสิ้ น การก อ สร า ง ทางโครงการจะทํ า
เกรอะ-บอกรองทิ้งทั้งหมด พรอมฆาเชื้อโรคดวยการ
การสูบตะกอนออกจากบอเกรอะ-บอกรองทิ้ง
โรยปูนขาวกอนกลบปดถาวร
ทั้งหมด พรอมฆาเชื้อโรคดวยการโรยปูนขาว
กอนกลบปดถาวร
7. จัดให มีคนงานคอยทํ าความสะอาดบริเวณหนางาน - ทางโครงการจั ดให มี คนงานคอยทํ าความสะอาด
เพื่ อปองกันมิให เศษดินและเศษวัสดุกอสรางอุดตัน
บริ เวณหน างาน เพื่ อป องกั นมิ ให เศษดิ นและ
หรือกีดขวางการไหลของน้ํา
เศษวัสดุกอสรางอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ํา
8. รณรงคใหคนงานใชน้ําอยางประหยัด เพื่อลดปริมาณ - มี การติ ดปายรณรงคการใช น้ํ าอย างประหยัด
การเกิดน้ําเสีย
ในพื้นที่โครงการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-15

-

ภาคผนวกที่ 6.9
รูปที่ 3-16
-

-

รูปที่ 3-7

-

รูปที่ 3-17
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-25)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.7 ทรัพยากรน้ํา (ตอ-1)

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก

2.2 สิ่งมีชีวิตในน้าํ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
9. หามทิ้งเศษขยะ / เศษวัสดุกอสราง / เคมีภัณฑใดๆ - ทางโครงการไดกําชับคนงานหามทิ้งเศษขยะ /
ลงในทอระบายน้ําสาธารณะดานหนาโครงการโดย
เศษวัสดุกอสราง / เคมีภัณฑใดๆ ลงในทอระบาย
เด็ดขาด
น้ําสาธารณะดานหนาโครงการโดยเด็ดขาด
- จากการสํารวจบริเวณพื้นที่โครงการ สภาพ
ภูมิประเทศ บริเวณพื้ นที่ โครงการป จจุบั น
เปนพื้นราบ และมีการลอมรั้วพื้นที่โครงการ
(บางสวนบริเวณดานติดกับถนนเพชรบุรี 47
(ซอยศูนยวิจัย)) โดยพื้นที่โครงการมีระดับ
ความสู งเท ากั บ ถนนเพชรบุ รี 47 (ซอย
ศู น ย วิ จั ย ) ส ว นพื้ น ที่ โดยรอบมี ก ารใช
ประโยชน เป นที่ พั กอาศั ย อาคารพาณิ ชย
โรงแรม รานคา รานอาหาร สํานักงาน และ
โรงพยาบาล จึ งไมปรากฏวามี พื ชพรรณที่
หายากแตอยางใด
- จากการสํ ารวจภาคสนาม พบว า บริ เวณ
พื้นที่โครงการไมปรากฏพบแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ําแตอยางใด และบริเวณใกลเคียง
ห างจากโครงการประมาณ 380 เมตร และ
540 เมตร พบวามีแหลงน้ําผิวดิน คือ คลอง
แสนแสบและคลองเขมร ตามลํ าดั บ ซึ่ งไม
ปรากฏว ามี พื ช และสั ตว ที่ มี คุ ณ ค าทาง
เศรษฐกิจแตอยางใด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-26)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.2 สิ่งมีชีวิตในน้าํ (ตอ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง

-

-

- ทางโครงการจัดใหมีถังสํารองน้ําใชทั่วไปเปน
ถั ง สํ า เร็ จ รู ป จํ า นวน 2 ถั ง ขนาด 2,000 ลิ ต ร
ซึ่ ง เพี ย ง พ อ ต อ ก า ร ใช ใน ก า ร ก อ ส ร า ง
ชวงฐานราก

-

รูปที่ 3-18

- บอสํารองสําหรับอาบ ซักลางเปนบอกออิฐฉาบ
ปูนขนาด 18 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ และ
น้ํ า ดื่ ม เป น เครื่ อ งกรองน้ํ า ต อ จากน้ํ า ประปา
จํานวน 2 จุด ซึ่งเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
ของคนงาน

-

รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-20

- ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย า ง
เครงครัด
- มีการติดตั้งปายรณรงคการใชน้ําในพื้นที่โครงการ

-

-

-

-

- ทางโครงการมี วิ ศวกรควบคุ มตรวจสอบ
ในทุกขั้นตอนการกอสราง

-

-

- ทางโครงการจะปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐาน
การประปานครหลวง
- ทางโครงการจะเลือกใชผลิตภัณฑที่ประหยัดน้ํา
ตามที่มาตรฐานกําหนด

-

-

-

-

ชวงกอสราง

- อนึ่งโครงการมิไดระบายน้ําทิ้งของโครงการ
ลงสูคลองแสนแสบและคลองเขมรแตอยางใด
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
- บริเวณพื้นที่โครงการจะมีการใชน้ําประมาณ 1. พื้นที่กอสรางจัดให มีถังสํารองน้ําใชทั่วไปเปนถัง
3.1 การใชน้ํา
สําเร็จรูป ขนาด 5.0 ลูกบาศก เมตร จํานวน 5 ถั ง
12.0 ลู กบาศก เมตร/วัน ใช ในการก อสราง
ความจุรวม 25.0 ลูกบาศกเมตร สามารถสํารองน้ํา
ประมาณ 7.0 ลู ก บาศก เมตร/วั น ใช เพื่ อ
ใชไดนาน 2.0 วัน
อุปโภค-บริโภคของคนงานกอสรางประมาณ
5.0 ลูกบาศก เมตร/วัน กรณี ไม มีมาตรการ 2. บริ เวณบ านพั กคนงานจั ดให มี บ อสํ ารองสํ าหรั บ
ลดผลกระทบอาจก อให เกิ ดการขาดแคลน
อาบ ซั กล างเป นบ อก ออิ ฐฉาบปู นขนาด 4x5x1
ปริมาณน้ํ าใชในพื้ นที่ กอสรางและมี ผลต อ
ลู กบาศก เมตร จํ านวน 1 บ อ และถั งเก็ บน้ํ าดื่ ม
ผูใชน้ําประปารายอื่นบริเวณใกลเคียงได
ขนาด 1.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 ถัง รวมขนาด
ความจุทั้งสิ้น 24.5 ลูกบาศกเมตร สามารถสํารอง
น้ําใชไดนาน 3.50 วัน
3. เป ด น้ํ า เข า สู บ อ เก็ บ น้ํ า สํ ารองในเวลา 24.0004.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใชน้ําของชุมชน
4. รณรงค ให ค นงานใช น้ํ าอย างประหยั ด เพื่ อ ลด
ปริมาณการเกิดน้ําเสีย
5. ใหวิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางทอ โดยเฉพาะ
ขอตอของทออยางเขมอยางเขมงวด เพื่อมิใหเกิด
การรั่วไหลของน้ําภายหลัง
6. เลือกใช ท อที่ มีคุ ณภาพสู งและเป นไปตามเกณฑ
มาตรฐานการประปานครหลวง
7. เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ประหยัดน้ํา
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-27)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ชวงกอสราง
- โครงการจะขอใช ไฟฟ าชั่ วคราวจากการ 1. จัดใหมีระบบไฟฟาและแสงสวางใหมีความเพียงพอ
3.2 การใชไฟฟา
ไฟฟานครหลวง เขตบางกะป เพื่อจายไฟฟา
โดยรอบพื้ นที่ กอสรางโครงการตั้ งแตเริ่มกอสราง
ให กั บเครื่ องมื อ และอุ ปกรณ ก อสรางและ
โครงการ
เพื่อการสองสวางในเวลากลางคืน
2. จัดหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากชุมชน และอยู
ภายในโครงการ สํ าหรั บเครื่ องมื อและอุ ป กรณ
ก อสร าง เพื่ อป องกั นไฟฟ ากระซากหรื อไฟฟ า
กระตุกกับชุมชน
3. การจ า ยไฟฟ าและพลั งงานสํ าหรั บ ขั บ เคลื่ อ น
อุ ปกรณ ก อสร างต องเป นไปตามกฎวงจรไฟฟ า
ที่ถูกตอง
4. จัดใหมีชางเทคนิคไฟฟาควบคุมการปฏิบัติงาน

3.3 การจัดการขยะ

1. ขยะจากการกอสรางโครงการ
- ขยะที่ สามารถนํ ากลั บมาให ใหม ได ได แก
เหล็ก กระเบื้อง เซรามิก กระเบื้องหลังคา ยิป
ซั่มบอรด และไม เทากับ 53.25 ลูกบาศกเมตร
- ขยะที่นําไปใชในการปรับถมที่ ไดแก คอนกรีน
และอิฐเทากับ 503.20 ลูกบาศกเมตร
2. ขยะจากกิจกรรมคนงานกอสราง
- ขยะที่เกิดขึ้นจากพื้นที่กอสราง – คาดวาจะมี
ขยะเกิดขึ้นประมาณ 150 ลิตร/วัน (ใชอัตราการ
เกิดขยะ 1.5 ลิตร/คน/วัน)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการติ ดตั้ งระบบไฟฟ าและแสงสว าง
อยางเพียงพอโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการ

-

รูปที่ 3-21

- ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า แยก
ตางหากจากชุมชน และอยูภายในโครงการ

-

-

- ทางโครงการมีการจายไฟฟาและพลังงานสําหรับ
ขั บเคลื่ อนอุ ปกรณ ก อสร างตามกฎวงจรไฟฟ า
ที่ถูกตอง
- ทางโครงการจัดใหมีชางเทคนิคไฟฟาควบคุม
การปฏิบัติงาน
- ทางโครงการเลือกใชอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน
ประหยัดพลังงานและมีอายุการใชงานยาวนาน
- ทางโครงการใชถุงดํารองรับขยะมูลฝอยติดตั้ง
ในพื้ น ที่ โ ครงการ โดยจะมี ค นงานทํ า ความ
สะอาดและเก็บไปทิ้งเปนประจําทุกวัน

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-22

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

5. ใชอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ประหยัดพลังงาน
และมีอายุการใชงานยาวนาน
1. จั ดภาชนะรองรั บมู ลฝอยที่ ทนทาน และมี ฝาป ด
มิดชิดขนาด 240 ลิตร ตั้งไวภายในพื้นที่กอสราง
โครงการจํานวน 12 ถัง (ถังขยะเปยก 6 ถัง และถัง
ขยะแห ง 6 ถั ง) และตั้ งไว ภายในบ านพั กคนงาน
ก อสรางขนาด 240 ลิ ตร จํ านวน 12 ถั ง (ถั งขยะ
เปยก 6 ถัง และถังขยะแหง 6 ถัง)
2. จั ด คนงานทํ า หน าที่ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ก อ สร า ง - จั ดคนงานทํ าหน าที่ คั ดแยกเศษวั สดุ ก อ สร าง
ที่ ส ามารถนํ ามาใช ได ใหม เศษวั ส ดุ ก อ สร างที่
ที่ ส ามารถนํ า มาใช ได ใหม เศษวั ส ดุ ก อ สร า ง
สามารถนําไปขายไดและเศษวัสดุกอสรางที่เหลือ
ที่ สามารถนํ าไปขายได และเศษวั สดุ ก อ สร าง
ทิ้ง เปนประจําทุกวัน
ทีเ่ หลือทิ้งเพื่อรอกําจัด เปนประจําทุกวัน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-28)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ชวงกอสราง
- ขยะที่เกิดขึ้นจากบานพักคนงาน คาดวาจะมี 3. จั ดพื้ น ที่ สํ าหรั บ เก็ บ วั สดุ ก อสร าง ไม ป ล อ ยให - ทางโครงการจัดใหมีพื้นที่กองเก็บวัสดุกอสราง
3.3 การจัดการขยะ (ตอ)
ขยะเกิดขึ้นประมาณ 300 ลิตร/วัน
กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเปนระเบียบและ
ไม ปล อยให กระจัดกระจายหลายจุ ด เพื่ อความ
สะดวกตอการจัดเก็บ โดยกองแยกระหวางเศษวัสดุ
เป นระเบี ยบและสะดวกต อการจั ดเก็ บ โดยกอง
ที่ สามารถนํ ากลั บไปใช หรือขายได กั บเศษวัสดุ ที่
แยกระหวางเศษวัสดุที่สามารถนํากลับไปใชหรือ
จะตองนําไปกําจัด
ขายไดกับเศษวัสดุที่จะตองนําไปกําจัด
4. กํ าหนดให ผู รั บ เหมาก อสร างเป น ผู ดํ าเนิ น การ - ท างโค รงก ารให ผู รั บ เห ม าก อ สร า งเป น
นําขยะไปถมพื้นที่ที่ตองการปรับถมระดับ หรือขาย
ผูดําเนินการนําขยะไปถมพื้นที่ที่ตองการปรับ
ให แก ผู รั บซื้ อเพื่ อนํ าไปถมที่ ดิ นทั้ งนี้ ผู รั บเหมา
ถมระดับ หรือขายให แกผูรับซื้ อ เพื่ อนํ าไปถม
จะต องแจ งสถานที่ ทิ้ งหรื อแหล งรั บซื้ อเศษวั สดุ
ที่ดิน ทั้งนี้ผูรับเหมาจะตองแจงสถานที่ทิ้งหรือ
ดังกลาวใหเจาของโครงการรับทราบทุ กครั้ง และ
แห ล ง รั บ ซื้ อเศษ วั ส ดุ ดั ง กล า วให เจ า ของ
สถานที่ ทิ้ งจะตองได รับอนุญาตจากเจาของที่ ดิ น
โครงการรับทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้งไดรับ
แลว ตลอดจนเมื่อนําไปทิ้งแลวจะตองไมกอความ
อนุญาตจากเจาของที่ดินแลว
เดือดรอนแกเจาของที่ดินแลว ตลอดจนเมื่อนําไป
ทิ้งแลวจะตองไมกอความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน
ขางเคียงดวยกรณีที่มีขอรองเรียนและพิสูจนทราบ
ไดวาผูรับเหมาของโครงการนําขยะจากโครงการไป
ทิ้งยังที่หามทิ้ง โครงการจะกําหนดใหมีบทปรับและ
บทลงโทษ และจะต อ งปรั บ ปรุ งแก ไขให ก ลั บ สู
สภาพเดิม รวมถึงชดใชคาเสียหายตอเจาของที่ดิน
5. ติ ดต อประสานงานให ฝายรักษาความสะอาดและ - ทางโครงการประสานงานให ฝายรักษาความ
สวนสาธารณะสํานักงานเขตหวยขวาง เขามาเก็บ
สะอาดและสวนสาธารณ ะสํ า นั ก งานเขต
ขยะมู ลฝอยไปกํ าจัดตามหลั กสุ ขาภิ บาล ไม ให มี
ห ว ยขวาง เข า มาเก็ บ ขยะมู ล ฝอยไปกํ า จั ด
มูลฝอยเหลือตกคาง
ประจําทุกวัน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-29)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.3 การจัดการขยะ (ตอ)

3.4 การระบายน้าํ การ
ปองกันน้ําทวม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ชวงกอสราง
6. กํ าชั บ คนงานทิ้ งขยะมู ล ฝอยในภาชนะรองรั บ
ที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
7. ตรวจสอบที่ รองรั บขยะให อยู ในสภาพดี อยู เสมอ
และทําความสะอาดเปนประจํา เพื่อมิใหเปนแหลง
อาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน
8. จัดใหมีการทําความสะอาดพื้นที่ทิ้งขยะของคนงาน
ก อสร างอย างสม่ํ าเสมอ เพื่ อป องกั นกลิ่ นเหม็ น
ที่จะรบกวนตอพื้นที่ขางเคียง
- การเทกองทรายหรือวัสดุกอสรางบางชนิ ด 1. จั ดให มี ระบบระบายน้ํ ารอบพื้ นที่ ก อสร างขนาด
อาจทําใหเกิดการกีดขวางการไหลของน้ําที่
0.4x0.5 เมตร และบอดักตะกอนดินเพื่อดักตะกอน
อาจทํ าให เกิ ด น้ํ า ท ว มขั ง บริ เวณ พื้ นที่
จํ านวน 2 บ อ ขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตร ก อนจะ
โครงการและโดยรอบ
ระบายเฉพาะน้ําใสออกนอกพื้นที่โครงการ ลงสูทอ
ระบายน้ํ า สาธารณะริ ม ถนนซอยเพชรบุ รี 47
(ซอยศูนยวิจัย)
2. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหนางาน เพื่อปองกัน
มิ ให เศษดิ นและเศษวั สดุ ก อสร างอุ ดตั น หรื อกี ด
ขวางการไหลของน้ํา และทอระบายน้ําสาธารณะ
3. จัดให มีรั้วชั่ วคราว สูงไม น อยกว า 6 เมตร ตลอด
แนวเขตที่ ดิ นโดยรอบโครงการ และใหมี การดู แล
ความมั่นคงของรั้วตลอดเวลากอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

รูปที่ 3-22

-

รูปที่ 3-22

-

-

- ทางโครงการจั ด ให มี ค นงานทํ า ความสะอาด
ถนนหนาโครงการเปนประจําทุกวัน

-

รูปที่ 3-5

- ทางโครงการได รื้ อ ถอนรั้ ว ชั่ ว คราวออกแล ว
ปจจุบันกําลังกอสรางรั้วถาวรของโครงการ

-

รูปที่ 3-9

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ทางโครงการไดกําชับใหคนงานทิ้งขยะมูลฝอย
ในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
- ทางโครงการใช เป น ถุ งดํ ารองรับ ขยะมู ล ฝอย
ติ ด ตั้ ง ในพื้ นที่ โครงการ โดยจะมี ค นงาน
ทําความสะอาดและเก็บไปทิ้งเปนประจําทุกวัน
- ทางโครงการใช เป น ถุ งดํ ารองรับ ขยะมู ล ฝอย
ติ ด ตั้ ง ในพื้ นที่ โครงการ โดยจะมี ค นงาน
ทําความสะอาดและเก็บไปทิ้งเปนประจําทุกวัน
- ทางโครงการได รื้ อ ถอนบ อ พั ก น้ํ า ชั่ ว คราว
ออกแล ว ป จจุ บั น อยู ระหวางการก อ สรางราง
ระบายน้ําและบอดักตะกอนถาวรของโครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-30)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ชวงกอสราง
1. กอสรางรางระบายน้ําโดยรอบพื้นที่กอสราง และบอ - ทางโครงการได ร้ื อ ถอนบ อ พั ก น้ํ า ชั่ ว คราว
3.5 ระบบบําบัดน้าํ เสีย
1) พื้นที่กอสรางโครงการ
พักตะกอน เพื่อรวบรวมและระบายน้ําที่เกิดขึ้นใน
ออกแล ว ป จ จุ บั น อยู ร ะหว า งการก อ สร า ง
คาดวาจะมีน้ําเสียเกิ ดขึ้นประมาณ 11.0
โครงการลงสู ท อระบายน้ํ าสาธารณะริมถนนซอย
รางระบายน้ํ า และบ อ ดั ก ตะกอนถาวรของ
ลู กบาศก เมตร/วั น แบ งเป น 2 ส วน ตาม
เพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย)
โครงการ
กิจกรรมการเกิดน้ําเสียดังตอไปนี้
(1) สวนที่ 1 เกิดจากการผสมปูน เพื่อกอฉาบ 2. จั ดให มี ห องน้ํ าคนงานก อสร างอยู บริ เวณพื้ นที่ - ทางโครงการจั ด ให มี ห อ งน้ํ า คนงานก อ สร า ง
กอสราง จํานวน 6 หอง สําหรับพื้นที่กอสรางพรอม
จํ า นวน 5 ห อ ง สํ า หรั บ พื้ น ที่ ก อ สร า งพร อ ม
ประมาณ 7.0 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยน้ํ า
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองไรอากาศ และ
ระบบบํ าบัดเสีย สําเร็จรูป จํานวน 1 ถั ง ขนาด
เสียสวนนี้จะระเหยแหงไดตามธรรมชาติ
เติมอากาศ จํานวน 1 ถังตอหองสวม 6 หอง ขนาด
1,600 ลูกบาศกเมตร
(2) สวนที่2 เกิดจากคนงานกอสรางประมาณ
5.0 ลบ.ม./วัน น้ําเสียจากกิจกรรมของคนงานเมื่อ
4.0 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งเปนน้ําเสียจาก
ผ า นการบํ า บั ดแล ว จะมี ค า BOD เท า กั บ 20
หองสวม และการซักลางทําความสะอาด
มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
มีรายละเอียดดังนี้
ตามประกาสกระทรวงทรัพยฯ จากนั้นจะปลอยลงสู
- น้ําเสียจากสวม มีประมาณ 0.40 ลูกบาศก
รางระบายน้ํ ารอบพื้ นที่ ก อสร าง และระบายสู ท อ
เมตร/วั น คิ ด เป น 10 % ของน้ํ าเสี ย ที่
ระบายน้ําสาธารณะริมถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอย
เกิดขึ้น (ธงชัย, 2530) มีคา BOD เทากับ
ศูนยวิจัย) ตอไป
494 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญสง, 2534)
- น้ํ าเสี ยจากการชํ าระล างประมาณ 3.60 3. จั ดให มี ห องน้ํ าคนงานในบ านพั กคนงานก อสราง - ทางโครงการจั ด ให มี ห อ งน้ํ า คนงานก อ สร า ง
ลู ก บาศก เมตร/วั น มี ค า BOD เท ากั บ
จํ านวน 10 ห อง พร อมระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยแบบ
ในบานพักคนงานจํานวน 18 หอง พรอมระบบ
154.35 มิลลิกรัม/ลิตร (ธงชัย, 2530)
เกรอะ-กรองไรอากาศ และเติมอากาศ ขนาด 5.0 ลบ.
บําบัดเสียสําเร็จรูปจํานวน 5 ถัง ขนาด 1,000
ม./ถั ง จํ านวน 1 ชุ ด ต อห องส วม 10 ห อง โดยน้ํ า
ลู ก บาศก เมตร 4 ถั ง ขนาด 1,600 ลู ก บาศก
เสียจากกิจกรรมของคนงานเมื่อผานการบําบัดแลว
เมตร 1 ถัง
จะมีคา BOD เทากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปตาม
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ าทิ้ งตามประกาศกระทรวง
ทรั พ ย ฯ จากนั้ น จะระบายเข า สู ท อระบายน้ํ า
สาธารณะ ดานหนาบานพักคนงานกอสราง
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

รูปที่ 3-12
-

-

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-31)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.5 ระบบบําบัดน้าํ เสีย (ตอ) 1) พื้นที่บานพักคนงานกอสราง
คาดว าจะมี ปริมาณน้ํ าเสี ยทั้ งหมด 5.60
ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปน
- น้ําเสียจากการอาบ ซักลางประมาณ 5.04
ลู ก บาศก เมตร/วั น มี ค า BOD เท ากั บ
154.34 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญสง, 2534)
- น้ํ าเสี ยจากห องส วม คิ ดเป นร อยละ 10
ของน้ํ าเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น (ธงชั ย , 2530)
ประมาณ 0.56 ลู ก บาศก เมตร/วั น ค า
BOD เทากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการ
จั ดให มี ส วมคนงานก อสร าง จํ านวน 10
หอง สําหรับคนงาน 100 คน

3.6 การคมนาคม และการ
ขนสง

- ชวงกอสรางจะมีการขนสงวัสดุกอสราง ทําให
เกิดการกีดขวางการจราจรและทําใหการจราจร
ติดขัดในการขนสงวัสดุประมาณ 30 เที่ยว/วัน
โดยใชถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย)
เปนเสนทางหลักในการขนสงวัสดุกอสรางเขา
ด านหน าโครงการ โครงการได จั ดเตรี ยม
ทางเข า-ออกพื้ นที่ โครงการและจุ ดจอด
รถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
4. จัดใหมีหัวหนาคนงาน หรือผูควบคุมดูแลใหคนงาน - บานพักคนงานจัดใหมีผูควบคุมดูแลใหคนงาน
ดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ําอยางสม่ําเสมอ
ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดของห อ งน้ํ า อย า ง
เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ป อ งกั น กลิ่ น เหม็ น และแหล ง
เพาะพันธุเชื้อโรค
5. จั ดให มี การสู บตะกอนในบ อเกรอะไปกํ าจั ดทุ กๆ - การสูบตะกอนในบอเกรอะของบานพักคนงาน
1 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อสวนบอเกรอะเต็ม
ไปกําจัด จะดําเนินการเมื่อสวนบอเกรอะเต็ม
6. เมื่อเสร็จสิ้นการกอสรางใหสูบตะกอนออกจากบอ - เมื่ อ เสร็ จสิ้ น การก อ สรา ง ทางโครงการจะทํ า
เกรอะ – บอกรองทิ้ง ทั้งหมด พรอมฆาเชื้อโรคดวย
การสูบตะกอนออกจากบอเกรอะ-บอกรองทิ้ ง
การโรยปูนขาวกอนกลบปดถาวร
ทั้งหมด พรอมฆาเชื้อโรคดวยการโรยปูนขาว
กอนกลบปดถาวร
7. จัดใหมีคนงานคอยทําความสะอาดบริเวณหนางาน - ทางโครงการจัดใหมีคนงานคอยทําความสะอาด
เพื่ อป องกั น มิ ให เศษดิ น และเศษวั สดุ ก อสร าง
บริเวณหนางาน เพื่อปองกันมิใหเศษดิน และเศษ
อุดตัน หรือกีดขวางการไหลของน้ํา
วัสดุกอสรางอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของน้ํา
8. รณรงค ให ค นงานใช น้ํ าอย างประหยั ด เพื่ อลด - มีการติดตั้งปายรณรงคการใชน้ําอยางประหยัด
ปริมาณการเกิดน้ําเสีย
1. จํ ากั ดความเร็ วของรถบรรทุ กขนส งดิ นและวั สดุ - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
กอสรางไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกําชับ
ของรถบรรทุ กขนส ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ก อ สร า ง
ใหขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะ
ใหมีความเร็วไม เกิน 30 กม./ชม. เมื่ อผ านพื้ นที่
อยางยิ่งเมื่อเขาสูเขตชุมชนและจุดที่เขาออกพื้นที่
ชุมชนหนาแนน
โครงการ และเมื่ อ มี ก ารชํ า รุ ด ของถนน ทาง
โครงการจะตองดําเนินการแกไขทันที

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-7

-

รูปที่ 3-17

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-32)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.6 การคมนาคม และการ
ขนสง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ชวงกอสราง
2. หามจอดรถบรรทุก หรือกองวัสดุกอสรางบริเวณ
ไหลทางขางถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย )
หรื อ ถนนสาธารณ ะอื่ น ๆเพื่ อไม ให กี ด ขวาง
การจราจร
3. จั ดระบบการจราจรให มี ความปลอดภั ย โดยการ
ติดตั้งปายสัญญาณจราจร
4. จัดเจาหน าที่ รักษาความปลอดภั ย และแสงสวาง
ในบริเวณพื้นที่กอสราง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
อย างเหมาะสม เพื่ อ อํ านวยความสะดวกด า น
การจราจรตลอดเวลาที่ ทําการกอสรางโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ งบริ เวณทางเข า -ออกในช ว งขนส งดิ น
วัสดุกอสราง และคนงาน
5. จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ จอดรถยนต และกองเก็ บ วั ส ดุ
ก อ สร างภายในโครงการอย างเพี ยงพอสะดวก
ตอการเขา-ออกโครงการ
6. จัดให มีการขนสงวัสดุ กอสราง ที่ มีความถี่ ในการ
ขนสงไมเกินอาทิตยละ 1 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
การจราจร
7. ใช ผ า ใบคลุ ม ดิ น และวั ส ดุ ก อ สร า งขณะขนส ง
เพื่อปองกันการตกหลน และกรณีที่ความยาวของ
วัสดุกอสรางมากกวากระบะบรรทุกจะตองติดตั้ ง
สัญญาณให รถยนต ที่ ตามหลังมองให ชัดเจนและ
เปนไปตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการได กํ า ชั บ ให ผู รั บ เหมาห ามจอด
รถบรรทุก หรือกองวัสดุกอสรางบริเวณไหลทาง
ข างถนนซอยเพชรบุ รี 47 หรื อถนนสาธารณะ
อื่นๆ เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
- ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง ไฟ สั ญ ญ าณ เตื อ น
ดานหนาโครงการ
- ทางโครงการได จัดใหมีเจาหน าที่ รัก ษาความ
ปลอดภั ย 24 ชม. และมี ไ ฟฟ า ส อ งสว า งติ ด
บริเวณพื้นที่โครงการ

-

-

-

รูปที่ 3-23

-

รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-21

- โครงการได เช า พื้ น ที่ ด า นนอกโครงการเพื่ อ
จั ด เป น ที่ จ อดรถยนต สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ข อง
โครงการ
- ทางโครงการจั ด ให มี ก ารขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า ง
ค วาม ถี่ ใน ก ารข น ส งอ าทิ ต ย ล ะ 1 ค รั้ ง
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจร
- ทางโครงการจัดใหมีพื้นที่ในการบรรทุกขนสง
ดิ น ภายในพื้ น ที่ โ ครงการ พร อ มทั้ ง ให มี ก าร
ป ด คลุ ม ท า ยรถบรรทุ ก ด ว ยผ า ใบทึ บ โดย
ป ด คลุ ม และผู ก ยึ ด กั บ รถบรรทุ ก ให แ ล ว เสร็ จ
ในพื้นที่โครงการ

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-3

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-33)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
- ในการก อสร างโครงการมี คนเข าอยู ใน
3.6 การใชประโยชนที่ดิน
บริ เวณพื้ นที่ โ ครงการซึ่ ง เป น การใช
ประโยชนที่ดินเปนที่พักอาศัยเชนเดิม
- จากการตรวจสอบการใชประโยชน ที่ดิ น
บริเวณที่ตั้งโครงการกับสํานักโยธาธิการ
และผังเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา ตาม
กฎกระทรวงให ใช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดย
โครงการตั้งอยูในพื้นที่ดินประเภท ย.7 (สี
สม) บริเวณ ย.7-13 เป นที่ ดินประเภทที่
อ ยู อ าศั ย ห น า แ น น ป า น ก ล า ง มี
วัตถุ ประสงคเพื่ อรองรับการอยู อาศั ยใน
บริเวณพื้ นที่ ต อเนื่ องกั บเขตเมื องชั้ นใน
ซึ่งอยูในเขตการใหบริการของระบบขนสง
มวลชน หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด 32 ประเภท มีรายละเอียด
ดังนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด
และจํ าพวกที่ กํ าหนดให ดํ าเนิ นการได
ตามบั ญชี ท า ยกฎกระทรวงนี้ ที่ ไ ม
กอให เกิ ด เหตุ รําคาญตามกฎหมายวา
ด วยการสาธารณสุ ขหรือไม เป นมลพิ ษ
ตอชุมชน
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

ชวงกอสราง
-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-34)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

หรือสิ่ งแวดล อมตามกฎหมายว าด วยการ
ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติและมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 500
ตารางเมตร
(2) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขา
ข ายโรงงาน เว นแต กรณี ที่ เป นหน วยงาน
คอนกรี ตผสมเสร็ จในลั ก ษณะชั่ วคราวที่
ตั้ งอยู ในหน วยงานก อ สร างหรื อ บริ เวณ
ใกลเคียงเพื่อประโยชนแกโครงการกอสราง
นั้น
(3) คลังน้ํามั นเชื้อเพลิงและสถานที่ ที่ ใชใน
การเก็บรักษาน้ํ ามั นเชื้ อเพลิง ที่ ไม ใชก าซ
ป โตรเลี ย มเหลวและก าซธรรมชาติ เพื่ อ
จําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวา
ด วยการควบคุ มน้ํ ามั น เชื้ อเพลิ ง เว นแต
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12
เมตร
(4) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และ
หองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
และกาซธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-35)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
กาซธรรมชาติที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม น อยกว า 12 เมตร ร าน
จํ าหน ายก าซ สถานที่ ใช ก าซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(5) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่ อการคาที่อาจ
ก อเหตุ รํ าคาญตามกฎหมายว าด วยการ
สาธารณสุข

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

(6) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย

-

-

-

-

(7) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา
ดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการ
ดําเนินการขององคกรทางศาสนา
(8) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มี
จํานวนหองพักเกิน 50 หอง เวนแตโรงแรม
ที่ตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(9) โรงมหรสพตามกฎหมายว าด วยการ
ควบคุ ม อาคาร เว น แต ที่ ตั้ ง อยู ริ ม ถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30
เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-36)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
(10) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการ
(11) การอยู อาศั ยประเภทอาคารอยูอาศั ย
รวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตาราง
เมตร เวนแต ที่ ตั้ งอยูริมถนนสาธารณะที่ มี
ขนาดเขตทางไม น อยกว า 30 เมตร หรื อ
ตั้ งอยู ภายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(12) การประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น
ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เวนแต
(ก) การประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แตไม
เกิ น 10,000 ตารางเมตร ที่ ตั้ งอยู ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16
เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) การประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้ง
อยู ริมถนนสาธารณะที่ มี ขนาดเขตทางไม
น อยกวา 30 เมตร หรือตั้ งอยู ภายในระยะ
500 เมตร จากบริ เวณ โดยรอบสถานี
รถไฟฟาขนสงมวลชน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-37)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
(13) สํ านั กงานที่ มี พื้ นที่ ประกอบการเงิ น
10,000 ตารางเมตร เว นแต สํ านั กงานที่ มี
พื้ นที่ ประกอบการเงิ น 1,000 ตารางเมตร
แตไม เกิ น 10,000 ตารางเมตร ที่ ตั้ งอยู ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
16 เมตรหรือตั้ งอยู ภายในระยะ 500 เมตร
จากบริ เวณโดยรอบสถานี รถไฟฟ าขนส ง
มวลชน
(14) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาด
เกิ น 1 ตารางเมตร หรื อมี น้ํ าหนั กรวมทั้ ง
โครงสร างเกิ น 10 กิ โลกรัม ในบริเวณที่ มี
ระยะห างจากวั ด โบราณสถาน ทางพิ เศษ
หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต
40 เมตร ถึ งจุ ดติ ด ตั้ ง หรื อก อสร างป าย
น อยกว า 50 เมตร เว นแต ป ายชื่ ออาคาร
หรื อ สถานประกอบการ และป า ยสถานี
บริเวณน้ํามันเชื้อเพลิงหรือบริการกาซ
(15) สถานที่ เก็ บสิ นค า สถานี รับสงสิ นค า
หรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแต
ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา 30 เมตร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-38)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
(16) ศู นย ประชุ ม อาคารแสดงสิ นค าหรื อ
นิทรรศการ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือ
ตั้ งอยู ภายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(17) สถานสงเคราะหหรือเลี้ยงสัตว
(18) ตลาด เวนแต
(ก) ตลาดที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการไม เกิ น
1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร หรือ
ตั้ งอยู ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) ตลาดที่ มีพื้ นที่ ประกอบการเกิน 1,000
ตารางเมตร แต ไมเกิน 2,500 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) ตลาดที่มีพื้ นที่ประกอบการเกิน 2,500
ตารางเมตร แต ไมเกิน 5,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
500 เมตร จากบริ เวณ โดยรอบสถานี
รถไฟฟาขนสงมวลชน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-39)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

(19) โรงฆ าสั ต ว ห รื อ โรงพั กสั ต ว ต าม
กฎหมายว าด วยการควบคุ มการฆ าสั ตว
และจําหนายเนื้อสัตว
(20) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(21) สถานี ขนส งผูโดยสาร เวนแต ที่ ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 16 เมตร หรือตั้ งอยู ภายในระยะ 500
เมตร จากบริ เวณโดยรอบสถานี รถไฟฟ า
ขนสงมวลชน
(22) สวนสนุ ก เว น แต ที่ ตั้ ง อยู ริ ม ถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30
เมตร หรืออยู ภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานี ไฟฟ าขนส งมวลชน
และมี ที่ โดยรอบจากแนวเขตที่ ดิ นไม น อย
กว า 12 เมตร เพื่ อปลู ก ต อ นไม ห รื อ ที่
ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(23) สวนสัตว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24) สนามแขงรถ

-

-

-

-

(25) สนามแขงมา
(26) สนามยิงปน
(27) สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
อาชี วศึ กษ า เว นแต ที่ ตั้ งอยู ริ ม ถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16
เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีไฟฟาขนสงมวลชน

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-40)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
(28) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(29) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวา
ดวยวัตถุอันตราย
(3 0 ) ก ารซื้ อ ข าย ห รื อ เก็ บ ชิ้ น ส ว น
เครื่ องจั กรกลเก า เว นแต ที่ ตั้ งอยู ริ มถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16
เมตร
(31) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่
ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เวนแตที่
ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม
น อยกวา 12 เมตร หรือที่ ดําเนิ นการอยูใน
อาคารและไม ก อให เกิ ดเหตุ รํ าคาญตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(32) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เวน
แตที่ตั้งอยูในหนวยงานกอสรางหรือภายใน
ระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตกอสรางเพื่อ
ประโยชนแกโครงการกอสรางนั้น
การออกแบบโครงการ
การออกแบบโครงการโรงแรม และอาคารอยู
อ า ศั ย ร ว ม (ใ ห เช า ) The Bangkok
Residences ของบ ริ ษั ท ไพ ร ม ลิ ฟ วิ่ ง
ศู นย วิ จั ย จํ ากั ด ตั้ งอยู ที่ ซอยเพชรบุ รี 47
(ซอยศู นย วิ จั ย ) แขวงบางกะป เขตห วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-41)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

3.8 การสื่อสาร และการ
โทรคมนาคม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น อยู ในพื้ นที่ ดิ น
ประเภท ย.7 (สีสม) บริเวณ ย. 7-13 ของผัง
เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2556
ประกอบกิจการโรงแรมและอาคารอยูอาศัย
รวม (ใหเชา) เขาขายเปนอาคารขนาดใหญ
ออกแบบเป นโรงแรม 50 ห องและห องพั ก
อาศั ยรวม (ให เชา) 152 ห อง พื้ นที่ ใช สอย
อาคารรวมไม เกิ น 10,000 ตารางเมตร
สําหรับประเภทของโครงการไมไดอยูในขอ
หาม (1)-(32)
- การพัฒนาโครงการ เปนโรงแรมและอาคารอยู - เจ า ของโครงการทํ า หนั ง สื อ แจ ง ต อ อาคาร - ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย า ง
บานพั กอาศั ย ใกล เคี ย งหากถู ก บดบั งสั ญ ญาณ
อาศัยรวม (ใหเชา) ความสูง 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต
เคร ง ครั ด เจ า ของโครงการ ทํ า การแจ ง ต อ
โทรทั
ศ
น
และวิ
ท
ยุ
จากการก
อ
สร
า
งอาคาร
ดิน จํานวน 1 อาคาร อาจสงผลกระทบตอการ
อาคารบ านพั กอาศั ย ใกล เคีย ง หากถู ก บดบั ง
โครงการ ใหสามารถแจง หรือหารือกับเจาของ
บดบังคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศนของบาง
ทั ศ นี ย ภาพ แสงแดด และลม จากตั ว อาคาร
โครงการในการแก
ไ
ขผลกระทบดั
ง
กล
า
วได
ทั
้
ง
นี
้
สถานี
โครงการ ใหสามารถแจงหรือหารือกับเจาของ
ให แ จ ง เจ า ของโครงการได ตั้ ง แต เริ่ ม ก อ สร า ง
โครงการในการแก ไ ขผลกระทบดั ง กล า วได
อาคารจนแลวเสร็จจนถึงเปดดําเนินการแลวเปน
ทั้ งนี้ ให แจ งเจา ของโครงการได ตั้ง แต เริ่ม การ
เวลา 1 ป กรณี ทั้ ง 2 ฝ า ยตกลงกั น ไม ได ต อ ง
ก อ สร า งอาคารจนแล ว เสร็ จ ถึ ง ภายหลั ง การ
จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา เพื่อเจรจาหา
จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด แล ว เป น เวลา 1 ป
ข อ ยุ ติ ที่ เป น ธ ร ร ม ต อ ทั้ ง ส อ ง ฝ า ย โด ย
กรณี ที่ ทั้ ง 2 ฝ า ยตกลงกั น ไม ไ ด ต อ งจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด วย เจาของ
คณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาเพื่อเจรจาหาขอ
โครงการ ผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากการก อ สร า ง
ยุติที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย
โครงการ และบุ คคลหรือหนวงงานที่ เปนกลาง
และทั้งสองฝายยอมรับ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-42)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
4. คุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ
สังคม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
- การกอสรางโครงการเปนการสรางแหลงงาน
ใหกับแรงงานและระบุธุรกิจกอสรางที่เกี่ยวของ
ทั้ งระบ บ ได แก อุ ป ก รณ การก อสร าง
ปูนซีเมนต เหล็ก และวัสดุกอสรางอีกมากมาย
หลายชนิด ทําใหมีเงินหมุนเวียนภายในระบบ
นับรอยลานบาท จึงเปนการกระตุนการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโดยรวม
- ชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการอาจจะไดรับ
การรบกวนจากคนงานก อสรางโดยมี จํานวน
ในชวงสูงสุดประมาณ 100 คน พักอยูภายนอก
พื้ น ที่ โครงการ นอกจากนั้ น อาจได รั บ เหตุ
รําคาญอื่นๆ จกกินกรรมการกอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. ผูรับเหมากอสรางตองจัดใหมีหัวหนาคนงาน คอย - ทางโครงการจัดใหมีหัวหนาคนงาน คอยดูแล
ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงาน มิ ให ส ร างความ
ความประพฤติ ข องคนงาน มิ ใ ห ส ร า งความ
เดือดรอนหรือรบกวนตอชุมชนบริเวณใกลเคียงพรอม
เดือดรอนหรือรบกวนตอชุมชนบริเวณใกลเคียง
ออกกฎระเบียบในการเขาพักอาศัยและทํางานดังนี้
และออกกฎระเบี ย บในการเข า พั ก อาศั ย และ
1.1 ห ามทะเลาะวิวาททุ กกรณี (ส งกลับบ านทั้ งสอง
ทํางาน
ฝาย)
1.2 ห ามมี สิ่ งเสพติ ดให โทษไว เพื่ อเสพ จํ าหน าย
แจกจายหรือครอบครองโดยเด็ดขาด (สงดําเนินคดี
ตามกฎหมาย)
1.3หามเลนการพนันทุกประเภท
1.4 ห ามสงเสี ยงดังรบกวนผูอื่น หลังเวลา 21.00 น.
เปนตน
1.5 ห า มทํ า ลาย เคลื่ อ นย า ย ดั ด แปลง ต อ เติ ม
ทรัพยสินบริษัทสินบริษัททุกกรณี
1.6 ห ามลั ก ขโมยทุ ก ประเภท (ส งดํ าเนิ น คดี ต าม
กฎหมาย)
1.7 ห ามนํ าบุ ค คลภายนอกเข ามาพั ก ในบ านพั ก
คนงาน โดยไมไดรับอนุญาต
1.8 ห ามย ายห องโดยไม ได แจ งให หั วหน าคนงาน
ทราบ
1.9 ใหแจงจํานวนคนที่จะเขาพักกับหัวหนาคนงานที่
ดูแลบานพัก
1.10 ตองทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไวให
1.11 หามเปดไฟทิ้งไวโดยไมไดใชประโยชน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-
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โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-43)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.10

-

รูปที่ 3-24

-

ภาคผนวกที่ 6.1

1.12 หามกอไฟกอนไดรับอนุญาต
1.13 ชวยกันดูแลรักษาความสะอาดบานพักและบริเวณพัก
1.14 กอนออกจากหองพักทุกครั้ง ใหถอดปลั๊กไฟฟาออก
จากเตาเสียบ
1.15 ชวยกันประหยัดไฟฟา และน้ําประปา
1.16 หามมีอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไวครอบครอง
ผูฝาฝนมีบทลงโทษดังนี้
- ตักเตือน
- ใหออก
- สงดําเนินคดีตามกฎหมาย
2. เลือกคนงานที่ถูกตองตามกฎหมาย และมีประวัติของ - ทางโครงการเลื อ กคนงานที่ ถู ก ต อ งตาม
คนงานกอสรางที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได
กฎหมาย และมี ป ระวั ติ ข องคนงานก อ สร า ง
ที่ ชั ด เจน และสามารถตรวจสอบได ป จ จุ บั น
ค น ง า น ก อ ส ร า ง ใน โค ร ง ก า ร ส ว น ม า ก
เปนแรงงานจางวันตอวัน
3. จัดใหมีการบันทึกขอมูลการทํางานของคนงานกอสราง - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งแสกนนิ้ ว มื อ
ทุกคนและมีการแลกบัตรเขา-ออกพื้นที่กอสรางโครงการ
เพื่อบันทึกเวลาการทํางานของคนงาน
ทุ กครั้ ง เพื่ อป องกั นการแฝงตั วของคนงานและควบคุ ม
ความประพฤติคนงาน
4. เจ าของโครงการ (ผู ว าจ าง) จะต องจั ดเจ าหน าที่ ของ - ทางโครงการไดจัดทีม Camp Walk ทุกวันศุกร
โครงการออกตรวจสอบความเรียบรอยของสถานที่ พั ก
ที่ 2 และศุ ก ร ที่ 4 ของทุ ก เดื อ น เพื่ อ ทํ า การ
คนงานของผูรับจางกอสรางอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือน
ตรวจสอบบริเวณบานพักคนงาน
ละ 1 ครั้ง เพื่อใหผูรับจางแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ
ตลอดระยะเวลาการกอสรางโครงการ
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-44)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
5. การดํ าเนิ นการตามมาตรการสิ่งแวดลอมทั้ งหมด
ในสวนที่จะตองดําเนินการโดยผูรับเหมากอสรางทั้ง
รายหลัก และรายยอย ใหเจาของโครงการ (ผูวาจาง)
ระบุ เป นเงื่อนไขไวในสัญญาว าจางก อสราง ให ผูรับ
จางปฏิบัติอยางเครงครัด หากไมนํามาปฏิบัติจะตอง
ใหถือวาผิดเงื่อนไขของสัญญา และใหพิจารณาลงโทษ
6. เจาของโครงการจะตองประชาสัมพันธกับเจาของ
อาคาร และบานเรือนบริเวณใกลเคียง โดยการพบปะ
พูดคุยอยางสม่ําเสมอทุกๆ เดือน เพื่อสรางความเขา
ในอันดี และรับฟงความคิดเห็นหรือความเดือดรอนที่
มีผลกระทบมาจากการกอสรางของโครงการ เพื่อนํา
ปรับปรุงแกไขโดยเรงดวนตอไป
7. แจงแผนงานในการทํางานลวงหนาอยางนอย 3 วัน
แกอาคารขางเคียงใหทราบทุกหลัง
8. ก อ นเริ่ ม การก อ สร า งให สํ า รวจสภาพอาคาร
บ านเรื อนใกล เคี ยงโดยให เจ าของบ านร วมในการ
สํารวจถายภาพประกอบและทํ าบันทึ กรวมกั น เพื่ อ
เปนหลักฐานปองกันการขัดแยงกรณี อาคารบานเรือน
เกิ ดความเสี ยหาย และเมื่ อพบวาการก อสรางสราง
ความเสี ยหายให กั บอาคารข างเคี ยงต องซ อมแซม
แกไขทันที

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการมี ดํ า เนิ น การตามมาตรการ
สิ่งแวดลอมกําหนดอยางเครงครัด

-

-

- ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

- ทางโครงการไดจัดทําหนังสือแจงใหผูพักอาศัย
ขางเคียงทราบลวงหนาเสมอ
- ทางโครงการได จั ด ที ม เข า ไปสํ า รวจสภาพ
อาคารบ านเรือนใกล เคี ย ง โดยมี เจาของบ าน
ร ว มในการสํ า รวจถ า ยภ าพประกอบและ
ทําบันทึกรวมกัน เพื่อเปนหลักฐานปองกันการ
ขั ด แย ง กรณี อาคารบ านเรื อ นเกิ ด ความ
เสียหาย

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.11
ภาคผนวกที่ 6.12
ภาคผนวกที่ 6.13

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-45)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

9. ใชผาใบทึบคลุมอาคารโครงการเทากับความสูงของ - ทางโครงการได รื้อ ผ าใบคลุ ม อาคารออกแล ว
อาคารโดยรอบอาคารพรอมติดตั้งปายประกาศบริเวณ
เนื่ อ งจากโครงการได ก อ สร า งผนั ง ถาวรของ
ด านหน าโครงการเพื่ อให ทราบว าเป นการก อสร าง
อาคารแลวเสร็จแลว
โครงการโรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The
Bangkok Residences สู ง 7 ชั้ น และ 1 ชั้ น ใต ดิ น
จํ า นวน 1 อาคารโดยระบุ ชื่ อ เจ า ของโครงการ
สถาปนิ ก และวิ ศ วกรควบคุ ม งานก อ สร า ง เลขที่
ใบอนุญาตกอสราง และเบอรโทรติดตอผูรับผิดชอบที่
สามารถติดตอได 24 ชั่วโมง โดยจะรื้อผาใบออกเมื่อ
โครงการแลวเสร็จ
10. จัดใหมีสํานักงานสนาม เพื่อรับเรื่องรองเรียนหรือ - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
ความเดือดรอนที่มีผลกระทบที่เกิดจากการกอสราง
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
ตลอดชวงระยะเวลาการกอสราง
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน
11. จั ด ให มี ก ารติ ด ตั้ งถั งดั บ เพลิ งเคมี ในบริ เวณ - ทางโครงการไดติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณ
บ านพั ก คนงานก อ สร างอย างน อ ยจํ านวน 6 ถั ง
บานพักคนงานกอสรางอยางเพียงพอ
โดยติดตั้งไวในบริเวณที่มองเห็นและสามารถเขาไปใช
งานไดโดยสะดวก
12. จั ด ให มี ระบบไฟฟ า และแสงสว างให มี ค วาม - ท างโครงการติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ าให มี แ สงสว า ง
เพียงพอโดยรอบพื้นที่กอสรางการตั้งแตเริ่มกอสราง
เพียงพอโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการ
โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-6

-

รูปที่ 3-6

-

รูปที่ 3-25

-

รูปที่ 3-4
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-46)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

4.2 การสาธรณสุข
- การประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพในพื้นที่กอสราง

1) คุณภาพอากาศ
1. อาคารที่ อาจได รั บ ผลกระทบด านฝุ น
ละออง
- อาคารที่ อาจได รับผลกระทบของฝุ นละออง
จากลมมรสุมดานทิศตะวันตกเฉียงใต จะเปน
อาคารทางทิศเหมือ ไดแก โรงแรม อมารี
เรสซิ เดนซ กรุ งเทพ และทางทิ ศตะวั นออก
ได แก อาคารพั กอาศั ยสู ง 3 ชั้ น เลขที่ 5/14
และบานพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 5/1-5/15
- อาคารที่ อาจได รับผลกระทบของฝุ นละออง
จากลมมนสุมดานทิศตะวันออกเฉียงเหมือน จะ
เปนอาคารทางดานทิศใต ไดแก บานพักอาศัย
สูง 2 ชั้น จํานวน 7 หลัง เลขที่ 9/1-9/7 และทิศ
ตะวั นตก ได แก อาคารโรจน ศิ ลป สู ง 4 ชั้ น
เลขที่ 11 และอาคารอัศวิน แมนชั่น สูง 5 ชั้น
เลขที่ 11/11
2. ความเขมขนฝุนละอองจากการกอสราง
อาคาร
- คาดว าจะมี ฝุ น ละอองรวม (TSP) เกิ ด ขึ้ น
0.1108-0.1472 มก./ลบ.ม. เมื่ อ รวมกั บ ผล
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศของโครงการใน
ป จ จุ บั น ( 0.204 มก./ลบ.ม. ) จะเพิ่ ม เป น
0.3148-0.3512 มก./ลบ.ม.
- คาดว า จะมี ฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10
ไมครอน (PM-10X) เกิดขึ้น 0.0100-0.0131

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. ตรวจสอบเครื่ องจั กรที่ ใช ในการก อสรางให อยู ใน - ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ให มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
สภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
เครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
2. จั ดให ผาใบทึ บคลุ มอาคารเท ากั บความสู งอาคาร - ทางโครงการได รื้อ ผ าใบคลุ ม อาคารออกแล ว
ณ ขณะก อ สร าง และต อ งตรวจสอบความมั่ น คง
เนื่ อ งจากโครงการได ก อ สร า งผนั ก ถาวรของ
แข็งแรง การฉีกขาดของผาใบสม่ําเสมอ เพื่อลดการ
อาคารแลวเสร็จแลว
ฟุงกระจายของฝุนละออง
3. ดูแลความแข็งแรงของผาใบ โดยเฉพาะชั้นที่สูงมาก - ทางโครงการได รื้อ ผ าใบคลุ ม อาคารออกแล ว
ขึ้น เพื่อปองกันการปลิวตกหลนของผาใบ
เนื่ อ งจากโครงการได ก อ สร า งผนั ก ถาวรของ
อาคารแลวเสร็จแลว
4. เลือกใชวัสดุประกอบสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป
- ทางโครงการไดวางแผนเลือกใชวัสดุประกอบ
ที่มีการหลอคอนกรีตในพื้นที่โครงการนอยที่สุด
สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่มีการหลอคอนกรีต
ในพื้นที่โครงการนอยที่สุด
5. จั ด ห อ งเก็ บ เสี ย ง และฝุ น ในการตั ด การเจี ย ร - ทางโครงการจั ดให มี พื้ น ที่ ในการตั ดการเจี ย ร
กระเบื้ องปู พื้ น และวัสดุ ๆ พรอมทั้ งจั ดอุ ปกรณ กั น
กระเบื้องปูพื้นและวัสดุตางๆ ไวภายในตัวอาคาร
เสียง และฝุนสําหรับคนงาน
และจัดใหมีอุปกรณปองกันเสียง และฝุนสําหรับ
คนงานไวอยางเพียงพอ
6. การตั ดกระเบื้ องปู พื้ นหรือผนั งให ใช วิ ธี ตั ดเป ยก - ป จจุบันทางโครงการดําเนินงานกอสรางในชวง
โดยมีน้ําหลอระหวางใบพัดและกระเบื้อง เพื่อปองกัน
ก อสร างระบบบํ าบั ด น้ํ าเสี ย ชั้ น ใต ดิ น เมื่ อ ถึ ง
ฝุนละออง
ขั้ น ตอนการก อ สร า งตั ว อาคารทางโครงการ
จะปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด
7. ฉี ดพรมน้ํ า ทุ กครั้ งก อนกวาดพื้ น และทํ าความ - ทางโครงการจั ด ให มี ค นงานทํ า ความสะอาด
สะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
โครงการเปนประจําทุกวัน เพื่อลดการฟุงกระจาย
ของฝุนละออง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.5

-

รูปที่ 3-6

-

รูปที่ 3-6

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-7
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-47)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มก./ลบ.ม. เมื่ อรวมกั บผลตรวจวั ดคุ ณ ภาพ
อากาศของโครงการฝนป จจุ บั น (0.103 มก./
ลบ.ม.) จะเพิ่มเปน 0.113-0.1161 มก./ลบ.ม.
3. ความเขมขนสารมลพิษจากรถยนตที่ใช
ในการกอสรางจํานวน 30 คัน
- ก าซคาร บอนมอนอกไซด (CO) คาดว าจะ
เกิ ดขึ้ น 0.0050 มก./ลบ.ม. รวมกั บคุ ณ ภาพ
อากาศของโครงการในปจจุบัน (0.94 มก./ลบ.
ม.) จะเพิ่มเปน 0.9450 มก./ลบ.ม.
- ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) คาดว า จะ
เกิ ดขึ้ น 0.0049 ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการการในปจจุบัน (0.0301 ppm) จะ
เพิ่ มเป น 0.0350 ppm (ไม เกิ น มาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.17 ppm)
- ไฮโดรคาร บ อน (HC) คาดว า จะเกิ ดขึ้ น
0.0005 ppm รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของ
โครงการในป จจุบัน 3.3500 ppm จะเพิ่ มเป น
3.3505 ppm (ปจจุบันไมมีคามาตรฐานกําหนด
ไว)
- ฝุ น ละอองรวม (TSP) คาดว า จะเกิ ด ขึ้ น
0.0009 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของ
โครงการการในป จจุ บัน 0.204 มก./ลบ.ม. จะ
เพิ่ มเป น 0.2049 มก./ลบ.ม.(ไม เ กิ น ค า
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ที่ กํ า ห น ด ไ ว
0.33 มก./ลบ.ม.)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8. จัดปลองยางทิ้งเศษวัสดุกอสราง หรือลิฟตขนของ - ทางโครงการไดดําเนินการทิ้งเศษวัสดุกอสราง
เทากับความสูงของอาคาร
จากอาคาร โดยนําใสถุงแลวคนงานขนลงทาง
ลิฟตชั่วคราว
9. รถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสราง และรถขนสงคนงาน - ทางโครงการกําชับรถบรรทุกใหดับเครื่องยนต
ในพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ เป น การลดเขม า ควั น
เมื่ อลงวั สดุ อุ ปกรณ ภายในพื้ นที่ ก อสร างเรี ยบร อย
และกลิ่น
หามติดเครื่องยนตรถทิ้งไวเด็ดขาด เพื่ อเป นการลด
เขมาควัน และกลิ่น
10. ฉี ดพรมน้ํ าบริ เวณพื้ นที่ ก อสร างวั นละ 2 ครั้ ง - ทางโครงการจั ด ให มี ค นงานทํ า ความสะอาด
ชวงเวลา 8.00 และ 12.00 น. ทุกวัน และเพิ่มความถี่
พื้นที่โครงการเปนประจําทุกวัน เพื่อลดการฟุง
เป นพิ เศษในการฉี ดพรมน้ํ าทุ ก 2 ชม. ในช วงเดื อน
กระจายของฝุนละออง
พ.ย.-ก.พ.
11. ถุ งซี เมนต ห รื อเคมี ภั ณ ฑ ที่ ใช ในการก อสร าง - ทางโครงการเก็ บกองวัสดุที่ มีฝุน ในที่ ป ดลอ ม
ตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดและจัดเก็บอยางถูกวิธี
ทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดาน และฉีดพรม
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
ดวยน้ํา เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอ
12. การกองวัสดุที่มีฝุนตองปด หรือปกคลุมหรือเก็บ - ทางโครงการเก็ บกองวัสดุที่ มีฝุน ในที่ ปดลอ ม
ในที่ปดลอมทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ด าน หรือ
ทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดาน และฉีดพรม
ฉีดพรมดวยน้ํา เพื่อจะใหผิวเปยกอยูเสมอหรือวิธีการ
ดวยน้ํา เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอ
อื่นที่เหมาะสม
13. การผสมคอนกรีตหรือปู น การไสไม การกระทํา - ทางโครงการไดจัดใหมีพื้นที่ในการผสมคอนกรีต
ใดๆ ที่กอใหเกิดมลพิษตองทําในพื้นที่ที่คลุมดวยผา
หรื อปู น การไสไม การกระทํ าใดๆ ที่ ก อให เกิ ด
คลุม หรือในหองที่มีหลังคาและผนังปดดานขางอีก
มลพิษไวในอาคาร
3 ดาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-8

-

-

-

รูปที่ 3-7

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-48)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
- ฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10 ไมครอน
(PM10) คาดวาวาจะเกิดขึ้น 0.0014 มก./ลบ.
ม. รวมกับ คุ ณ ภาพอากาศของโครงการใน
ป จ จุ บั น 0.103 มก./ลบ.ม. จะเพิ่ ม เป น
0.1044 มก./ลบ.ม. (ไม เ กิ น มาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.12 มก./ลบ.ม.
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) คาดวาจะ
เกิดขึ้น 0.0001 รวมกับคุณภาพอากาศของ
โครงการในป จ จุ บั น 0.0020 ppm จะเพิ่ ม
เปน 0.0021 ppm (ไมเกินมาตรฐานคุณภาพ
อากาศที่กําหนดไว 0.12 ppm)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

14. จั ด ให มี ระบบการร องเรี ย น และแนวทางการ - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
สอบถาม เพื่ อ ค น หาข อ เท็ จ จริ ง และสาเหตุ เพื่ อ
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาตอไป
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน
15. จํ า กั ด ความเร็ ว รถบรรทุ ก ขนส ง วั ส ดุ อุ ป กรณ - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
กอสรางใหมีความเร็วไมเกิน 30 กม./ซม. เมื่อผาน
ของรถบรรทุ กขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ก อสร างให มี
พื้นที่ชุมชนหนาแนน
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผานพื้นที่ชุมชน
หนาแนน
16. จัดเตรียมพื้นที่สําหรับลางลอรถบรรทุกภายใน - ทางโครงการจัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอ
พื้ น ที่ ก อ ส ร า ง โด ย ใช ส า ย ฉี ด น้ํ า แ รงดั น สู ง
รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ ก อ สร า งภายในพื้ น ที่
(Water Jet) ฉีดลางเศษดิ นออกจากลอรถบรรทุ ก
โครงการ โดยใช สายฉี ดน้ํ าแรงดั นสูง (Water
ใหสะอาดกอนวิ่งออกภายนอกโครงการ
Jet) ฉี ด ล า งเศษดิ น ออกจากล อ รถบรรทุ ก
ใหสะอาดกอนออกจากโครงการ
17. ขนยา ยเศษวั สดุ ที่ ไม ใช แล ว ออกจากสถานที่ - ทางโครงการได ข นย า ยเศษวั ส ดุ ที่ ไม ใช แ ล ว
กอสรางอยูสม่ําเสมอเพื่อปองกันการสะสมของฝุน
อ อ ก จ าก ส ถ าน ที่ ก อ ส ร า งอ ยู ส ม่ํ า เส ม อ
ละออง
เพื่อปองกันการสะสมของฝุนละออง
18. รถบรรทุกขนสงดินตองปดคลุมดวยผาใบทึ บ - ทางโครงการจัดใหมีพื้นที่ในการบรรทุกขนสง
ที่มีสภาพสมบูรณ ใหมิดชิด และผูกยึดติดแนนกับ
ดิ น ภายในพื้ น ที่ โ ครงการ พร อ มทั้ ง ให มี ก าร
ตัวรถบรรทุก เพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลนบนถนน
ป ด คลุ ม ท า ยรถบรรทุ ก ด ว ยผ า ใบทึ บ โดย
ภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง
ป ด คลุ ม และผู ก ยึ ด กั บ รถบรรทุ ก ให แ ล ว เสร็ จ
ในพื้นที่โครงการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2

-

ภาคผนวกที่ 6.6

-

รูปที่ 3-3
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-49)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
2) เสียง
ดานรางกาย
- มี โอกาสเสี่ ย งได ยิ น เสี ย งจากการลงวั ส ดุ
ก อสราง การเจาะ การตอก การเคาะ การตั ด
การเจียร และการทิ้ งเศษวัสดุ กอสรางลงจาก
อาคาร
ดานจิตใจ
- เสียงที่เกิดจากการลงวัสดุกอสรางและเสียง
ตะโกนคุยกันของคนงานกอสราง อาจรบกวน
โสตประสาททําใหเกิดสภาวะทางจิตที่ไมดี

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. วางแผน เวลา และวิธีการกอสราง เพื่อลดเสียง - ทางโครงการกําหนดชวงเวลาในการกอสราง
และแรงสั่นสะเทือนใหมากที่สุด โดยจัดชวงเวลาให
กิจกรรมที่เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนให
เหมาะสม และเลือกใชวิธีการกอสรางที่สามารถลด
อยู ในช ว งเวลากลางวั น เท า นั้ น และกํ า หนด
ระดับความดังของเสียงและแรงสั่นสะเทือนไดดี
ช ว งเวลาขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า งให ส อดคล อ งกั บ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. มี แผนงาน และกํ าหนดเวลาที่ ชัดเจน แจงใหผู - ทางโครงการไดจัดทําหนังสือแจงใหผูพักอาศัย
พักอาศัยขางเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน
ขางเคีย งทราบลวงหนาเสมอ เมื่อ จําเป นตอ ง
เมื่อมีความจําเปนตองทํางานที่กอใหเกิดเสียงดัง
ทํางานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอผูพักอาศัย
ขางเคียง
3. สํ ารวจรว มกั น ระหว างผู รับ เหมาก อ สรา ง และ - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
เจาของอาคารขางเคียงที่ติดกับโครงการหรือคาด
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ว า อาจจะเกิ ด ได รั บ ผลกระทบจากการก อ สร า ง
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
โครงการ เพื่อรวมกันวางแผนหรือจัดการรวมกันใน
ที่มผี ลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
การปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
4. จั ด ให มี ค ณ ะกรรมการร ว มระหว า งอาคาร - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
ข า งเคี ย งโครงการและเจ า ของโครงการ เพื่ อ
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ประสานงาน และตรวจสอบการก อ สร า งของ
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
โครงการและหาแนวทางการลดผลกระทบตอชุมชน
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
โดยรอบ
5. จัดศูนยรับเรื่องราวรองทุกขกับชุมชนใกลเคียง - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
กรณีรองเรียนใหแกไขปญหาดังกลาวโดยทันที
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-50)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
6. จํ ากั ดระยะเวลาการทํ างานที่ มี เสี ยงดั งให อยู ใน
ชวงเวลา 8.00-18.00 น. และงดกิจกรรมที่ทําใหเกิด
เสียงดังในเวลาพักผอนของประชาชน และถาบานพัก
อาศัยใกลเคียง มีผูสูงอายุ และเด็กเล็ก พักผอนอยูใน
ชวงเวลาดังกลาว หากมีความประสงคจะจัดหาที่พัก
ชั่วคราว ทางโครงการตองจัดหาที่ พั กชั่วคราวไวให
พักอาศัยจนกวาโครงการจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือ
จบขั้ นตอนที่ มี เสี ยงดั งรบกวน พรอมทั้ งรับผิ ดชอบ
คาใชจายทั้งหมด
7. จัดลําดั บงานที่ ทํ าใหเกิ ดเสียงดังใหมีความถี่ของ
กิจกรรมนอยที่สุด และควรเปนชวงเวลาที่เหมาะสม
8. จัดใหมีกําแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่
ได โดยรอบแหล ง กํ า เนิ ด เสี ย งเป น ผนั ง กั น เสี ย ง
Cylence รุน Zoundblock STC 47 เปนแผนไฟเบอรซิ
เมนต หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ดาน สูงประมาณ 7.2
เมตร ชางทําฐานรากและสูงประมาณ 4.8 เมตร ในชวง
ขึ้นโครงสรางและชวงเก็บงาน งานตกแตงสามารถลด
ระดับเสียงลงได 47 dB (A) สามารถลดระดับความดัง
ของเสี ยงให อยูในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับไดหรือ
วิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงใหอยู
ในเกณฑมาตรฐานได
9. เลือกตําแหน งการติดตั้งเครื่องจักรกลใหหางจาก
อาคารใกล เคี ย งให มากที่ สุ ด เพื่ อลดเสี ย งจาก
เครื่องจักร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ปจจุบันทางโครงการไดพ นระยะฐานรากแลว
จึงไมมีการขุดดิน ทั้งนี้ ทางโครงการไดกําหนด
ชวงเวลาทํางานกอสราง 8.00 – 18.00 น. และ
มีการทํางานลวงเวลาถึง 20.00 น. ทั้งนี้จะเปน
กิ จ ก รรมที่ ไม ก อ ให เกิ ด เสี ย งดั ง และไม มี
ผลกระทบตอผูที่อยูอาศัยขางเคียง

-

-

- ทางโครงการไดจัดลําดับงานที่ทําใหเกิดเสียง
ดังใหมีความถี่ของกิจกรรมนอยที่สุด
- ทางโครงการไดรื้อกําแพงกั้นเสียงชั่วคราวออก
แลว เนื่องจากปจจุบันทางโครงการอยูระหวาง
การกอสราวรั้วถาวรของโครงการ

-

-

-

รูปที่ 3-9

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ทางโครงการได ว างแผนตํ า แหน ง การติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรกลใหหางจากอาคารใกลเคียงใหมาก
ที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-51)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

10. เขมงวดตอการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิด - ทางโครงการเข ม งวดต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คนงาน และจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกันการ
เสียงดัง เชน การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกัน
กระแทก การลงวั ส ดุ ก ารก อ สร า งด ว ยความ
การกระแทก การลงวัสดุการกอสรางดวยความนุมนวล
นุมนวล เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
11. ควบคุ มการเกิ ดเสี ยงดั งโดยเปลี่ ยนอุ ปกรณ หรือ - ทางโครงการได ควบคุ มการเกิ ดเสี ยงดั งโดย
เครื่องจักรจากเครื่องเครื่องยนตเปนเครื่องไฟฟา
เปลี่ ยนอุ ปกรณ หรือเครื่ องจั กรจากเครื่ องยนต
เปนเครื่องไฟฟาแทนอุปกรณที่ใชเครื่องยนต เชน
ทาวเวอรเครน เปนตน
12. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรใหอยู - ทางโครงการจัดใหมีการตรวจสอบครื่องจักรกล
ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง
ที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.5

13. จัดหองเก็บเสียงและฝุน ในการตัดการเจียรกระเบื้อง - ทางโครงการจั ดให มี พื้ น ที่ ในการตั ดการเจี ย ร
ปูพื้นและวัสดุตางๆ ทุกชั้นพรอมทั้งจัดอุปกรณกันเสียง
กระเบื้องปูพื้นและวัสดุตางๆ ไวภายในตัวอาคาร
และฝุนสําหรับคนงาน
และจัดใหมีอุปกรณปองกันเสียง และฝุนสําหรับ
คนงานไวอยางเพียงพอ
14. ถามีความจําเปนในการกอสรางในชวงเวลากลางคืน - ทางโครงการจัดทํ าหนังสือแจงให บานพักอาศั ย
โครงการต องแจ งให บ านพั กอาศั ยข างเคี ยงรั บทราบ
ข างเคี ยงรั บ ท ราบล วงห น า ห ากมี ความ
ลวงหนาเปนเวลา 3 วัน และหากมีการกอสรางจริงควร
จําเปนตองทําการกอสรางในชวงเวลากลางคืน
หลี กเลี่ ยงช วงเวลาพั กผ อนในวันอาทิ ตย เนื่ องจากวั น
ถัดไปเปนวันทํางาน
15. กรณี ที่ ผู พั กอาศั ยข างเคี ยงโครงการได รั บความ - กรณี ที่ ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการไดรับความ
เดื อ ดร อ นจากการก อ สร างโครงการ เจ าของ
เดื อดรอนจากการก อสรางโครงการ เจ าของโครงการ
โครงการและที ม งานก อสร างจะเข าไปพู ด คุ ย
จะต องเข าไปพู ดคุ ยประสานงานกั บบ านพั กอาศั ยที่
ประสานงานกั บ บ า นพั ก อาศั ย ที่ ได รั บ ความ
ได รั บ ความเดื อดร อน เพื่ อหาแนวทางและวิ ธี แก ไข
เดือดรอนทันที
ปญหาที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถยอมรับไดทั้งสองฝาย

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-52)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

16. ประชาสัมพันธประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณ - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
ใกลเคียง ใหทราบและรับฟงปญหาและขอเสนอแนะ
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
กลับมาปรับปรุงวิธีการทํางาน
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
17. ผู รั บเหมาต องควบคุ มคนงานก อสร างไม ให ส ง - ทางโครงการเข ม งวดต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คนงาน
เสียงดัง
18. การขนย า ยวั ส ดุ ข นาดใหญ จะต อ งทํ า อย า ง - ทางโครงการกําชับใหรถบรรทุกที่ขนยายวัสดุ
ขนาดใหญ ให ร ะมั ด ระวั ง อยู เสมอ เพื่ อ ความ
ระมั ด ระวั ง เพื่ อ ความปลอดภั ย จากการตกหล น
ปลอดภัยจากการตกหลน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง
ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง และแรงสั่นสะเทือน
และแรงสั่นสะเทือน
19. กําหนดใหรถขนสงวัสดุกอสรางวิ่งดวยอัตราเร็ว - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
30 กม./ชม. เพื่ อลดแรงสั่นสะเทื อนที่เกิ ดจากการวิ่ง
ของรถบรรทุ กขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ก อสร างให มี
ของรถในพื้นที่โครงการ
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผานพื้นที่ชุมชน
หนาแนน
20. จั ดให มี วัสดุ รองรับที่ เหมาะสม เพื่ อป องกั นการ - ทางโครงการจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกันการ
กระแทก การลงวั ส ดุ ก ารก อ สร า งด ว ยความ
กระแทกของวัสดุที่อาจกอใหเกิดเสียงดัง
นุมนวล เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
21. จั ด ทํ ารั้ ว ชั่ ว คราวสู ง 6 เมตร ด า นทิ ศเหนื อ - ทางโครงการไดรื้อกําแพงกั้นเสียงชั่วคราวออก
ทิศตะวันตก สําหรับบริเวณดานทิศตะวันออกและทิศใต
แลว เนื่องจากปจจุบันทางโครงการอยูระหวาง
ที่ เป นบริเวณพั กอาศั ยนั้ นโครงการจะต องจัดให มี รั้ว
การกอสราวรั้วถาวรของโครงการ
ชั่วคราวแบบ Metal Sheet มีความหนา 1.59 มิลลิเมตร
โดยความสูงของรั้วชั่วคราวใหมีความสูงถึงยอดหลังคา
บานพักอาศัย (มีความสูงไมต่ํากวา 7.0 เมตร) เพื่อชวย
ป องกั นผลกระทบที่ เกิ ดจากเสี ยงของการก อสร าง
การบดบังทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม รวมถึงการปองกัน
บุคคลภายนอกรุกล้ําเขามาภายในพื้นที่กอสราง
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-9

3-54

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-53)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3) แรงสั่นสะเทือน
ดานรางกาย
- ผู พั ก อาศั ย ใก ล เคี ย งที่ สั ม ผั ส ก าร
สั่นสะเทือนเป นเวลานานอาจสงผลกระทบ
ต อทางเดิ นอาหาร เช น แผลในกระเพาะ
อาหาร และการขับถายผิดปกติ ความคนชัด
ของการมองเห็ นเสื่ อม และมี อาการเดินเซ
เปนตน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. ใช เสาเข็ มระบบเจาะกด (Fully Auger Method) - โค รงก ารเลื อ ก ใช เส าเข็ ม ระบ บ เจาะก ด
(Fully Auger Method) แ ท น ก า รต อ ก ด ว ย
ชวยลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อปองกันปญหาการเคลื่อน
เครื่ อ งตอกเสาเข็ ม เพื่ อ ลดผลกระทบจาก
ตัว และความเสียหายตออาคารขางเคียง
แรงสั่นสะเทือน
2. ป องกั นความเสี ยหายซึ่ งเกิ ดจากการสั่ นสะเทื อน - ทางโครงการได มี ระบบเข็ ม พื ด เหล็ ก (Sheet
Pile) ความลึก 17 เมตร บริเวณดานทิศเหนือ
เนื่องจากการกอสรางฐานรากที่อยูต่ํากวาผิวดินเดิม
และดานทิศตะวันตก และจัดใหมีระบบเสาเข็ม
โดยระบบป องกั นดิ นหลายเป นระบบเข็ มพื ดเหล็ ก
ดิ น ซี เมนต แ ละค้ํ า ยั น (Strutted Soil Cement
(Sheet Pile) ความลึ ก 17 ม. บริ เวณด านทิ ศเหนื อ
Colum) หนา 2.50 เมตร ลึก 17 เมตร บริเวณ
และทิศตะวันตก และจัดใหมีระบบเสาเข็มดินซีเมนต
ดานทิศตะวันออก และหนา 3.10 เมตร ลึก 17
แ ล ะ ค้ํ า ยั น (Strutted Soil Cement Column)
เมตร
บริเวณด านทิ ศ ใต และทางโครงการได
หนา 2.50 เมตร ลึ ก 17 เมตร บริ เวณ ด า นทิ ศ
ติดตั้งอุปกรณวัดการเคลื่อน Inclinometer โดย
ตะวันออก และหนา 3.10 เมตร ลึก 17 เมตร บริเวณ
จะทํ า การติ ด ตั้ ง บริ เวณรั้ ว ของบ า นพั ก อาศั ย
ดานทิศใต ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของดิน
เลขที่ 5/9 เพื่ อ ใช เป น แนวทางการเฝ า ระวั ง
และน้ําหนักของสิ่งกอสรางรวมทั้งน้ําหนักจรบนดินได
ระหวางขั้ นตอนการก อสราง และป อ งกั นการ
เพียงพอ โดยจะออกแบบใหมีมาตรการรับน้ําหนักสิ่ง
พั ง ทลายของดิ น ซึ่ ง ป จ จุ บั น ได ไ ด ทํ า การรื้ อ
เหลานี้ ดวยการค้ํ ายั น (Bracing) ให เพี ยงพอเพื่ อกัน
ถอน Inclinometer ออก เนื่องจากพนระยะฐาน
ดิ นเคลื่ อนตั ว ป องกั นไม ให เกิ ดอั นตรายแก เสาเข็ ม
รากแลว
และอาคารข างเคี ย ง พร อ มทั้ งจั ด ให มี ก ารติ ด ตั้ ง
อุ ปกรณ วั ดการเคลื่ อนตั วต างๆ เช น Inclinometer,
Survey Point ฯลฯ โดยติดตั้งบริเวณรั้วบานพักอาศัย
เลขที่ 5/9 เพื่ อใช เป นแนวทางการเฝ าระวั งระหวาง
ขั้นตอนการกอสราง และปองกันการพังทลายของดิน
ในช วงการก อ สร างชั้ น ใต ดิ น โดยมี วิ ศ วกรโยธา
ควบคุมการออกแบบระบบค้ํายันใหเปนไปตามหลัก
วิศวกรรมและควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-54)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3. การวางลํ า ดั บการเจาะเสาเข็ ม (Pile Driving - ทางโครงการมี การวางลําดับการเจาะเสาเข็ ม
(Pile Driving Sequence) โดยการวางลํ า ดั บ
Sequence) โดยการวางลํ าดั บการเจาะเสาเข็ มให มี
การเจาะเสาเข็มใหมีแรงดันดานขางกระจายไป
แรงดันขางกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสรางนอย
ในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสรางนอยที่สุด
ที่สุด
4. จัดใหมีตัวแทนของโครงการ และผูรับเหมากอสราง - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
ทําเสาเข็มประสานงานกับอาคารขางเคียงใหรวมกัน
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ตรวจสอบอาคารพรอมถายรูปเปนหลักฐาน และจัดทํา
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
สํ าเนารูปเป น 2 ชุ ด เก็ บไว กั บโครงการ 1 ชุ ด และ
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
เจาของอาคาร 1 ชุด เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบ
5. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการกอสรางอาคาร โดย - ทางโครงการไดจัดทําประกันอุบัติเหตุจากการ
จะตองครอบคลุมถึงคาเสียหายจากอาคารข างเคี ยง
ก อสรางอาคาร โดยครอบคลุมถึ งค าเสีย หาย
เสียหายจากการกอสรางดวย
จากอาคารขางเคี ยงเสี ยหายจากการก อสราง
ดวย
6. จั ดศู นย รั บเรื่ องราวร องทุ กข กั บชุ มชนใกล เคี ยง - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
กรณีมีการรองเรียนใหแกไขปญหาดังกลาวโดยทันที
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน
7. จั ดที มงานฝ ายช าง และวิ ศวกรเพื่ อเข าประเมิ น - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
พื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางโครงการ
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
เพื่ อทํ าการซ อมแซมหรื อชดเชยเยี ยวยาต ออาคาร
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
และหรื อส วนของอาคารที่ แตกร าวทรุ ดตั ว รวมถึ ง
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสราง และพื้นที่
ขางเคียง เมื่อมีการแจงเหตุจากชุมชน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

ภาคผนวกที่ 6.7

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-55)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8. ตองมีวิศวกรควบคุมงานกอสรางทุกขั้นตอน เพื่อ - ทางโครงการเข ม งวดต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คนงาน ทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความเสียหาย
ปองกันความเสียหายแกอาคารขางเคียง
แกอาคารขางเคียง
9. การขนย ายวั สดุ ขนาดใหญ และเครื่ อ งจั ก รกล - ทางโครงการกําชับใหรถบรรทุกที่ขนยายวัสดุ
ขนาดใหญ ให ร ะมั ด ระวั ง อยู เสมอ เพื่ อ ความ
จะตองทําอยางระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการ
ปลอดภัยจากการตกหลน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง
ตกหลน ซึ่งจะเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน
และแรงสั่นสะเทือน
1. จํ ากั ดความเร็ วของรถบรรทุ กขนส งดิ นและวั สดุ - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
4) อุบัติเหตุจากการกอสราง และขนสง
ของรถบรรทุ กขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ก อสร างให มี
กอสรางไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกําชับให
วัสดุกอสราง
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผานพื้นที่ชุมชน
ขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยาง
ดานรางกาย
หนาแน
น
- เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหลน ยิ่งเมื่อเขาสูเขตชุมชนและจุดที่เขา-ออกพื้นที่โครงการ
และเมื่ อมี การชํ ารุ ดของถนน ทางโครงการจะต อง
ของวัสดุกอสราง
- ประชาชนมีความเสี่ยงตอการไดรับอุบัติเหตุ ดําเนินการแกไขทันที
2. ห ามจอดรถบรรทุ กหรื อกองวัสดุ ก อสรางบริ เวณ - ทางโครงการได กํ า ชั บ ให ผู รั บ เหมาห ามจอด
บนทองถนนเพิ่มมากขึ้น
ไหล ทางข างถนน ซอยเพชรบุ รี 47 (ซอยศู นย วิจัย)
รถบรรทุก หรือกองวัสดุกอสรางบริเวณไหลทาง
ดานจิตใจ
ข างถนนซอยเพชรบุ รี 47 หรื อถนนสาธารณะ
- เกิดความกังวลตออุบัติเหตุ ที่ จะเกิดขึ้ นจาก หรือถนนสาธารณะอื่น เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
อื่นๆ เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
การขนสงและการกอสราง
3. จั ดระบบการจราจรให มี ความปลอดภั ย โดยการ - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง ไฟ สั ญ ญ าณ เตื อ น
ติดตั้งปายสัญญาณจราจร
ดานหนาโครงการ
4. จัดเจาหนาที่ รักษาความปลอดภั ย และแสงสวาง - ทางโครงการไดจัดให มีเจาหน าที่ รัก ษาความ
ในบริเวณพื้ นที่ กอสราง โดยเฉพาะในเวลากลางคื น
ปลอดภั ย 24 ชม. และมี ไ ฟ ฟ าส อ งสว า ง
อย า งเหมาะสม เพื่ ออํ า นวยความสะดวกด าน
ติดบริเวณพื้นที่โครงการ
การจราจรตลอดเวลาที่ ทํ าการก อสร าง โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง บริ เวณ ทางเข า -ออกในช วงขนส ง ดิ น
วัสดุกอสรางและคนงาน
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-23

-

รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-21
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-56)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

5. จัดเตรียมพื้ นที่ จอดรถยนต และกองเก็ บวัสดุ กอสราง - โครงการได เช า พื้ น ที่ ด า นนอกโครงการเพื่ อ
ภายในโครงการอย างเพี ยงพอสะดวกต อการเข า-ออก
จั ด เป น ที่ จ อดรถยนต สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ข อง
โครงการ
โครงการ
6. จัดใหมีชวงเวลาในการขนสงดิน และวัสดุกอสรางเฉพาะ - ทางโครงการจัดใหมีชวงเวลาในการขนสงดิน
ชวงเวลา 10.00 -15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจร
และวัสดุกอสรางเฉพาะชวงเวลา 10.00-15.00 น.
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจร
7. ใช ผ าใบคลุ ม ดิ น และวั สดุ ก อสร างขณะขนส ง เพื่ อ - ทางโครงการจั ด ให มี พื้ น ที่ ใ นการบรรทุ ก
ป อ งกั น การตกหล น และกรณี ที่ มี ค วามยาวของวั ส ดุ
ขนส งดิ นภายในพื้ นที่ โครงการ พรอมทั้ งให มี
กอสรางมากกวากระบะบรรทุ กจะตองติดตั้งสัญญาณให
การป ด คลุ ม ท ายรถบรรทุ ก ด วยผ าใบทึ บ โดย
รถยนตที่ตามหลังมองใหชัดเจนและเปนไปตามขอกําหนด
ป ด คลุ ม และผู ก ยึ ด กั บ รถบรรทุ ก ให แ ล ว เสร็ จ
ของกรมการขนสงทางบก
ในพื้นที่โครงการ
1. ก อสรางรางระบายน้ํ าโดยรอบพื้ นที่ ก อสรางโครงการ - ทางโครงการได รื้ อ ถอนบ อ พั ก น้ํ า ชั่ ว คราว
5) การจัดการน้ําเสีย
ออกแล ว ป จจุ บั น อยู ระหว างการก อ สรางราง
- เกิดเชื้อจุลินทรีย พยาธิโปรโตซัวที่ทําให และบ อพั กตะกอน เพื่ อรวบรวม และระบายน้ํ าที่ เกิ ดขึ้ น
ระบายน้ําและบอดักตะกอนถาวรของโครงการ
เกิ ด โรคได โดยเชื้ อ โรคเหล า นี้ เข า สู ในโครงการลงสู ท อ ระบายน้ํ าสาธารณะริ ม ถนนซอย
เพชรบุ
ร
ี
47
(ซอยศู
น
ย
ว
จ
ิ
ย
ั
)
รางกายจากการสัมผัสเขาทางปาก และกิน
2. จัดใหมีหองน้ําคนงานกอสรางอยูบริเวณพื้นที่กอสราง - ทางโครงการจั ด ให มี ห อ งน้ํ า คนงานก อ สร า ง
โดยไมตั้งใจ
จํ านวน 6 ห อง สํ าหรับพื้ นที่ ก อสรางพร อมระบบบํ าบั ด
จํ า นวน 5 ห อ ง สํ า หรั บ พื้ น ที่ ก อ สร า งพร อ ม
น้ําเสียแบบเกรอะ-กรองไรอากาศ และเติมอากาศ จํานวน
ระบบบํ าบั ดเสีย สําเร็จรูป จํานวน 1 ถั ง ขนาด
1 ถังตอหองสวม 6 หอง ขนาด 5.0 ลบ.ม./วัน น้ําเสียจาก
1,600 ลูกบาศกเมตร
กิจกรรมของคนงานเมื่อผานการบํ าบั ดแลวจะมีคา BOD
เทากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปตามมาตรฐานคุณน้ําทิ้ง
ตามประกาศกระทรวงทรัพย ฯ จากนั้ นจะปล อยลงสู ราง
ระบายน้ํารอบพื้ นที่ก อสรางและระบายลงสูท อระบายน้ํา
สาธารณะริมถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย) ตอไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-3

-

-

-

รูปที่ 3-12
-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-57)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3. จัดให มีห องน้ํ าคนงานในบ านพั กคนงานก อสราง - ทางโครงการจั ด ให มี ห อ งน้ํ า คนงานก อ สร า ง
จํานวน 10 หอง พรอมระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะในบานพักคนงานจํานวน 18 หอง พรอมระบบ
กรองไรอากาศ และเติมอากาศ ขนาด 5.0 ลบ.ม./ถั ง
บําบัดเสียสําเร็จรูปจํานวน 5 ถัง ขนาด 1,000
จํ านวน 1 ชุ ด จํ านวน 1 ชุ ด ต อห องส วม 10 ห อง
ลู ก บาศก เมตร 4 ถั ง ขนาด 1,600 ลู ก บาศก
โดยน้ําเสียจากกิจกรรมของคนงานเมื่อผานการบําบัด
เมตร 1 ถัง
แลว จะมีคา BOD เทากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไป
ตามมาตรฐานคุ ณภาพน้ํ าทิ้ งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยฯ จากนั้นจะระบายเขาสูทอระบายน้ําสาธารณะ
ดานหนาบานพักคนงานกอสราง
4. จัดใหมีหัวหนาคนงาน หรือผูควบคุมดูแลใหคนงาน - บานพักคนงานจัดใหมีผูควบคุมดูแลใหคนงาน
ดู แลรั กษา ความสะอาดของห องน้ํ าอย างสม่ํ าเสมอ
ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดของห อ งน้ํ า อย า ง
เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและแหลงเพราะพันธุเชื้อโรค
สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ป อ งกั น กลิ่ น เหม็ น และแหล ง
เพาะพันธุเชื้อโรค
5. จั ดให มี การสู บตะกอนในบ อเกรอะไปกํ าจั ดทุ กๆ - การสูบตะกอนในบอเกรอะของบานพักคนงาน
เดือน หรือเมื่อสวนบอเกรอะเต็ม
ไปกําจัด จะดําเนินการเมื่อสวนบอเกรอะเต็ม
6. เมื่ อเสร็ จสิ้ นการก อสร างให สู บตะกอนออกจาก - เมื่ อ เสร็ จสิ้ น การก อ สรา ง ทางโครงการจะทํ า
บ อเกรอะ-บ อ กรองทิ้ ง ทั้ งหมด พร อมฆ าเชื้ อ โรค
การสูบตะกอนออกจากบอเกรอะ-บอกรองทิ้ ง
ดวยการโรยปูนขาวกอนกลบปดถาวร
ทั้งหมด พรอมฆาเชื้อโรคดวยการโรยปูนขาว
กอนกลบปดถาวร
7. จัดใหมีคนงานคอยทําความสะอาดบริเวณหนางาน - ทางโครงการจัดใหมีคนงานคอยทําความสะอาด
เพื่ อป องกั นมิให เศษดิ นและเศษวัสดุ กอสรางอุ ดตั น
บริเวณหนางาน เพื่อปองกันมิใหเศษดิน และเศษ
หรือกีดขวางการไหลของน้ํา
วัสดุกอสรางอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของน้ํา
มีการติดปายรณรงคการใชน้ําในพื้นที่โครงการ
8. รณรงคใหคนงานใชน้ําประหยัด เพื่อลดปริมาณการ
เกิดน้ําเสีย

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-7

-

รูปที่ 3-17
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-58)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
6) การจัดการขยะมูลฝอย
- เป น แหล งเพาะพั น ธุ ที่ สํ าคั ญ ของเชื้ อ โรค
แมลง หนู แมลงสาบ ซึ่งเปนพาหะนําโรคมาสู
คน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
1. จั ดภาชนะรองรั บมู ลฝอยที่ ทนทาน และมี ฝาป ด
มิ ดชิ ดขนาด 240 ลิ ตร ตั้ งไว ภายในพื้ นที่ ก อสร าง
โครงการจํ านวน 12 ถั ง (ถั งขยะเป ยก 6 ถั ง และถั ง
ขยะแห ง 6 ถั ง) และตั้ งไว ภ ายในบ านพั ก คนงาน
กอสรางขนาด 240 ลิตร จํานวน 12 ถัง (ถังขยะเปยก
6 ถัง และถังขยะแหง 6 ถัง)
2. จั ดคนงานทํ าหน าที่ คั ดแยกเศษวั สดุ ก อสร างที่
สามารถนํามาใชไดใหม เศษวัสดุกอสรางที่สามารถ
นํ าไปขายได และเศษวั สดุ ก อสร างที่ เหลื อทิ้ ง เป น
ประจําทุกวัน
3. จั ดพื้ น ที่ สํ าหรั บ เก็ บ วั สดุ ก อ สร าง ไม ป ล อ ยให
กระจัดกระจายหลายจุด เพื่ อความเป นระเบี ยบและ
สะดวกตอการจัดเก็บ โดยกองแยกระหวางเศษวัสดุที่
สามารถนํากลับไปใชหรือขายไดกับเศษวัสดุที่จะตอง
นําไปกําจัด
4. กํ าหนดใหผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการนํ า
ขยะไปถมพื้นที่ที่ตองการปรับถมระดับหรือขายใหแก
ผูรับซื้อเพื่อนําไปถมที่ดินทั้งนี้ผูรับเหมาจะตองแจง
สถานที่ ทิ้ งหรื อ แหล งรั บ ซื้ อ เศษวั ส ดุ ดั งกล า วให
เจ าของโครงการรั บทราบทุ ก ครั้ ง และสถานที่ ทิ้ ง
จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของที่ดินแลว ตลอดจน
เมื่ อนํ าไปทิ้ งแล วจะต องไม ก อความเดื อดร อนแก
เจาของที่ ดินข างเคียงดวยกรณี ที่ มีขอรองเรียนและ
พิสูจนทราบไดวาผูรับเหมาของโครงการนําขยะจาก

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการใชถุงดํารองรับขยะมูลฝอยติดตั้ง
ในพื้ น ที่ โ ครงการ โดยจะมี ค นงานทํ า ความ
สะอาดและเก็บไปทิ้งเปนประจําทุกวัน

-

รูปที่ 3-22

- จั ดคนงานทํ าหน าที่ คั ดแยกเศษวั สดุ ก อ สร าง
ที่ ส ามารถนํ า มาใช ได ใหม เศษวั ส ดุ ก อ สร า ง
ที่ สามารถนํ าไปขายได และเศษวั สดุ ก อ สร าง
ที่เหลือทิ้งเพื่อรอกําจัด เปนประจําทุกวัน
- ทางโครงการจัดใหมีพื้นที่กองเก็บวัสดุกอสราง
ไม ปล อยให กระจั ดกระจายหลายจุ ด เพื่ อความ
เป นระเบี ยบและสะดวกต อการจั ดเก็ บ โดยกอง
แยกระหวางเศษวัสดุที่สามารถนํากลับไปใชหรือ
ขายไดกับเศษวัสดุที่จะตองนําไปกําจัด
- ท างโค รงก ารให ผู รั บ เห ม าก อ สร า งเป น
ผูดําเนินการนําขยะไปถมพื้นที่ที่ตองการปรับ
ถมระดับ หรือขายให แกผูรับซื้ อ เพื่ อนํ าไปถม
ที่ดิน ทั้งนี้ผูรับเหมาจะตองแจงสถานที่ทิ้งหรือ
แห ล ง รั บ ซื้ อเศษ วั ส ดุ ดั ง กล า วให เ จ า ของ
โครงการรับทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้งไดรับ
อนุญาตจากเจาของที่ดินแลว

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-59)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
โครงการไปทิ้ งยังที่ ห ามทิ้ง โครงการจะกํ าหนดให มี
บทปรับและบทลงโทษ และจะตองปรับปรุงแกไขให
กลับสูสภาพเดิ มรวมถึ งชดใชคาเสียหายต อเจาของ
ที่ดิน
5. ติดตอประสานงานให ฝายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะสํานักงานเขตหวยขวาง เขามาเก็บขยะ
มูลฝอยไปกําจัดตามหลักสุขาภิ บาล ไมใหมีมูลฝอย
เหลือตกคาง
6. กํ าชั บคนงานทิ้ งขยะมู ลฝอยในภาชนะรองรั บที่
จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
7. ตรวจสอบที่รองรับขยะใหอยูในสภาพดีอยูเสมอและ
ทําความสะอาดเปนประจํา เพื่อมิใหเปนแหลงอาศัย
ของแมลงสาบ หนูและแมลงวัน
8. จัดใหมีการทําความสะอาดพื้นที่ทิ้งขยะของคนงาน
ก อ สร างอย างสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ป อ งกั น กลิ่ น เหม็ น
ที่จะรบกวนตอพื้นที่ขางเคียง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ทางโครงการประสานงานให ฝายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณ ะสํ า นั ก งานเขต
ห ว ยขวาง เข า มาเก็ บ ขยะมู ล ฝอยไปกํ า จั ด
ประจําทุกวัน
- ทางโครงการไดกําชับใหคนงานทิ้งขยะมูลฝอย
ในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
- ทางโครงการใช เป น ถุ งดํ ารองรับ ขยะมู ล ฝอย
ติ ด ตั้ ง ในพื้ นที่ โครงการ โดยจะมี ค นงาน
ทําความสะอาดและเก็บไปทิ้งเปนประจําทุกวัน
- ทางโครงการใช เป น ถุ งดํ ารองรับ ขยะมู ล ฝอย
ติ ด ตั้ ง ในพื้ นที่ โ ครงการ โดยจะมี ค นงาน
ทําความสะอาดและเก็บไปทิ้งเปนประจําทุกวัน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-22

-

รูปที่ 3-22

3-61

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-60)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- การประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพคนงานภายในพื้นที่
บานพักคนงานกอสราง

1. ขยะ และน้ํ าเสี ย ของคนงาน อาจ
กอใหเกิดปญหาดานกลิ่นเหม็น เปนแหลง
เพาะพั นธุแมลงวัน ยุง หนู และการแพร
ระบาดของเชื้อโรคสูคนงานได
2. กรณี เป นคนงานต างด าว อาจจะเป น
พาหะในการแพร เชื้ อโรคต อคนงานและ
ชุมชนขางเคียง
3. เกิดความรําคาญอันเนื่องมาจากการสง
เสียงดังทั้งจากการตะโกน พูดคุย ทะเลาะ
กั น และเป ด เพลงเสี ย งดั ง ของคนงาน
กอสราง
4. เกิ ดความกั งวลต อความปลอดภั ยใน
ชีวิตและทรัพยสินทําใหเกิดสภาวะทางจิต
ที่ไมดี

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. จัดใหมีหองน้ําคนงานในบานพักคนงานกอสรางจํานวน - ทางโครงการจั ด ให มี ห อ งน้ํ า คนงานก อ สร า ง
ในบานพักคนงานจํานวน 18 หอง พรอมระบบ
10 ห องพร อมระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ย แบบเกรอะ-กรองไร
อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 5.0 ลบ.ม./ถัง จํานวน 1 ชุด
บําบัดเสียสําเร็จรูปจํานวน 5 ถัง ขนาด 1,000
ตอหองสวม 10 หอง โดยน้ําเสียจากกิจกรรมของคนงาน
ลู ก บาศก เมตร 4 ถั ง ขนาด 1,600 ลู ก บาศก
เมื่อผานการบําบัดแลวจะมีคา BOD เทากับ 20 มิลลิกรัม/
เมตร 1 ถัง
ลิ ตร เป นไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ าทิ้ งตามประกาศ
กระทรวงทรั พย ฯ จากนั้ นจะระบายเข าสู ท อระบายน้ํ า
สาธารณะ ดานหนาบานพักงานกอสราง
2. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยและฝาปดมิ ดชิ ด ขนาด 240 - ทางโครงการใช เป น ถุ งดํ ารองรับ ขยะมู ล ฝอย
ลิตร จํานวน 12 ถัง (ถังขยะเปยก 6 ถัง และถังขยะแหง 60
ติ ด ตั้ ง ในพื้ นที่ โ ครงการ โดยจะมี ค นงาน
ถัง) สามารถรองรับขยะไดอยางนอย 9.5 วัน โดยกําชับให
ทําความสะอาดและเก็บไปทิ้งเปนประจําทุกวัน
คนงานทิ้ งขยะมู ล ฝอยในภาชนะที่ จั ด เตรี ย มไว อ ย าง
เครงครัด
3. ติดตอฝายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะที่รับผิดชอบ - ทางโครงการได ติ ดต อฝ ายรั กษาความสะอาด
สวนสาธารณะที่รับผิดชอบพื้นที่บานพักคนงาน
พื้ นที่ บ านพั กคนงาน ให เข ามาเก็ บขนขยะของคนงาน
ให เข ามาเก็ บขนขยะของคนงานก อสร างอย าง
กอสรางอยางสม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
4. ฉีดพ นแมลง และพาหะนํ าโรคภายในบ านพั กคนงาน - ทางโครงการ มี ก ารฉี ด พ น แมลง และพาหะ
นําโรคภายในบานพักคนงานทุกๆ 1 เดือน
ทุกๆ 1 เดือน
5. ตรวจสุขภาพคนงานทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง
- ทางโครงการมี การตรวจสุ ขภาพคนงานโดยใช
สิทธิประกันสังคม สวนคนงานตางดาวไดรับการ
ตรวจสุ ขภาพในขั้ นตอนการทํ าบั ตรประจํ าตั ว
แรงงานตางดาวอยูแลว
6. มีกฎขอบังคับในการเขาพักอาศัย และจัดใหมีหัวหนา - ทางโครงการจัดใหมีหัวหนาคนงานคอยตรวจตรา
และควบคุมคนงานกอสรางใหอยูในกฎระเบียบ
คนงานคอยตรวจตรา และควบคุมกฎระเบียบ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข
-

เอกสารอางอิง
รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14

-

รูปที่ 3-22

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.14

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-61)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม

- การประเมินผลกระทบจาก
การแพรกระจายเชื้อโรคของ
คนงาน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

7. การเข าพั กบริ เวณบ านพั กคนงานต องจั ดทํ าข อ - ทางโครงการจัดใหมีหัวหนาคนงานคอยตรวจตรา
ปฏิ บั ติ ของคนงานและห ามนํ าบุ คคลภายนอกเข า
และควบคุมคนงานกอสรางใหอยูในกฎระเบียบ
มายั งพื้ นที่ บ านยกเว นจะได รับการตรวจสอบ และ
อนุญาตกอน
8. จัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบานพัก - ทางโครงการมี การติ ดตั้ งถั งดั บเพลิ งเคมี
คนงานกอสรางอยางนอย จํานวน 6 ถัง โดยติดตั้งไว
ในบริเวณบานพักคนงานกอสรางในจุดที่สามารถ
ในบริ เวณที่ มองเห็ น และสามารถเข าไปใช งานได
มองเห็น และสามารถเขาไปใชงานไดโดยสะดวก
โดยสะดวก
และมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน
1. โรคระบบทางเดินหายใจ เชน โรคภูมิแพ โรค 1. ฉี ดพรมน้ํ าบริเวณที่ บ านพั กคนงาน เพื่ อลดการ - มี ก ารจั ดค น งาน คอยฉี ดพ รม น้ํ าบ ริ เวณ
ฟุงกระจายของฝุนละออง
หอบหืด
ที่บานพักคนงาน เพื่ อลดการฟุงกระจายของฝุน
- เกิดจากการหายใจเอาสารกอภูมิแพ เชน ฝุน
ละออง
ละออง ควันบุหรี่ ควันของรถยนต เปนตน ที่ฟุง 2. หลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพที่เปนสาเหตุและสิ่งตางๆ ที่ - ทางบานพักคนงานจัดใหมีคนงานทําความสะอาด
กระจายอยูในอากาศเขาสูระบบทางเดินหายใจ จะกระตุนใหเกิดโรคหรืออาการกําเริบ
บริเวณบานพักอยูเสมอ
จนระบบเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอสารภูมิแพ
ซึ่ งเป นสาเหตุ ของการเกิ ดโรคระบบทางเดิ น
หายใจนอกจากนี้ สารก อภู มิ แพ ยั งกระตุ นให
อาการของโรคกําเริบรุนแรงมาก
2. โรคที่หนูเปนพาหะนําโรค
1. จัดเก็ บมู ลฝอยในที่ รองรับที่ ทํ าด วยวั สดุ แข็ งแรง - ทางโครงการจั ดให มี ถั งขยะรองรั บรั บมู ลฝอย
- เกิ ดจากการถู กหมั ดหนู ที่ เป นพาหะนํ าโรค ใชงานไดดี ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอย
ติดตั้ งบริเวณหน าบ านพั กคนงาน และมี คนงาน
โดยหมัดหนูจะนําเชื้อแบคทีเรีย Yersinia pestis ใสถุงดํากอนนําไปกําจัด
เก็บขนขยะไปทิ้งเปนประจําทุกวัน
ที่เปนสาเหตุของโรคติดตอมาสูคน
2. ทําความสะอาดทอน้ําทิ้งไมใหมีเศษอาหารคางหรือ - ทางโครงการกํ าชั บไม ให คนงานทิ้ งเศษอาหาร
อุดตัน
ลงทอน้ําทิ้ง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตวฟนแทะและสัตวอื่นๆ - ทางโครงการกําชับใหคนงานหลีกเลี่ยงการสัมผัส
สั ต ว ฟ น แทะหรื อ สั ต ว อื่ น ๆ และห ามนํ าสั ต ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวหมัดที่อยูอาศัยตามตัวสัตวใน
มาเลี้ยงในบานพักคนงาน
แหลงที่เกิดโรค

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข
-

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-25

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-26

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-62)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

4. อุ ดรู รั่ วผนั งในบ านพั กคนงาน เพื่ อทํ าลายที่ อยู - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
อาศัยของหนู
5. กําจัดหนูดวยวิธี วางกาวดักหนูหรือสารเคมีชนิด - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
ตายชา โดยวางในบริเวณที่อยูอาศัยหากิน ทอน้ําทิ้ง
และในบริเวณที่เคยพบเห็นหนู และตรวจสอบและเก็บ
ซากอยางสม่ําเสมอ
6. กําจัดหนูและแหลงเพาะพันธุหนู กอนและหลังรื้อ - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
ถอนบ า นพั ก คนงาน ห อ งน้ํ า ห อ งส ว ม โดยวิ ธี
ดังตอไปนี้
- ปดลอมบริเวณบานพักคนงาน โดยอุดรูตางๆ ที่หนู
อาจจะใช เป นทางหนี ออกสู ภายนอกระหวางการรื้อ
ถอนได เชน ทอระบายน้ําและรูตามผนัง เปนตน และ
จั ดทํ าทางหนี ให หนู โดยเฉพาะ เพื่ อกั นไว ไปกํ าจั ด
ตอไป
- กํ าจั ดมู ลฝอยที่ ตกค างอยู บริ เวณบ านพั กคนงาน
โดยให ห น วยงานรั บผิ ดชอบเข ามารั บไปกํ าจั ดให
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ไมใหเหลือตกคาง
- สู บสิ่ งปฏิ กู ลภายในถั งบํ าบั ดน้ํ าเสี ยสํ าเร็ จรู ปโดย
หน วยงานรั บ ผิ ด ชอบนํ าไปกํ าจั ดให ถู กตามหลั ก
สุ ข าภิ บ าลและฝ งกลบถั งบํ าบั ด น้ํ าเสี ย สํ าเร็ จรู ป
ในทันที
- ทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอนและเมื่อฉีด
พนยาแลวเสร็จทันที

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-63)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3. โรคที่ แมลงสาบเป นพาหะนํ าโรค เช น โรค
ระบบทางเดิ น อาหาร โรคระบบลํ าไส โรค
ผิวหนังและโรคตับอักเสบ เปนตน
- เกิ ด จากการสั ม ผั ส หรื อ รั บ ประทาน เชื้ อ
แบคทีเรีย หนอนพยาธิเชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว
และเชื้ อ ราที่ ติ ด มากั บ แมลงสาบเนื่ อ งจาก
แมลงสาบชอบอยูตามมูลฝอยและของเสีย

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
2. เก็บอาหารสดและอาหารแหงในภาชนะที่ปดมิดชิด - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
3. ดู แลและรั ก ษาความสะอาดบริ เวณที่ พั ก อย าง - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
สม่ําเสมอ

1. ปดฝาถังขยะใหแนนอยูเสมอ

- ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
5. ใช สารเคมี ที่ มี ความปลอดภั ยฉี ดพ นภายใน และ
มาตรการอยางเครงครัด
รอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน
6. กําจัดแมลงสาบและแหลงเพาะพันธุแมลงสาบ กอน - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
และหลังรื้อถอนบานพักคนงานหองน้ํา หองสวม โดย
วิธี ดังตอไปนี้
- ฉี ดพ นยากํ าจั ดแมลงสาบบริ เวณบ านพั กคนงาน
หองน้ํา หองสวมกอนและหลังการรื้อถอน เพื่อปองกัน
แมลงสาบหนี ออกสูภายนอกระหวางรื้อถอน โดยฉี ด
พนภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดยายออกไปหมดแลว
- กําจัดมูลฝอยที่ตกคางอยูบริเวณบานพักคนงาน โดย
ใหหน วยงานรับผิดชอบเขามารับไปกํ าจัดใหถูกต อง
ตามหลักสุขาภิบาลไมใหเหลือตกคาง
- สู บสิ่ งปฏิ กู ลภายในถั งบํ าบั ดน้ํ าเสี ยสํ าเร็ จรู ป โดย
หน วยงานรับผิดชอบนําไปกําจัดใหถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลและผังกลบถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปในทันที
- ทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอนและเมื่อฉีด
พนแลวเสร็จทันที
4. จัดเจาหนาที่รักษาความสะอาดหองอาบน้ํา

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-64)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. ขวดน้ํา กระปองหรือภาชนะอื่นที่อาจเกิดน้ําขังหาก - ทางโครงการไดจัดทีม Camp Walk ทุกวันศุกร
ที่ 2 และศุ ก ร ที่ 4 ของทุ ก เดื อ น เพื่ อ ทํ า การ
ไมใชใหคว่ําหรือใสถุง
ตรวจสอบบริเวณบานพักคนงาน
2. ปดปากภาชนะเก็บน้ําอยางมิดชิด เพื่อไมใหยุงเขา - ทางโครงการได ใ ส ท รายอะเบทในภาชนะ
ที่มีน้ําขัง
ไปวางไข
3. สํ ารวจและกํ าจัดแหล งลูกน้ํ ายุงลายบริเวณที่ พั ก - ทางโครงการไดจัดทีม Camp Walk ทุกวันศุกร
ที่ 2 และศุ ก ร ที่ 4 ของทุ ก เดื อ น เพื่ อ ทํ า การ
เปนประจํา
ตรวจสอบบริเวณบานพักคนงาน
4. จั ดให มี เจ าหน าที่ สาธารณสุ ขเข ามาฉี ดพ น ยา - ทางโครงการมีการฉีดพนยากําจัดยุงครั้งลาสุด
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
ในกรณีที่โรคไขเลือดออกระบาดหรือพบผูปวยบริเวณ
ที่พักอาศัย
- ทางโครงการจั ด ให มี ค นงานทํ า ความสะอาด
5. โรคที่แมลงวันเปนพาหะ
1. จัดใหมีหองสวมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล
หองสวมเปนประจําทุกวัน
- เกิ ดจากรั บประทานอาหารและน้ํ าดื่ มที่ ไม
ทางโครงการจัดใหมีน้ําดื่มและน้ําใชที่สะอาดให
2.
ดื
ม
่
และใช
น
า
ํ
้
ที
ส
่
ะอาด
สะอาดมี แมลงวั นตอม โดยแมลงวั นจะตอม
คนงานอยางเพียงพอ
อุ จจาระหรื ออาเจี ย นของผู ป วยและนํ าเชื้ อ
3.ลางมือทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร และหลังจาก - ทางโครงการมี กิจกรรม Morning Talk ทุกวัน
แพรกระจายอยูในอาหารและน้ําดื่ม
เขาสวม
4. รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม หามรับประทาน - ทางโครงการมีกิจกรรม Morning Talk ทุกวัน
อาหารที่มีแมลงวันตอม
5. เก็บภาชนะที่ ใสอาหารให มิดชิดไมใหแมลงวันไป - ทางโครงการมีกิจกรรม Morning Talk ทุกวัน
ตอมได
4. โรคที่ยุงเปนพาหะนําโรค
- เกิดจากยุงลายที่เปนพาหะนําโรคกัด
- เกิดจากยุงกนปลองที่เปนพาหะนําโรคกัด
- เกิดจากยุงลายเสือที่เปนพาหะนําโรคกัด
- เกิดจากยุงรําคาญที่เปนพาหะนําโรคกัด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.1

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.1

-

ภาคผนวกที่ 6.14

-

รูปที่ 3-15

-

รูปที่ 3-20

-

ภาคผนวกที่ 6.15

-

ภาคผนวกที่ 6.15

-

ภาคผนวกที่ 6.15
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-65)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

6. ฉี ดพ นยากํ าจั ดแมลงวั นในบริ เวณที่ มี แมลงวั น - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
ชุกชุม
มาตรการอยางเครงครัด
7. ตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางาน
- ทางโครงการมีการตรวจสุขภาพคนงานโดยใช
สิ ท ธิป ระกัน สั ง คม ส ว นคนงานต างด าวได รับ
การตรวจสุ ข ภ าพ ในขั้ น ตอนการทํ าบั ต ร
ประจําตัวแรงงานตางดาวอยูแลว
8. กําจัดแมลงวันและแหลงเพาะพันธุ กอนและหลังรื้อ - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
ถอนบ า นพั ก คนงาน ห อ งน้ํ า ห อ งส ว ม โดยวิ ธี
มาตรการอยางเครงครัด
ดังตอไปนี้
- ฉี ด พ น ยาฆ า แมลงวั น ทั้ งก อ นและหลั ง รื้ อ ถอน
โดยฉี ดพ นภายหลั งเมื่ อคนงานทั้ งหมดย ายออกไป
หมดแลว
- กํ าจั ดมู ลฝอยที่ ตกค างอยู บริ เวณบ านพั กคนงาน
โดยใหหนวยงานรับผิดชอบ มารับไปกําจัดใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล
- สู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ภายในถั ง บํ า บั ด น้ํ า เสี ย สํ า เร็ จ รู ป
โดยหนวยงานรับผิดชอบ นําไปกําจัดใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล และฝงกลบถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
ในทันที
- ทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพน
ยาแลวเสร็จทันที

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-66)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
4.3 ดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
1. ภายในโครงการ
- กิ จกรรมที่ มั กเกิ ดขึ้ นกั บคนงาน หรื อ
เจาหนาที่ในชวงกอสรางไดแก ฝุนละออง อุบัติ
เสียงดัง แสงจา และสารระเหย จําพวกทินเนอร
และแลคเกอร
2. ภายนอกโครงการ
- กิจกรรมที่เปนผลกระทบตอผูที่อยูภายนอก
โดยรอบโครงการได แก ฝุ นละออง อุ บั ติ เหตุ
จากการกอสรางและขนสงวัสดุ อุปกรณ เสียง
และแรงสั่ นสะเทื อน การรบกวนจากคนงาน
กอสราง การจราจร เพลิงไหม

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก
1. ตรวจสอบส วนประกอบและอุ ปกรณ ต างๆ เช น - ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ให มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
เครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพ
ปนจั่น ลิฟต โดยสารและขนสงวัสดุ กอสราง กระเชา
ดีอยูเ สมอ
แขวนไฟฟ า นั่ งร านลวดสลิ งและอุ ป กรณ ป องกั น
อั นตรายส วนบุ ค คล เป น ต น เพื่ อความปลอดภั ย
ในขณะดําเนินงานกอสรางอยางสม่ําเสมอ
2. จั ดทํ าป ายประกาศหรือสั ญญาณเตื อน และให มี - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง ไฟ สั ญ ญ าณ เตื อ น
เจ าหน าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอยดู แ ลไม ให ผู
ดานหนาโครงการ
ที่ ไม เกี่ ยวข องเข ามาในบริ เวณพื้ นที่ ก อสร าง เพื่ อ
ปองกันอุบัติเหตุตางๆ
3. จั ดให มี วิ ศวกรความปลอดภั ย (Safety Engineer) - ท างโค รงก ารได แต งตั้ งเจ า ห น าที่ ค วาม
ปลอดภั ย วิ ช าชี พ (จป.) ประจํ า โครงการ
หรือนั กอาชี วอนามั ยหรือเจ าหน าที่ ความปลอดภั ย
เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ในการอบรมชี้ แ จงคนงานและ
วิชาชีพ (จป.) ประจําโครงการ เพื่ อทํ าหน าที่ ในการ
กํ า หนดมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย แก
อบรมชี้แจงคนงานและกําหนดมาตรการรักษาความ
หั ว หน า คนงานหรื อ จั ด หาคู มื อ รั ก ษาความ
ปลอดภัยแกหัวหนาคนงานหรือจัดหาคูมือรักษาความ
ปลอดภัยในการกอสราง พรอมทั้งชี้แจงใหเกิด
ปลอดภัยในการกอสราง พรอมทั้งชี้แจงใหเกิดความ
สํานึกและเขาใจในเรื่องความปลอดภัยไดดียิ่งขึ้นและ
ความสํานึกและเขาใจในเรื่องความปลอดภัยได
ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการลดและปองกัน
ดี ยิ่ ง ขึ้ น และตรวจสอบการดํ า เนิ น การตาม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผูรับเหมากอสราง
ม า ต ร ก า ร ล ด แ ล ะ ป อ ง กั น ผ ล ก ร ะ ท บ
ตอสิ่งแวดลอมของผูรับเหมากอสราง
4. จั ดให มี มาตรการหรื อคู มื อปฏิ บั ติ งานด านความ - ทางโครงการจัดใหมีคูมือปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการกอสราง
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
และอบรมชี้ แจงให คนงานเข าใจและถื อปฏิ บั ติอยาง
ก อ สร า งและอบรมชี้ แ จ งให ค นงานเข าใจและ
เครงครัด
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.5

-

รูปที่ 3-23

-

ภาคผนวกที่ 6.16

-

ภาคผนวกที่ 6.17
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-67)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

5. จั ดให มี อุ ปกรณ ป องกั นอั นตรายส วนบุ คคลและ - ทางโครงการมี การจั ดเตรีย มอุ ป กรณ ป องกั น
ควบคุ มตรวจสอบผู รับเหมาและคนงานก อสร างให
อั น ตรายส ว นบุ ค คลไว อ ย า งเพี ย งพอ และ
ปฏิบัติอยางเครงครัด
ควบคุมตรวจสอบผูรับเหมาและคนงานกอสราง
ใหปฏิบัติอยางเครงครัด
6. จัดให มีอุ ปกรณ ป องกั นอันตรายจากการพลัดตก - ทางโครงการมี การจั ดเตรีย มอุป กรณ ป องกั น
หลนจากที่สูงและการพังทลาย
อั น ตรายส ว นบุ ค คลไว อ ย า งเพี ย งพอ และ
ควบคุมตรวจสอบผูรับเหมาและคนงานกอสราง
ใหปฏิบัติอยางเครงครัด
7. รักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอุปกรณ ภายใน - ทางโครงการมี การรักษาความสะอาดและจั ด
พื้ นที่กอสรางอยางมีระเบียบ เพื่ อลดโอกาสการเกิด
วางวั ส ดุ อุ ป กรณ ภ ายในพื้ น ที่ ก อ สรา งอย า งมี
อุบัติเหตุตางๆ ในระหวางปฏิบัติงาน
ระเบียบอยูเสมอเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
ตางๆ ในระหวางปฏิบัติงาน
8. หามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือหรือขึ้นโครงการสราง - ทางโครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย า ง
ใดๆ ในที่สาธารณะผูดําเนินการตองจัดใหมีที่สําหรับ
เครงครัด
การดังกลาว ภายในเขตที่ดินดําเนินการกอสราง
9. จั ด ให มี แ สงสว าง และการระบายอากาศอย าง - ทางโครงการจัดใหไฟฟ าสองสวางติดบริเวณ
เพียงพอ
พื้นที่โครงการ
10. จัดทําคูมือการใชงาน การบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ - ทางโครงการไดจัดทําแผนเตรียมความพรอม
ป องกั น อั ค คี ภั ย ที่ มี อ ยู ทั้ งหมดรวมทั้ งเครื่ อ งจั ก ร
กรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น และมี คู มื อ การใช ง าน
อุ ปกรณ ทุ กชนิ ดของโครงการ ตามคํ าแนะนํ าของ
อุ ป ก รณ ป อ งกั น อั ค คี ภั ย ติ ด ที่ จุ ด ติ ด ตั้ ง
ผู ผลิ ตอุปกรณ แต ละชนิ ด โดยจั ดทํ าเป นภาษาไทย
ถังดับเพลิง
และระบุที่ติดตอตัวแทนจําหนายอุปกรณแตละชนิดไว
ดวย เพื่อใชเปนคูมือในการบํารุงดูแลรักษาตอไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-27

-

รูปที่ 3-27

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-21

-

ภาคผนวกที่ 6.18
รูปที่ 3-28
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-68)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

11. เข มงวดต อคนงานในการดู แลด านสุ ขาภิ บาล - ทางโครงการเขมงวดตอคนงานในการดูแลดาน
เพื่ อป องกั นป ญหาการก อ/แพรกระจายของเชื้ อโรค
สุ ข าภิ บ าล เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ ห าก ารก อ /
หรือโรคติดตอ
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
12. จั ดสวั สดิ การด านสุ ขาภิ บาลต างๆ เช น น้ํ าดื่ ม - ทางโครงการจัดใหมีน้ําดื่ม น้ําใชที่สะอาดและ
น้ําใชที่สะอาดและภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอ
ภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอ

13. ปฏิ บั ติ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความ
ปลอดภั ย ในงานก อ สร า ง รวมทั้ ง ข อ กํ า หนดอื่ น
ที่เกี่ยวของ
14. ในการประกอบ การทดสอบ การใช การซอมบํารุง
และการตรวจสอบทาวเวอร เครน หรื อ อุ ป กรณ ที่
นํามาใชกับทาวเวอรเครน ตองปฏิบัติตามรายละเอียด
คุณลั กษณะหรือคู มื อการใช งานที่ ผู ผลิ ตกํ าหนดไว
อยางเครงครัด
15. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่กอสรางบริเวณ
ที่ อาจเกิ ดเพลิ งไหม ได ง ายโดยเฉพาะในช วงการ
ตกแต งอาคาร ซึ่ งมี สารไวไฟ อย างนอยจะต องมี ถั ง
ดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น และบานพักคนงานอยางนอย 6 ถัง
มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ
1. จั ดให มี การชดเชยค าเสี ยหายกรณี ที่ ผู พั กอาศั ย
ขางเคียงโครงการตลอดจนผูที่สัญจรไปมาไดรับความ
เสียหายทั้งรางกายและทรัพยสิน จากการกอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

- ทางโครงการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย
เรื่ อ งความปลอดภั ย ในงานก อ สร า ง รวมทั้ ง
ขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามตามรายละเอี ย ด
คุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด
ไวอยางเครงครัด

-

รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-20
รูปที่ 3-22
รูปที่ 3-26
-

-

ภาคผนวกที่ 6.19

- ทางโครงการไดติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่
กอสรางโครงการอยางเพียงพอ

-

รูปที่ 3-11

- ทางโครงการจัดใหมีการชดเชยคาเสียหายกรณี
ที่ ผู พั กอาศั ย ข า งเคี ย งโครงการตลอดจน
ผูที่สัญจรไปมาไดรับความเสียหายทั้งรางกาย
และทรัพยสิน จากการกอสราง

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-69)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

2. จัดใหมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปญหา - ทางโครงการได รื้ อ ป า ยแสดงสถิ ติ ก ารเกิ ด
ดานสุขภาพของคนงานกอสราง เมื่อเกิดอุบัติเหตุตอ
อุ บั ติ เ หตุ ด า นหน า โครงการออก เนื่ อ งจาก
คนงานกอสรางและผูที่พักอาศัยขางเคียงโครงการ เพื่อ
อยูร ะหวางการทํารั้วถาวรของโครงการ
หามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบโดยทันที เพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา
3. จั ดให มี เครื่องมื อปฐมพยาบาลเบื้ องต น พรอมทั้ ง - ทางโครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาล
จัดเตรียมรถสงผูบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือ
เบื้องตนไวในสถานที่กอสรางโครงการ
กรณีฉุกเฉิน
- ในการดํ าเนิ นโครงการจะมี การใช ทาวเวอร 1. ควบคุ มการใช ทาวเวอรเครน ขณะทํ างานก อสราง - ทางโครงการควบคุ ม การใช ท าวเวอร เ ครน
เครน (Tower Crane) ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตอ ใหอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น
ขณ ะทํ างานก อ สร า ง ให อยู ภ ายใน พื้ น ที่
ผู พั ก อาศั ยบริ เวณโดยรอบทํ าให เกิ ดความ
โครงการเทานั้น
กังวลตอความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากทาว 2. ตรวจสอบทาวเวอรเครน ใหอยูภายในพื้นที่โครงการ - ทางโครงการทําการตรวจสอบใหทาวเวอรเครน
เวอรเครน
ทุกครั้งหลังเลิกงาน
ใหอยูภายในพื้นที่โครงการทุกครั้งหลังเลิกงาน
3. ผู ควบคุ มทาวเวอรเครน ต องมี ความรูความเข าใจ - ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามตามที่ ม าตรการ
และสามารถควบคุ มทาวเวอร เครน ได อย างถู กต อง
กําหนดอยางเครงครัด
ปลอดภั ย ตามคูมือของผูผลิต และไดรับอนุ ญาตจาก
ผูรับเหมากอสรางเทานั้น
4. ในการประกอบ การทดสอบ การใช การซอมบํารุง - ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามตามรายละเอี ย ด
และการตรวจสอบทาวเวอร เครน หรื ออุ ปกรณ อื่ น
คุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด
ที่ นํ ามาใช กั บทาวเวอร เครน ต องปฏิ บั ติ ตาม
ไวอยางเครงครัด
รายละเอี ยดคุ ณลั กษณะหรือคูมือการใช งานที่ ผูผลิ ต
กําหนดไวอยางเครงครัด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

รูปที่ 3-10

-

รูปที่ 3-29

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.19
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-70)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

4.4 การศึกษา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

5. ห ามรถบรรทุ กขนส งวั สดุ ก อสร า ง รถยนต - ทางโครงการจั ด ให มี พื้ น ที่ ใ นการบรรทุ ก
ผู รั บ เหมาก อ สร างหรื อ วางวั สดุ ก อสร างกี ด ขวาง
ขนสงดินภายในพื้นที่โครงการ และไดเชาพื้นที่
บริ เวณ ถนนซอยเพชรบุ รี 47 (ซอยศู นย วิ จั ย )
ด า นนอกโครงการเพื่ อ จั ด เป น ที่ จ อดรถยนต
ซึ่ งเป นทางเข า-ออกของโครงการและทางเข า- ออก
สําหรับเจาหนาที่ของโครงการ
ของชุมชนใกลเคียง
จากการสํารวจสถานศึกษาที่อยูใกลเคียงกับ
- โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย ไดเลิกกิจการไปแลว
พื้ นที่ โครงการในรั ศมี 1 กิ โลเมตร พบว ามี
จํานวน 4 แหง คือ
(1) โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย อยูหางจากพื้นที่
โครงการ ประมาณ 250 เมตร อยูทางทิศเหนือ
ของโครงการ
(2) โรงเรียนดลวิทยา อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 580 เมตร ทางทิ ศตะวั นออกของ
โครงการ
(3) โรงเรี ยนสุ เหร าบ านดอน ห างจากพื้ นที่
โครงการประมาณ 670 เมตร อยูทางทิศตะวัน
เฉียงใตของโครงการ
(4) โรงเรียนวัดภาษี อยูหางจากพื้นที่โครงการ
การประมาณ 825 เมตร อยูทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-71)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

4.5 ศาสนา

- จากการสํารวจโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ
รัศมี 1 กิโลเมตร มีศาสนาสถานทั้งสิ้น 2 แหง
คือ มัสยิดดารุลมุห ชีนินสุเหราบานดอน และ
วัดภาษี
- กิจกรรมการกอสราง ตั้งแตขั้นตอนการปรับ
ถม การทํ าฐานราก และขึ้ นโครงสรางอาคาร
กอให เกิ ดผลกระทบด านสิ่งแวดลอม คาดว า
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการสูศาสนาสถานจะ
เกิดขึ้นไมมากนัก เนื่องจากพื้ นที่โครงการอยู
หางจากศาสนาประมาณ 525 และ 650 เมตร
ตามลําดับ ซึ่ งไม รบกวนกิจกรรมของสงฆ แต
อยางใด
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ - การกอสรางที่ ขาดความระมัดระวังมักทําให
เกิดอุบัติเหตุกับผูปฏิบัติงานเองและบุคคลอื่น
ที่ อ ยู ใกล เป น ผลทํ าให เกิ ด การบาลเจ็ บ ทั้ ง
อาการเล็กนอย จนกระทั่งรุนแรงถึงเสียชีวิตได
ตลอดจนเป น สาเหตุ ทํ าให เกิ ด อั ค คี ภั ย ทั้ ง
ภายในโครงการและพื้นที่ขางเคียง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
-

1. จั ด ให มี ก ารประกั น อุ บั ติ เหตุ จากการก อ สร า ง - ทางโครงการไดจัดทําประกันอุบัติเหตุจากการ
เทากับระยะเวลาการกอสรางโครงการ โดยครอบคลุม
กอสรางอาคาร โดยครอบคลุ มถึ งค าเสี ย หาย
ถึ งบุ คลากรในบริเวณพื้ นที่ กอสรางทั้ งหมด รวมถึ ง
จากอาคารขางเคี ยงเสี ยหายจากการก อสราง
ประชาชนผู สั ญ จรและบ านเรื อ นอาคารใกล เคี ย ง
ดวย
โครงการทั้งหมดทั้งชีวิต และทรัพยสิน
2. การประชาสั ม พั น ธ ก ารก อ สร า งโครงการกั บ - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
บานเรือนที่อยูใกลเคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุย
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
อยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดรอ นรําคาญที่ มี
ความคิดเห็นและความเดือดรอนรําคาญที่มีผลกระทบ
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
มาจากการกอสรางของโครงการเพื่ อนํ ามาปรับปรุง
แกไขโดยเรงดวนตอไป

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.7

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-72)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

3. การก อสร า งในทุ กขั้ นตอนจะต องมี วิ ศ วกร - ทางโครงการมีวิศวกรคอยควบคุมงานกอสราง
ที่ เกี่ ยวข องที่ มี ความชํ านาญ และมี ประสบการณ สู ง
ทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความเสียหายแกอาคาร
คอยควบคุ มดูแลการกอสรางอย างใกลชิดตลอดเวลา
ขางเคียง
เพื่ อให การก อสร า งเป นไปตามหลั ก วิ ศ วกรรม
และปลอดภัยตอคนงาน และชุมชนใกลเคียง
4. จัดใหมีหัวหนาคนงาน 1 คนและผูชวยหัวหนาอยาง - ทางโครงการจั ด ให มี หั ว หน า คนงานคอย
นอยสัดสวน 1 คน : คนงาน 40 คน คอยควบคุมดูแล
ควบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงานอย า ง
ความประพฤติของคนงานอยางเขมงวด พรอมกับให
เครงครัด พรอมกับใหผูรับเหมากอสรางจัดทํา
ผูรับเหมากอสรางจัดทําประวัติของคนงานกอสรางทุก
ประวั ติ ของคนงานก อสรางทุ ก คนและต องใช
คนและตองใชแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
แรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น

-

-

-

-

5. จั ดให มี หั วหน าคนงาน หรื อผู ควบคุ มดู และความ - ทางโครงการกําชับใหหัวหนาคนงาน คอยดูแล
ประพฤติของคนงานอยางเขมงวด ถาหากคนงานมีการ
ความประพฤติ ข องคนงาน มิ ใ ห ส ร า งความ
กระทําผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน
เดื อ ดร อ น ห รื อ รบกวนต อชุ ม ชนบ ริ เ วณ
ใกล เคีย ง และถ าหากคนงานมี การกระทํ าผิ ด
โครงการมีบทลงโทษคนงานทันที
6. จั ดให มี การบั นทึ กข อมู ลการทํ างานของคนงาน - ทางโครงการมี ก ารจั ด ทํ า แฟ ม บั น ทึ ก ประวั ติ
ก อสร างทุ ก คนและมี ก ารแลกบั ต รเข า-ออกพื้ น ที่
พร อ มเก็ บ สํ า เนาบั ต รประชาชนของคนงาน
กอสรางทุกครั้ง เพื่อปองกันการแฝงตัวของคนงานและ
กอสราง กรณีเปนแรงงานตางดาวจะตองเปน
ควบคุมความประพฤติคนงาน
คนงานที่มีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย และ
จัดเก็บสําเนาเปนประวัติดวย
7. จั ดให มี เจ าหน าที่ รักษาความปลอดภั ยออกตรวจ - ทางโครงการจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ดูแลความเรี ยบร อยอย างสม่ํ าเสมอตลอด 24 ชั่ วโมง
ปลอดภั ย ออกตรวจตราดู แ ลความเรี ย บร อ ย
และเข มงวดการเข า-ออกของคนงานให อยู ในเฉพาะ
อยางสม่ําเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเขมงวด
ชวงเวลาชวงเวลาทํางานเทานั้น
การ เข า -ออก ของคนงานให อ ยู ใ นเฉพาะ
ชวงเวลาทํางานเทานั้น

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.10

-

รูปที่ 3-4

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-73)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม

4.7 การปองกัน
อัคคีภัย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

การเกิดเพลิงไหมในชวงกอสราง คาดวามีสาเหตุมาจาก
2 ประการหลัก ดังนี้
- ประการแรก คือ เกิดจากความขัดของของระบบไฟฟา
เนื่ องจากการติ ดตั้ งอุ ปกรณ เกี่ ยวกั บไฟฟ าในช วง
กอสรางเปนการใชประโยชนแบบชั่วคราว ดังนั้นจึงมัก
ทําการกันอยางงายๆ ไมถูกหลักของวิศวกรรม จึงอาจ
กอใหเกิดความขัดของและกระแสไฟฟาลัดวงจรไดงาย
ซึ่งเปนผลทําใหเกิดเพลิงไหม
- ประการที่สอง คือ การสูบบุหรี่หรือใชวัตถุไวไฟอยาง
ไมระมัดระวัง แตอยางไรก็ตาม อุบัติเหตุเหลานี้มีโอกาส
เกิ ดขึ้ นได น อยถ าไม ประมาท ดั งนั้ น ถ าหากมี การ
ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด คาดวาผลกระทบจะ
เกิดขึ้นในระดับต่ําประกอบกับในเขตหวยขวาง มีสถานี
ดั บเพลิ งที่ มี ประสิ ทธิ ภาพที่ อยู ใกล เคี ยงกั บโครงการ
คาดวาเกิ ดเหตุเพลิงไหม จะเกิดผลกระทบในระดับต่ําปานกลาง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
8. จัดให มีเจาหน าที่รักษาความปลอดภั ยชุดเคลื่อน
ที่ออกตรวจความเรียบรอยโครงการอยางสม่ําเสมอ
9. จั ด ให มี ระบบไฟฟ า และแสงสว างให มี ค วาม
เพี ยงพอโดยรอบพื้ นที่ ก อสร างโครงการตั้ งแต เริ่ ม
กอสรางโครงการ
10. จั ด ให มี ต ะแกรงกั น เศษวั ส ดุ ต กหล น พร อ ม
Safety Net เพื่อปองกันเศษวัสดุ-อุปกรณกอสรางตก
หลนโดยรอบโครงการ
1. การติดตั้งอุปกรณเกี่ยวของกับไฟฟาชวงกอสราง
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
2. ห ามมิ ให คนงานสู บ บุ หรี่ ห รื อ ใช วั ต ถุ ไวไฟ
ในที่กอสราง หรือจัดใหมีที่สูบบุหรี่สําหรับคนงาน
3. จั ดให มี เจ าหน าที่ หรื อหั วหน าคุ มงานคอยตรวจ
สอบดูแลอุปกรณ เกี่ยวกับไฟฟ าใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ
4. จัดใหมีเจาหนาที่หรือหัวหนาคุมงานคอยตรวจสอบ
ความเรียบรอยในการกอสรางวาไมมีสิ่งใดเปนสาเหตุ
กอใหเกิดเพลิงไหม
5. จัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่กอสราง
บริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหมไดงาย โดยเฉพาะในชวง
การตกแตงอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ โดยอยางนอยจะตอง
มี ถั งดั บเพลิ ง 2 ถั ง/ชั้ น และบริ เวณบ านพั กคนงาน
อยางนอย 6 ถัง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง
- ทางโครงการจัดให ไฟฟ าส องสวางติดบริเวณพื้น ที่
โครงการ

-

รูปที่ 3-4

-

รูปที่ 3-21

- ทางโครงการได ติ ดตั้ งตะแกรงกั น เศษวัสดุ ตกหล น
พร อ ม Safety Net เพื่ อ ป อ งกั น เศษวั ส ดุ -อุ ป กรณ
กอสรางตกหลนโดยรอบโครงการ
- ทางโครงการมีการติดตั้งอุปกรณเกี่ยวของกับไฟฟา
ชวงกอสราง ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
- ทางโครงการจั ด ให มี พื้ น ที่ สํ า หรั บ สู บ บุ ห รี่ ในพื้ น ที่
กอสรางโครงการ
- ทางโครงการจัด ให มี เจ าหน าที่ ค อยตรวจสอบดู แ ล
อุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ

-

รูปที่ 3-30

-

-

-

รูปที่ 3-31

-

-

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบความ
เรี ย บร อ ยในการก อ สร า งว า ไม มี สิ่ ง ใดเป น สาเหตุ
กอใหเกิดเพลิงไหมอยูเสมอ
- ทางโครงการจั ด ให มี ก ารติ ด ตั้ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี
ในสถานที่กอสราง และบริเวณบานพักคนงานอยาง
เพียงพอ

-

-

-

รูปที่ 3-11
รูปที่ 3-25

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-74)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
4.8 สุนทรีภาพ และ
ทัศนียภาพ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
- ระหว างการก อสรางโครงการอาจทํ าให เกิ ด
ทัศนียภาพที่ไมเหมาะสมตอประชาชนผูผาน
ไปมารวมถึงผูพักอาศัยโดยรอบ
- การบดบั งแสงแดด และทิ ศทางลมอาคาร
โครงการ อาจส งผลกระทบต ออาคารบ านพั ก
อาศัยใกลเคียงได

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
1. ดู แลการก อสรางโครงการให เป นไปตามแบบภู มิ
สถาปตยที่ไดออกแบบไว
2. ดู แลบริ เวณหน างานให มี ความสะอาด และเป น
ระเบี ยบเรี ยบร อยปราศจากขยะ และกองเศษวั สดุ
กอสรางที่ไมใชงานแลว
3. จั ดผ าใบทึ บ ในการคลุ มอาคารเท ากั บ ความสู ง
อาคาร ณ ขณะ กอสราง ซึ่งตองมีการตรวจสอบความ
มั่นคงแข็ งแรง การฉี กขาดของผ าใบสม่ํ าเสมอ เพื่ อ
ปองกันการสอดสองสายตาของคนงานเมื่อมีการขึ้น
โครงในชั้นที่สูงมากขึ้น
4. เจาของโครงการทําหนังสือแจงตออาคารบานพัก
อาศัยใกลเคียงหากถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และ
ทิศทางลม จากตัวอาคาร โครงการ ใหแจงหรือหารือ
กั บเจ าโครงการในการแก ไขผลกระทบดั งกล าวได
ทั้งนี้ใหแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริ่มการกอสราง
อาคารจนแลวเสร็จจนถึงภายหลังการเปดดําเนินการ
เป นเวลา 1 ป กรณี ที่ทั้ ง 2 ฝายตกลงกั นไมได ต อง
จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา เพื่อเจรจาหาขอ
ยุ ติ ที่ เป นธรรมต อทั้ งสองฝ าย โดยคณะกรรมการ
ไตรภาคี ประกอบด วย เจ าของโครงการ ผู ได รั บ
ผลกระทบจากการก อสรางโครงการและบุ คคลหรื อ
หนวยงานที่เปนกลางและทั้งสองฝายยอมรับ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

- ทางโครงการได รื้อ ผ าใบคลุ ม อาคารออกแล ว
เนื่ อ งจากโครงการได ก อ สร า งผนั ง ถาวรของ
อาคารแลวเสร็จแลว

-

รูปที่ 3-6

- ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย า ง
เคร ง ครั ด เจ า ของโครงการ ทํ า การแจ ง ต อ
อาคารบ านพั กอาศั ย ใกล เคี ย ง หากถู ก บดบั ง
ทั ศ นี ย ภาพ แสงแดด และลม จากตั ว อาคาร
โครงการ ใหสามารถแจงหรือหารือกับเจาของ
โครงการในการแก ไ ขผลกระทบดั ง กล า วได
ทั้ งนี้ ให แจ งเจา ของโครงการได ตั้ ง แต เริ่ม การ
ก อ สร า งอาคารจนแล ว เสร็ จ ถึ ง ภายหลั ง การ
จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด แล ว เป น เวลา 1 ป
กรณี ที่ ทั้ ง 2 ฝ า ยตกลงกั น ไม ไ ด ต อ งจั ด ตั้ ง
คณ ะกรรมการไตรภ าคี ขึ้ น มาเพื่ อเจรจา
หาขอยุติที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย า ง
เครงครัด
- ทางโครงการได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย า ง
เครงครัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-75)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
4.9 การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
1. การสํารวจครั้งที่ 1 ดวยแบบสอบถาม โดย
มีขอหวงกังวลและขอคิดเห็น มีดังนี้
กลุมที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
1. แรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางอาคาร ทําให
อาคารเกิดการทรุดตัว/แตกราวได เนื่องจากมี
อายุการใชงานมานาน
2. ป ดคลุ มอาคารให มิ ดชิ ด ป องกั นการฟุ ง
กระจายของฝุนละออง ตลอดระยะการกอสราง
3. จัดทําแนวรั้วเพิ่มเติม บริเวณที่ติดกับโรจน
ศิลปอพารทเมนท ปองกันเศษวัสดุกอสรางรวง
หลนใสอาคารขางเคียง
4.ควบคุ มคนงานก อสร าง ไม ให สร างความ
เดือดรอนแกผูพักอาศัยขางเคียง เชน คนงาน
กอสรางลักขโมยของ
5. ห ามก อสรางในช วงเวลากลางคื น รบกวน
การพักผอนของผูอยูอาศัยเดิม
6.หามจอดรถบรรทุกบริเวณริมถนนสาธารณะ
เพื่ อป องกั นการกี ดขวางการจราจรจากการ
ขนสงวัสดุกอสราง
7. ความเสียหายของอาคารขางเคียง ระหวางที่
มี การก อสร า งโครงการต องเข ามาดู แล
รับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
8. ระมัดระวังการตกหลนของวัสดุกอสราง อาจ
ทําใหผูพักอาศัยขางเคียงไดรับอันตรายได

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอนกอสราง
1. จั ดทํ ารั้ วชั่ วคราว 6 เมตร ด านทิ ศเหนื อและทิ ศ - ทางโครงการได รื้ อ ถอนรั้ ว ชั่ ว คราวออกแล ว
ปจจุบันกําลังกอสรางรั้วถาวรของโครงการ
ตะวันตก สําหรับบริเวณดานทิศตะวันออกและทิศใต
ที่เป นบริเวณบานพั กอาศัยนั้น โครงการจะตองเพิ่ม
ความสู งของรั้วชั่ วคราวให มีความสู งถึ งยอดหลังคา
บ านพั กอาศั ย(มี ความสู งไม ต่ํ ากว า 7.0 เมตร) เพื่ อ
ชวยปองกันผลกระทบที่เกิดจากการกอสราง การบด
บังทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม รวมถึงการปองการกัน
บุคคลภายนอกรุกล้ําเขามาภายในพื้นที่กอสราง
2. จัดใหมีการวางแผน และกําหนดขั้นตอนการทํางาน - ทางโครงการมี ก ารวางแผน และกํ า หนด
อยางชั ดเจนพรอมทั้ งจัดให มีการประชาสัมพั นธกับ
ขั้ น ตอนการทํ า งานอย า งชั ด เจน และมี ก าร
พื้ น ที่ ข า งเคี ย งโครงการในขั้ น ตอนการก อ สร า ง
ประชาสั ม พั น ธ กั บ พื้ น ที่ ข า งเคี ย งโครงการ
โครงการ
ในขั้ น ตอนการก อ สรางโครงการ ก อ นเริ่ ม ทํ า
การกอสรางไมนอยกวา 15 วัน
3. จั ด ให มี ระบบไฟฟ า และแสงสว า งให มี ค วาม - ทางโครงการจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความ
เพี ยงพอโดยรอบพื้ นที่ โครงการ ตั้ งแต เริ่ มก อสร าง
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
โครงการ
4. จั ด ให มี เจ า ที่ ห น า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ชุ ด - ทางโครงการจัดให ไฟฟ าสองสวางติดบริเวณ
เคลื่อนที่ ออกตรวจพื้ นที่กอสรางโครงการ ตั้งแตเริ่ม
พื้นที่โครงการ
กอสรางโครงการอยางสม่ําเสมอ
5. ดูแลพื้นที่กอสรางโครงการใหมีความเปนระเบียบ - ทางโครงการมีการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ
และเรียบรอย
ใหอยูในสภาพเรียบรอยทุกวันหลังเลิกงาน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-9

-

ภาคผนวกที่ 6.20

-

รูปที่ 3-4

-

รูปที่ 3-21

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-76)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
9. การทํ าชั้ นใต ดิ นของโครงการ อาจทํ าให
พื้นที่ขางเคียงเกิดการทรุดตัวของดิน
10. การกอสรางของโครงการ ทําใหเกิดเสียง
ดั งรบกวนการพั ก ผ อนของผู เข าใช บ ริ ก าร
ภายในโรงแรมอมารี
11. ไมควรทํางานเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด
ไว เนื่ องจากเสี ยงดั งรบกวนแขกผู เข ามาใช
บริการของโรงแรมอมารี
12. ควรมี ก ารจั ด สรรเวลาการขนส ง วั ส ดุ
กอสรางใหอยูในชวงที่มีการจราจรเบาบาง
13. โปรดเข ามาสํ ารวจโครงการสร างของ
อาคารข า งเคี ย ง ก อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น การเพื่ อ
ประเมินความเสี่ยงจากการกอสรางที่อาจสงผล
กระทบตอพื้นที่ขางเคียง
14. ควรมี แผนการลอกรางระบายน้ํ าก อ น
ดํ าเนิ นการและช วงที่ มี การดํ าเนิ นการ เพื่ อ
เตรียมความพรอมกอนเขาสูฤดูฝน
15. ควรมี การบํ าบั ดน้ํ าเสี ยก อนทิ้ งลงสู ราง
ระบายน้ําสวนกลาง กทม.
16. เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อั น เนื่ อ งจากเศษวั ส ดุ ก อ สร างร วงหล น ใส
อาคารขางเคียง ควรจัดเตรียมอุปกรณสําหรับ
ป องกั นผลกระทบดั งกล าว ตลอดระยะเวลา
การกอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

6. ติ ด ตั้ งป ายประกาศบริ เวณด านหน าโครงการ - ทางโครงการมีการจัดทําป ายประกาศบริเวณ
เพื่อใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการโรงแรม และ
พื้นที่กอสราง รวมทั้งระบุชื่อเจาของโครงการ
อ าค ารอ ยู อ าศั ย รว ม (ให เช า) The Bangkok
ที่อยู หมายเลขโทรศัพท และสถานที่ที่สามารถ
Residences เป นอาคารสู ง 7 ชั้ น และ 1 ชั้ น ใต ดิ น
ติ ด ต อ ได ข อ ง เจ าข อ ง โค รงก า รเพื่ อ รั บ
จํ า นวน 1 อาคาร โดยระบุ ชื่ อ เจ า ของโครงการ
ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะจากผูพักอาศัย
สถาปนิ ก วิ ศ วกรควบคุ ม การก อสร าง ระยะเวลา
ขางเคียง
ก อสร าง เลขที่ ใบอนุ ญาตก อสร าง เบอร โทรติ ดต อ
ผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอได 24 ชั่วโมง มาตรการ
ลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบ
7. ผูรับเหมา และผูควบคุมงานกอสรางจะตองเขาไป - ทางโครงการได จั ด ที ม เข า ไปสํ า รวจสภาพ
สํารวจสภาพอาคารบานเรือนใกลเคียง โดยใหเจาของ
อาคารบ านเรือนใกล เคี ย ง โดยมี เจาของบ าน
บ านรวมในการการสํ ารวจถ ายภาพประกอบและทํ า
ร ว มในการสํ า รวจถ า ยภ าพประกอบและ
บันทึกรวมกัน เพื่อเปนหลักฐานปองกัน การขัดแยง
ทําบันทึกรวมกัน เพื่อเปนหลักฐานปองกันการ
กรณี อาคารบ านเรื อนเกิ ดความเสี ยหาย และเมื่ อ
ขั ด แย ง กรณี อาคารบ า นเรื อ นเกิ ด ความ
พบว าการก อสร างสร างความเสี ยหายให กั บอาคาร
เสียหาย
ข างเคี ย งต องซ อมแวมแก ไข ทั น ที โดยไม ต องรอ
ประกันภัย ซึ่งสามารถติดตอไปยังวิศวกรโครงการที่
พื้นที่กอสรางไดทุกวัน
8. แจ งแผนการก อสร างโครงการให กั บผู พั กอาศั ย - ทางโครงการมี ก ารวางแผน และกํ า หนด
ใกล เคี ยงโดยรอบทราบ ทั้ งขั้ นตอนในการก อสร าง
ขั้ น ตอนการทํ า งานอย า งชั ด เจน และมี ก าร
ระยะเวลา และความถี่ของแตละขั้นตอนการกอสราง
ประชาสั ม พั น ธ กั บ พื้ น ที่ ข า งเคี ย งโครงการ
กอนเริ่มการกอสรางไมนอยกวา 15 วัน
ในขั้ น ตอนการก อ สร างโครงการ ก อ นเริ่ ม ทํ า
การกอสรางไมนอยกวา 15 วัน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-32

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

ภาคผนวกที่ 6.20
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-77)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
17. อาจเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอย
และน้ําเสีย
18. กิจกรรมกอสรางสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของชุมชนที่อยูโดยรอบ
19. ทํ าให การจราจรติ ดขั ด จากการกี ดขวาง
การจราจรระหวางการขนสงวัสดุกอสรางและ
คนงาน และอุ บั ติ เหตุ จ ากรถบรรทุ ก วั ส ดุ
กอสราง
20. ทํ าให เกิ ดความไม ปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพยสินระหวางการกอสราง เนื่องจากการตก
หลนของวัสดุ และคนงานกอสรางรบกวนความ
เปนสวน
21. ควรควบคุ มความประพฤติ ของคนงาน
กอสรางใหอยูภายในพื้นที่กอสรางเทานั้น และ
ตองไมสรางความเดือดรอนใหแกผูพักอาศัยใน
ชุมชนขางเคียง
22. กังวลเรื่อการจัดการน้ําเสียจากกิจกรรมการ
กอสรางกิจกรรมของเคางาน
23. กั ง วลเรื่ อ งการระบายน้ํ าท วมขั ง พื้ น ที่
ขางเคียง
24. กังวลเรื่องการกีดขวางการจราจรจากการ
ขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน รวมถึงอุบัติเหตุ
จากการบรรทุกวัสดุกอสราง สงผลตอผูใชรถใช
ถนนภายในซอย

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

9. ประชาสัมพันธการกอสรางโครงการกับบานเรือนที่ - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
อยู ใกล เคี ยงโครงการ โดยการพบปะพู ดคุ ยอย าง
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟงความ
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดรอ นรําคาญที่ มี
คิดเห็น และความเดือดรอนรําคาญที่มีผลกระทบมา
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
จากการกอสรางโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดย
เรงดวน
10. จัดวางผั งบริเวณพื้ นที่ กอสรางโครงการ รวมทั้ง - ทางโครงการไดจัดวางผังบริเวณพื้นที่กอสราง
ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงาน
โครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบ
กอสรางให อยู ห างจากบ านพั กอาศัยมากที่ สุด เพื่ อ
สุ ข าภิ บ าลของคนงานก อ สรางให อ ยู ห างจาก
ปองกันปญหาดานกลิ่น และเสียงรบกวนตอประชาชน
บานพักอาศัยมากที่สุด เพื่อปองกันปญหาดาน
กลิ่น และเสียงรบกวนตอประชาชนที่อาศัยอยู
ที่ อาศั ยอยู โดยรอบ พร อมทั้ งจั ดให มี ที่ จอดรถยนต
โดยรอบ พรอมทั้งเชาพื้นที่ดานนอกโครงการ
สําหรับเจาหนาที่อยูภายในพื้นที่กอสรางโครงการโดย
ไม กี ด ขวางการจราจรบนถนนซอยเพชรบุ รี 47
เพื่อจัดเปนที่จอดรถยนตสําหรับเจาหนาที่ของ
ดานหนาโครงการ
โครงการโดยไม กี ด ขวางการจราจรบนถนน
ซอยเพชรบุรี 47 ดานหนาโครงการ
11. จั ดให มี ช องทางรั บเรื่ องราวร องทุ กข กั บชุ มชน - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
ใกลเคียง กรณีมีการรองเรียนใหแกไขปญหาดังกลาว
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
โดยทันที
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-78)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
25. รูปทรงอาคารสูง 7 ชั้น/ดาดฟาและมีหองใต
ดิ นลึ กประมาณใกล ๆ 3 เมตร (ความสู งตาม
เทศบัญญัติฯบวกดวยระยะที่ตองใชในการเดิน
ระบบทอตางๆ) มีขนาดฐานรากหนาประมาฯ 2
เมตร ที่ตองขุดลึกลงไปต่ํากวาหองใตดินลงไป
อีก (เปนประมาณขนาดทั่วไปสําหรับอาคารสูง
7 ชั้น) รวมความลึกดินที่ตองขุดทําฐานราก/ตัด
หั วเสาเข็ น/เทคอนกรี ตหยาบชั้ นรองพื้ นฐาน
ราก เพื่ อรองรับการหลอคอนกรีตตั วฐานราก
อี ก ต า งหาก รวมความลึ ก ดิ น ที่ จ ะต อ งขุ ด
ประมาณ 6 เมตร และห องใตดินตั้งตัวอาคาร
และระบบฐานราก ฯ หางจากเขตที่ดิน 2 เมตร
เศษเท านั้ นเอง ในขณะที่ สู งขึ้ นไปในอากาศ
ประมาณ 20-23 เมตร
26. ตั้ งอยู ในที่ ตั้งบดบังทิ ศทางลมในฤดู รอน/
ฤดูฝน คือ ทิศตะวันตกเฉียงใตถึงทิศตะวันตก
อยางสิ้นเชิง
27. ในระหวางที่มีการกอสรางจะมีทั้งเสียง/ฝุน
ดินทรายผงปูน/วัสดุตกหลนจากชั้นบนๆ ทําให
การใชชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปในทางเลวราย
- การกอสรางที่ทําใหเกิ ดแรงสั่นสะเทือนมาก
ควรใชความระมัดระวัง เนื่องจากบานพักอาศัย
ขางเคียงโครงการมีอายุการใชงานมากกวา 30
ป อาจทํ าให เกิ ดการทรุ ดตั ว/แตกราวรวมถึ ง
ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ชวงกอสราง
การกอสรางชั้นใตดิน และระบบสุขาภิบาลใตดิน
1. จัดใหมีระบบเข็มพืดเหล็ก (Sheet Pile) ความลึก 17 - ทางโครงการไดมีระบบเข็มพืดเหล็ก (Sheet Pile)
ความลึก 17 เมตร บริเวณดานทิศเหนือ และดาน
เมตร บริเวณดานทิศเหนือ และดานทิศตะวันตกและจัด
ทิศตะวันตก และจัดใหมีระบบเสาเข็มดินซีเมนต
ให มี ระบบเสาเข็ มดิ นซี เมนต และค้ํายัน (Strutted Soil
แ ล ะ ค้ํ า ยั น (Strutted Soil Cement Colum)
Cement Column) หนา 2.50 เมตร ลึก 17 เมตร บริเวณ
หนา 2.50 เมตร ลึ ก 17 เมตร บริ เวณด านทิ ศ
ด านทิ ศตะวั นออกและหนา 3.10 เมตร ลึ ก 17 เมตร
ตะวั น ออก และหนา 3.10 เมตร ลึ ก 17 เมตร
บริเวณดานทิศใต พรอมทั้งจัดใหมีการติดตั้งอุปกรณ
บริ เวณด านทิ ศ ใต และทางโครงการได ติ ดตั้ ง
วั ดการเคลื่ อ นตั วต างๆ เช น Inclinometer , Survey
อุ
ปกรณวัดการเคลื่อน Inclinometer โดยจะทําการ
Point ฯลฯ โดยติดตั้งบริเวณรั้วของบานพักอาศัยเลขที่
ติ ด ตั้ งบริ เวณรั้ วของบ านพั ก อาศั ย เลขที่ 5/9
5/9 เพื่อใชเปนแนวทางการเฝาระวังระหวางขั้นตอนการ
เพื่อใชเปนแนวทางการเฝาระวังระหวางขั้นตอน
ก อสร าง และป องกั นการพั งทลายของดิ นในช วงการ
การก อสร าง และป องกั นการพั งทลายของดิ น
ก อสร างชั้ น ใต ดิ น โดยมี วิ ศ วกรโยธาควบคุ มการ
ซึ่งปจจุบันไดไดทําการรื้อถอน Inclinometer ออก
ออกแบบระบบค้ํายันใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม และ
เนื่องจากพนระยะฐานรากแลว
ควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด
2. ออกแบบการกอสรางใหมีระยะถอยรนของชั้นใตดิน - ทางโครงการไดออกแบบการกอสรางใหมีระยะ
และถังเก็ บน้ําประปาใต ดิน/ถั งบํ าบั ดน้ํ าเสีย ห างจาก
ถอยรนของชั้นใตดิน และถังเก็บน้ําประปาใตดิน
แนวเขตที่ ดิ นด านทิ ศตะวั นออก เพื่ อป องกั นการ
ถังบําบัดน้ําเสีย ตามที่มาตรการกําหนด
พังทลายของดินบริเวณบานพักอาศัยขางเคียง แยกเปน
2 สวน
- บริ เวณชั้ นใต ดิ น ห างจากแนวเขตที่ ดิ นด านทิ ศ
ตะวันออกประมาณ 4.02 เมตร ถึง 5.21 เมตร
- บริเวณบอเก็บน้ําใตดินและบอบัดน้ําเสีย หางจากแนว
เขตที่ ดินด านทิ ศตะวั นออกประมาณ 10.12 เมตร ถึ ง
12.30 เมตร

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-79)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
- กรณีบานพักอาศัยขางเคียงไดรับผลกระทบ
จากการก อ สร า งอาคารโครงการ ควรจั ด
เจ าหน าที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง เพื่ อเข ามา
ตรวจสอบและแกไขปญหาไดทันที
- เนื่ อ งจากบ า นเลขที่ 9/5-6 มี ก ารต อ เติ ม
บริเวณดานหลังบาน จึงมีความกังวลระหวางที่
มีการกอสรางอาคาร จะทําใหเกิดการทรุดตัว
ของดิน จนเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
- กรณีบานเลขที่ 9/5-6 ไดรับความเสียหายจาก
การก อ สร า งอาคารทางโครงการ ต อ งจั ด
เจ าหน าที่ ผู รั บผิ ดชอบพร อมเบอร โทรศั พท
ติดตอไดโดยตรง เพื่อเขามาซอมแซมแกไขให
อยู ในสภาพดี ดั งเดิ ม โดยโครงการเป น
ผูรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมด
กลุมที่ 2 และ 3 หางจากพื้นทีโครงการในระยะ
1,000 เมตร
1. ควรมีวัสดุปดคลุมอาคารโครงการใหมิดชิด
ตลอดระยะเวลาการกอสราง เนื่องจาก อยูใกล
แหลงที่พักอาศัย
2. หากมีรถขนสงวัสดุกอสรางขนาดใหญเขามา
จะทําใหเกิดการกีดขวางการจราจรเพิ่มขึ้น ควร
หลีกเลี่ยงการขนสงในชวงที่ มีความหนาแน น
ทางโครงการควรจะมีพื้นที่สําหรับจอดรถใหอยู
ภายในพื้นที่โครงการ เนื่องจากถนนแคบ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3. ตรวจสอบอาคารข างเคี ย งโครงการตลอดช วง - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
ระยะเวลาก อ สร างหากพบว า เกิ ด ความเสี ย หาย
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
โครงการตองหยุดกิจกรรมการกอสรางบริเวณนั้นโดย
ที่มผี ลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
ทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ปลอดภัย และ
แกไขซอมแซมอาคารขางเคียงใหอยูในสภาพดีดังเดิม
ทันที
4. กํ าหนดช วงเวลาการขุดดิน เพื่ อก อสรางฐานราก - ปจจุบันทางโครงการไดพ นระยะฐานรากแลว
และสุ ขาภิ บาลชั้ นใต ดิ นดํ าเนิ นการเฉพาะช วงเวลา
จึงไมมีการขุดดิน ทั้งนี้ ทางโครงการไดกําหนด
8.00-18.00 น. หามขุดดินในชวงเวลากลางคืน ซึ่งจะ
ชวงเวลาทํางานกอสราง 8.00 – 18.00 น. และ
รบกวนตอการพักผอนของผูพักอาศัยขางเคียง
มีการทํางานลวงเวลาถึง 20.00 น. ทั้งนี้จะเปน
กิ จ ก รรมที่ ไม ก อ ให เกิ ด เสี ย งดั ง และไม มี
ผลกระทบตอผูที่อยูอาศัยขางเคียง
5. จัดใหมีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับดิน - ถ าท างโค รงก ารมี ก ารขุ ด ป รั บ ระดั บ ดิ น
ที่ มี ความเสี่ ยงสู งต อการชะล างตะกอนดิ นออกนอก
ทางโครงการจะจัดใหมีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มี
โครงการ โดยจั ดให มี ตาข ายพรางแสง หรื อผ าใบ
การขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูงตอการชะ
คลุมดินในสวนที่ขุดดินดังกลาวไวกอนการปรับถมกลับ
ลางตะกอนดินออกนอกโครงการ
6. ความเสี ยหายอั นเกิ ดจากการขุ ดดิ น และถมดิ น - หากเกิ ด ความเสี ย หายอั น เกิ ด จากการขุ ด ดิ น
ที่กอใหเกิดความเดือดรอนการดําเนินโครงการ เจาของ
และถมดินที่กอใหเกิดความเดือดรอนจากการ
โครงการจะไดรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดทันที
ดําเนินโครงการ เจาของโครงการจะรับผิดชอบ
คาเสียหายทั้งหมดทันที
7. จัดระบบระบายน้ําชั่วคราวรอบพื้นที่กอสราง ขนาด - ทางโครงการได รื้ อ ถอนบ อ พั ก น้ํ า ชั่ ว คราว
0.4×0.5 เมตร และบอดักตะกอน จํานวน 1 บอ ขนาด
ออกและ ป จจุ บั น อยู ระหว างการก อ สร างราง
1.0×1.0×1.2 เมตร ก อนระบายเฉพาะน้ํ าใสออกสู
ระบายน้ําและบอดักตะกอนถาวรของโครงการ
ภายนอกพื้นที่โครงการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-80)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3. การกอสรางอาคารใชความระมัดระวังทุก
ขั้ น ตอนการก อ สร า ง ควรมี วั ส ดุ สํ า หรั บ
รองรั บ การตกหล น ของเศษวั สดุ ก อสร าง
ไม ให รวงหล นใสอาคารข างเคี ยง รวมถึ งผู
สัญจรผานไป-มาดานหนาโครงการได
4. เกิ ดแรงสั่ นสะเทื อนจากการทํ าฐานราก
โดยเฉพาะการตอกเสาเข็ ม จะทํ าให ความ
เสียหายตออาคารขางเคียงได ซึ่งโครงการ
ตองมีมาตรการชดเชยคาเสียหายทันที กรณี
อาคารขางเคียงไดรับผลกระทบ
5. โครงการมีการขุดทําชั้นใตดิน อาจทําให
พื้นที่ขางเคียงเกิดการทรุดตัวของดินได ซึ่ง
โครงการตองมีระบบปองกันดินเคลื่อนตัวที่ดี
ไมสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง
6. ห า มก อ สร า งอาคารในเวลากลางคื น
รบกวนเวลาผอนของประชาชน
7. การก อสร างโครงการ ควรปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมายที่ กําหนดอยางเครงครัด และตอง
ไมสงผลกระทบหรือรบกวนผู พั กอาศั ยที่ มี
อยูเดิม
8. แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง อาจทําให
อาคารเกิดความเสียหายได โครงการไมควร
กอสรางในชวงเวลากลางคืนเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุไดงาย

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8. จั ดให มี การประชุ มแผนงานการก อสร างประจํ าทุ ก - ทางโครงการไดจัดใหมีการประชุมแผนงานการ
ก อ สร า งและติ ด ตามข อ ร อ งเรี ย นของอาคาร
สั ปดาห และประจํ าเดื อน ทั้ งนี้ ต องกํ าหนดผู เข าร วม
ขางเคียง ประจําทุกสัปดาห และประจําเดือน
ประชุมอยางน อยประกอบด วยผูรับเหมากอสรางหลัก
เจาของโครงการ ผูรับเหมารายยอยทุกระบบ โดยวาระ
การประชุมตองบรรจุวาระเกี่ยวกับการปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตลอดจนการติดตามขอรองเรียนของอาคาร
ขางเคียงใหเปนวาระเฉพาะเรื่อง
9. จั ด ให มี ก ารประชุ ม ร วมระหว างอาคารข างเคี ย ง - ทางโครงการจั ด ให มี ก ารประชุ ม ร ว มระหว า ง
อาคารขางเคียงโครงการ และเจาของโครงการ
โครงการ และเจาของโครงการ เพื่ อประสานงาน และ
เพื่อประสานงาน และตรวจสอบการกอสรางของ
ตรวจสอบการก อสร างของโครงการการและหาแนว
โครงการและหาแนวทางการลดผลกระทบต อ
ทางการลดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ
ชุมชนโดยรอบ
10. ใชเสาเข็มระบบเจาะกด (Fully Auger Method) ชวย - โครงสรางอาคารเลือกใช เสาเข็มระบบเจาะกด
(Fully Auger Method) แทนการตอกดวยเครื่อง
ลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อปองกันปญหาการเคลื่อนตัว และ
ตอกเสาเข็ม
ความเสียหายตออาคารขางเคียง
ฝุนละออง
1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูใน - ทางโครงการจัดใหมีการตรวจสอบเครื่องจักรกล
ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งให อ ยู ใ นสภาพดี อ ยู เ สมอ
สภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
2. จั ดให มี ผ าใบทึ บคลุ มอาคารเท ากั บความสู งอาคาร - ทางโครงการได รื้ อ ผ า ใบคลุ ม อาคารออกแล ว
ณ ขณะกอสราง และตองตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
เนื่ อ งจากโครงการได ก อ สร า งผนั ง ถาวรของ
การฉี กขาดของผาใบสม่ําเสมอ เพื่อลดการฟุงกระจาย
อาคารแลวเสร็จแลว
ของฝุนละออง
3. ดูแลความแข็งแรงของผาใบโดยเฉพาะชั้นที่สูงมากขึ้น - ทางโครงการได รื้ อ ผ า ใบคลุ ม อาคารออกแล ว
เพื่อปองกันการปลิวตกหลนของผาใบ
เนื่ อ งจากโครงการได ก อ สร า งผนั ง ถาวรของ
อาคารแลวเสร็จแลว

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.4

-

ภาคผนวกที่ 6.4

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.5

-

รูปที่ 3-6

-

รูปที่ 3-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-81)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
9. จั ด ให มี ระบบสํ า รองน้ํ า ใช ภ ายในพื้ น ที่
ก อสร าง โดยไม รบกวนน้ํ าประปาของชุ มชน
เดิม
10. หลีกเลี่ยงการทํางานก อสรางในช วงเวลา
กลางคืน
กลุ มที่ 4 พื้ นที่ ออนไหวโดยรอบโครงการ ใน
ระยะ 1,000 เมตร
1. ฝุนละองจากกิจกรรมการกอสราง อยากให
ทางโครงการดู แลและป องกั นละออง ไม ให
ส งผลกระทบต อสุ ขภาพของครู และนั กเรี ยน
ควรมีผาใบคลุมอาคารขณะกอสรางในทุกๆ ชั้น
2. เสี ยงดั งจากกิ จกรรมการก อสราง รบกวน
การเรียนการสอนและการพักผอนของนักเรียน
3. ควรมีเจาหนาที่ดูแลการจราจรชวงกอสราง
ใหดีไมใหกีดขวางการจราจร และไมทําใหเกิด
อุบัติเหตุแกครูและนักเรียน
4. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกวัสดุกอสราง
ของโครงการอาจทําใหเกิดการกีดขวางได
5. ทางโรงพยาบาลฯ อาจไดรับแรงสั่นสะเทือน
จากการกอสรางฐานรากและการขุดชั้นใตดิน
ในระดับปานกลาง
6. ทางโครงการ ตองมีผาใบปดคลุมอาคารให
มิดชิด ลดการฟุงกระจายของฝุนละออง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

4. เลือกใชวัสดุประกอบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มี - ทางโครงการไดวางแผนเลือกใชวัสดุประกอบ
การหลอคอนกรีตในพื้นที่โครงการนอยที่สุด
สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่มีการหลอคอนกรีต
ในพื้นที่โครงการนอยที่สุด
5. จั ด ห อ งเก็ บ เสี ย ง และฝุ น ในการตั ด การเจี ย ร - ทางโครงการจั ด ให มี พื้ น ที่ ในการตั ดการเจี ยร
กระเบื้องปูพื้น และวัสดุตางๆ พรอมทั้งจัดอุปกรณกัน
กระเบื้องปูพื้นและวัสดุตางๆ ไวภายในตัวอาคาร
เสียง และฝุนสําหรับคนงาน
และจั ด ให มี อุ ป กรณ ป อ งกั น เสี ย ง และฝุ น
สําหรับคนงานไวอยางเพียงพอ
6. การตั ดกระเบื้ องปู พื้ นหรือผนั งให ใช วิ ธี ตั ดเป ยก - ทางโครงการจัดให มีพื้ นที่ ในการตั ดกระเบื้ องไว
โดยมีน้ําหลอระหวางใบพัดและกระเบื้อง เพื่อปองกัน
ภายในตัวอาคาร เพื่อปองกันฝุนละออง
ฝุนละออง
7. ฉี ดพรมน้ํ า ทุ กครั้ งก อนกวาดพื้ น และทํ าความ - ทางโครงการจั ด ให มี ค นงานทํ า ความสะอาด
สะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
โครงการเป น ประจํ า ทุ ก วั น เพื่ อ ลดการฟุ ง
กระจายของฝุนละออง
8. จัดปลองยางทิ้งเศษวัสดุกอสราง หรือลิฟตขนของ - ทางโครงการไดดําเนินการทิ้งเศษวัสดุกอสราง
เทากับความสูงของอาคาร
จากอาคาร โดยนําใสถุงแลวคนงานขนลงทาง
ลิฟตชั่วคราว
9. รถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสราง และรถขนสงคนงาน - ทางโครงการกําชับรถบรรทุกใหดับเครื่องยนต
เมื่อลงวัสดุอุปกรณภายในพื้นที่กอสรางเรียบรอยแลว
ในพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ เป น การลดเขม า ควั น
หามติดเครื่องยนตรถทิ้งไวเด็ดขาด เพื่ อเป นการลด
และกลิ่น
เขมาควัน และกลิ่น
10. ฉี ดพรมน้ํ าบริ เวณพื้ นที่ ก อสร างวั นละ 2 ครั้ ง - ทางโครงการจั ด ให มี ค นงานทํ า ความสะอาด
ชวงเวลา 8.00 และ 12.00 น. ทุกวัน และเพิ่มความถี่
พื้นที่โครงการเปนประจําทุกวัน เพื่อลดการฟุง
เป นพิ เศษในการฉี ดพรมน้ํ าทุ ก 2 ชม. ในช วงเดื อน
กระจายของฝุนละออง
พ.ย.-ก.พ.

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-7

-

รูปที่ 3-8

-

-

-

รูปที่ 3-7
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-82)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
7. การกี ดขวางและอุ บั ติ เหตุ จราจรจากการ
ขนสงวัสดุกอสรางทางใหทางโครงการควบคุม
การวิ่งของรถบรรทุก สงผลตอการเขา-ออกของ
ผูใชบริการโรงพยาบาล
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากการ
ตกหลนของวัสดุกอสราง
9. ทําใหเกิดการจราจรติดขัดและกีดขวางการ
เข า-ออกของโรงพยาบาลในระดั บมาก หาก
โครงการใหรถบรรทุกวัสดุกอสรางจอดริมถนน
ซอยศูนยวิจัย
10. ควรระมั ดระวังการกอสรางในทุ กขั้นตอน
โดยเฉพาะการรวงหลนของวัสดุกอสราง อาจ
เปนอันตรายตอผูสัญจรผานไป-มาได
11. ควรควบคุ มความประพฤติ ของคนงาน
กอสรางโดยใหอยูภายในพื้นที่กอสรางเทานั้น

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
11. ถุ งซี เมนต หรื อเคมี ภั ณ ฑ ที่ ใช ในการกก อสร าง
ตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดและจัดเก็บอยางถูกวิธี
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
12. การกองวัสดุที่มีฝุนตองปด หรือปกคลุมหรือเก็บ
ในที่ปดลอมทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ด าน หรือ
ฉี ดพรมด วยน้ํ า เพื่ อที่ จะให ผิ วเป ยก อยู เสมอหรื อ
วิธีการอื่นที่เหมาะสม
13. การผสมคอนกรีตหรือปู น การไสไม การกระทํา
ใดๆ ที่กอใหเกิดมลพิษตองทําในพื้นที่ที่คลุมดวยผา
คลุม หรือในหองที่มีหลังคาและผนังปดดานชางอีก 3
ดาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
14. จั ด ให มี ระบบการร อ งเรี ย น และแนวทางการ
สอบถาม เพื่อคนหาขอเท็จจริงและสาเหตุเพื่อกําหนด
แนวทางการแกไขปญหาตอไป
15.จํ ากั ด ความเร็ วรถบรรทุ ก ขนส งวั ส ดุ อุ ป กรณ
ก อสร างให มี ความเร็ วไม เกิ น 30 กม./ชม. เมื่ อผ าน
พื้นที่ชุมชนหนาแนน
16.จั ดเตรี ยมพื้ นที่ สํ าหรั บล างล อรถบรรทุ กภายใน
พื้นที่กอสรางโดยใชสายฉีดน้ําแรงดันสูง (Water Jet)
ฉีดลางเศษดินออกจากลอรถบรรทุกใหสะอาดกอนวิ่ง
ออกภายนอกโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการเก็บกองวัสดุที่มีฝุนในที่ปดลอมทั้ง
ด า นบนและด า นข า งอี ก 3 ด า น และฉี ด พรม
ดวยน้ํา เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอ
- ทางโครงการเก็บกองวัสดุที่มีฝุนในที่ปดลอมทั้ง
ด า นบนและด า นข า งอี ก 3 ด า น และฉี ด พรม
ดวยน้ํา เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอ

-

-

-

-

- ทางโครงการมีการใชปูนสําเร็จในการกอสราง
เพื่ อ ลดป ญ หาการเกิ ด ฝุ น ละอองจากการ
กอสราง

-

-

- ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน
- ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
ของรถบรรทุ กขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ก อสร างให มี
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผานพื้นที่ชุมชน
หนาแนน
- ทางโครงการจั ดให มี คนงานทํ าความสะอาดล อ
รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ ก อ สร า งภายในพื้ น ที่
โครงการ โดยใชสายฉีดน้ําแรงดันสูง (Water Jet)
ฉี ดล างเศษดิ นออกจากล อรถบรรทุ กให สะอาด
กอนออกจากโครงการ

-

-

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-83)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

17. ขนย ายเศษวั สดุ ที่ ไม ใช แล วออกจากสถานที่ - ทางโครงการได ข นย า ยเศษวั ส ดุ ที่ ไม ใช แ ล ว
ก อสร างอยู สม่ํ าเสมอเพื่ อป องกั นการสะสมของฝุ น
อ อ ก จ าก ส ถ าน ที่ ก อ ส ร า งอ ยู ส ม่ํ า เส ม อ
ละออง
เพือ่ ปองกันการสะสมของฝุนละออง
18. รถบรรทุกขนสงดินตองปดคลุมดวยผาใบทึบที่มี - ทางโครงการจั ด ให มี พื้ น ที่ ใ นการบรรทุ ก
สภาพสมบูรณใหมิดชิด และผูกยึดติดแนนกับตัว
ขนส งดิ นภายในพื้ นที่ โครงการ พรอมทั้ งให มี
รถบรรทุกเพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลนบนถนน
การป ด คลุ ม ท ายรถบรรทุ ก ด วยผ าใบทึ บ โดย
ภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง
ป ด คลุ ม และผู ก ยึ ด กั บ รถบรรทุ ก ให แ ล ว เสร็ จ
ในพื้นที่โครงการ
เสียง
1. วางแผน เวลา และวิธีการกอสราง เพื่อลดเสียงและ - ทางโครงการกําหนดชวงเวลาในการกอสรางให
อยู ในช ว งเวลากลางวั น เท า นั้ น และกํ า หนด
แรงสั่ น สะเทื อ นให ม ากที่ สุ ด โดยจั ด ช ว งเวลาให
ช ว งเวลาขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า งให ส อดคล อ งกั บ
เหมาะสม และเลื อกใช วิ ธี การก อสรางที่ สามารถลด
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ระดับความดังของเสียงและแรงสั่นสะเทือนไดดี
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจงใหผูพัก - ทางโครงการไดจัดทําหนังสือแจงใหผูพักอาศัย
อาศัยขางเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน เมื่อมี
ขางเคีย งทราบลวงหนาเสมอ เมื่อ จําเป นตอ ง
ความจําเปนตองทํางานที่กอใหเกิดเสียงดัง
ทํางานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอผูพักอาศัย
ขางเคียง
3. สํ ารวจร วมกั น ระหว างผู รั บ เหมาก อ สร าง และ - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
เจาของอาคารขางเคียงที่ติดกับโครงการหรือคาดวา
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
อาจจะไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ เพื่อ
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดรอ นรําคาญที่ มี
ร วมกั นวางแผนหรื อจั ดการร วมกั นในการป องกั น
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.6

-

รูปที่ 3-3

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-84)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

4. จัดใหมีคณะกรรมการรวมระหวางอาคารขางเคียง - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
โครงการและเจาของโครงการ เพื่อประสานงาน และ
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ตรวจสอบการก อ สร างของโครงการและหาแนว
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดรอ นรําคาญที่ มี
ทางการลดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
5. จั ดศู นย รั บเรื่ องราวร องทุ กข กั บชุ มชนใกล เคี ยง - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
กรณีมีการรองเรียนใหแกไขปญหาดังกลาวโดยทันที
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน
6. จํ ากั ดระยะเวลาการทํ างานที่ มี เสี ยงดั งให อยู ใน - ปจจุบันทางโครงการไดพ นระยะฐานรากแลว
ชวงเวลา 8.00 – 18.00 น. และงดกิจกรรมที่ทําใหเกิด
จึงไมมีการขุดดิน ทั้งนี้ ทางโครงการไดกําหนด
เสียงดังในเวลาพักผอนของประชาชน และถาบานพัก
ชวงเวลาทํางานกอสราง 8.00 – 18.00 น. และ
อาศัยใกลเคียง มีผูสูงอายุ และเด็กเล็กพักผอนอยูใน
มีการทํางานลวงเวลาถึง 20.00 น. ทั้งนี้จะเปน
ชวงเวลาดังกลาว หากมีความประสงคจะจัดหาที่พัก
กิ จ ก รรมที่ ไม ก อ ให เกิ ดเสี ย งดั ง และไม มี
ชั่วคราว ทางโครงการตองจัดหาที่พั กชั่วคราวไวให
ผลกระทบตอผูที่อยูอาศัยขางเคียง
พักอาศัยจนกวาโครงการจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือ
จบขั้ นตอนที่ มี เสี ยงดั งรบกวน พรอมทั้ งรับผิ ดชอบ
คาใชจายทั้งหมด
7. จัดลําดั บงานที่ ทํ าใหเกิ ดเสียงดังใหมีความถี่ของ - ทางโครงการไดจัดลําดับงานที่ทําใหเกิดเสียง
กิจกรรมนอยที่สุด และควรเปนชวงที่เหมาะสม
ดังใหมีความถี่ของกิจกรรมนอยที่สุด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-

-

-

-

-

3-86

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-85)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

8. จัดใหมีกําแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ได - ทางโครงการไดรื้อกําแพงกั้นเสียงชั่วคราวออก
โดยรอบแหลงกําเนิดเสียงเปนผนังกันเสีย Cylence รุน
แลว เนื่องจากปจจุบันทางโครงการอยูระหวาง
Zoundblock STC47 เป นแผ นไฟเบอร ซิ เมนต หนา 8
การกอสรางรั้วถาวรของโครงการ
มิ ลลิ เมตร 1 ชั้ น 2 ด าน กรุ ช องว างด วยแผ นกรุ ผนั ง
Cylence รุ น Zoundblock S050 สู งประมาณ 7.2 เมตร
ชวงทํ าฐานราก และสู งประมาณ 4.8 เมตร ในช วงขึ้ น
โครงสร าง และช วงเก็ บงาน งานตกแต ง สามารถลด
ระดับเสียงลงได 47 dB(A) สามารถลดระดับวามดังของ
เสียงให อยูในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับไดหรือวิธีการ
อื่ นที่ สามารถลดระดั บความต องการให อยู ในเกณฑ
มาตรฐานได
9. เลื อกตํ าแหน งการติ ดตั้ งเครื่ องจั กรกลให ห างจาก - ทางโครงการได ว างแผนตํ า แหน ง การติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรกลใหหางจากอาคารใกลเคียงใหมาก
อาคารใกล เคี ย งให ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ลดเสี ย งดั ง จาก
ที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
เครื่องจักร

-

รูปที่ 3-9

-

-

10. เขมงวดตอการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิด - ทางโครงการเข ม งวดต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คนงาน และจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกันการ
เสียงดัง เชน การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกัน
กระแทก การลงวั ส ดุ ก ารก อ สร า งด ว ยความ
การกระแทก การลงวัสดุการกอสรางดวยความนุมนวล
นุมนวล เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
11. ควบคุ มการเกิ ดเสี ยงดั งโดยเปลี่ ยนอุ ปกรณ หรือ - ทางโครงการได ควบคุ มการเกิ ดเสี ยงดั งโดย
เครื่องจักรจากเครื่องยนตเปนเครื่องไฟฟา
เปลี่ ยนอุ ปกรณ หรือเครื่ องจั กรจากเครื่ องยนต
เปนเครื่องไฟฟาแทนอุปกรณที่ใชเครื่องยนต เชน
ทาวเวอรเครน เปนตน

-

-

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-86)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
12. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรใหอยู - ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ให มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง
เครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ
13. จั ด ห อ งเก็ บ เสี ย งและฝุ น ในการตั ด การเจี ย ร - ทางโครงการจั ด ให มี พื้ น ที่ ในการตั ดการเจี ยร
กระเบื้องปูพื้นและวัสดุตางๆ ทุกชั้นพรอมทั้งจัดอุปกรณ
กระเบื้องปูพื้นและวัสดุตางๆ ไวภายในตัวอาคาร
กันเสียงและฝุนสําหรับคนงาน
และจั ด ให มี อุ ป กรณ ป อ งกั น เสี ย ง และฝุ น
สําหรับคนงานไวอยางเพียงพอ
14. ถามีความจําเปนในการกอสรางในชวงเวลากลางคืน - ทางโครงการจัดทําหนังสือแจงใหบานพักอาศัย
โครงการต องแจ งให บ านพั กอาศั ยข างเคี ยงรั บทราบ
ขางเคียงรับทราบลวงหนาถามีความจําเปนใน
ลวงหนาเปนเวลา 3 วัน และหากมีการกอสรางจริงควร
การกอสรางในชวงเวลากลางคืน
หลี กเลี่ ยงช วงเวลาพั กผ อนในวันอาทิ ตย เนื่ องจากวั น
ถัดไปเปนวันทํางาน
15. กรณี ที่ ผู อ าศั ย ข า งเคี ย งโครงการได รั บ ความ - กรณีที่ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการไดรับความ
เดื อดรอนจากการก อสร างโครงการ เจ าของโครงการ
เดื อ ดร อ นจากการก อ สร างโครงการ เจ า ของ
จะต อ งเข าไปพู ดคุ ย ประสานงานกั บ บ านพั ก อาศั ย
โครงการและที ม งานก อสรางจะเข าไปพู ดคุ ย
ที่ ได รับความเดื อดร อน เพื่ อหาแนวทางและวิ ธี แก ไข
ประสานงานกั บ บ า นพั ก อาศั ย ที่ ไ ด รั บ ความ
ปญหาที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถยอมรับไดทั้งสองฝาย
เดือดรอนทันที
16. ประชาสัมพั นธ ประชาชนที่พั กอาศั ยอยู ในบริเวณ - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
ใกล เคี ยง ให ทราบและรั บฟ งป ญหาและข อเสนอแนะ
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
กลับมาปรับปรุงวิธีการทํางาน
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดรอ นรําคาญที่ มี
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
17. ผู รั บ เหมาต อ งควบคุ ม คนงานก อ สร า งไม ให - ทางโครงการเข ม งวดต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
สงเสียงดัง
คนงาน และจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกันการ
กระแทก การลงวั ส ดุ ก ารก อ สร า งด ว ยความ
นุมนวล เพื่อลดการเกิดเสียงดัง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข
-

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

-

ภาคผนวกที่ 6.5
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-87)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

18. การขนย า ยวั ส ดุ ข นาดใหญ จะต อ งทํ า อย า ง - ทางโครงการกําชับใหรถบรรทุกที่ขนยายวัสดุ
ระมั ด ระวั ง เพื่ อ ความปลอดภั ย จากการตกหล น
ขนาดใหญ ให ร ะมั ด ระวั ง อยู เสมอ เพื่ อ ความ
ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง และแรงสั่นสะเทือน
ปลอดภัยจากการตกหลน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง
และแรงสั่นสะเทือน
19. กําหนดใหรถขนสงวัสดุกอสรางวิ่งดวยอัตราเร็ว - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
30 กม./ชม. เพื่ อลดแรงสั่นสะเทื อนที่เกิ ดจากการวิ่ง
ของรถบรรทุ กขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ก อสร างให มี
ของรถในพื้นที่โครงการ
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผานพื้นที่ชุมชน
หนาแนน
20. จั ดให มี วัสดุ รองรับที่ เหมาะสม เพื่ อป องกั นการ - ทางโครงการเข ม งวดต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
กระแทกของวัสดุที่อาจกอใหเกิดเสียงดัง
คนงาน และจัดหาวัสดุรองรับ หรือปองกันการ
กระแทก การลงวั ส ดุ ก ารก อ สร า งด ว ยความ
นุมนวล เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
21. จัดทํารั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร ดานทิศเหนือ และทิศ - ทางโครงการได รื้ อ ถอนรั้ ว ชั่ ว คราวออกแล ว
ตะวันตก สําหรับบริเวณดานทิศตะวันออกและทิศใต
ปจจุบันกําลังกอสรางรั้วถาวรของโครงการ
ที่เปนบริเวณบานพักอาศัยนั้นโครงการจะตองจัดใหมี
รั้ ว ชั่ ว คราวแบบ Metal Sheet มี ค วามหนา 1.59
มิลลิเมตร โดยความสูงของรั้วชั่วคราวใหมีความสูงถึง
ยอดหลังคาบ านพักอาศัย (มี ความสูงไม ต่ํากวา 7.0
เมตร) เพื่อชวยปองกันผลกระทบที่เกิดจากเสียงของ
การก อสร าง การบดบั งทั ศนี ยภาพที่ ไม เหมาะสม
รวมถึงการปองกันบุคคลภายนอกรุกล้ําเขามาภายใน
พื้นที่กอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-9
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-88)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

แรงสั่นสะเทือน
1. ใช เสาเข็ มระบบเจาะกด (Fully Auger Method) - โครงสรางอาคารเลือกใชเสาเข็มระบบเจาะกด
(Fully Auger Method) แ ท น ก า รต อ ก ด ว ย
ชวยลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อปองกันปญหาการเคลื่อน
เครื่องตอกเสาเข็ม
ตัว และความเสียหายตออาคารขางเคียง
2. ป องกั นความเสี ยหายซึ่ งเกิ ดจากการสั่ นสะเทื อน - ทางโครงการได มี ระบบเข็ ม พื ด เหล็ ก (Sheet
เนื่องจากการกอสรางฐานรากที่อยูต่ํากวาผิวดินเดิม
Pile) ความลึก 17 เมตร บริเวณดานทิศเหนือ
โดยระบบป องกั นดิ นทลายเป นระบบเข็ มพื ดเหล็ ก
และดานทิศตะวันตก และจัดใหมีระบบเสาเข็ม
(Sheet Pile) ความลึ ก 17 ม. บริ เวณด านทิ ศเหนื อ
ดิ น ซี เมนต แ ละค้ํ า ยั น (Strutted Soil Cement
และด านทิ ศตะวั นตกและจั ดให มี ระบบเสาเข็ มดิ น
Colum) หนา 2.50 เมตร ลึก 17 เมตร บริเวณ
ซี เมนต และค้ํ ายั น (Strutted Soil Cement Column)
ดานทิศตะวันออก และหนา 3.10 เมตร ลึก 17
หนา 2.50 เมตร ลึ ก 17 เมตร บริ เวณ ด า นทิ ศ
เมตร บริ เ วณ ด า นทิ ศ ใต และทางโครงการ
ตะวันออก และหนา 3.10 เมตร ลึก 17 เมตร บริเวณ
ไดติดตั้งอุปกรณวัดการเคลื่อน Inclinometer โดย
ดานทิศใต ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของดิน
จะทําการติดตั้งบริเวณรั้วของบานพักอาศัยเลขที่
และน้ําหนักของสิ่งกอสราง รวมทั้งน้ําหนักจรบนดิน
5/9 เพื่ อ ใช เป น แนวทางการเฝ าระวั งระหว าง
ไดเพียงพอ
ขั้นตอนการกอสราง และปองกันการพังทลายของ
โดยจะออกแบบใหมีมาตรการรับน้ําหนักสิ่งเหลานี้
ดิน ซึ่งปจจุบันไดไดทําการรื้อถอน Inclinometer
ด วยการค้ํ ายั น (Bracing) ให เพี ย งพอ เพื่ อ กั น ดิ น
ออก เนื่องจากพนระยะฐานรากแลว
เคลื่อนตัว ซึ่งจะไมกอใหเกิดอันตรายแกเสาเข็ม และ
อาคารขางเคียง พรองทั้งจัดใหมีการติดตั้งอุปกรณวัด
การเคลื่อนตัวตางๆ เชน Inclinometer, Survey Point
ฯลฯ โดยติดตั้งบริเวณรั้วบานพักอาศัยเลขที่ 5/9 เพื่อ
ใช เป น แนวทางการเฝ าระวั งระหว างขั้ น ตอนการ
กอสราง และปองกันการพังทลายของดินในชวงการ
ก อสร างชั้ น ใต ดิ น โดยมี วิ ศ วกรโยธาควบคุ มการ
ออกแบบระบบค้ํ ายั นให เป นไปตามหลั กวิ ศวกรรม
และควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-89)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3. การวางลํ า ดั บการเจาะเสาเข็ ม (Pile Driving - ทางโครงการมี การวางลําดับการเจาะเสาเข็ม
Sequence) โดยการวางลํ าดั บการเจาะเสาเข็ มให มี
(Pile Driving Sequence) โดยการวางลํ า ดั บ
แรงดันดานขางกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสราง
การเจาะเสาเข็มใหมีแรงดันดานขางกระจายไป
นอยที่สุด
ในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสรางนอยที่สุด
4. จัดใหมีตัวแทนของโครงการ และผูรับเหมากอสราง - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
ทําเสาเข็มประสานงานกับอาคารขางเคียงใหรวมกัน
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ตรวจสอบอาคารพรอมถายรูปเปนหลักฐาน และจัดทํา
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
สํ าเนารูปเป น 2 ชุ ด เก็ บไว กั บโครงการ 1 ชุ ด และ
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
เจาของอาคาร 1 ชุด เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการ
ประเมิ น หากเกิ ด ความเสี ย หายเจ าของโครงการ
จะตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที
5. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการกอสรางอาคารโดย - ทางโครงการไดจัดทําประกันอุบัติเหตุจากการ
จะตองครอบคลุมถึงค าเสียหายจากอาคารขางเคี ยง
ก อสรางอาคาร โดยครอบคลุ มถึ งค าเสี ย หาย
เสียหายจากการกอสรางดวย
จากอาคารขางเคี ยงเสียหายจากการก อสราง
ดวย
6. จั ดศู นย รั บเรื่ องราวร องทุ กข กั บชุ มชนใกล เคี ยง - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
กรณีมีการรองเรียนใหแกไขปญหาดังกลาวโดยทันที
บริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจะดําเนินการ
หาแนวทางแกไขอยางเรงดวน
7. จั ดที มงานฝ ายช าง และวิ ศวกรเพื่ อเข าประเมิ น - ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
พื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางโครงการ
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
เพื่อทําการซอมแซมอาคารและหรือสวนของอาคารที่
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ
แตกร าว ทรุ ดตั วรวมถึ งความเสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ด
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ
ขึ้นกับสิ่งปลูกสรางและพื้นที่ขางเคียง เมื่อมีการเขา
แจงเหตุจากชุมชน
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

-

ภาคผนวกที่ 6.7

-

-

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3

3-91

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-90)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8. ตองมีวิศวกรควบคุมงานกอสรางทุกขั้นตอน เพื่อ - ทางโครงการเข ม งวดต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
ปองกันความเสียหายแกอาคารขางเคียง
คนงาน ทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความเสียหาย
แกอาคารขางเคียง
9. การขนย ายวั สดุ ขนาดใหญ และเครื่ อ งจั ก รกล - ทางโครงการกําชับใหรถบรรทุกที่ขนยายวัสดุ
จะตองทําอยางระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการ
ขนาดใหญ ให ร ะมั ด ระวั ง อยู เสมอ เพื่ อ ความ
ตกหลน ซึ่งจะเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน
ปลอดภัยจากการตกหลน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง
และแรงสั่นสะเทือน
การคมนาคม
1. จํ ากั ดความเร็ วของรถบรรทุ กขนส งดิ น และวั สดุ - ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาจํากัดความเร็ว
ของรถบรรทุ กขนส งวั สดุ อุ ปกรณ ก อสร างให มี
กอสรางไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกําชับให
ความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผานพื้นที่ชุมชน
ขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยาง
หนาแนน
ยิ่งเมื่อเขาสูเขตชุมชนและจุดที่เขา-ออกพื้นที่โครงการ
และเมื่ อมี การชํ ารุ ดของถนน ทางโครงการจะต อง
ดําเนินการแกไขทันที
2. ห ามจอดรถบรรทุ ก หรือกองวัสดุกอสรางบริเวณ - ทางโครงการได กํ า ชั บ ให ผู รั บ เหมาห ามจอด
ไหล ทางข างถนนซอยเพชรบุ รี 47 (ซอยศู นย วิ จัย)
รถบรรทุก หรือกองวัสดุกอสรางบริเวณไหลทาง
หรือถนนสาธารณะอื่นเพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
ข างถนนซอยเพชรบุ รี 47 หรื อถนนสาธารณะ
อื่นๆ เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
3. จั ดระบบการจราจรให มี ความปลอดภั ย โดยการ - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง ไฟ สั ญ ญ าณ เตื อ น
ติดตั้งปายสัญญาณจราจร
ดานหนาโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-23
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-91)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
4. จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และแสงสวางใน
บริเวณพื้นที่กอสราง โดยเฉพาะในเวลากลางคืนอยาง
เหมาะสม เพื่ ออํ านวยความสะดวกด านการจราจร
ตลอดเวลาที่ทําการกอสรางโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ
ทางเขา-ออกในชวงขนสงดิน วัสดุกอสราง และคนงาน
5. จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ จอดรถยนต และกองเก็ บ วั ส ดุ
กอสรางภายในโครงการอยางเพียงพอสะดวกตอการ
เขา-ออกโครงการ
6. ใช ผาใบคลุมดินและวัสดุ กอสรางขณะขนสง เพื่ อ
ป องกั นการตกหล น และกรณี ที่ ความยาวของวั สดุ
กอสรางมากกวากระบะบรรทุกจะตองติดตั้งสัญญาณ
ให รถยนต ที่ ต ามหลั งมองให ชั ด เจนและเป น ตาม
ขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
ความปลอดภัยสาธารณะ
1. จั ดให มี การประกั นภั ยอุ บั ติ เหตุ จากการก อสราง
เทากับระยะเวลาการกอสรางโครงการ โดยครอบคลุม
ถึ งบุ คลากรนบริ เวณพื้ นที่ ก อสรางทั้ งหมด รวมถึ ง
ประชาชนผู สั ญ จรและบ านเรื อ นอาคารใกล เคี ย ง
โครงการทั้งหมดทั้งชีวิต และทรัพยสิน
2. การประชาสั ม พั น ธ ก ารก อ สร า งโครงการกั บ
บานเรือนที่อยูใกลเคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุย
อยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดีและรับฟง
ความคิดเห็นและความเดือดรอนรําคาญที่มีผลกระทบ
มาจากการกอสรางของโครงการเพื่ อนํ ามาปรับปรุง
แกไขโดยเรงดวนตอไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการได จัดใหมีเจาหน าที่ รัก ษาความ
ปลอดภั ย 24 ชม. และมี ไ ฟฟ า ส อ งสว า งติ ด
บริเวณพื้นที่โครงการ

-

รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-21

- โครงการได เช า พื้ น ที่ ด า นนอกโครงการเพื่ อ
จั ด เป น ที่ จ อดรถยนต สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ข อง
โครงการ
- ทางโครงการไดกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการกําหนดอยางเครงครัด

-

-

-

-

- ทางโครงการไดจัดทําประกันอุบัติเหตุจากการ
กอสรางอาคาร โดยครอบคลุ มถึ งค าเสี ย หาย
จากอาคารขางเคี ยงเสียหายจากการก อสราง
ดวย

-

ภาคผนวกที่ 6.7

- ทางโครงการไดจัดทีมเขาไปพบปะพูดคุยอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และรับฟง
ความคิ ด เห็ น และความเดื อ ดรอ นรําคาญที่ มี
ผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ

-

ภาคผนวกที่ 6.2
ภาคผนวกที่ 6.3
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-92)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

3. การก อ สร า งในทุ กขั้ น ตอนจะต อ งมี วิ ศ วกร - ทางโครงการมีวิศวกรคอยควบคุมงานกอสราง
ที่ เกี่ยวของที่ มีความชํ านาญ และมีประสบการณ สูง
ทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความเสียหายแกอาคาร
คอยดูแลการกอสรางอยางใกลชิดตลอดเวลาเพื่อให
ขางเคียง
การกอสรางเปนไปตามหลักวิศวกรรม และปลอดภัย
ตอคนงาน และชุมชนใกลเคียง

-

-

4. จั ดให มี หั วหน าคนงาน 1 คน และผู ช วยหั วหน า - ทางโครงการจั ด ให มี หั ว หน า คนงานคอย
อย า งน อ ยสั ด ส ว น 1 คน : คนงาน 40 คน คอย
ควบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงานอย า ง
ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอยางเขมงวด
เครงครัด พรอมกับใหผูรับเหมากอสรางจัดทํา
พร อมกั บ ให ผู รั บ เหมาก อสร างจั ด ทํ าประวั ติ ของ
ประวั ติ ของคนงานก อสรางทุ ก คนและต องใช
คนงานกอสรางทุกคนและตองใชแรงงานที่ถูกตองตาม
แรงงานทีถ่ ูกตองตามกฎหมายเทานั้น
กฎหมายเทานั้น
5. จั ดให มี หั วหน าคนงาน หรือผู ควบคุ มดู แลความ - ทางโครงการกําชับใหหัวหนาคนงาน คอยดูแล
ประพฤติของคนงานอย างเข มงวด ถ าหากคนงานมี
ความประพฤติ ข องคนงาน มิ ใ ห ส ร า งความ
การกระทําผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน
เดื อ ดร อ น ห รื อ รบกวนต อชุ ม ชนบ ริ เ วณ
ใกล เคี ย ง และถ าหากคนงานมี การกระทํ าผิ ด
โครงการมีบทลงโทษคนงานทันที

-

-

-

-

6. จั ดให มี การบั นทึ กข อมู ลการทํ างานของคนงาน - ทางโครงการมี ก ารจั ด ทํ า แฟ ม บั น ทึ ก ประวั ติ
ก อ สร างทุ ก คนและมี ก ารแลกบั ต รเข า-ออกพื้ น ที่
พร อ มเก็ บ สํ า เนาบั ต รประชาชนของคนงาน
กอสรางโครงการทุกครั้ง เพื่อปองกันการแฝงตัวของ
กอสราง กรณีเปนแรงงานตางดาวจะตองเปน
คนงานและควบคุมความประพฤติคนงาน
คนงานทีม่ ีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย และ
จัดเก็บสําเนาเปนประวัติดวย

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-93)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

(2) การสัมภาษณครั้งที่ 2

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

2. การสํ ารวจครั้ งที่ 2 การสั มภาษณ
โดยนํ ามาตรการที่ โครงการได ข อ ห วง
กังวลจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1 ไปเสนอ
ให กั บ กลุ ม เป าหมายที่ ค าดว าจะได รั บ
ผลกระทบโดยตรงที่ อยูโดยรอบโครงการ
และพื้นที่ออนไหว

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

7. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแล - ทางโครงการจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ความเรี ยบร อยอย างสม่ํ าเสมอตลอด 24 ชั่ วโมง และ
ปลอดภั ย ออกตรวจดู แ ลความเรี ย บร อ ยอย า ง
เขมงวดการเขา-ออกของคนงานใหอยูในเฉพาะชวงเวลา
สม่ําเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเขมงวดการเขาทํางานเทานั้น
ออก ของคนงานใหอยูในเฉพาะชวงเวลาทํางาน
เทานั้น
8. จัดให มีเจาหน าที่ รักษาความปลอดภั ยชุดเคลื่ อนที่ - ทางโครงการจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ออกตรวจความเรี ย บร อ ยโดยรอบโครงการอย า ง
ปลอดภั ย ออกตรวจดู แ ลความเรี ย บร อ ยอย า ง
สม่ําเสมอ
สม่ําเสมอตลอด 24 ชั่วโมง
9. จัดใหมีระบบไฟฟา และแสงสวางใหมีความเพียงพอ - ทางโครงการจั ด ให ไ ฟฟ า ส อ งสว า งติ ด บริ เวณ
โดยรอบพื้ น ที่ ก อ สร างโครงการตั้ งแต เริ่ ม ก อ สร า ง
พื้นที่โครงการ
โครงการ
10. จัดใหมีตะแกรงกันเศษวัสดุตกหลน พรอม Safety - ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง ตะแกรงกั น เศษวั ส ดุ
Net เพื่ อป องกั น เศษวั สดุ -อุ ป กรณ ก อสร างตกหล น
ตกหลน พรอม Safety Net เพื่อปองกันเศษวัสดุโดยรอบโครงการ
อุปกรณกอสรางตกหลนโดยรอบโครงการ
- ปฏิ บั ติ ตามมาตรการป องกั นด านดิ นและการชะลาง - ทางโครงการปฏิ บัติตามมาตรการป องกั นด านดิน
พังทลาย คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน การ
และการชะลางพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียงและ
ใช น้ํ า การจั ดการขยะ การจราจร การระบายน้ํ า การ
การสั่ นสะเทื อน การใช น้ํ า การจั ด การขยะ
ปองกันน้ําทวม อาชีวอนามัย การปองกันอัคคีภัย และ
การจราจร การระบายน้ํ า การป อ งกั น น้ํ า ท ว ม
ความปลอดภัยสาธารณะอยางเครงครัด
อาชี ว อนามั ย การป อ งกั น อั ค คี ภั ย และความ
ปลอดภัยสาธารณะอยางเครงครัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-4

-

รูปที่ 3-4

-

รูปที่ 3-21

-

รูปที่ 3-30

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 3-1 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง (Water Jet)

รูปที่ 3-2 พื้นที่ฉีดลางลอรถ

รูปที่ 3-3 พื้นที่จอดรถบรรทุกในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-4 เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัย

รูปที่ 3-5 คนงานทําความสะอาดถนนดานหนาโครงการ

รูปที่ 3-6 ผนังถาวรของอาคาร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 3-7 คนงานทําความสะอาดพื้นที่กอสราง

รูปที่ 3-8 ลิฟตชั่วคราว

รูปที่ 3-9 รั้วถาวรของโครงการ

รูปที่ 3-10 อุปกรณปฐมพยาบาล

รูปที่ 3-11 ถังดับเพลิงเคมีในพื้นทีโ่ ครงการ

รูปที่ 3-12 หองน้ําคนงานในพื้นที่กอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 3-13 หองน้าํ คนงานในบานพักคนงาน

รูปที่ 3-14 ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปในบานพักคนงาน

รูปที่ 3-15 คนงานทําความสะอาดหองน้ํา

รูปที่ 3-16 สูบตะกอนในบอเกรอะไปกําจัด

รูปที่ 3-17 ปายรณรงคการใชน้ําอยางประหยัด

รูปที่ 3-18 ถังสํารองน้ําใช

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 3-19 บอสํารองสําหรับอาบ ซักลางในบานพักคนงาน

รูปที่ 3-20 เครื่องกรองน้ําตอจากน้ําประปาในบานพักคนงาน

รูปที่ 3-21 ไฟฟาสองสวางในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-22 ถุงดํารองรับขยะมูลฝอยติดตั้งในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-23 ไฟสัญญาณเตือนดานหนาโครงการ

รูปที่ 3-24 เครื่องแสกนนิ้วมือ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 3-25 ถังดับเพลิงเคมีในบานพักคนงาน

รูปที่ 3-26 ถังขยะในพื้นที่บานพักคนงาน

รูปที่ 3-27 คนงานใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

รูปที่ 3-28 คูมือการใชงานอุปกรณปองกันอัคคีภัยติดที่จุดติดตั้ง
ถังดับเพลิง

รูปที่ 3-29 การกวาดของแขนทาวเวอรเครน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รูปที่ 3-30 ตะแกรงกันเศษวัสดุตกหลน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 3-31 พื้นทีส่ ูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-32 ปายประกาศรายละเอียดโครงการดานหนาโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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บทที่ 4
การปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

บทที่ 4
การปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok
Residences (ระยะการก อ สร า ง) ซึ่ งระบุ ให โครงการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศ, ระดั บ เสี ย ง, ความสั่ น สะเทื อ น
และคุณภาพน้ําทิ้ง โดยกําหนดใหติดตามตรวจวัดตลอดระยะการกอสรางโครงการ ดังนั้น ทางโครงการจึงไดยึดถือและปฏิบัติ
ตามมาตรการ โดยในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการแลว
สรุปรายละเอียดการปฏิบัติไดดังตารางที่ 4.1-1 และมีรายละเอียดการดําเนินงานดังจะกลาวถึงตอไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
1. สภาพภูมิประเทศ

ดัชนีที่ตรวจวัด
- รั้วโดยรอบโครงการ

2. ดิน และการชะลาง - เศษดิน เศษวัสดุกอสราง
พังทลาย

- การเคลื่อนตัวของดิน
3. คุ ณ ภาพอากาศ
เสี ย งแ ล ะค วาม
สั่นสะเทือน
(1) คุณภาพอากาศ

-

การปดคลุม
ความเร็ว
ชวงเวลาทํางาน
ผาใบคลุมอาคาร

- การตรวจวั ดคุ ณ ภาพอากาศ
จํานวน 2 จุด ไดแก
จุ ด ที่ 1 ทิ ศตะวั น ออกของ
โครงการ
1) ชวงฐานราก
- TSP 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
- PM10 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

วิธีการตรวจวัด
- ความคงทนแข็ งแรงของรั้ ว โดยรอบโครงการ
- เศษ ดิ น เศษ วั สดุ ก อสร า ง บริเวณถนน และทอระบายน้ํา

- ติ ดตั้ ง Inclinometer, Survey Point
- ตรวจสอบการบรรทุ ก ของรถ ขนสงดิน และวัสดุกอสราง

- การฟุงกระจายของฝุนละออง
- ความคงทนแข็งแรง และการฉีก
ขาดของผาใบ

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
กําหนด
พื้นที่กอสราง
- ทุ ก วั น ต ล อ ด ระย ะเวล า - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
กอสราง
ตรวจสอบความแข็ งแรงของรั้ วทึ บ
รอบพื้นที่โครงการเปนประจํา
ถ น น และท อระบ าย น้ํ า - ทุ กวั นตลอดระยะเวลา - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
บริเวณพื้นที่กอสราง พื้นที่
กอสราง
ทํ าความสะอาดพื้ นที่ ก อสร าง
บ านพั กอาศั ยติ ดกั บพื้ นที
โครงการเปนประจํา
โครงการดานทิศตะวันออก,
ทิศตะวันตก และทิศใต
บริเวณรั้วของบานพักอาศัย - ทุ กวั นตลอดระยะเวลาการ - ได ทํ า ก า ร ติ ด ตั้ ง Inclinometer
เลขที่ 5/9
กอสรางชั้นใตดิน
บริเวณรั้วของบานพักอาศัยเลขที่ 5/9
พื้นที่กอสราง
- ตลอดระยะเวลาที่ มี ก าร - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
บรรทุกดิน และวัสดุกอสราง
ตรวจสอบการบรรทุ กของรถ ก อน
ออกจากพื้ นที่ ก อสรางต องป ดคลุ ม
ผาใบทุกครั้ง เพื่อปองกันดินและเศษ
วัสดุรวงหลน
พื้นที่กอสราง
- ตลอดชวงเวลาการกอสราง - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
ทํ าความสะอาดและฉี ดพรมน้ํ า
บริเวณพื้นที่โครงการเปนประจํา
บริเวณที่ตรวจวัด

- High Volume Air Sampler
- ทิศตะวันออกของโครงการ
- High Volume PM-10 Air Sampler

ระยะเวลา/ความถี่

- ตรวจวั ด TSP และ PM10 - ช วงก อสร างฐานรากทางโครงการ
ทุ ก วั น ราย งาน ผ ล ราย
ได ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการกํ าหนด
สัปดาห
อยางเครงครัด

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-1)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
ดัชนีที่ตรวจวัด
สิ่งแวดลอม
(1) คุณ ภาพอากาศ - CO 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
(ตอ)
- NOx 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
- Sox 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง

- HC 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
2) ชวงฐานรากแลวเสร็จ
- TSP 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- PM10 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- CO 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- NOx 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- SOx 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง

- HC 24 ชม. 3 วันตอเนื่อง
- ความเร็วและทิศทางลม 3 วัน
ตอเนื่อง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

- Non Dispersive Infrared Method
- ทิศตะวันออกของโครงการ
- Chemiluminescence Method
- ตาม ป ระก าศ ค ณ ะก รรมก าร
สิ่ งแวดล อมแห งชาติ ฉบั บที่ 21
(พ.ศ.2544) เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ค า ก า ซซั ล เฟอร ไดออกไซด ใน
บรรยากาศโดยทั่ ว ไปในเวลา 1
ชั่วโมง
- Gas Bag
-

High Volume Air Sampler
- ทิศตะวันออกของโครงการ
High Volume PM-10 Air Sampler
Non Dispersive Infrared Method
Chemiluminescence Method
ตามป ระกาศคณ ะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 21
(พ .ศ .2 5 4 4 ) เรื่ อ ง กํ า ห น ด
มาตรฐานค า ก า ซซั ล เฟอร ไ ด
ออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา 1 ชั่วโมง
- Gas Bag

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ปญหาอุปสรรคและ
กําหนด
การแกไข
- CO, NOx, Sox, HC เดื อน - ชวงกอสรางฐานรากทางโครงการได
ละ 1 ครั้ง ชวงทําฐานราก
ปฏิบัติตามที่มาตรการกําหนดอยาง
เครงครัด
ระยะเวลา/ความถี่

- ทุ กพารามิ เตอร เดื อนละ 1 - ทํ า การตรวจวั ด TSP, PM10, CO,
ค รั้ ง ต ล อ ด ระย ะเว ล า
NOx, SOx , HC และความเร็ วและ
กอสราง
ทิ ศทางลม เดื อนละ 1 ครั้ ง ผลการ
ตรวจวั ด ระหว างเดื อ นมกราคม –
มิถุนายน 2560 พบวา ทุกดัชนีที่ทํา
การตรวจวั ดมี ค าอยู ใน เกณ ฑ
มาตรฐานกําหนด

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-2)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
ดัชนีที่ตรวจวัด
สิ่งแวดลอม
(1) คุณ ภาพอากาศ จุดที่ 2 โรงเรียนดลวิทยา
(ตอ)
- TSP 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง
- PM10 24 ชม. 1 วันตอเนื่อง

(2) เสียง

(3) ความสั่นสะเทือน

วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

- High Volume Air Sampler
จุดที่ 2 โรงเรียนดลวิทยา
- High Volume PM-10 Air Sampler

จุ ด ที่ 1 ทิ ศ ต ะวั น อ อ ก ข อ ง
โครงการ
- Leq 24 hr, Lmax และ L90 - เครื่องมือวัดระดับเสียง
1 วันตอเนื่อง

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
กําหนด

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข

- ทํ าการตรวจวั ด TSP และ - ทํ าการตรวจวั ด TSP และ PM10
PM10 เดื อ น ล ะ 1 ค รั้ ง
ทุกวัน ผลการตรวจวัดระหวางเดือน
ตลอดระยะเวลากอสราง
มกราคม – มิ ถุ นายน 2560 พบว า
ทุกดัชนีที่ทํ าการตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑที่มาตรฐานกําหนด

-

- ทิศตะวันออกของโครงการ - ทุ ก วั น ช ว งทํ า ฐานราก - ตรวจวั ด Leq 24 hr, Lmax และ
โดยรายงานผลทุกสัปดาห
L90 1 วันตอเนื่อง ผลการตรวจวัด
หลังจากนั้นตรวจวัดเดือน
พบว า ผลการตรวจวั ด ระหว า ง
ล ะ 1 ค รั้ ง ต ล อ ด ช ว ง
เดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560
กอสราง
มี ค า เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐาน
กําหนด

-

จุ ด ที่ 1 ทิ ศ ต ะวั น อ อ ก ข อ ง
โครงการ
- PPV, Hz เป น เวล า 1 วั น - ตามประกาศคณ ะกรรมการ - ทิศตะวันออกของโครงการ
ตอเนื่อง
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37
(พ .ศ .25 5 3 ) เรื่ อ งกํ าห น ด
มาตรฐานการสั่ นสะเทื อน เพื่ อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ระยะเวลา/ความถี่

- ทุ ก วั น ช ว งทํ า ฐานราก - ทําการตรวจวัดบริเวณภายในพื้นที่
โครงการเดื อ นละ 1 ครั้ ง ผลการ
โดยรายงานผลทุกสัปดาห
ตรวจวัด ระหวา งเดื อ นมกราคม –
หลังจากนั้นตรวจวัดเดือน
มิถุนายน 2560 พบวา ระดับความ
ล ะ 1 ค รั้ ง ต ล อ ด ช ว ง
กอสราง
สั่ น สะเทื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค า อยู ใ น
เกณฑที่มาตรฐานกําหนด

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-3)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ดัชนีที่ตรวจวัด

4. ทรัพยากรน้ํา

วิธีการตรวจวัด

- ต ร ว จ ส อ บ ดู แ ล ร ะ บ บ - สภาพของระบบสุ ขาภิ บาลต อง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ไมชํารุดเสียหาย
- ตรวจสอบ ดู แลระบบระบาย - ระบบระบายน้ําตองไมอุดตัน
น้ํา
5. การคมนาคมขนสง - การจอดรถบรรทุกและการกอง - ตรวจสอบ ไม ให มี ก ารจอด
วัสดุกอสราง
รถบรรทุ กและการกองวั สดุ
บริเวณไหลทางถนนซอยเพชรบุรี
47 (ซอยศูนยวิจัย)
- การใชสารกระตุนออกฤทธิ์ตอ - ตรวจสอบพนักงานขับรถไมใหใช
จิ ตประสาท และดื่ มสุ ราขณะ
สารกระตุ น หรื อ ดื่ ม สุ รา ขณะ
ขับรถ
ปฏิบัติงาน
6. ระบบสุขาภิบาล
- สภาพของระบบสุขาภิบาลตอง - ตรวจสอบ ดู แล ระบบสุ ขาภิ บาล
ไมชํารุดและพรอมใชงาน
สิ่ งแวดล อม เช น ถั งสํ ารองน้ํ าใช
สวมคนงาน และระบบบําบัดน้ําเสีย
6.1 น้ําใช
- สภาพการใชงานของถังสํารอง - ตรวจสอบถังสํารองน้ําใชตองไม
น้ําใช
มี การรั่ ว ซึ ม หากชํ ารุ ด ต อง
ดําเนินการแกไขทันที
6.2 น้ําดื่ม
- ความสะอาดของน้ําดื่ม สภาพ - ตรวจสอบสี กลิ่น และแหลงที่มา
ของถั งเก็ บน้ํ าดื่ ม ต องอยู ใน
ของน้ํ าดื่ม สภาพของถั งเก็ บน้ํ า
สภาพดี สะอาด และตั้ งอยู ใน
และบริเวณที่ตั้งของถังเก็บน้ําดื่ม
บริเวณที่เหมาะสม
ตองเหมาะสม

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการกําหนด

- พื้นที่กอสราง

- เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
ระยะเวลากอสราง
ตรวจสอบดู แ ลระบบสุ ข าภิ บาล
- พื้นที่กอสราง
- เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด
สิ่งแวดล อม และระบบระบายน้ํ าอยู
ระยะเวลากอสราง
เปนประจํา
- บริ เวณไหล ท างถนนซอย - ทุ กวั น ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการได จั ด ให มี พื้ น ที่ จอด
เพชรบุรี 47 (ซอยศูนยวิจัย)
กอสราง
รถบรรทุ ก และการกองวั สดุ ก อสราง
ในพื้ นที่ โครงการไม กระทบต อพื้ นที่
สาธารณะ
- พื้นที่กอสราง
- ทุ กวั น ตลอดระยะเวลา - ทางโครงการได กํ าชั บให ผู รั บเหมา
กอสราง
ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด
- พื้นที่กอสราง

- เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
ระยะเวลาการกอสราง
ตรวจสอบดู แลระบบสุ ขาภิ บาล
สิ่งแวดลอมอยูเปนประจํา
- ถังสํารองน้ําใช บริเวณพื้นที่ - เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
กอสราง
ระยะเวลาการกอสราง
ตรวจสอบสภาพการใช งานของถั ง
สํารองน้ําใช อยูเสมอ
- ถั งน้ํ าดื่ ม บริ เวณบ านพั ก - เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการไดจัดใหมีเครื่องกรองน้ํา
คนงานและบริ เวณพื้ นที่
ระยะเวลาการกอสราง
สํ าหรั บ น้ํ าดื่ มและจั ด เจ าหน าที่
กอสราง
ตรวจสอบสภาพของถังน้ําดื่ม อยูเปน
ประจํา

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-4)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ดัชนีที่ตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการกําหนด

6.3 ห องส วม และ - ความสะอาดของห องน้ํ า และ - ตรวจสอบห องน้ํ า ห องส ว ม - ห องน้ํ า ห องส วม บริ เวณ - ทุ กวั นตลอดระยะเวลา - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
สิ่งปฏิกูล
หองสวม ตองไมมีกลิ่นรบกวน
คนงานให สะอาดอยู เสมอ ไม มี
พื้นที่กอสราง
กอสราง
ทํ าความสะอาดบริ เวณ ห องน้ํ า
ไม มี น้ํ าขั งและไหลออกสู
กลิ่ น ไม มี น้ํ าขั งและไหลออกสู
หองสวมบริเวณพื้นที่กอสรางอยูเสมอ
ภายนอก
ภายนอก
- ประสิ ทธิ ภาพการทํ างานของ - ตรวจสอบการทํ างานของระบบ - ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยบริ เวณ - ตามระยะเวลาในคู มื อดู แล - ทางโครงการจั ดให มี เจ าหน าที่ คอย
ระบบบําบัดน้ําเสีย
บําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามคูมือ
พืน้ ที่กอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตาม
แนะนําผลิตภัณฑ หากชํารุดตอง
คูมือของระบบ
ดําเนินการแกไขทันที
7. การจั ด การขยะ - สภาพของถังขยะตองไมชํารุด - ตรวจสอบถังขยะที่ตองจัดเตรียม - พืน้ ที่กอสราง
- เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการใชถุงรองรับขยะมูลฝอย
มูลฝอย
พร อ มใช ง านอยู เสมอ และ
ไว
ระยะเวลาการกอสราง
ในบริ เวณพื้ น ที่ โครงการ โดยจะมี
เพียงพอตอปริมาณขยะ
คนงานทําความสะอาดและเก็บไปทิ้ง
เปนประจําทุกวัน
8. การระบายน้ํา
- ประสิทธิภาพของระบบระบาย - การอุ ดตันของขยะ เศษดิ น หิ น - พื้นที่กอสราง
- เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการไดใชระบบทอระบายน้ํา
น้ํา และบอดักขยะ-ทราย
ทรายในรางระบายน้ํา และบอดัก
ระยะเวลาการกอสราง
มายังบอพักน้ําชั่วคราว เพื่อดักเศษ
ขยะที่เตรียมไว
ตะกอนดินกอนสูบออกสูระบบระบาย
น้ําบนถนนสาธารณะ
9. การบําบัดน้ําเสีย - pH, BOD
- ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง - ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยบริ เวณ - เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทํ าการเก็ บ ตั วอย างเพื่ อตรวจ
- SS, Setteable Solids, TDS
ท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะ
พื้นที่กอสราง
ระยะเวลาการกอสราง
วิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งในบอพักน้ํา
- Sulfide
สิ่ งแวดล อม เรื่ อ ง กํ าห น ด
ทิ้ งหลั ง ผ านระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ย
- TKN
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํ า
เดือนละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวิเคราะห
- Fat Oil & Grease
ทิ้ งจากอาคารบางประเภทและ
ระหว างเดื อนมกราคม – มิ ถุ นายน
บางขนาด
2560 พบวา ทุกดัชนี ที่ทําการตรวจ
วิเคราะหมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐาน
กําหนด
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-5)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ดัชนีที่ตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด
บริเวณที่ตรวจวัด
ระยะเวลา/ความถี่
สิ่งแวดลอม
กําหนด
10. เศรษฐกิ จและ - ความเดื อดร อนของเจ าของ - สอบถามความเดื อ ดร อ นจาก - อาคาร และบ านพั กอาศั ย - เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการได จั ดที มมวลชน
สังคม
อาคาร หรือบานพักอาศัยจาก
เจ า ของอาคาร หรื อ บ า นพั ก
โดยรอบโครงการในระยะ
ระยะเวลาการกอสราง
สั มพั น ธ เข าไปพบปะพู ดคุ ย อย าง
การก อสร า ง และคนงาน
อาศั ย จากการก อ สร า ง และ
100 เมตร
สม่ํ าเสมอและได จั ดทํ าแบบสํ ารวจ
กอสราง
คนงานกอสราง
ความคิ ดเห็ นรอบโครงการในระยะ
100 เมตร เพื่ อสอบถามผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกอสรางของ
โครงการ แสดงดังภาคผนวกที่ 6.21
11. สาธารณสุข
- โรคติ ดต อ หรื อ พาหะนํ า - ตรวจสุขภาพคนงานกอสราง
- พื้ นที่ ก อสร างและบ านพั ก - ทุ ก ๆ 3 เดื อ น/ครั้ ง ตลอด - คนงานมีการตรวจสุขภาพโดยใชสิทธิ
โรคติดตอรายแรง
คนงาน
ระยะเวลากอสราง
ประกั นสั งคม ส วนคนงานต างด าว
ไดรับการตรวจสุขภาพในขั้นตอนการ
ทําบัตรประจําตัวแรงงานตางดาวอยู
แลว
12. อาชีวอนามัยและ - ประสิ ทธิ ภาพ ความแข็ งแรง - ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคูมือ - พื้นที่กอสราง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการจั ดให มี การตรวจสอบ
ความปลอดภัย
และทนทานของอุปกรณตางๆ
ผลิตภัณฑ โดยวิศวกรที่ มีความ
กอสราง
เครื่องจั กรกลที่ใช ในการก อสรางให
เชน ปนจั่น ลิฟตโดยสารและ
ชํานาญ
อยูในสภาพดีอยูเสมอ
ก ารข น ส งวั ส ดุ ก อ ส ร าง
กระเช าแขวนไฟฟ า นั่ งร าน
ลวดสลิงและอุปกรณ ป องกั น
อันตรายสวนบุคคล
- การติ ดตั้ งป ายประกาศหรื อ - ตรวจสอบวาตองมีปายประกาศ - พื้นที่กอสราง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการมีการจัดทําปายประกาศ
สั ญ ญาณเตื อ นรั ก ษาความ
หรือสั ญญาณเตื อนรักษาความ
กอสราง
สัญญาณเตือนรักษาความปลอดภั ย
ปลอดภัยบริเวณพื้นที่กอสราง
ปลอดภั ย อยู ในสภาพดี หาก
บริเวณพื้นที่กอสราง
ชํารุดตองดําเนินการแกไขทันที

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-6)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
ดัชนีที่ตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด
บริเวณที่ตรวจวัด
สิ่งแวดลอม
12. อาชีวอนามัยและ - วิศวกรความปลอดภัยหรือนัก - ตองมีวิศวกรความปลอดภัยหรือ - พื้นที่กอสราง
ความปลอดภัย
อาชี วอนามั ย หรือเจ าหน าที่
นักอาชีวอนามัย หรือเจาหนาที่
ความปลอดภั ย วิ ช าชี พ และ
ความปลอดภั ยวิ ช าชี พ และ
เจ า ห น า ที่ รั ก ษ า ค ว า ม
เจาหน าที่ รักษาความปลอดภั ย
ปลอดภัย
ประจําอยูพื้นที่กอสราง
- การอบรมหรือคูมือปฏิบัติงาน - ต องมี การจั ด อบรมหรื อจั ดทํ า - พื้นที่กอสราง
ด าน ความป ลอดภั ยและ
คู มื อป ฏิ บั ติ งานด านความ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
ปลอดภั ยอาชี วอนามั ยและ
สิ่ งแวด ล อ ม ให กั บ ค น งาน
กอสราง

ระยะเวลา/ความถี่
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ กอสราง

- เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด ระยะเวลากอสราง

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
กําหนด
ทางโครงการได แต งตั้ งเจ าหน าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจํา
โครงการ และมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยอยูประจําโครงการตลอด 24
ชม.
ทางโครงการได แต งตั้ งเจาหน าที่ ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจําโครงการ
เพื่อทําหนาที่ในการอบรมชี้แจงคนงาน
และกํ าหนดมาตรการรั ก ษาความ
ปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน จัดหาคูมือ
รักษาความปลอดภัยในการกอสราง
ท างโค รงก ารมี ก ารต รวจสอ บ
ประสิทธิภาพการใชงานของทาวนเวอร
เครน ก อนและหลั งเลิ กใช งาน ตามที่
มาตรการกําหนด
ทางโครงการได จั ด ให มี พื้ น ที่ จอด
รถบรรทุ ก และการกองวั สดุ ก อสราง
ในพื้ นที่โครงการ ไมกระทบต อพื้ นที่
สาธารณะ

- ประสิ ทธิ ภาพการใช งานของ - ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคูมือ - พื้นที่กอสราง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ ทาวเวอรเครน (Tower Crane)
ผลิตภัณฑ โดยวิศวกรที่ มีความ
กอสราง
ทั้งกอนใชงานและหลังเลิกใช
ชํานาญ
งาน
- การจอดรถบรรทุ กขนส ง - ตรวจสอบ ไม ให มี ก ารจอด - ถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอย - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ วั ส ดุ ก อ ส ร า ง ร ถ ย น ต
รถบรรทุ ก ขนส งวั สดุ ก อ สร า ง
ศูนยวิจัย)
กอสราง
ผู รั บเหมาก อสร าง หรื อวาง
รถยนตผูรับเหมากอสราง หรือ
วัสดุ ก อสรางกี ดขวางบริเวณ
วางวัสดุกอสรางกีดขวางบริเวณ
ถนนซอยเพชรบุ รี 47 (ซอย
ถนนซอยเพชรบุ รี 47 (ซอย
ศูนยวิจัย)
ศูนยวิจยั )
- สภาพการใชงานของอุปกรณ - ตรวจสอบสภาพการใช งานของ - อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตราย - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
ปองกันอันตรายสวนบุคคล
อุ ป กรณ ป องกั นอั นตรายส วน
ส ว นบุ ค คลบริ เวณ พื้ นที่
กอสราง
ตรวจสอบอุ ปกรณ ป องกั นอั นตราย
บุ ค คลให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี อ ยู
กอสราง
ส วนบุ คคลให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี อยู
เสมอ
เสมอ
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

-

-

-

-

4-8

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-7)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
ดัชนีที่ตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด
สิ่งแวดลอม
12. อาชีวอนามัยและ - สภาพการใชงานของอุปกรณ - ตรวจสอบสภาพการใช งานของ
ความป ลอดภั ย
ปองกันอันตรายจากการพลัด
อุปกรณปองกันอันตรายจากการ
(ตอ)
ตกจากที่สูงและการพังทลาย
พ ลั ด ต ก จาก ที่ สู งแ ล ะก าร
พั งทลาย หากพบวาชํารุด ตอง
ดําเนินการแกไขทันที
- ความสะอาดและการจั ดวาง - ตรวจสอบความสะอาดและการ
วั สดุ อุ ปกรณ อย างมี ระเบี ยบ
จั ด วางวั ส ดุ อุ ป กรณ อย างมี
ภายในพื้นที่โครงการ
ระเบียบโดยหามติดตั้ง กอง หรือ
ขึ้นโครงสรางใดๆ ในที่สาธารณะ
- แสงสว างและการระบาย - ตรวจสอบใหมีแสงสวางและการ
อากาศที่ เพี ยงพอต อการ
ระบายอากาศภ ายในพื้ นที่
ปฏิบัติงาน
ก อ ส ร า ง ให เป น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง
ความปลอดภั ยในงานก อสร าง
รวมทั้งขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ
- การจัดทําคูมือการใชงาน การ - ตรวจสอบให มี คู มื อการใช งาน
บํ ารุ ง ดู แลรั ก ษ าอุ ป กรณ
การบํ า รุ ง ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ
ป องกั น อั ค คี ภั ย รวม ทั้ ง
ป อ ง กั น อั ค คี ภั ย รว ม ทั้ ง
เครื่ องจั ก รอุ ป กรณ ทุ ก ชนิ ด
เครื่องจักรอุ ปกรณ ทุ กชนิดของ
ของโครงการ
โครงการ

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
กําหนด
- อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตราย - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
จากการพลั ด ตกจากที่ สู ง
กอสราง
ตรวจสอบอุ ปกรณ ป องกั นอั นตราย
และการพังทลาย
ส วนบุ คคลให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี อยู
เสมอ

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

- ภายในพื้ นที่ โครงการและ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
บริเวณพื้นที่ขางเคียง
กอสราง
ตรวจสอบความสะอาดและการจัดวาง
วัสดุ อุ ปกรณ อย างมี ระเบี ยบภายใน
พื้นที่โครงการอยูเสมอ
- บริเวณพื้นที่กอสราง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการจั ดให ไฟฟ าส องสว าง
กอสราง
ติดบริเวณพื้นที่โครงการ

-

- คู มื อการใช งาน การบํ ารุ ง - เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการได จั ดให มี คู มื อการใช
ดู แลรั กษาอุปกรณ ป องกั น
ระยะเวลากอสราง
งาน การบํ ารุ งดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ
อัคคีภัย เครื่องจักรอุปกรณ
ป องกั นอั คคี ภั ย รวมทั้ งเครื่ องจั กร
ทุ กชนิ ดของโครงการ ตาม
อุปกรณทกุ ชนิดของโครงการ
คํ า แ น ะนํ า ข อ ง ผู ผ ลิ ต
อุปกรณแตละชนิด
- ความเพี ยงพ อของระบบ - ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ - ถั งน้ํ าดื่ ม ถั งสํ ารองน้ํ าใช - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
สุ ขาภิ บาลต างๆ เช น น้ํ าดื่ ม
ระบบสุ ขาภิ บาลต างๆ เช น น้ํ า
และภ าชนะรองรั บ ขยะ
กอสราง
ตรวจสอบ ดู แ ล ระบบสุ ข าภิ บ าล
น้ํ า ใช ที่ ส ะอาดและภาชนะ
ดื่ ม น้ํ าใช ที่ สะอาดและภาชนะ
บริ เวณพื้ น ที่ ก อ สร างและ
สิ่งแวดลอม อยูเ ปนประจํา
รองรับขยะ
รองรับขยะใหมีความเพียงพอ
บานพักคนงาน

-

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-8)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
ดัชนีที่ตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด
บริเวณที่ตรวจวัด
สิ่งแวดลอม
12. อาชีวอนามัยและ - การติดตั้งของถังดับเพลิงเคมี - ตองมีถังดับเพลิงเคมีบริเวณจุด - ภายในพื้ น ที่ ก อ สร างและ
ความป ลอดภั ย
บริ เวณจุ ด เสี่ ย งต อ การเกิ ด
เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมอยาง
บานพักคนงาน
(ตอ)
เพลิงไหม
นอยจะตองมี ถังดับเพลิง 2 ถั ง/
ชั้ น ในสถานที่ ก อ สร า ง และ
บานพักคนงานอยางนอย 6 ถัง
- ประกันอุบัติเหตุของโครงการ - ตองมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุ - ภายในพื้ น ที่ ก อ สร างและ
เพื่ อชดเชยค า เสี ย หายทั้ ง
ข อ งโค รงก าร เพื่ อ ช ด เช ย
บริเวณพื้นที่ขางเคียง
ร า งกายและทรั พ ย สิ น ของ
ค าเสี ยหายทั้ งร า งกายและ
อาคารขางเคียง
ทรัพยสินของอาคารขางเคียง ใน
กรณีที่เกิดจากการกอสราง
- บันทึ กสถิติ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ - ตรวจสอบการจดบันทึกสถิติการ - พื้นทีก่ อสราง
และป ญ หาด านสุ ขภาพของ
เกิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละป ญ หาด า น
คนงานกอสราง
สุขภาพของคนงานกอสราง เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุจะตองแกไขปญหา
โดยทันทีและปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํ างานหรื อ จั ด ให มี ม าตรการ
ป องกั นอุ บั ติ เหตุ ไม ให เกิ ดซ้ํ า
โดยทันที โดยเฉพาะการตกจาก
ที่สูง อุบัติเหตุจากการขนสงและ
ไฟฟาช็อต

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
กําหนด
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการไดติดตั้งถังดับเพลิงเคมี
กอสราง
ในสถานที่ ก อ สร า งโครงการและ
บานพักคนงานอยางเพียงพอ
ระยะเวลา/ความถี่

ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง

ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง

- ท างโค รงก ารได จั ด ทํ าป ระกั น
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการก อ สร า งอาคาร
โดยครอบคลุ ม ถึ ง ค า เสี ย หายถึ ง
อาคารข างเคีย งที่ ไดรับผลกระทบ
จากการกอสรางดวย
- ทางโครงการได ติ ด ตั้ ง ป า ยแสดง
สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ด า นหน า
โครงการ และจดบั น ทึ ก สถิ ติ ก าร
เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ แ ล ะป ญ ห าด า น
สุขภาพของคนงานกอสราง

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-9)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ดัชนีที่ตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด
บริเวณที่ตรวจวัด
ระยะเวลา/ความถี่
สิ่งแวดลอม
กําหนด
12. อาชีวอนามัยและ - การใช งานของเครื่องมื อปฐม - ตรวจสอบสภาพการใช งานของ - เครื่ อ งมื อปฐมพยาบาล - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
ความป ลอดภั ย
พยาบาลเบื้องตน และรถรับสง
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน
เบื้ องต น และรถ รั บ ส ง
กอสราง
ตรวจสอบเครื่ อ งมื อปฐมพยาบาล
(ตอ)
ผู บ าดเจ็ บ เมื่ อเกิ ดอุ บั ติ เหตุ
และรถรั บส งผู บาดเจ็ บเมื่ อเกิ ด
ผูบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เบื้องตน ใหมีสภาพพรอมใชงาน
รุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน
อุ บั ติ เห ตุ รุ น แรง ห รื อ กรณี
ภายในพืน้ ที่กอสราง
ฉุกเฉินใหใชงานไดดี หากชํารุด
เสียหายตองรีบดําเนินการแกไข
ทันที
13. สุนทรียภาพและ - สภาพรั้วที่ดี
- ตรวจสอบสภาพรั้ ว ให อยู ใน - พื้นที่กอสราง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย
ทัศนียภาพ
สภาพที่บดบังทัศนอุจาดได
กอสราง
ตรวจสอบสภาพรั้วให อยู ในสภาพที่
บดบังทัศนอุจาดไดอยูเสมอ
14. ความปลอดภั ย - ความเดื อดร อนของเจ าของ - จัดทําทะเบียนขอมูลการทํางาน - ค น ง า น ก อ ส ร า ง ข อ ง - ทุกครั้งที่รับคนงานเขางาน - ป จจุบั นคนงานก อสรางในโครงการ
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
อาคาร หรือบานพักอาศัยจาก
และประวัติคนงานกอสราง เพื่อ
โครงการ
ตลอดระยะเวลาการกอสราง
สวนมากเปนแรงงานจางรายวันและ
ท รั พ ย สิ น จ า ก
ก ารรบ ก ว น ข อ งค น งาน
ติดตาม หากชุมชนขางเคียงถูก
ทางโครงการเลื อกคนงานที่ ถู กต อง
คนงานกอสราง
กอสราง
รบกวน
ตามกฎหมาย และมี ป ระวั ติ ข อง
- ตรวจป สสาวะคนงานก อสร าง - ค น ง า น ก อ ส ร า ง ข อ ง - ปละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
คนงานกอสรางที่ชัดเจน ซึ่งสามารถ
เพื่อหาสารเสพติด หากพบตอง
โครงการ
การกอสราง
ตรวจสอบได
ใหออกทันที
- ตรวจสอบอั ต ราส ว นหั ว หน า - ค น ง า น ก อ ส ร า ง ข อ ง - เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด
คนงานก อ สร า งไม น อ ยกว า
โครงการ
ระยะเวลาการกอสราง
1: 40 คน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ-10)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
14. ความปลอดภั ย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ท รั พ ย สิ น จ า ก
คนงานกอสราง

ดัชนีที่ตรวจวัด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการ
กําหนด
- ตรวจสอบว า มี รปภ. ประจํ า - รปภ. ของโครงการ
- เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการจั ดให มี รปภ. ประจํ า
ตลอด 24 ชม. หรือไม
ระยะเวลาการกอสราง
โครงการตลอด 24 ชม.
- ตรวจสอบการเขาปฏิบัติงานตอง - พนักงานและคนงาน
- เดื อน ละ 1 ค รั้ ง ต ลอ ด - ทางโครงการมี การบั นทึ ก การเข า
ลงชื่อหรือมีบัตรประจําตัว
ระยะเวลาการกอสราง
ปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน
ทุกครั้งที่เขา-ออก โครงการ
- หากมี การร องเรี ยนจากชุ มชน - อาคารและบ านพั ก อาศั ย - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - ทางโครงการได จั ดที มมวลชน
ข างเคี ยงโครงการ ต องรี บ
โดยรอบโครงการในระยะ
กอสราง
สั มพั น ธ เข าไปพบปะพู ดคุ ย อย าง
ดําเนินการแกไขทันที
สม่ํ าเสมอและได จั ดทํ าแบบสํ ารวจ
100 เมตร
ความคิ ดเห็ นรอบโครงการในระยะ
100 เมตร เพื่อสอบถามผลกระทบที่
อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการก อสร างของ
โครงการ แสดงดังภาคผนวกที่ 6.21
วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ปญหาอุปสรรคและ
การแกไข
-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการดําเนินการตรวจวัด 2 บริเวณ ไดแก บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณโรงเรียนดลวิทยา มีขอบเขตการตรวจวัดดังนี้
1) ภายในพื้นที่โครงการ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ตรวจวั ด 3 วั น ต อ เนื่ อ งในช ว งที่ มี ง านก อ สร า งอาคาร เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะ
การกอสราง
 CO, SO2, NO2 และ HC ตรวจวัด 3 วันตอเนื่องในชวงที่มีงานกอสรางอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
การกอสราง
 ความเร็วและทิศทางลม ตรวจวัด 3 วันตอเนื่องในชวงที่มีงานกอสรางอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
การกอสราง
- ระดับเสียง ตรวจวัด 1 วันตอเนื่องในชวงที่มีงานกอสรางอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการกอสราง
- ระดับ ความสั่น สะเทื อน ตรวจวัด 1 วัน ต อเนื่ องในช วงที่ มีงานกอสรางอาคาร เดือ นละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
การกอสราง
- ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการกอสราง
2) บริเวณโรงเรียนดลวิทยา การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการกอสราง
แสดงตําแหนงตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห ดังตารางที่ 4.1-2 และรูปที่ 4.1-1 ถึงรูปที่ 4.1-2

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-2
ขอบเขตการดําเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ
ชวงงานกอสราง
- บริเวณพื้นที่โครงการ

- บริเวณโรงเรียนดลวิทยา

ชวงงานกอสราง
- บริเวณพื้นที่โครงการ

ดัชนีที่วิเคราะห

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห

- Total Suspended Particulate - High–Volume Air Sampler;
(TSP)
Gravimetric Method
- Particulate Size Less Than 10 - PM10 Size Selective, High–Volume
Micron (PM10)
Air Sampler; Gravimetric Method

- Total Suspended Particulate - High–Volume Air Sampler;
(TSP)
Gravimetric Method
- Particulate Size Less Than 10 - PM10 Size Selective, High–Volume
Micron (PM10)
Air Sampler; Gravimetric Method

วันที่ตรวจวัด

16-19 ม.ค. 60
24-27 ก.พ. 60
30 มี.ค. – 2 เม.ย. 60
24-27 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60
19-22 มิ.ย. 60
18-19 ม.ค. 60
27-28 ก.พ. 60
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
26-27 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
21-22 มิ.ย. 60

- Carbon Monoxide
- Sulfur Dioxide
- Oxides of Nitrogen as Nitrogen
Dioxide
- Total Hydrocarbon

- Non Dispersive Infrared Method
- UV-Fluorescence Method
- Chemiluminescence Method

2. ระดับเสียง
ชวงงานกอสราง
- บริเวณพื้นที่โครงการ

- Noise (Leq 24 hr.)

- Integrated Sound Level Meter
(Leq, Lmax, L90)

18-19 ม.ค. 60
24-25 ก.พ. 60
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
24-25 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
19-20 มิ.ย. 60

3. ความสั่นสะเทือน
ชวงงานกอสราง
- บริเวณพื้นที่โครงการ

- Vibration

- Triaxial Vibration Monitor

16-17 ม.ค. 60
24-25 ก.พ. 60
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
24-25 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
19-20 มิ.ย. 60

- Air Sampler Pump with Tedlar Bag;
Flame Ionization Detection Method
- Wind Speed and Wind Direction - Wind Speed, Wind Direction Sensor
Wind Vane and Rotating Anemometer

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

16-19 ม.ค. 60
24-27 ก.พ. 60
30 มี.ค. – 2 เม.ย. 60
24-27 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60
19-22 มิ.ย. 60
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้ง 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.1-2 (ตอ)
ขอบเขตการดําเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
ดัชนีที่วิเคราะห
4. คุณภาพน้ําทิ้ง
- ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย บริ เวณ - pH
พื้นที่โครงการ
- Biochemical Oxygen Demand
- ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย บริ เวณ
บานพักคนงาน
- Total Suspended Solids
- Settleable Solids

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห
- Electrometric Method
- 5–Day BOD Test, Membrane
Electrode Method
- Dried at 103–105°C
- Volumetric Method

- Total Dissolved Solids

- Dried at 180°C

- Oil & Grease

- Liquid-Liquid Partition, Gravimetric
Method
- Macro Kjeldahl Method
- Iodometric Method

- TKN
- Sulfide

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

วันที่ตรวจวัด
19 ม.ค. 60
27 ก.พ. 60
31 มี.ค. 60
28 เม.ย. 60
31 พ.ค. 60
22 มิ.ย. 60
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สูบสิ่งปฏิกูลออกจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปไหมคะ
จุดเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน
จุดตรวจวัดเสียง

รูปที่ 4.1-1 ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-16

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รูปที่ 4.1-2 ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
บริเวณโรงเรียนดลวิทยา
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห
4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
1) ปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เก็บตัวอยางอากาศโดยใชวิธี High-Volume
Air Sampler (Hi-vol) ซึ่ ง เป น Vacuum Pump และมี แ ผ น กรองใยแก ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ ว ติ ด อยู
ตัวอยางอากาศจะถูกดูดผานแผนกรองดังกลาวดวยอัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง
ฝุ นละออง (TSP) จะติด บนแผน กรอง และนํ าไปวิเคราะห ในห องปฏิ บัติ การโดยวิธี Gravimetric Method การคํานวณหา
ปริมาณฝุนละอองจะแสดงเปนคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (mg/m3)
2) ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10) เก็บตัวอยาง
อากาศโดยใชเครื่องมือเก็บตัวอยางอากาศที่เรียกวา PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเปน Vacuum Pump และมีแผน
กรองใยแกว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู ตัวอยางอากาศจะถูกดูดผานแผนกรองดังกลาวดวยอัตราการ
ไหลประมาณ 40 ลูกบาศกฟุตตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง ฝุนละอองที่มีขนาดใหญกวา 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป และ
ฝุนละอองที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมครอนจะติดบนแผนกรอง และนําไปวิเคราะหดวยวิธี Gravimetric Method ในหองปฏิบัติการ
โดยมีขั้นตอนเชนเดียวกับการวิเคราะห TSP ผลการวิเคราะหแสดงเปนคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร (mg/m3)
3) ปริมาณคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide; CO) เก็บตัวอยางและตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซด
โดยใชเครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึ่งเปนระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ โดยใชหลักการดูดกลืน
รังสีอินฟราเรดผลการตรวจวัดเปนคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหนวยเปน ppm
4) ปริม าณไฮโดรคารบ อน (Total Hydrocarbon) เก็บ ตั วอย างโดยใช Sampling Pump ปรับ อัตราการไหล
อากาศ 1.0 ลิตรต อนาที ดู ดอากาศบรรจุใส Tedlar Bag และทํ าการ วิเคราะห โดยเครื่อง Hydrocarbon Analyzer ระบบ
Flame Ionization Detection Method มีหนวยเปน ppm
5) ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) เก็บตัวอยางและตรวจวัด
กาซไนโตรเจนไดออกไซดโดยใชเครื่อง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึ่งเปนระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
โดยอาศัยหลักการใหกาซโอโซนทําปฏิกิริยากับกาซไนตริกออกไซด ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากกาซไนโตรเจนไดออกไซดแลววัด
ความเขมของแสงซึ่งเกิด จากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ค วามยาวคลื่นสูงกวา 600 นาโนมิเตอร ผลการตรวจวัดเปน คาเฉลี่ยทุก
1 ชั่วโมง มีหนวยเปน ppm
6) ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide; SO2) เก็บตัวอยางและตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดโดย
ใชเครื่อง SO2 UV-Fluorescence Analyzer ของบริษั ท Advance Pollution Inc รุน 100A ซึ่งเปนระบบเครื่องมื อตรวจวัด
แบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการใหแสงอุลตราไวโอเลต (UV) ทําปฏิกิริยากับกาซซัลเฟอรไดออกไซด และวัดความเขมของ
แสงซึ่ งเกิดจากปฏิ กิ ริยานั้น ด วย Photomultiplier Tube กับ วงจรอิเลคทรอนิค ส รายงานผลการตรวจวัดเป น ค าเฉลี่ยทุ ก
1 ชั่วโมง มีหนวยเปน ppm

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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7) ความเร็ว และทิศทางลม (Wind Speed/Wind Direction) ดําเนินการตรวจวัดและบันทึกขอมูลความเร็ว
และทิศทางลม ดวยเครื่อง Cup-Vane Anemometer เปนเวลา 24 ตอเนื่อง รายงานผลการตรวจวัดเปนคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง
โดยนําขอมูลที่ไดมาประมวลและจัดทํา Wind Rose Diagram
4.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
การตรวจวัดระดับเสียงจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยวิธีการตรวจวัดระดับเสียง (Lp) ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
จะใช วิธี ม าตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธิ ก ารระหว างประเทศวา ด ว ยเทคนิ ค ไฟฟ า (International Electrotechnical
Commission; IEC) โดยใชเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Intregrated Sound Level Meter ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในแต
ละชั่วโมง (Leq 1 hr) และบันทึกระดับเสียงไดตอเนื่อง สามารถอาน คํานวณ และรายงานผลไดในลักษณะของ Leq ในชวง
เวลาแตละชั่วโมงของวัน ตลอด 24 ชั่วโมง Leq, Lmax และ L90
4.2.3 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
การตรวจวัดระดับ ความสั่น สะเทื อน ใชเครื่องมื อตรวจวัด รุน Minimate Plus และ Micromate System (ISEE)
ของประเทศแคนาดา ทําการบั น ทึก ขอมู ลของคลื่ นความสั่น สะเทือน ซึ่งรับ สัญ ญาณผ านทางกล องทรานดิวซเซอรช นิ ด
Triaxialมีความเที่ยงตรงสูง ไดมาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะสําหรับการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใน
ภาคสนามเลือกจุดตรวจวัดที่เปนพื้นราบและแนน เพื่อใหเครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนไดดี โดยมีหัว Pickup
ซึ่ ง เป น เครื่ อ งตรวจรั บ สั ญ ญาณของคลื่ น และส งสั ญ ญาณไปยั งเครื่อ งวิ เคราะห ค ลื่ น และความถี่ ที่ เครื่อ งตรวจวั ด ความ
สั่นสะเทือน เมื่อมีคาความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในระดับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที หรือสูงกวา เครื่องจะทําการบันทึกคาความเร็ว
อนุ ภ าคสู ง สุ ด (Peak particle velocity) ในหน ว ยมิ ล ลิ เมตรต อ วิ น าที เวคเตอร แ นวแกนที่ เกิ ด ได แ ก แนวตั้ ง (Vertical),
แนวนอน(Longitudinal) หรือแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่นความสั่นสะเทือน ไวเปนเหตุการณ
ในหนวยความจําหลักของเครื่อง โดยที่สามารถเก็บขอมูลของเหตุการณไดสูงสุดถึง 300 เหตุการณในหนวยความจําหลัก
4.2.4 วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
เก็บตัวอยางน้ําโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอยางที่เก็บไดจะบรรจุใสขวดพลาสติก ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
ชนิด Polyethylene ตัวอยางทั้งหมดจะถูกแชในถังน้ําแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอยางกอนนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการภายใน
24 ชั่วโมง สําหรับบางดัชนีจะทําการตรวจวัดที่ภาคสนาม ไดแก pH ตัวอยางที่นํากลับไปวิเคราะหยังหองปฏิบัติการของ
บริษัทฯ ไดปดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอยางโดยละเอียด พรอมทั้งจดบันทึกขอมูลในแบบกํากับตัวอยาง (Chain of
Custody) ที่ ใ ช ค วบคุ ม คุ ณ ภาพภายนอกห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห (External Quality Control) และนํ า ส ง ไปวิ เคราะห
ยังหองปฏิบัติการของบริษัทฯ ตอไป โดยการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ํา ดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉ บั บ ป ล า สุ ด ข อ ง American Public Health
Association ซึ่งเปนมาตรฐานวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไป และหากทางโครงการมีการสราง
ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแลว จะดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อนํามาวิเคราะหตามที่ไดกําหนดไว
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4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
4.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ตรวจวัด
บริเวณพื้นที่โครงการทุกวันในชวงที่มีงานฐานราก หลังจากนั้นจะตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดชวงการกอสรางโครงการ
และบริเวณโรงเรียนดลวิทยา ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการกอสราง เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการ
กอสรางโครงการ โดยมีดัชนีตรวจวัดประกอบดวยปริมาณฝุนละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
(PM10), ปริมาณคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide), ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide), ปริมาณไนโตรเจน
ไดออกไซด (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) และปริม าณไฮโดรคารบอน (Total Hydrocarbon) ผลการตรวจวั ด
แสดงดังตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-20 ถึงรูปที่ 4.3-23 สรุปไดดังนี้
1) ปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)
บริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการช ว งงานก อ สร า ง ผลการตรวจวั ด ระหว า งเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560
มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.157-0.321 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ซึ่งกําหนดปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปตองมีคาไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา ทุกเดือน
ที่ทําการตรวจวัดมีคาปริมาณฝุนละอองรวม มีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
บริ เวณโรงเรี ย นดลวิ ท ยา ผลการตรวจวั ด ระหว า งเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560 มี ค า ระหว า ง
0.047-0.141 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ .ศ .2538) และฉ บั บ ที่ 24 (พ .ศ .2547) เรื่ อ ง กํ าห น ด ม าต รฐาน คุ ณ ภ าพ อาก าศ ใน บ รรย าก าศ โด ยทั่ วไป
ซึ่งกําหนดปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปตองมีคาไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา ทุกเดือน
ที่ทําการตรวจวัดมีคาปริมาณฝุนละอองรวมอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
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2) ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10; PM10)
บริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการช ว งงานก อ สร า ง ผลการตรวจวั ด ระหว า งเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560
มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.070-0.117 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ซึ่งกําหนดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปตองมีคาไมเกิน 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร พบวา ทุกวันที่ทําการตรวจวัดมีคาปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน อยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
บริ เวณโรงเรี ย นดลวิ ท ยา ผลการตรวจวั ด ระหว า งเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560 มี ค า ระหว า ง
0.032-0.072 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่10
(พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปซึ่งกําหนดปริมาณฝุน
ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปตองมีคาไมเกิน 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา ทุกเดือน
ที่ทําการตรวจวัดมีคาปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน อยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
3) ปริมาณไฮโดรคารบอน (Total Hydrocarbon)
บริเวณพื้ น ที่ โครงการช วงก อ สราง ผลการตรวจวัด ระหวางเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560 พบวา
บริเวณพื้นที่โครงการ มีคาระหวาง 2.81-3.56 สวนในลานสวน สําหรับมาตรฐานปริมาณไฮโดรคารบอนทั้งหมดในบรรยากาศ
นั้น ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานไว
4) กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide; CO)
บริเวณพื้ น ที่ โครงการช วงก อ สราง ผลการตรวจวัด ระหวางเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560 พบวา
คาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซด ในเวลา 1 ชั่วโมง มีคาระหวาง 0.8-3.4 สวนในลานสวน คาเฉลี่ยนของกาซคารบอน
มอนนอกไซดในเวลา 8 ชั่วโมง มีคาระหวาง 0.7-1.7 สวนในลานสวน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และ ฉบับที่ 24 พ.ศ.
2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของกาซ
คารบอนมอนอกไซดอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
5) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2)
บริเวณพื้ น ที่ โครงการช วงก อ สราง ผลการตรวจวัด ระหวางเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560 พบวา
คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ในเวลา 1 ชั่วโมง มีคาระหวาง 0.0374-0.1271 สวนในลานสวน เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการตรวจวั ด กั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ มแห งชาติ
ฉบั บ ที่ 10 พ.ศ.2538, ฉบั บ ที่ 28 (พ.ศ.2550) และฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดอยูในเกณฑที่มาตรฐาน
กําหนด
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6) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide; SO2)
บริเวณพื้นที่โครงการกอสราง ผลการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 พบวา คาเฉลี่ย
ของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ในเวลา 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 0.0017-0.0022 สวนในลานสวน คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดในเวลา 1 ชั่วโมง มีคาระหวาง 0.0022-0.0055 สวนในลานสวน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 21
พ.ศ. 2544 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัด
มีคาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซดอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
7) ความเร็ว และทิศทางลม (Wind Speed/Wind Direction)
จากการตรวจวัดความเร็วลม และทิศทางลมบริเวณพื้นที่โครงการ ดําเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
3 วันตอเนื่อง ชวงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทําการบันทึกขอมูลความเร็วและทิศทางลมรายชั่วโมง แสดงดัง
ตารางที่ 4.3-2 และนํามาจัดทําผังความเร็วและทิศทางลม แสดงดังรูปที่ 4.3-1

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

บริเวณพื้นที่โครงการ

ชวงการกอสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง)

บริเวณโรงเรียนดลวิทยา

ชวงการกอสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง)

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
16-17 ม.ค. 60
17-18 ม.ค. 60
18-19 ม.ค. 60
คาเฉลี่ย
24-25 ก.พ. 60
25-26 ก.พ. 60
26-27 ก.พ. 60
คาเฉลี่ย
30-31 มี.ค. 60
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
1-2 เม.ย. 60
คาเฉลี่ย
24-25 เม.ย. 60
25-26 เม.ย. 60
26-27 เม.ย. 60
คาเฉลี่ย
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
1-2 มิ.ย. 60
2-3 มิ.ย. 60
คาเฉลี่ย
19-20 มิ.ย. 60
20-21 มิ.ย. 60
21-22 มิ.ย. 60
คาเฉลี่ย
18-19 ม.ค. 60
27-28 ก.พ. 60
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
26-27 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
21-22 มิ.ย. 60

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.179
0.050
0.148
0.080
0.144
0.079
0.157
0.070
0.320
0.115
0.307
0.113
0.315
0.112
0.314
0.113
0.252
0.084
0.282
0.076
0.199
0.080
0.244
0.080
0.302
0.115
0.308
0.116
0.324
0.119
0.311
0.117
0.323
0.119
0.306
0.117
0.308
0.114
0.312
0.117
0.316
0.116
0.326
0.118
0.321
0.117
0.321
0.117
0.089
0.052
0.141
0.072
0.068
0.042
0.105
0.064
0.061
0.038
0.047
0.032
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-1 (ตอ-1)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
สถานีตรวจวัด

ชวงที่ตรวจวัด

ม.ค. 60

ก.พ. 60
บริเวณพื้นที่โครงการ
ชวงงานกอสรางอาคาร
มี.ค. 60

เม.ย. 60

วันที่ตรวจวัด
16-17 ม.ค. 60
17-18 ม.ค. 60
18-19 ม.ค. 60
คาเฉลี่ย
24-25 ก.พ. 60
25-26 ก.พ. 60
26-27 ก.พ. 60
คาเฉลี่ย
30-31 มี.ค. 60
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
1-2 เม.ย. 60
คาเฉลี่ย
24-25 เม.ย. 60
25-26 เม.ย. 60
26-27 เม.ย. 60
คาเฉลี่ย

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

ไฮโดรคารบอน
(ppm)
3.61
3.45
3.61
3.56
2.88
3.01
2.91
2.93
3.32
3.22
3.39
3.31
2.74
2.66
3.03
2.81
-

ดัชนีคุณภาพอากาศ1/
กาซคารบอนมอนอกไซด (ppm)
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (ppm)
24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg.
1 hr-Max.
1.2
5.5
2.0
0.0518
0.1497
1.4
3.2
1.9
0.0669
0.1426
0.9
1.5
1.2
0.0371
0.0890
1.2
3.4
1.7
0.0519
0.1271
0.7
1.6
1.0
0.0224
0.0343
0.7
1.1
0.9
0.0239
0.0470
0.8
1.3
1.1
0.0242
0.0308
0.7
1.3
1.0
0.0235
0.0374
0.7
1.2
0.9
0.0231
0.0654
0.8
1.3
1.1
0.0287
0.0712
0.9
1.2
1.1
0.0374
0.0943
0.8
1.2
1.0
0.0297
0.0770
0.6
0.7
0.6
0.0154
0.0365
0.6
1.0
0.7
0.0204
0.0400
0.6
0.8
0.8
0.0192
0.0357
0.6
0.8
0.7
0.0183
0.0374
30
9
0.173/

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.
0.0020
0.0052
0.0029
0.0087
0.0018
0.0025
0.0022
0.0055
0.0024
0.0033
0.0022
0.0034
0.0021
0.0041
0.0022
0.0036
0.0017
0.0020
0.0018
0.0021
0.0019
0.0026
0.0018
0.0022
0.0019
0.0034
0.0016
0.0032
0.0016
0.0041
0.0017
0.0036
0.12
0.304/

1/

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538, ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-1 (ตอ-2)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
สถานีตรวจวัด

ชวงที่ตรวจวัด

พ.ค. 60
บริเวณพื้นที่โครงการ
ชวงงานกอสรางอาคาร
มิ.ย. 60

วันที่ตรวจวัด
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
1-2 มิ.ย. 60
2-3 มิ.ย. 60
คาเฉลี่ย
19-20 มิ.ย. 60
20-21 มิ.ย. 60
21-22 มิ.ย. 60
คาเฉลี่ย

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

ไฮโดรคารบอน
(ppm)
3.42
3.31
3.19
3.31
3.29
3.63
3.30
3.41
-

ดัชนีคุณภาพอากาศ1/
กาซคารบอนมอนอกไซด (ppm)
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (ppm)
24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg.
1 hr-Max.
0.9
1.3
0.9
0.0405
0.0755
0.8
1.4
1.1
0.0274
0.0546
0.7
1.0
1.0
0.0248
0.0558
0.8
1.2
1.0
0.0309
0.0620
0.8
1.7
1.0
0.0173
0.0638
0.7
1.0
0.8
0.0153
0.0268
0.7
1.7
1.0
0.0137
0.0384
0.7
1.5
0.9
0.0154
0.0430
30
9
0.173/

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.
0.0026
0.0036
0.0021
0.0028
0.0018
0.0027
0.0022
0.0030
0.0016
0.0028
0.0026
0.0077
0.0023
0.0055
0.0022
0.0053
0.12
0.304/

1/

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538, ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/

ชื่อผูเก็บตัวอยาง

:

ชื่อผูบันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายจีรวัตร กลายสุข, นายสิริธร ทองธีรกุล, นายธีรเดช สบายวงศ, นายณัฐวุฒิ นนทรักษ, นายนัฐพล จุยทรัพย, นายกฤษฎา งามวิลัย, นายณัฐพล นันตา,
นายอัครวิทย บุญสง, นายอรรถพล อารียจิต, นายเวชพงศ สมงาม
นายศุภิวัช ศรกายสิทธิ์, นายโสพล ปอยแกว, นายปกปอง เสนาจันทร, นายณรงคศักดิ์ ศิริวรรณ, นายกฤษณพงศ บุญตือ, นายไกรสรณ นอยเวียง, นายคมสัน ธนันชัย
นางสาวปณิชา พรมชัย เลขทะเบียน ว-099-ค-2414
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-2
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการ
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
Date
Time
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

16-17 ม.ค. 60
WS
<0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
1.3
1.3
1.3
0.9
0.4
<0.4
0.4
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

WD
Calm
NW
WNW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NNW
Calm
E
SE
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
ESE
SW
SW
E

17-18 ม.ค. 60
WS
0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.4
0.4
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4
0.4
0.9

WS
WNW
NW
NW
WNW
WNW
WNW
NW
N
N
N
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
N
SE
W

18-19 ม.ค. 60
WD
0.9
0.9
1.3
1.3
1.3
1.3
0.9
0.4
0.4
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.9
0.9

WS
N
W
WNW
W
W
NW
WNW
SSW
ENE
ENE
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
NW
NW

หมายเหตุ : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
ตําแหนงตรวจวัดสูงจากพื้นดิน 10.00 เมตร

ชื่อผูเก็บตัวอยาง
ชื่อผูบันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายจีรวัตร กลายสุข, นายสิริธร ทองธีรกุล
นายศุภิวัช ศรกายสิทธิ์
นางสาวปณิชา พรมชัยเลขทะเบียน ว-099-ค-2414
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-2 (ตอ-1)
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการ
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
Date
Time
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

24-25 ก.พ. 60
WS
<0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
1.3
0.9
0.9
0.9
0.9
1.3
0.9
0.9
0.4
0.4
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4
0.4
0.4
0.9

WD
Calm
SSW
W
SW
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
S
S
S
SSW
ESE
Calm
Calm
Calm
Calm
SSW
SW
SSW
SSW

25-26 ก.พ. 60
WS
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.4
0.9
0.4
0.9
0.4
0.9
0.4
0.4
0.9
0.4
<0.4
0.4
0.4
0.4
0.9
0.9
0.9

WS
W
W
WNW
SSW
SSW
S
S
WSW
SSW
SSW
S
SSW
S
SSW
S
SSW
SSW
Calm
SSW
E
SW
SW
SW
SW

26-27 ก.พ. 60
WD
0.9
0.4
0.9
0.4
0.4
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4
0.4
0.9
0.9
1.3
1.3

WS
W
W
W
W
W
SSW
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
SSW
SSW
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
SSW
WNW
WSW
NW
W
NW

หมายเหตุ : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
ตําแหนงตรวจวัดสูงจากพื้นดิน 10.00 เมตร

ชื่อผูเก็บตัวอยาง
ชื่อผูบันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายสิริธร ทองธีรกุล, นายธีรเดช สบายวงศ
นายโสพล ปอยแกว, นายปกปอง เสนาจันทร
นางสาวปณิชา พรมชัยเลขทะเบียน ว-099-ค-2414
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6

4-27

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-2 (ตอ-2)
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการ
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
30-31 มี.ค. 60

Date
Time
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

WS
2.2
1.8
2.2
1.8
1.3
0.9
0.4
1.3
1.3
0.9
0.9
1.8
1.8
2.2
1.3
0.9
1.3
0.4
0.9
1.3
2.7
2.7
1.8
1.8

WD
N
N
N
N
N
N
N
N
N
W
W
WSW
SW
SW
SW
SW
NNW
NNW
NNW
NW
W
WNW
WSW
WNW

31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
WS
WD
1.8
N
1.8
N
1.3
E
1.3
NNE
0.9
NNE
1.3
NE
0.9
NE
1.3
W
0.9
W
1.8
W
1.8
SW
0.9
SW
0.9
SW
0.4
SW
<0.4
Calm
0.4
SW
0.4
SW
0.4
SW
1.3
N
1.3
NW
1.3
N
1.8
N
2.2
NW
1.3
NW

1-2 เม.ย. 60
WS
1.8
1.3
0.9
1.3
1.8
2.2
2.2
1.3
1.3
1.3
0.4
0.4
0.4
0.9
1.3
0.9
0.4
0.4
0.4
1.3
0.4
0.9
0.9
1.8

WD
NW
W
N
N
WSW
N
N
W
W
W
W
ESE
SSE
SSE
S
S
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW

หมายเหตุ : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
ตําแหนงตรวจวัดสูงจากพื้นดิน 10.00 เมตร

ชื่อผูเก็บตัวอยาง
ชื่อผูบันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายณัฐวุฒิ นนทรักษ
นายณรงคศักดิ์ ศิรวิ รรณ
นางสาวปณิชา พรมชัยเลขทะเบียน ว-099-ค-2414
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6

4-28

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-2 (ตอ-3)
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการ
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
Date
Time
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

24-25 เม.ย. 60
WS
WD
<0.4
Calm
<0.4
Calm
<0.4
Calm
0.4
SE
0.9
SE
0.9
SE
0.9
SE
0.9
SSE
0.9
SSE
1.3
SE
1.3
SSE
1.3
SE
0.9
SE
0.9
SSE
0.9
SE
0.9
SE
0.9
SE
0.4
SE
0.4
SE
<0.4
Calm
<0.4
Calm
<0.4
Calm
0.4
N
<0.4
Calm

25-26 เม.ย. 60
WS
WS
<0.4
Calm
0.9
NE
1.3
N
1.8
N
1.3
S
0.9
N
1.3
S
1.3
S
1.3
SSE
0.9
SSW
0.4
SSE
0.9
SE
0.4
SE
0.9
SE
0.9
SSE
0.9
SE
1.3
N
0.9
NNW
0.9
S
0.9
S
0.9
SSE
0.9
S
1.3
SE
1.3
SE

26-27 เม.ย. 60
WD
WS
1.3
SE
1.3
SE
0.9
N
0.9
S
0.4
N
0.9
N
0.9
N
0.4
S
0.4
NNE
0.4
ESE
0.4
SSE
<0.4
Calm
0.4
SE
<0.4
Calm
<0.4
Calm
<0.4
Calm
<0.4
Calm
0.4
SSW
0.4
SSE
<0.4
Calm
<0.4
Calm
<0.4
Calm
0.9
S
0.9
N

หมายเหตุ : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
ตําแหนงตรวจวัดสูงจากพื้นดิน 10.00 เมตร

ชื่อผูเก็บตัวอยาง
ชื่อผูบันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายณัฐวุฒิ นนทรักษ
นายปรีชา ศรีสุข, นายพงศปภัส วงครัตนธรรม
นางสาวปณิชา พรมชัยเลขทะเบียน ว-099-ค-2414
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6

4-29

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-2 (ตอ-4)
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการ
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
Date
Time
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
WS
WD
<0.4
Calm
0.9
NE
0.9
ENE
0.9
NE
0.9
NE
1.3
ENE
0.9
NE
0.9
NE
0.9
NE
1.3
ENE
1.3
NE
1.3
NE
0.4
NE
<0.4
Calm
0.4
NE
0.4
ENE
<0.4
Calm
<0.4
Calm
<0.4
Calm
<0.4
Calm
0.4
NE
0.4
NE
0.4
NNE
0.9
NE

1-2 มิ.ย. 60
WS
1.3
1.3
1.3
1.8
1.8
0.9
1.3
1.8
1.8
0.9
1.3
1.3
0.9
0.4
<0.4
0.4
0.4
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4
0.4

2-3 มิ.ย. 60
WD
NE
NNE
NE
NE
ENE
NNE
ENE
ENE
ENE
ENE
NE
NE
NE
NE
Calm
NE
ENE
W
Calm
Calm
Calm
Calm
W
NE

WS
0.4
0.9
0.9
0.9
1.3
1.3
1.8
1.8
0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.4
0.4
0.4
0.4
0.9
0.9
0.4
0.4
0.9
1.3
1.3

WD
NW
NNE
NE
NE
NE
ENE
NE
NE
NE
N
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

หมายเหตุ : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
ตําแหนงตรวจวัดสูงจากพื้นดิน 10.00 เมตร

ชื่อผูเก็บตัวอยาง
ชื่อผูบันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายณัฐวุฒิ นนทรักษ
นายปรีชา ศรีสุข, นายพงศปภัส วงครัตนธรรม
นางสาวปณิชา พรมชัยเลขทะเบียน ว-099-ค-2414
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6

4-30

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-2 (ตอ-5)
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการ
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
Date
Time
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00

19-20 มิ.ย. 60
WS
<0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.4
0.9
0.4
0.4
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4
0.4
<0.4
0.4

WD
Calm
ENE
WNW
S
S
S
S
S
S
E
WNW
S
SSE
E
E
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
S
S
Calm
E

20-21 มิ.ย. 60
WS
0.4
0.9
1.3
0.9
0.9
0.9
0.9
1.3
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4

WD
E
E
S
S
S
S
S
SSE
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
E

21-22 มิ.ย. 60
WS
0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.3
1.3
0.4
0.9
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.4
0.4
0.4

WD
E
S
S
ESE
ESE
S
S
S
E
E
SSE
SSE
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
SW
SW
E

หมายเหตุ : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
ตําแหนงตรวจวัดสูงจากพื้นดิน 10.00 เมตร

ชื่อผูเก็บตัวอยาง
ชื่อผูบันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายณัฐวุฒิ นนทรักษ
นายปรีชา ศรีสุข, นายพงศปภัส วงครัตนธรรม
นางสาวปณิชา พรมชัยเลขทะเบียน ว-099-ค-2414
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6

4-31

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-1
แผนผังแสดงความเร็วและทิศทางลม
(ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )

16-19 มกราคม 2560

24-27 กุมภาพันธ 2560

30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560

24-27 เมษายน 2560

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560

19-22 มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-32

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.3.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะมีกิจกรรมการกอสราง ตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 –
เดือนมิถุนายน 2560 แสดงดังตารางที่ 4.3-3 และรูปที่ 4.3-2 ถึงรูปที่ 4.3-9 พบวา คุณภาพอากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่
โครงการ มีแนวโนมไมคงที่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุนละอองขึ้นอยูกับปจจัยสภาพอากาศในแตละฤดูกาล สภาพ
การจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ของโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-3
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

สัปดาหที่ 5

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
24-25 มี.ค. 59
25-26 มี.ค. 59
26-27 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
28-29 มี.ค. 59
29-30 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 59
1-2 เม.ย. 59
2-3 เม.ย. 59
3-4 เม.ย. 59
4-5 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
6-7 เม.ย. 59
7-8 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
9-10 เม.ย. 59
10-11 เม.ย. 59
11-12 เม.ย. 59
18-19 เม.ย. 59
19-20 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
21-22 เม.ย. 59
22-23 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59
24-25 เม.ย. 59
25-26 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59
27-28 เม.ย. 59

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.249
0.106
0.199
0.083
0.177
0.082
0.099
0.074
0.132
0.092
0.105
0.075
0.114
0.083
0.187
0.089
0.112
0.070
0.099
0.055
0.084
0.053
0.104
0.064
0.094
0.061
0.090
0.060
0.101
0.071
0.129
0.081
0.095
0.059
0.096
0.067
0.093
0.058
0.126
0.082
0.101
0.061
0.117
0.067
0.111
0.066
0.118
0.080
0.122
0.077
0.101
0.062
0.106
0.064
0.114
0.067
0.120
0.059
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-3 (ตอ-1)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 8

สัปดาหที่ 9

สัปดาหที่ 10

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
28-29 เม.ย. 59
29-30 เม.ย. 59
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59
1-2 พ.ค. 59
2-3 พ.ค. 59
18-19 พ.ค. 59
19-20 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
21-22 พ.ค. 59
22-23 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
24-25 พ.ค. 59
25-26 พ.ค. 59
26-27 พ.ค. 59
27-28 พ.ค. 59
28-29 พ.ค. 59
29-30 พ.ค. 59
30-31 พ.ค. 59
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 59
1-2 มิ.ย. 59
2-3 มิ.ย. 59
3-4 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
5-6 มิ.ย. 59
6-7 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59
8-9 มิ.ย. 59
9-10 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
11-12 มิ.ย. 59
12-13 มิ.ย. 59
13-14 มิ.ย. 59
14-15 มิ.ย. 59

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.126
0.075
0.133
0.058
0.157
0.080
0.050
0.026
0.073
0.046
0.132
0.0588
0.171
0.075
0.121
0.052
0.206
0.077
0.139
0.056
0.113
0.051
0.134
0.058
0.169
0.095
0.107
0.054
0.089
0.051
0.079
0.052
0.105
0.053
0.111
0.062
0.102
0.057
0.050
0.026
0.074
0.047
0.056
0.031
0.050
0.029
0.067
0.035
0.053
0.032
0.049
0.031
0.053
0.032
0.063
0.034
0.055
0.032
0.045
0.029
0.041
0.024
0.041
0.022
0.043
0.020
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-3 (ตอ-2)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 11

สัปดาหที่ 12

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 13

สัปดาหที่ 14

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
15-16 มิ.ย. 59
16-17 มิ.ย. 59
17-18 มิ.ย. 59
18-19 มิ.ย. 59
19-20 มิ.ย. 59
20-21 มิ.ย. 59
21-22 มิ.ย. 59
22-23 มิ.ย. 59
23-24 มิ.ย. 59
24-25 มิ.ย. 59
25-26 มิ.ย. 59
26-27 มิ.ย. 59
27-28 มิ.ย. 59
28-29 มิ.ย. 59
29-30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59
1-2 ก.ค. 59
2-3 ก.ค. 59
3-4 ก.ค. 59
4-5 ก.ค. 59
5-6 ก.ค. 59
6-7 ก.ค. 59
7-8 ก.ค. 59
8-9 ก.ค. 59
9-10 ก.ค. 59
10-11 ก.ค. 59
11-12 ก.ค. 59
12-13 ก.ค. 59

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.060
0.020
0.059
0.027
0.053
0.034
0.088
0.051
0.067
0.032
0.078
0.035
0.065
0.012
0.065
0.042
0.065
0.044
0.045
0.026
0.057
0.030
0.047
0.029
0.064
0.035
0.050
0.035
0.124
0.060
0.081
0.047
0.075
0.045
0.113
0.046
0.095
0.044
0.110
0.066
0.084
0.051
0.087
0.044
0.093
0.033
0.129
0.044
0.055
0.019
0.049
0.023
0.107
0.053
0.095
0.040
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-3 (ตอ-3)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 15

สัปดาหที่ 16

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 17

สัปดาหที่ 18

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
13-14 ก.ค. 59
14-15 ก.ค. 59
15-16 ก.ค. 59
16-17 ก.ค. 59
17-18 ก.ค. 59
18-19 ก.ค. 59
19-20 ก.ค. 59
20-21 ก.ค. 59
21-22 ก.ค. 59
22-23 ก.ค. 59
23-24 ก.ค. 59
24-25 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
26-27 ก.ค. 59
27-28 ก.ค. 59
28-29 ก.ค. 59
29-30 ก.ค. 59
30-31 ก.ค. 59
31 ก.ค. – 1 ส.ค. 59
1-2 ส.ค. 59
2-3 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
4-5 ส.ค. 59
5-6 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
7-8 ส.ค. 59
8-9 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.072
0.052
0.079
0.056
0.155
0.065
0.116
0.061
0.112
0.059
0.081
0.058
0.095
0.062
0.131
0.062
0.114
0.060
0.077
0.040
0.079
0.044
0.062
0.036
0.084
0.045
0.102
0.042
0.065
0.047
0.097
0.048
0.087
0.042
0.062
0.020
0.061
0.032
0.103
0.025
0.113
0.033
0.100
0.043
0.160
0.086
0.110
0.036
0.082
0.033
0.064
0.028
0.111
0.050
0.115
0.047
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-3 (ตอ-4)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 19

สัปดาหที่ 20

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาหที่ 21

สัปดาหที่ 22

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
10-11 ส.ค. 59
11-12 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
13-14 ส.ค. 59
14-15 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
16-17 ส.ค. 59
17-18 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
19-20 ส.ค. 59
20-21 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59
22-23 ส.ค. 59
23-24 ส.ค. 59
24-25 ส.ค. 59
25-26 ส.ค. 59
26-27 ส.ค. 59
27-28 ส.ค. 59
28-29 ส.ค. 59
29-30 ส.ค. 59
30-31 ส.ค. 59
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 59
1-2 ก.ย. 59
2-3 ก.ย. 59
3-4 ก.ย. 59
4-5 ก.ย. 59
5-6 ก.ย. 59

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.120
0.049
0.159
0.066
0.089
0.050
0.120
0.060
0.184
0.092
0.131
0.065
0.134
0.065
0.156
0.071
0.114
0.064
0.149
0.063
0.193
0.099
0.118
0.047
0.148
0.075
0.102
0.057
0.108
0.059
0.090
0.059
0.088
0.055
0.083
0.054
0.126
0.078
0.133
0.072
0.105
0.039
0.092
0.032
0.123
0.048
0.144
0.051
0.136
0.048
0.080
0.040
0.073
0.035
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-3 (ตอ-5)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 23
ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 24

พื้นที่โครงการ

ชวงการกอสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง)

บริเวณโรงเรียนดลวิทยา

ชวงการกอสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง)

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
6-7 ก.ย. 59
7-8 ก.ย. 59
8-9 ก.ย. 59
9-10 ก.ย. 59
10-11 ก.ย. 59
11-12 ก.ย. 59
12-13 ก.ย. 59
13-14 ก.ย. 59
14-15 ก.ย. 59
15-16 ก.ย. 59
18-21 ต.ค. 59
15-18 พ.ย. 59
25-28 ธ.ค. 59
16-19 ม.ค. 60
24-27 ก.พ. 60
30 มี.ค. – 2 เม.ย. 60
24-27 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60
19-22 มิ.ย. 60
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.099
0.058
0.183
0.078
0.148
0.059
0.112
0.049
0.138
0.056
0.056
0.037
0.100
0.066
0.102
0.046
0.137
0.068
0.116
0.072
0.129
0.065
0.250
0.112
0.255
0.117
0.157
0.070
0.314
0.113
0.244
0.080
0.311
0.117
0.312
0.117
0.321
0.117
0.113
0.073
0.043
0.026
0.059
0.038
0.053
0.030
0.046
0.024
0.058
0.039
0.048
0.032
0.085
0.059
0.088
0.056
0.109
0.069
0.089
0.052
0.141
0.072
0.068
0.042
0.105
0.064
0.061
0.038
0.047
0.032
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-3 (ตอ-6)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

เดือนที่ตรวจวัด

บริเวณพื้นที่โครงการ

มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60

มาตรฐาน1/

ไฮโดรคารบอน
(ppm)
2.97
2.77
2.69
3.02
2.64
2.89
3.35
2.98
3.14
3.14
3.56
2.93
3.31
2.81
3.31
3.41
-

ดัชนีคุณภาพอากาศ
กาซคารบอนมอนอกไซด (ppm)
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (ppm)
24 hr-Avg. 1 hr-Max.
8 hr-Max.
24 hr-Avg.
1 hr-Max.
0.7
1.2
0.8
0.0249
0.0877
0.5
0.7
0.6
0.0185
0.0434
0.4
0.6
0.4
0.0139
0.0244
0.5
1.2
0.6
0.0126
0.0252
0.7
1.6
1.0
0.0169
0.0303
0.6
0.8
0.6
0.0143
0.0305
0.6
1.9
0.8
0.0207
0.0353
0.9
1.4
1.1
0.0241
0.0506
0.7
1.2
0.8
0.0321
0.0569
0.7
1.3
2.9
0.0276
0.0486
1.2
3.4
1.7
0.0519
0.1271
0.7
1.3
1.0
0.0235
0.0374
0.8
1.2
1.0
0.0297
0.0770
0.6
0.8
0.7
0.0183
0.0374
0.8
1.2
1.0
0.0309
0.0620
0.7
1.5
0.9
0.0154
0.0430
30
9
0.172/

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.
0.0020
0.0028
0.0015
0.0021
0.0015
0.0017
0.0019
0.0024
0.0018
0.0021
0.0028
0.0059
0.0018
0.0027
0.0021
0.0027
0.0014
0.0020
0.0021
0.0035
0.0022
0.0055
0.0022
0.0036
0.0018
0.0022
0.0017
0.0036
0.0022
0.0030
0.0022
0.0053
0.12
0.303/

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/
3/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) และ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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24-25 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59
2-3 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
11-12 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59
29-30 เม.ย. 59
2-3 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
26-27 พ.ค. 59
29-30 พ.ค. 59
1-2 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
13-14 มิ.ย. 59
16-17 มิ.ย. 59
19-20 มิ.ย. 59
22-23 มิ.ย. 59
25-26 มิ.ย. 59
28-29 มิ.ย. 59
1-2 ก.ค. 59
4-5 ก.ค. 59
7-8 ก.ค. 59
10-11 ก.ค. 59
13-14 ก.ค. 59
16-17 ก.ค. 59
19-20 ก.ค. 59
22-23 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
28-29 ก.ค. 59
31 ก.ค. – 1 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59
24-25 ส.ค. 59
27-28 ส.ค. 59
30-31 ส.ค. 59
2-3 ก.ย. 59
5-6 ก.ย. 59
8-9 ก.ย. 59
11-12 ก.ย. 59
14-15 ก.ย. 59

mg/m3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate)

0.400

0.350

0.300

0.250

0.200

0.150

0.100

0.050

0.000

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

บริเวณโรงเรียนดลวิทยา
Std.TSP = 0.330 mg/m3

รูปที่ 4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน ละอองรวม (TSP)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะฐานราก)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – กันยายน 2559
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate)
0.400
0.350

mg/m3

0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
ต.ค. 59

พ.ย. 59

ธ.ค. 59

ม.ค. 60

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ

ก.พ. 60

มี.ค. 60

บริเวณโรงเรียนดลวิทยา

เม.ย. 60

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

Std.TSP = 0.330 mg/m3

รูปที่ 4.3-2 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน ละอองรวม (TSP)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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24-25 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59
2-3 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
11-12 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59
29-30 เม.ย. 59
2-3 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
26-27 พ.ค. 59
29-30 พ.ค. 59
1-2 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
13-14 มิ.ย. 59
16-17 มิ.ย. 59
19-20 มิ.ย. 59
22-23 มิ.ย. 59
25-26 มิ.ย. 59
28-29 มิ.ย. 59
1-2 ก.ค. 59
4-5 ก.ค. 59
7-8 ก.ค. 59
10-11 ก.ค. 59
13-14 ก.ค. 59
16-17 ก.ค. 59
19-20 ก.ค. 59
22-23 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
28-29 ก.ค. 59
31 ก.ค. – 1 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59
24-25 ส.ค. 59
27-28 ส.ค. 59
30-31 ส.ค. 59
2-3 ก.ย. 59
5-6 ก.ย. 59
8-9 ก.ย. 59
11-12 ก.ย. 59
14-15 ก.ย. 59

mg/m3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)

0.140

0.120

0.100

0.080

0.060

0.040

0.020

0.000

บริเวณพื้นที่โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

บริเวณโรงเรียนดลวิทยา
Std.PM10 = 0.120 mg/m3

รูปที่ 4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะฐานราก)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – กันายน 2559
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
0.140
0.120

mg/m3

0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
ต.ค. 59

พ.ย. 59

ธ.ค. 59

บริเวณพื้นที่โครงการ

ม.ค. 60

ก.พ. 60

มี.ค. 60

บริเวณโรงเรียนดลวิทยา

เม.ย. 60

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

Std.PM10 = 0.120 mg/m3

รูปที่ 4.3-3 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ไฮโดรคารบอนทั้งหมด (THC)
5
4

ppm

3
2
1

พ.ค. 60

มิ.ย. 60
มิ.ย. 60

เม.ย. 60

มี.ค. 60

พ.ค. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

พ.ย. 59

ต.ค. 59

ก.ย. 59

ส.ค. 59

ก.ค. 59

มิ.ย. 59

พ.ค. 59

เม.ย. 59

มี.ค. 59

0

No STD.THC

รูปที่ 4.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคารบอนทั้งหมด (Total Hydrocarbon)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

คารบอนมอนอกไซด (CO)
35
30

ppm

25
20
15
10
5

บริเวณพื้นที่โครงการ

เม.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

พ.ย. 59

ต.ค. 59

ก.ย. 59

ส.ค. 59

ก.ค. 59

มิ.ย. 59

พ.ค. 59

เม.ย. 59

มี.ค. 59

0

Std. CO 1 hr-Max. = 30 ppm

รูปที่ 4.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO 1 hr-Max)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

คารบอนมอนอกไซด (CO)
35
30

ppm

25
20
15
10
5
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

Std. CO 8 hr-Max. = 9 ppm

เม.ย. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

พ.ย. 59

ต.ค. 59

ก.ย. 59

ส.ค. 59

ก.ค. 59

มิ.ย. 59

พ.ค. 59

เม.ย. 59

มี.ค. 59

0

รูปที่ 4.3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO 8 hr-Max)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
0.18
0.16
0.14

ppm

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02

บริเวณพื้นที่โครงการ

เม.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

พ.ย. 59

ต.ค. 59

ก.ย. 59

ส.ค. 59

ก.ค. 59

มิ.ย. 59

พ.ค. 59

เม.ย. 59

มี.ค. 59

0.00

Std. NO2 = 0.17 ppm

รูปที่ 4.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
0.35
0.30

ppm

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
พ.ค. 60

มิ.ย. 60
มิ.ย. 60

เม.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

พ.ค. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

พ.ย. 59

ต.ค. 59

ก.ย. 59

ส.ค. 59

ก.ค. 59

มิ.ย. 59

พ.ค. 59

เม.ย. 59

มี.ค. 59

0.00

Std. SO2 1 hr-Max = 0.30 ppm

รูปที่ 4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2 1 hr-Max)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
0.35
0.30

ppm

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

บริเวณพื้นที่โครงการ

เม.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

พ.ย. 59

ต.ค. 59

ก.ย. 59

ส.ค. 59

ก.ค. 59

มิ.ย. 59

พ.ค. 59

เม.ย. 59

มี.ค. 59

0.00

Std. SO2 24 hr-Max = 0.12 ppm

รูปที่ 4.3-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2 24 hr-Max)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม – มิถุน ายน 2560 บริเวณพื้น ที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดเปนเวลา 24 ชั่วโมงตอเนื่อง แสดงดังตารางที่ 4.3 ถึงตารางที่ 4.4 และรูปการตรวจวัดรูปที่ 4.3 ถึงรูปที่
4.24 โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดประกอบดวยระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) นําผลการตรวจวัด
มาคํานวณหาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 68.1-70.0 เดซิเบล(เอ)
และระดั บ เสี ย งสู ง สุ ด มี ค า ระหว า ง 100.1-109.9 เดซิ เบล(เอ) ตามลํ า ดั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กําหนดระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตองมีคาไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดตองมีคาไมเกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบวา ระดับเสียง
ที่ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-4
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
สถานีตรวจวัด

พื้นที่โครงการ

ชวงการกอสราง

วันที่ตรวจวัด

ชวงการกอสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง)

18-19 ม.ค. 60
24-25 ก.พ. 60
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
24-25 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
19-20 มิ.ย. 60

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

1/
2/

ผลการตรวจวัด dB(A)1/
Leq
Lmax
L90
69.9
102.3
60.4
70.0
109.9
61.9
68.1
100.1
60.3
69.8
100.5
64.2
70.0
101.8
66.4
69.9
106.5
65.7

70

115

-

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ชื่อผูเก็บตัวอยาง

:

ชื่อผูบันทึก

:

ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ

:

ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายจีรวัตร กลายสุข, นายสิริธร ทองธีรกุล, นายธีรเดช สบายวงศ, นายณัฐวุฒิ นนทรักษ,
นายนั ฐพล จุยทรัพย , นายกฤษฎา งามวิลัย, นายณั ฐพล นั นตา, นายอัครวิทย บุ ญส ง,
นายอรรถพล อารียจิต, นายเวชพงศ สมงาม
นายศุภิวัช ศรกายสิทธิ์, นายโสพล ปอยแกว, นายปกปอง เสนาจันทร, นายคมสัน ธนันชัย,
นายกฤษณพงศ บุญตือ, นายไกรสรณ นอยเวียง, นายณรงคศักดิ์ ศิริวรรณ
นางสาวปณิชา พรมชัย เลขทะเบียน ว-099-ค-2414,
นางสาวธนิดา บุญรุงเรือง เลขทะเบียน ว-099-ค-7023
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
เมื่อเปรีย บเที ย บการตรวจวัดระดั บ เสียงโดยทั่ วไป ตั้ งแต เดือ นมี น าคม 2559 – เดื อ นมิ ถุน ายน 2560
แสดงดังตารางที่ 4.3-5 และรูปที่ 4.3-10 ถึงรูปที่ 4.3-12 พบวา ในชวงเริ่มการกอสรางระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ
พื้นที่โครงการบางชวงในเดือนเมษายน 2559 มีคาดังเกินเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากที่มีกิจกรรมการขุดดินที่กอใหเกิดเสียงดัง
ใกลกับบริเวณที่ทําการตรวจวัด อยางไรก็ตาม หลังจากกิจกรรมดังกลาวแลวเสร็จ ระดับเสียงมีคาลดลงและอยูภายใตเกณฑ
มาตรฐาน ซึ่งจะทําการติดตามตรวจวัดระดับเสียงตอไปอยางตอเนื่องตลอดชวงการกอสรางเพื่อเฝาระวังผลกระทบดานเสียง
ดังรบกวน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-5
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

สัปดาหที่ 5

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

วันที่ตรวจวัด
24-25 มี.ค. 59
25-26 มี.ค. 59
26-27 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
28-29 มี.ค. 59
29-30 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 59
1-2 เม.ย. 59
2-3 เม.ย. 59
3-4 เม.ย. 59
4-5 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
6-7 เม.ย. 59
7-8 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
9-10 เม.ย. 59
10-11 เม.ย. 59
11-12 เม.ย. 59
18-19 เม.ย. 59
19-20 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
21-22 เม.ย. 59
22-23 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59
24-25 เม.ย. 59
25-26 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59
27-28 เม.ย. 59

ผลการตรวจวัด dB(A)1/
Leq
Lmax
L90
60.6
100.3
55.6
62.6
97.2
58.6
62.5
95.3
58.9
63.7
92.9
57.2
58.9
97.8
55.7
65.5
91.0
61.2
66.3
92.7
61.3
64.8
95.2
60.9
68.3
107.3
62.9
65.6
92.2
61.7
66.0
95.9
61.4
64.8
92.3
61.6
67.7
95.3
63.7
65.3
93.2
61.9
69.1
107.0
65.1
69.1
104.5
63.9
68.0
95.0
63.4
66.1
94.6
62.2
61.9
89.7
57.0
70.6*
99.6
62.0
78.1*
107.2
73.3
75.4*
110.5
61.0
65.5
101.7
61.1
64.5
105.1
60.9
63.4
89.2
60.8
63.0
102.6
60.4
63.6
90.3
61.5
63.9
93.8
60.8
64.4
109.7
58.7

70

115

-

1/

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
* มีคาสูงเกินเกณฑที่มาตรฐานกําหนด

2/

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-5 (ตอ-1)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 8

สัปดาหที่ 9

สัปดาหที่ 10

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
28-29 เม.ย. 59
29-30 เม.ย. 59
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59
1-2 พ.ค. 59
2-3 พ.ค. 59
18-19 พ.ค. 59
19-20 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
21-22 พ.ค. 59
22-23 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
24-25 พ.ค. 59
25-26 พ.ค. 59
26-27 พ.ค. 59
27-28 พ.ค. 59
28-29 พ.ค. 59
29-30 พ.ค. 59
30-31 พ.ค. 59
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 59
1-2 มิ.ย. 59
2-3 มิ.ย. 59
3-4 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
5-6 มิ.ย. 59
6-7 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59
8-9 มิ.ย. 59
9-10 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
11-12 มิ.ย. 59
12-13 มิ.ย. 59
13-14 มิ.ย. 59
14-15 มิ.ย. 59

ผลการตรวจวัด dB(A)1/
Leq
Lmax
L90
56.2
83.8
49.9
58.5
91.4
53.1
53.4
96.6
42.3
56.2
98.4
40.3
47.0
84.3
41.3
62.7
93.2
57.1
60.9
86.7
55.8
66.6
102.1
57.9
62.3
94.2
56.1
60.3
89.2
54.7
64.2
102.8
56.2
63.9
92.3
56.8
65.2
105.4
56.7
68.2
102.4
56.2
63.7
96.2
56.7
62.0
102.3
55.3
68.5
105.0
55.0
68.8
101.1
56.4
60.6
95.5
50.9
65.6
94.7
62.2
65.7
100.3
60.0
68.2
101.7
62.3
67.4
107.3
61.8
68.6
101.9
63.0
69.2
112.7
64.8
69.6
106.8
65.2
67.1
100.0
59.6
69.3
104.1
63.3
65.5
99.4
58.9
64.9
98.5
55.8
65.9
95.5
57.9
65.3
95.4
58.1
65.1
95.2
58.0
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-

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-5 (ตอ-2)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 11

สัปดาหที่ 12

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 13

สัปดาหที่ 14

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
15-16 มิ.ย. 59
16-17 มิ.ย. 59
17-18 มิ.ย. 59
18-19 มิ.ย. 59
19-20 มิ.ย. 59
20-21 มิ.ย. 59
21-22 มิ.ย. 59
22-23 มิ.ย. 59
23-24 มิ.ย. 5968.9
24-25 มิ.ย. 59
25-26 มิ.ย. 59
26-27 มิ.ย. 59
27-28 มิ.ย. 59
28-29 มิ.ย. 59
29-30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59
1-2 ก.ค. 59
2-3 ก.ค. 59
3-4 ก.ค. 59
4-5 ก.ค. 59
5-6 ก.ค. 59
6-7 ก.ค. 59
7-8 ก.ค. 59
8-9 ก.ค. 59
9-10 ก.ค. 59
10-11 ก.ค. 59
11-12 ก.ค. 59
12-13 ก.ค. 59

ผลการตรวจวัด dB(A)1/
Leq
Lmax
L90
67.8
96.8
59.2
64.6
94.3
60.0
65.4
92.5
60.2
64.5
93.3
59.8
64.1
90.7
59.6
65.2
94.6
59.9
65.0
92.8
59.7
66.4
92.5
60.8
68.9
97.6
64.2
65.8
93.4
61.6
65.9
93.2
61.2
65.4
90.0
61.7
66.0
92.1
61.9
63.6
86.2
59.3
67.0
93.1
59.4
66.1
91.9
58.6
66.0
94.4
56.6
69.2
104.2
57.6
63.2
91.6
54.7
66.8
99.3
54.5
64.3
96.9
52.7
68.5
104.7
60.2
68.4
102.8
62.7
64.6
96.3
57.0
69.7
99.6
62.6
63.0
94.9
54.9
66.4
97.9
60.3
67.3
106.6
60.3
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-

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-5 (ตอ-3)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 15

สัปดาหที่ 16

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 17

สัปดาหที่ 18

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
13-14 ก.ค. 59
14-15 ก.ค. 59
15-16 ก.ค. 59
16-17 ก.ค. 59
17-18 ก.ค. 59
18-19 ก.ค. 59
19-20 ก.ค. 59
20-21 ก.ค. 59
21-22 ก.ค. 59
22-23 ก.ค. 59
23-24 ก.ค. 59
24-25 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
26-27 ก.ค. 59
27-28 ก.ค. 59
28-29 ก.ค. 59
29-30 ก.ค. 59
30-31 ก.ค. 59
31 ก.ค. – 1 ส.ค. 59
1-2 ส.ค. 59
2-3 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
4-5 ส.ค. 59
5-6 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
7-8 ส.ค. 59
8-9 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59

ผลการตรวจวัด dB(A)1/
Leq
Lmax
L90
66.5
103.7
57.7
69.2
108.5
60.3
69.1
100.4
61.7
67.3
96.1
62.5
69.9
105.6
62.0
68.8
100.8
63.6
70.0
105.4
59.9
69.8
106.7
60.3
69.6
103.4
57.3
70.0
103.1
56.9
69.2
107.8
62.0
69.6
107.9
63.6
70.0
104.5
61.1
69.6
101.3
61.0
69.7
102.5
62.6
68.9
106.1
63.4
69.9
105.3
64.1
69.8
104.8
63.1
69.5
107.0
61.0
69.4
102.2
62.6
67.9
107.4
60.4
69.1
104.0
61.2
68.7
106.7
61.1
69.9
101.7
60.2
69.9
100.7
64.4
69.9
106.0
64.8
69.6
103.7
60.6
69.9
103.8
65.5
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-

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-5 (ตอ-4)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 19

สัปดาหที่ 20

พื้นที่โครงการ

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาหที่ 21

สัปดาหที่ 22

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
10-11 ส.ค. 59
11-12 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
13-14 ส.ค. 59
14-15 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
16-17 ส.ค. 59
17-18 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
19-20 ส.ค. 59
20-21 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59
22-23 ส.ค. 59
23-24 ส.ค. 59
24-25 ส.ค. 59
25-26 ส.ค. 59
26-27 ส.ค. 59
27-28 ส.ค. 59
28-29 ส.ค. 59
29-30 ส.ค. 59
30-31 ส.ค. 59
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 59
1-2 ก.ย. 59
2-3 ก.ย. 59
3-4 ก.ย. 59
4-5 ก.ย. 59
5-6 ก.ย. 59

ผลการตรวจวัด dB(A)1/
Leq
Lmax
L90
69.7
99.0
61.4
69.9
97.0
61.9
68.5
95.7
62.6
69.8
103.5
62.1
69.9
102.6
58.4
68.9
98.0
58.8
69.9
107.8
60.8
69.9
110.5
62.5
69.9
110.4
58.6
69.2
109.1
57.7
69.9
108.9
60.2
70.0
103.7
59.7
70.0
106.7
59.6
70.0
105.1
59.7
69.1
105.8
59.2
69.6
103.6
58.6
68.5
108.8
58.5
68.3
102.6
58.1
70.0
106.4
61.6
68.8
104.3
59.1
70.0
104.3
62.0
69.4
105.1
62.8
68.7
106.2
60.5
68.8
108.5
59.6
70.0
104.6
60.6
69.4
108.4
60.5
69.5
109.0
62.3

70

115

-

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-5 (ตอ-5)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
สถานีตรวจวัด

ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 23
ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 24
พื้นที่โครงการ

ชวงการกอสราง (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง)

มาตรฐาน2/
หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
6-7 ก.ย. 59
7-8 ก.ย. 59
8-9 ก.ย. 59
9-10 ก.ย. 59
10-11 ก.ย. 59
11-12 ก.ย. 59
12-13 ก.ย. 59
13-14 ก.ย. 59
14-15 ก.ย. 59
15-16 ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60

ผลการตรวจวัด dB(A)1/
Leq
Lmax
L90
67.7
104.1
60.1
69.8
109.5
61.4
70.0
103.0
60.2
70.0
104.2
63.2
69.8
110.6
63.9
69.5
99.7
63.1
69.3
101.3
62.8
68.6
103.4
58.9
69.9
102.7
63.6
68.8
98.3
58.2
68.9
99.1
58.5
69.7
104.6
63.7
69.4
103.3
58.3
69.9
102.3
60.4
70.0
109.9
61.9
68.1
100.1
60.3
69.8
100.5
64.2
70.0
101.8
66.4
69.9
106.5
65.7
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-

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-56

24-25 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59
2-3 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
11-12 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59
29-30 เม.ย. 59
2-3 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
26-27 พ.ค. 59
29-30 พ.ค. 59
1-2 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
13-14 มิ.ย. 59
16-17 มิ.ย. 59
19-20 มิ.ย. 59
22-23 มิ.ย. 59
25-26 มิ.ย. 59
28-29 มิ.ย. 59
1-2 ก.ค. 59
4-5 ก.ค. 59
7-8 ก.ค. 59
10-11 ก.ค. 59
13-14 ก.ค. 59
16-17 ก.ค. 59
19-20 ก.ค. 59
22-23 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
28-29 ก.ค. 59
31 ก.ค. – 1 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59
24-25 ส.ค. 59
27-28 ส.ค. 59
30-31 ส.ค. 59
2-3 ก.ย. 59
5-6 ก.ย. 59
8-9 ก.ย. 59
11-12 ก.ย. 59
14-15 ก.ย. 59

dB (A)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
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บริเวณพื้นที่โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

Std.Leq = 70 dB(A)

รูปที่ 4.3-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะฐานราก)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – กันยายน 2559
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq)
90
80
70

dB (A)

60
50
40
30
20
10

บริเวณพื้นที่โครงการ

มิ.ย. 60

พ.ค. 60

เม.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

พ.ย. 59

ต.ค. 59

0

Std.Leq = 70 dB(A)

รูปที่ 4.3-10 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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24-25 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59
2-3 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
11-12 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59
29-30 เม.ย. 59
2-3 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
26-27 พ.ค. 59
29-30 พ.ค. 59
1-2 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
13-14 มิ.ย. 59
16-17 มิ.ย. 59
19-20 มิ.ย. 59
22-23 มิ.ย. 59
25-26 มิ.ย. 59
28-29 มิ.ย. 59
1-2 ก.ค. 59
4-5 ก.ค. 59
7-8 ก.ค. 59
10-11 ก.ค. 59
13-14 ก.ค. 59
16-17 ก.ค. 59
19-20 ก.ค. 59
22-23 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
28-29 ก.ค. 59
31 ก.ค. – 1 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59
24-25 ส.ค. 59
27-28 ส.ค. 59
30-31 ส.ค. 59
2-3 ก.ย. 59
5-6 ก.ย. 59
8-9 ก.ย. 59
11-12 ก.ย. 59
14-15 ก.ย. 59

dB (A)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
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บริเวณพื้นที่โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

Std.Lmax = 115 dB(A)

รูปที่ 4.3-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะฐานราก)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 –กันยายน 2559
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
120
105
90

dB (A)

75
60
45
30
15

บริเวณพื้นที่โครงการ

มิ.ย. 60

พ.ค. 60

เม.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

พ.ย. 59

ต.ค. 59

0

Std.Lmax = 115 dB(A)

รูปที่ 4.3-11 (ตอ ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-60

24-25 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59
2-3 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
11-12 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59
29-30 เม.ย. 59
2-3 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
26-27 พ.ค. 59
29-30 พ.ค. 59
1-2 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
13-14 มิ.ย. 59
16-17 มิ.ย. 59
19-20 มิ.ย. 59
22-23 มิ.ย. 59
25-26 มิ.ย. 59
28-29 มิ.ย. 59
1-2 ก.ค. 59
4-5 ก.ค. 59
7-8 ก.ค. 59
10-11 ก.ค. 59
13-14 ก.ค. 59
16-17 ก.ค. 59
19-20 ก.ค. 59
22-23 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
28-29 ก.ค. 59
31 ก.ค. – 1 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59
24-25 ส.ค. 59
27-28 ส.ค. 59
30-31 ส.ค. 59
2-3 ก.ย. 59
5-6 ก.ย. 59
8-9 ก.ย. 59
11-12 ก.ย. 59
14-15 ก.ย. 59

dB (A)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ระดับเสียงที่รอยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัด (L90)
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บริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 4.3-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงทีร่ อยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัด (L90)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะฐานราก)
ระหวางเดือนมีนาคม 2559 – กันยายน 2559

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ระดับเสียงที่รอยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัด (L90)
120
105
90

dB (A)

75
60
45
30
15
มิ.ย. 60

พ.ค. 60

เม.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60
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พ.ย. 59

ต.ค. 59
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บริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 4.3-12 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงที่รอ ยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัด (L90)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มิถนุ ายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.3.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.3.3.1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
พบวา คาความเร็วอนุภาคสูงสุดที่เกิดขึ้นในชวงการตรวจวัด เกิดขึ้นในแนวแกนดิ่งมีคา 4.92 มิลลิเมตรตอวินาที ความถี่มีคา 47
เฮิรตซ โดยแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือนเกิดจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ
เมื่ อเปรียบเที ยบกั บมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแห งชาติ ฉบั บที่ 37 (พ.ศ.2553)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ดังตารางที่ 4.3-6 และรูปที่ 4.3-25 พบวา ระดับความ
สั่ น สะเทื อนที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอดช ว งการตรวจวั ด อยู ภ ายใต เกณฑ ม าตรฐาน โดยระดั บ ความสั่ น สะเทื อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น
อยูในเกณฑที่ไมมีผลกระทบใดๆ ตอฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2 ไดแก
(1) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร
(2) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(3) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(4) อาคารที่ใชเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และอาคารที่ใชเปนโรงพยาบาลของ
ทางราชการ
(5) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใชเปนโรงเรียนของทาง
ราชการอาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
(6) อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจกรรมทางศาสนา
(7) อาคารอื่นใดที่มี ลักษณะของการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (1), (2), (3), (4), (5)
และ (6)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-6
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
แกนใดๆ

คามาตรฐาน1/
(Peak particle
velocity;
inch/sec)

สถานีตรวจวัด

วัน เดือน ป

ความเร็วอนุภาค
(inch./sec.)

ความถี่
(Hz)

บริเวณพื้นที่โครงการ

16-17 ม.ค. 60
24-25 ก.พ. 60
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60
24-25 เม.ย. 60
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60
19-20 มิ.ย. 60

1.26 (Vert)
3.64 (Vert)
4.92 (Vert)

73
1.9
47

17.3
5
14.25

0.765 (Vert)
4.56 (Vert)
0.599 (Vert)

73
>100
64

17.3
20
16.4

หมายเหตุ :

1/
2/

ผลการ
ตรวจวัดเทียบ
คามาตรฐาน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

ชื่อผูเก็บตัวอยาง

:

ชื่อผูบันทึก

:

ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ

:

ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายจีรวัตร กลายสุข, นายสิริธร ทองธีรกุล, นายธีรเดช สบายวงศ, นายณัฐวุฒิ นนทรักษ,
นายนั ฐพล จุยทรัพย , นายกฤษฎา งามวิลัย, นายณั ฐพล นั นตา, นายอัครวิทย บุ ญส ง,
นายอรรถพล อารียจิต, นายเวชพงศ สมงาม
นายศุภิวัช ศรกายสิทธิ์, นายโสพล ปอยแกว, นายปกปอง เสนาจันทร, นายคมสัน ธนันชัย,
นายกฤษณพงศ บุญตือ, นายไกรสรณ นอยเวียง, นายณรงคศักดิ์ ศิริวรรณ
นางสาวปณิชา พรมชัย เลขทะเบียน ว-099-ค-2414,
นางสาวธนิดา บุญรุงเรือง เลขทะเบียน ว-099-ค-7023
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.3.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560 แสดงดัง
ตารางที่ 4.3-7 พบวา ระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่กอสรางมีคาอยูในเกณฑต่ํามาโดยตลอด ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ
ใดๆ ตอฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-7
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

สัปดาหที่ 5

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
24-25 มี.ค. 59
25-26 มี.ค. 59
26-27 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
28-29 มี.ค. 59
29-30 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 59
1-2 เม.ย. 59
2-3 เม.ย. 59
3-4 เม.ย. 59
4-5 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
6-7 เม.ย. 59
7-8 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
9-10 เม.ย. 59
10-11 เม.ย. 59
11-12 เม.ย. 59
18-19 เม.ย. 59
19-20 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
21-22 เม.ย. 59
22-23 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59
24-25 เม.ย. 59
25-26 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59
27-28 เม.ย. 59

เวลา
9:33:18
10:55:33
13:48:20
10:35:57
14:09:26
7:48:55
11:57:23
13:45:08
14:39:38
11:13:46
14:09:47
13:56:40
11:00:16
7:59:38
7:44:04
15:37:28
8:33:41
7:30:57
12:03:02
8:28:52
10:59:46
19:48:08
7:48:57
17:29:11
15:45:44
10:21:58
19:51:20
18:39:40
21:43:10

ผลการตรวจวัด1/
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
(mm/s) 1/
4.10 (Vert)
2.22 (Vert)
3.44 (Vert)
2.95 (Vert)
4.02 (Vert)
4.44 (Vert)
3.75 (Vert)
3.11 (Vert)
4.52 (Vert)
4.22 (Vert)
3.70 (Vert)
3.81 (Tran)
4.56 (Vert)
4.84 (Vert)
3.64 (Vert)
4.70 (Vert)
4.51 (Vert)
2.98 (Vert)
3.37 (Vert)
4.03 (Vert)
4.67 (Vert)
4.60 (Vert)
4.54 (Vert)
2.65 (Vert)
3.98 (Vert)
5.00 (Vert)
4.79 (Vert)
2.94 (Vert)
4.79 (Vert)

ความถี่
(Hz)
9.3
9.0
6.1
22
5.4
5.5
7.2
9.3
5.3
12
7.2
73
13
8.5
10
9.3
4.7
5.1
4.5
6.0
7.6
9.1
6.6
5.1
5.4
12
5.4
4.6
7.8

คามาตรฐาน2/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
5
5
5
8
5
5
5
5
5
5.5
5
17.3
5.75
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.5
5
5
5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับคา
มาตรฐาน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-7 (ตอ-1)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาหที่ 8

สัปดาหที่ 9

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
28-29 เม.ย. 59
29-30 เม.ย. 59
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59
1-2 พ.ค. 59
2-3 พ.ค. 59
18-19 พ.ค. 59
19-20 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
21-22 พ.ค. 59
22-23 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
24-25 พ.ค. 59
25-26 พ.ค. 59
26-27 พ.ค. 59
27-28 พ.ค. 59
28-29 พ.ค. 59
29-30 พ.ค. 59
30-31 พ.ค. 59
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 59
1-2 มิ.ย. 59
2-3 มิ.ย. 59
3-4 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
5-6 มิ.ย. 59
6-7 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59

เวลา
14:09:58
8:34:37
14:05:11
08:45:13
11:01:30
13:29:57
13:26:58
8:12:17
14:19:25
20:15:23
17:05:31
18:52:21
10:28:40
8:29:38
-

ผลการตรวจวัด1/
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
(mm/s) 1/
2.65 (Vert)
2.89 (Vert)
<2.00
<2.00
2.03 (Vert)
<1.00
<1.00
3.57 (Vert)
1.17 (Long)
<1.00
<1.00
<1.00
2.05 (Vert)
<0.500
<0.500
0.524 (Vert)
0.714 (Vert)
<0.500
2.29 (Vert)
4.54 (Vert)
3.23 (Tran)
1.60 (Tran)
0.449 (Tran)
1.25 (Vert)
<0.400
<0.400

ความถี่
(Hz)
5.5
>100
N/A
N/A
>100
N/A
N/A
>100
28
N/A
N/A
N/A
>100
N/A
N/A
3.6
>100
N/A
6.0
<1.0
37
4.8
11
7.3
N/A
N/A

คามาตรฐาน2/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
5
20
5
5
20
5
5
20
9.5
5
5
5
20
5
5
5
20
5
5
5
11.75
5
5.25
5
5
5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับคา
มาตรฐาน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

N/A = Not Available (ไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-7 (ตอ-2)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 10

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 11

สัปดาหที่ 12

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
8-9 มิ.ย. 59
9-10 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
11-12 มิ.ย. 59
12-13 มิ.ย. 59
13-14 มิ.ย. 59
14-15 มิ.ย. 59
15-16 มิ.ย. 59
16-17 มิ.ย. 59
17-18 มิ.ย. 59
18-19 มิ.ย. 59
19-20 มิ.ย. 59
20-21 มิ.ย. 59
21-22 มิ.ย. 59
22-23 มิ.ย. 59
23-24 มิ.ย. 59
24-25 มิ.ย. 59
25-26 มิ.ย. 59
26-27 มิ.ย. 59
27-28 มิ.ย. 59
28-29 มิ.ย. 59

เวลา
9:53:46
10:11:05
14:17:45
14:53:43
8:52:36
8:51:23
11:49:36
12:19:51
7:07:41
15:21:49
12:46:22
16:22:19
11:10:57
10:09:44
9:13:52

ผลการตรวจวัด1/
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
(mm/s) 1/
<0.400
3.64 (Tran)
2.73 (Vert)
<0.400
<0.400
0.476 (Long)
<0.400
<0.400
<0.400
3.17 (Tran)
0.429 (Long)
0.810 (Vert)
1.35 (Vert)
2.10 (Vert)
2.29 (Long)
3.78 (Long)
1.75 (Long)
3.78 (Vert)
4.71 (Long)
2.37 (Vert)
4.83 (Vert)

ความถี่
(Hz)
N/A
26
20
N/A
N/A
3.4
N/A
N/A
N/A
8.7
6
18
51
16
5.3
24
12
>100
37
>100
73

คามาตรฐาน2/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
5
9
7.5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
15.1
6.5
5
8.5
5.5
20
11.75
20
17.3

ผลการตรวจวัด
เทียบกับคา
มาตรฐาน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

N/A = Not Available (ไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-7 (ตอ-3)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 13

สัปดาหที่ 14

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 15

สัปดาหที่ 16

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
29-30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59
1-2 ก.ค. 59
2-3 ก.ค. 59
3-4 ก.ค. 59
4-5 ก.ค. 59
5-6 ก.ค. 59
6-7 ก.ค. 59
7-8 ก.ค. 59
8-9 ก.ค. 59
9-10 ก.ค. 59
10-11 ก.ค. 59
11-12 ก.ค. 59
12-13 ก.ค. 59
13-14 ก.ค. 59
14-15 ก.ค. 59
15-16 ก.ค. 59
16-17 ก.ค. 59
17-18 ก.ค. 59
18-19 ก.ค. 59
19-20 ก.ค. 59
20-21 ก.ค. 59
21-22 ก.ค. 59
22-23 ก.ค. 59
23-24 ก.ค. 59
24-25 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
26-27 ก.ค. 59

เวลา
14:01:23
14:49:40
15:26:48
17:36:33
08:23:11
13:42:01
13:26:32
10:05:55
17:11:24
10:46:59
12:40:33
09:57:12
14:48:24
08:14:45
08:01:32
10:56:00
18:27:37
08:33:24
10:00:52
16:39:26
13:52:56
13:33:03
13:08:50
11:06:26
11:03:56
12:24:15

ผลการตรวจวัด1/
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
(mm/s) 1/
3.38 (Vert)
<0.700
1.21 (Vert)
1.51 (Vert)
1.40 (Tran)
1.52 (Long)
2.49 (Long)
3.24 (Long)
2.68 (Vert)
<0.700
1.29 (Long)
0.714 (Vert)
0.810 (Long)
3.02 (Vert)
2.94 (Vert)
2.41 (Long)
2.97 (Vert)
0.524 (Vert)
0.587 (Vert)
4.92 (Vert)
2.22 (Vert)
3.95 (Long)
4.13 (Vert)
3.00 (Long)
4.21 (Tran)
4.23 (Long)
3.81 (Tran)
4.91 (Tran)

ความถี่
(Hz)
64
N/A
5.7
>100
73
26
85
8.7
85
N/A
27
32
24
20
20
>100
64
51
13
85
64
17
11
15
>100
32
3.2
7.9

คามาตรฐาน2/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
16.4
5
5
20
17.3
9
18.5
5
18.5
5
9.25
10.5
8.5
7.5
7.5
20
16.4
15.1
5.75
18.5
16.4
6.75
5.25
6.25
20
10.5
5
5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับคา
มาตรฐาน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

N/A = Not Available (ไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-7 (ตอ-4)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 17

สัปดาหที่ 18
ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 19

สัปดาหที่ 20

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
27-28 ก.ค. 59
28-29 ก.ค. 59
29-30 ก.ค. 59
30-31 ก.ค. 59
31 ก.ค. – 1 ส.ค. 59
1-2 ส.ค. 59
2-3 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
4-5 ส.ค. 59
5-6 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
7-8 ส.ค. 59
8-9 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
10-11 ส.ค. 59
11-12 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
13-14 ส.ค. 59
14-15 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
16-17 ส.ค. 59
17-18 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
19-20 ส.ค. 59
20-21 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59
22-23 ส.ค. 59

เวลา
08:02:52
08:47:45
07:53:06
11:37:35
11:04:06
08:31:11
09:54:54
13:19:14
12:46:02
11:43:34
11:12:40
11:00:52
13:01:17
08:25:13
11:49:47
13:11:40
07:02:47
12:44:45
07:34:02
11:46:25
17:07:14
09:44:00
09:13:58
11:56:24
10:44:13
12:37:50
09:34:30

ผลการตรวจวัด1/
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
(mm/s) 1/
4.04 (Vert)
4.89 (Vert)
3.54 (Vert)
4.94 (Long)
4.55 (Vert)
4.78 (Vert)
4.97 (Vert)
3.04 (Vert)
4.68 (Vert)
3.37 (Vert)
4.97 (Vert)
1.35 (Vert)
3.67 (Vert)
4.34 (Tran)
3.05 (Long)
1.72 (Vert)
1.29 (Vert)
4.82 (Vert)
4.83 (Vert)
3.06 (Vert)
2.08 (Vert)
3.02 (Vert)
4.98 (Vert)
1.29 (Vert)
1.72 (Vert)
3.26 (Vert)
4.86 (Tran)

ความถี่
(Hz)
37
85
57
1.7
43
64
47
39
32
47
43
43
85
27
43
51
47
>100
30
57
47
39
73
51
47
27
64

คามาตรฐาน2/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
11.75
18.5
15.7
5
13.25
16.4
14.25
12.25
10.5
14.25
13.25
13.25
18.5
9.25
13.25
15.1
14.25
20
10
15.7
14.25
12.25
17.3
15.1
14.25
9.25
16.4

ผลการตรวจวัด
เทียบกับคา
มาตรฐาน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-7 (ตอ-5)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
ชวงการกอสราง

สัปดาหที่ 21

สัปดาหที่ 22
ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาหที่ 23

สัปดาหที่ 24
หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด
23-24 ส.ค. 59
24-25 ส.ค. 59
25-26 ส.ค. 59
26-27 ส.ค. 59
27-28 ส.ค. 59
28-29 ส.ค. 59
29-30 ส.ค. 59
30-31 ส.ค. 59
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 59
1-2 ก.ย. 59
2-3 ก.ย. 59
3-4 ก.ย. 59
4-5 ก.ย. 59
5-6 ก.ย. 59
6-7 ก.ย. 59
7-8 ก.ย. 59
8-9 ก.ย. 59
9-10 ก.ย. 59
10-11 ก.ย. 59
11-12 ก.ย. 59
12-13 ก.ย. 59
13-14 ก.ย. 59
14-15 ก.ย. 59
15-16 ก.ย. 59

เวลา
09:06:06
09:04:45
08:09:36
13:42:18
08:17:43
07:38:52
09:19:29
18:04:18
09:25:06
23:59:40
13:26:53
15:43:09
11:31:27
08:20:43
11:48:17
09:34:31
11:40:07
14:07:22
09:06:56
17:01:45
08:50:38
09:35:00
17:03:21
10:35:17

ผลการตรวจวัด1/
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
(mm/s) 1/
4.75 (Vert)
2.24 (Vert)
3.56 (Vert)
2.08 (Vert)
1.38 (Vert)
2.66 (Vert)
1.25 (Long)
3.73 (Vert)
2.66 (Vert)
1.74 (Vert)
2.09 (Vert)
4.62 (Vert)
3.85 (Vert)
2.33 (Vert)
2.80 (Tran)
4.48 (Vert)
2.85 (Vert)
3.01 (Vert)
4.87 (Vert)
4.59 (Long)
2.96 (Vert)
1.70 (Vert)
3.19 (Vert)
3.99 (Vert)

ความถี่
(Hz)
57
34
>100
>100
47
39
20
85
64
85
39
64
3.6
47
13
73
>100
39
73
1.9
>100
43
73
>100

คามาตรฐาน2/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
15.7
11
20
20
14.25
12.25
7.5
18.5
16.4
18.5
12.25
16.4
5
14.25
5.75
17.3
20
12.25
17.3
5
20
13.25
17.3
20

ผลการตรวจวัด
เทียบกับคา
มาตรฐาน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-7 (ตอ-6)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
แกนใดๆ
สถานีตรวจวัด

บริเวณพื้นที่โครงการ

หมายเหตุ :

1/
2/

คามาตรฐาน1/
(Peak particle
velocity;
inch/sec)

วัน เดือน ป

ความเร็วอนุภาค
(inch./sec.)

ความถี่
(Hz)

ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60

2.44 (Vert)
4.04 (Tran)
2.38 (Vert)
1.26 (Vert)
3.64 (Vert)
4.92 (Vert)

>100
>100
4.8
73
1.9
47

20
20
5
17.3
5
14.25

0.765 (Vert)
4.56 (Vert)
0.599 (Vert)

73
>100
64

17.3
20
16.4

ผลการ
ตรวจวัดเทียบ
คามาตรฐาน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะห (ภาคผนวกที่ 3)
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.3.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
4.3.4.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
จากการเก็ บ ตั ว อย า งเพื่ อ ตรวจวิ เคราะห คุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง ระหว า งเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560
จํ า นวน 2 สถานี จากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย บริ เ วณ พื้ น ที่ โ ครงการ และระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย บริ เ วณ บ า นพั ก คนงาน
โดยมี ดั ช นี ที่ ทํ าการตรวจวิเคราะห ได แ ก ความเป น กรด-ด าง (pH), ค า ความสกปรกในรู ป บี โอดี (Biochemical Oxygen
Demand), ปริ ม าณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ตะกอนหนั ก (Settleable Solids), ปริ ม าณสารทั้ ง หมด
ที่ ล ะลายได (Total Dissolved Solids), ไขมั น และน้ํ า มั น (Oil&Grease), ที เคเอ็ น (Total kjeldahl nitrogen) และซั ล ไฟด
(Sulfide) แสดงดังตารางที่ 4.3-8 และรูปที่ 4.3-26 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2548) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท
ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหทุกเดือนมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-8
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 )
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห

หนวย

ความเปนกรดและดาง (pH)
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
ซัลไฟด (Sulfide)

mg/l
mg/l
ml/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

หมายเหตุ :

ม.ค. 60
จุดที่ 1 จุดที่ 2
8.9
7.6
3.2
<2.0
9.5
<5.0
<0.1
<0.1
360
340
1.8
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0

เดือนที่เก็บตัวอยาง / ผลการตรวจวิเคราะห
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 1 จุดที่ 2
8.7
7.9
8.4
8.2
8.8
8.1
7.7
7.2
9.1
<2.0
2.8
17
3.3
<2.0
2.4
<2.0
13
<5.0
22
10
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
490
400
260
190
4,350 260
220
200
1.2
1.6
1.6
1.8
1.4
1.4
1.6
1.2
1.7
<1.0
1.7
4.5
3.2
<1.0
2.1
1.1
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0

มิ.ย. 60
จุดที่ 1 จุดที่ 2
8.7
7.1
<2.0
<2.0
6.0
<5.0
<0.1
<0.1
220
180
<1.0
<1.0
2.0
1.1
<1.0
<1.0

มาตรฐาน1/
5.0-9.0
20
30
0.5
5002/
20
35
1.0

1/

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2548) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
ปริมาณสารที่ละลายไดทั้งหมดตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร
จุดที่ 1 ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณพื้นที่โครงการ
จุดที่ 2 ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณบานพักคนงาน
2/

ชื่อผูเก็บตัวอยาง

:

ชื่อผูบันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายจี รวั ตร กลายสุ ข, นายสิ ริ ธร ทองธี รกุ ล, นายธี รเดช สบายวงศ , นายณั ฐวุ ฒิ นนทรั กษ , นายนั ฐพล จุ ยทรั พย , นายกฤษฎา งามวิ ลั ย, นายณั ฐพล นั นตา,
นายอัครวิทย บุญสง, นายอรรถพล อารียจิต, นายเวชพงศ สมงาม
นายศุภิวัช ศรกายสิทธิ์, นายโสพล ปอยแกว, นายปกปอง เสนาจันทร, นายคมสัน ธนันชัย, นายกฤษณพงศ บุญตือ, นายไกรสรณ นอยเวียง, นายณรงคศักดิ์ ศิริวรรณ
นางสาวปณิชา พรมชัย เลขทะเบียน ว-099-ค-2414
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560
แสดงดังตารางที่ 4.3-9 และรูปที่ 4.3-13 ถึงรูปที่ 4.3-19 พบวา ทุกดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐาน
กําหนด ทั้งนี้ คุณภาพน้ําทิ้งมีคาเปลี่ยนแปลงไมคงที่ ซึ่งทางโครงการมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแกไขอยูเสมอ
เพื่อลดคาความสกปรกของน้ําทิ้งใหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-9
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(เก็บตัวอยางระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
เดือน ป
ที่เก็บตัวอยาง
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59

หมายเหตุ :

1/
2/

จุดที่เก็บตัวอยา

บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
คามาตรฐาน1/

pH
8.4
8.2
8.1
7.4
7.6
7.4
7.6
7.0
7.8
7.5
7.6
7.6
7.6
7.5
7.8
8.2
5.0-9.0

BOD
(mg/l)
12
16
7.7
3.5
<2.0
<2.0
<2.0
<2.0
<2.0
<2.0
<2.0
2.7
<2.0
2.0
<2.0
10
20

TSS
(mg/l)
<5.0
<5.0
<5.0
29
8.1
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
5.4
30

ผลการวิเคราะห
Settleable Solide
TDS
(ml/l)
(mg/l)
0.2
1,150
<0.1
440
<0.1
810
<0.1
370
<0.1
350
<0.1
320
<0.1
220
<0.1
200
<0.1
160
<0.1
170
<0.1
150
<0.1
150
<0.1
180
<0.1
190
<0.1
310
<0.1
340
0.5
5002/

Oil and Grease
(mg/l)
2.8
0.8
2.1
8.6
1.2
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
1.6
1.6
<1.0
1.2
1.4
20

TKN
(mg/l)
6.2
7.8
1.4
6.7
<1.0
<1.0
3.5
1.2
1.2
<1.0
<1.0
1.0
<1.0
1.4
3.4
6.2
35

Sulfide
(mg/l)
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
1.0

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2548) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
ปริมาณสารที่ละลายไดทั้งหมดตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 4.3-9 (ตอ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
(เก็บตัวอยางระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
เดือน ป
ที่เก็บตัวอยาง
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60

หมายเหตุ :

1/
2/

จุดที่เก็บตัวอยา

บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ
บริเวณบานพักคนงาน
คามาตรฐาน1/

pH
8.9
7.6
8.7
7.9
8.4
8.2
8.8
8.1
7.7
7.2
8.7
7.1
5.0-9.0

BOD
(mg/l)
3.2
<2.0
9.1
<2.0
2.8
17
3.3
<2.0
2.4
<2.0
<2.0
<2.0
20

TSS
(mg/l)
9.5
<5.0
13
<5.0
22
10
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
6.0
<5.0
30

ผลการวิเคราะห
Settleable Solide
TDS
(ml/l)
(mg/l)
<0.1
360
<0.1
340
<0.1
490
<0.1
400
<0.1
260
<0.1
190
<0.1
4,350
<0.1
260
<0.1
220
<0.1
200
<0.1
220
<0.1
180
0.5
5002/

Oil and Grease
(mg/l)
1.8
<1.0
1.2
1.6
1.6
1.8
1.4
1.4
1.6
1.2
<1.0
<1.0
20

TKN
(mg/l)
<1.0
<1.0
1.7
<1.0
1.7
4.5
3.2
<1.0
2.1
1.1
2.0
1.1
35

Sulfide
(mg/l)
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
1.0

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2548) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
ปริมาณสารที่ละลายไดทั้งหมดตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ความเปนกรด-ดาง (pH)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณบานพักคนงาน

Std.pH = 5.0-9.0

รูปที่ 4.3-13 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความเปนกรด-ดาง (pH)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
25
20

mg/l

15
10
5
0
พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณบานพักคนงาน

Std.BOD = 20 mg/l

รูปที่ 4.3-14 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-78

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
35
30

mg/l

25
20
15
10
5
0
พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณบานพักคนงาน

Std.TSS = 30 mg/l

รูปที่ 4.3-15 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560

ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
0.6
0.5

ml/l

0.4
0.3
0.2
0.1

บริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณบานพักคนงาน

มิ.ย. 60

พ.ค. 60

เม.ย. 60

มี.ค. 60

ก.พ. 60

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

พ.ย. 59

ต.ค. 59

ก.ย. 59

ส.ค. 59

ก.ค. 59

มิ.ย. 59

พ.ค. 59

0.0

Std.SS = 0.5 ml/l

รูปที่ 4.3-16 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)
25
20

mg/l

15
10
5
0
พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณบานพักคนงาน

Std.Oil & Grease = 20 mg/l

รูปที่ 4.3-17 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณไขมันและน้ํามัน (Oil&Grease)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560

ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
40
35
30
mg/l

25
20
15
10
5
0
พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณบานพักคนงาน

Std.TKN = 35 mg/l

รูปที่ 4.3-18 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ซัลไฟต (Sulfide)
2.8
2.4

mg/l

2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

บริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณบานพักคนงาน

Std.Sulfide = 1.0 mg/l

รูปที่ 4.3-19 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณซัลไฟด (Sulfide)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ าศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-81

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนเมษายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-20 รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP, PM10, NO2, SO2, CO ) บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-82

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนเมษายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-21 รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (THC) บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-83

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนเมษายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-22 รูปแสดงการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-84

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนเมษายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-23 รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP, PM10) บริเวณโรงเรียนดลวิทยา
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-85

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนเมษายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-24 รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-86

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนเมษายน 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2560

รูปแสดงการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-25 รูปแสดงการตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-87

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนมกราคม 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนกุมภาพันธ 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนมีนาคม 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนเมษายน 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนพฤษภาคม 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนมิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-26 รูปแสดงการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําทิ้งบริเวณพืน้ ที่โครงการ
ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนมกราคม 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนกุมภาพันธ 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนมีนาคม 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนเมษายน 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนพฤษภาคม 2560

รูปแสดงการเก็บตัวอยางในเดือนมิถุนายน 2560

รูปที่ 4.3-27 รูปแสดงการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณบานพักคนงาน
ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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4.3.5 ผลการวิเคราะหแบบสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหแบบสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามโครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา)
The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง) กําหนดพื้นที่เปาหมายในรัศมี 100 เมตร และไดลงพื้นที่เก็บขอมูลผูพักอาศัย
ในพื้ น ที่ ดั ง กล า วตั้ ง แต เดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2560 จํ า นวนตั ว อย า ง 50 กลุ ม ครั ว เรื อ น (แสดงดั ง รู ป ที่ 4.3-28)
มีรายละเอียดดังนี้
 เดือนมกราคม 2560
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสังคม - เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 46.00 และเพศหญิงรอยละ
54.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุนอยกวา 20 ปมีอัตราโดยเฉลี่ยรอยละ 0.00, อายุระหวาง 20 - 30 ป มีอัตราโดยเฉลี่ย
รอ ยละ 38.00, อายุ ระหวาง 31 – 45 ป มี อั ต ราโดยเฉลี่ ย รอ ยละ 34.00, อายุ ระหวา ง 46 - 60 ป รอ ยละ 14.00 และอายุ
ระหวาง 61 ปรอยละ 14.00 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีวัยวุฒิที่ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการเปนที่
นาเชื่อถือได
 ในดานสถานภาพผูตอบแบบสอบถามรอยละ 48.00 โสด, รอยละ 46.00 สมรสแลว และรอยละ 6.00 เปนหมาย
 ในดานระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบวาในพื้น ที่ศึกษากลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษารอ ยละ 4.00, ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ร อ ยละ 6.00, ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายร อ ยละ 14.00, ระดั บ
อนุปริญญารอยละ 18.00, ระดับปริญญาตรีรอยละ 56.00 และระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 2.00 ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 98.00 และนับถือศาสนาคริสตรอยละ 2.00
 ในดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนคนที่นี่แตกําเนิดรอยละ 34.00 และยายมา
จากที่ อื่ น ร อ ยละ 66.00 โดยย า ยมาจากภาคเหนื อ ร อ ยละ 18.18 ย า ยมาจากภาคอี ส านร อ ยละ 18.18 ย า ยมาจากภาค
ตะวันออกรอยละ 33.33, ยายมาจากภาคตะวันตกรอยละ 9.09, ยายมาจากภาคกลางรอยละ 15.15 และยายมาจากภาคใต
รอยละ 6.06 ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยเปนของตนเองคิดเปนรอยละ 18.00 และเชาผูอื่นรอยละ 82.00
 อาชีพหลักรอยละ 8.00 เปนแมบาน / พอบาน / วางงาน / เกษียณอายุ, รอยละ 6.00 ประกอบอาชีพรับ
ราชการ, รอยละ 30.00 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษั ท, รอยละ 28.00 ประกอบอาชีพ คาขายธุรกิจสวนตัว, รอยละ 6.00
ประกอบอาชีพรับจาง, รอยละ 20.00 ประกอบอาชีพพยาบาล และรอยละ 2.00 เปนนักเรียนนักศึกษา
 ในสวนของรายไดหลักของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 2.00 มีรายไดนอยกวา 10,000, รอยละ 86.00
มีรายไดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท, รอยละ 6.00 มีรายไดอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท, รอยละ 2.00 มีรายได
อยูในชวง 30,001 – 40,000 บาท และรอยละ 4.00 มีรายไดอยูในชวงมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
สวนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ในชวง 1 ปทีผานมาผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัย มีอาการเจ็บปวย หรือโรคประจําตัว
ที่ตองเขารับการรักษามีสัดสวนที่เคยคิดเปนรอยละ 38.00 และไมเคยคิดเปนรอยละ 62.00 โดยโรคที่เขารับการรักษานั้น
ประกอบไปดวยโรคตางๆในอัตราสวนดังตอไปนี้ โรคระบบหายใจ คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.63, โรคเบาหวานคิดเปนรอยละ
26.32 และเปนมากกวา 1 โรคคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.05

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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ในสวนสาเหตุของการเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นจากอาหารเปนพิษ โรคประจําตัว และรางกายออนแอ เปนตน ในขั้นตอน
การเข ารับการรักษานั้ นผู ตอบแบบสอบถาม รอยละ 28.00 รับการรักษาที่ โรงพยาบาล และรอยละ 72.00 ซื้ อยามาทานเอง
ปลอยใหหายเอง สวนของสวัสดิการทางสุขภาพที่มีนั้นมีสิทธิตางๆดังนี้ สิทธิบัตรทองรอยละ 16.00, สิทธิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ/พนั กงานของรัฐรอยละ 10.00, สิ ทธิประกั นสั งคมรอยละ 32.00, สิ ทธิสวัสดิ การและประกั นสุขภาพอื่ นๆ อาทิ เช น
ประกันสุขภาพแบบหมูของ AIA รอยละ 38.00, ความถี่ในการเขารับการรักษาของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พัก
อาศัยโดยเฉลี่ยสามารถกระจายไดดังนี้ นอยกวา 3 เดือน / ครั้ง คิดเปน 100%
คารักษาพยาบาลของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยแตละครั้งประมาณไดในสัดสวน
ตอไปนี้ ใชสวัสดิการทางสุขภาพ รอยละ 98.00 และคารักษาพยาบาล 100 – 500 บาท/ครั้ง รอยละ 2.00
สวนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชน
สภาพของสิ่งแวดลอมกอนมีการกอสรางโครงการสามารถวิเคราะหไดดังนี้
 แหล ง น้ํ า ของชุ ม ชนที่ พั ก อาศั ย มาจากการประปานครหลวงคิ ด เป น สั ด ส ว น 100% โดยผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญคิดเปน 100%เห็นวาน้ําประปามีอยูอยางเพียงพอ ในสวนของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยนั้นผูตอบ
แบบสอบถาม 100% จะตั้งพักเอาไว หรือนําไปทิ้งยังถังรองรับ ในดานของการไดรับปญหาจากการใชบริการของไฟฟา เชน
ไฟตก ไฟดับ นั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100% ไมไดรับปญหาใดๆ
 ในสวนของปญหาเรื่องเสียงดังรบกวนนั้น ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 36.00 ประสบปญหาเรื่องเสียง
โดยเห็นวามีแหลงกําเนิดจากการกอสรางและรถวิ่งไปมาโดยชวงเวลาที่ประสบปญหาคือ ชวงเชา คิดเปนรอยละ 100% ใน
ประเด็นปญหาเรื่องการกออาชญากรรม เชน ปลน ลักขโมยนั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 88.00 เห็นวาไมมีปญหาดังกลาว
สวนอีกรอยละ 12.00 นั้นเห็นวามีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น แตนานๆครั้ง
สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ
ในหั ว ข อ ที่ ว า ท า นทราบหรื อ ไม ว า จะมี ก ารก อ สร า งโครงการโรงแรมและอาคารอยู อ าศั ย รวม(ให เช า )
The Bangkok Residences นั้นผูตอบแบบสอบถาม 100% ทราบวาจะมีโครงการดังกลาว สวนคําถามที่วา “ทานคิดวาการ
กอสราง อาคารโครงการและกอใหเกิดผลกระทบตอทานในดานใดบางนั้น”ใหเหตุผลตางๆในดานผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในชวงการกอสรางดังตอไปนี้
 ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 6.00 ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 24.00, นอยคิดเปนรอยละ 54.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 16.00
 ฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการก อ สร า งระดั บ ผลกระทบที่ กั ง วลว า จะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป น ร อ ยละ 40.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 26.00 นอยคิดเปนรอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 6.00
 เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคมระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ
42.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 28.00, นอยคิดเปนรอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 2.00
 แรงสั่นสะเทือนจากการทํารากฐานและกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิด
เปนรอยละ 36.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 30.00, นอยคิดเปนรอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 6.00
 น้ําเสียจากกิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมของคนงานระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 4.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 10.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 84.00
 แรงดันน้ําประปาลดลงระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปน
รอยละ 26.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 68.00
 ไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาในชุมชนไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ
2.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 10.00, นอยคิดเปนรอยละ 34.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 54.00
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00 ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 2.00, นอยคิดเปนรอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 78.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียงระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปน
รอยละ 10.00, นอยคิดเปนรอยละ 56.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 34.00
 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุกอสราง และคนงานระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิด
เป น ร อ ยละ 4.00, ปานกลางคิ ด เป น ร อ ยละ 12.00, น อ ยคิ ด เป น ร อ ยละ 52.00 และไม มี ผ ลกระทบคิ ด เป น รอ ยละ 32.00
การจราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุรถบรรทุกวัสดุกอสรางระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00, ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 16.00, นอยคิดเปนรอยละ 50.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 32.00
 กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ เชน โรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล
เปนตน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 24.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 34.00, นอยคิดเปนรอยละ
26.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 16.00
 โรคระบาดที่เกิดขึ้ น จากคนงานกอสรางระดับผลกระทบที่ กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปน รอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 42.00 นอยคิดเปนรอยละ 12.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพ ยสินของชุม ชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญ หาการตกหลนของวัสดุ
กอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 8.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 18.00, นอยคิดเปนรอยละ
20.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 54.00 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญหา
คนงานกอสรางลักขโมยของ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00,
นอยคิดเปนรอยละ 10.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 84.00
 ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมชวงกอสรางระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 54.00
ในหัวขอที่วา “ทานคิดวาเมื่อมีการกอสรางแลวเสร็จ และมีผูเขาพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นดังตอไปนี้
 ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ
2.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00, นอยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 54.00
 ความรอนจากเครื่องปรับอากาศระบายสูพื้นที่ใกลเคียงระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 4.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 12.00, นอยคิดเปนรอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 56.00
 เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 8.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ14.00, นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 62.00
 น้ํ า เสี ย จากกิ จ กรรมของผู พั ก อาศั ย ระบายออกสู พื้ น ที่ ภ ายนอกระดั บ ผลกระทบที่ กั ง วลวา จะเกิ ด ขึ้ น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ 22.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 70.00
 โครงการแยงใชน้ําประปาของชุมชนอาจทําใหแรงดันนําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00, นอยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 56.00
 โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00, นอยคิดเปนรอยละ 48.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 48.00
 กลิ่นเหม็นและน้ําเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 32.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 62.00

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-92

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 การระบายน้ําและน้ําทวมขังพื้นที่โดยรอบระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ
38.00 นอยคิดเปนรอยละ 52.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 10.00
 การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้นระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 12.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 54.00, นอยคิดเปนรอยละ 26.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 8.00
 อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ2.00, ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 4.00, นอยคิดเปนรอยละ 46.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 48.00
 ความปลอดภั ย ในชีวิต และทรัพ ยสิน จากผู พั ก อาศัย ระดั บ ผลกระทบที่ กั งวลวาจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป น
รอยละ 4.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00, นอยคิดเปนรอยละ 20.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 68.00
 การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 4.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 18.00, นอยคิดเปนรอยละ 22.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 56.00
 อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทานระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 4.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 14.00, นอยคิดเปนรอยละ 24.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 58.00
 เงาจากอาคารโครงการมีป ระโยชนชวยทําใหอาคารของทานรม เย็น ขึ้น ระดับผลกระทบที่ กังวลวาจะ
เกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00, นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 80.00
 เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดดระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมาก
คิดเปนรอยละ 8.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00, นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 76.00
 การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้นระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 2.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00, นอยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 60.00
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะตอมาตรการเบื้องตนของโครงการ
 มีมาตรการจัดระเบียบรถบรรทุกควบคุมเสียง
 มีมาตรการกําหนดเวลาทํางานไมเกิน 19.00 น.
 มีมาตรการรักษาความสะอาดปองกันฝุนละออง
 เดือนกุมภาพันธ 2560
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสังคม – เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 48.00 และเพศหญิงรอยละ
52.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุนอยกวา 20 ปมีอัตราโดยเฉลี่ยรอยละ 0.00, อายุระหวาง 20 - 30 ป มีอัตราโดยเฉลี่ย
รอ ยละ 42.00, อายุ ระหวาง 31 – 45 ป มี อั ต ราโดยเฉลี่ ย รอ ยละ 36.00, อายุ ระหวา ง 46 - 60 ป รอ ยละ 16.00 และอายุ
ระหวาง 61 ปรอยละ 6.00 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีวัยวุฒิที่ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการเปนที่
นาเชื่อถือได
 ในดานสถานภาพผูตอบแบบสอบถามรอยละ 52.00 โสด, รอยละ 44.00 สมรสแลว, รอยละ 4.00 เปนหมาย
และรอยละ 0.00 หยาราง
 ในดานระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบวาในพื้นที่ศึกษากลุมตัวอยางจบการศึกษาต่ํากวา
ระดับประถมศึกษารอยละ 0.00, ระดับประถมศึกษารอยละ 4.00, ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 4.00, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรอยละ 12.00, ระดับอนุปริญญารอยละ 18.00, ระดับปริญญาตรีรอยละ 58.00 และระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ
4.00 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธรอยละ 100.00
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 ในดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนคนที่นี่แตกําเนิดรอยละ 20.00 และยายมา
จากที่ อื่ น ร อ ยละ 80.00 โดยย า ยมาจากภาคเหนื อ รอ ยละ 12.50, ย า ยมาจากภาคอี ส านรอ ยละ 17.50, ย า ยมาจากภาค
ตะวันออกรอยละ 35.00, ยายมาจากภาคตะวันตกรอยละ 7.50, ยายมาจากภาคกลางรอยละ 10.00 และยายมาจากภาคใต
รอยละ 10.00 ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยเปนของตนเองคิดเปนรอยละ 14.00 และเชาผูอื่นรอยละ 86.00
 อาชีพหลักรอยละ 6.00 เปนแมบาน / พอบาน / วางงาน / เกษียณอายุ, รอยละ 4.00 ประกอบอาชีพรับ
ราชการ, รอยละ 42.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท, รอยละ 26.00 ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว, รอยละ 4.00
ประกอบอาชีพรับจาง,รอยละ 16.00 ประกอบอาชีพพยาบาล และรอยละ 2.00 เปนนักเรียน นักศึกษา
 ในสวนของรายไดหลักของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 0.00 มีรายไดนอยกวา 10,000, รอยละ 24.00
มีรายไดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท, รอยละ 54.00 มีรายไดอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท, รอยละ 10.00 มีรายได
อยูในชวง 30,001 – 40,000 บาท, รอยละ 4.00 มีรายไดอยูในชวง 40,001 – 50,000 บาท และ รอยละ 8.00 มีรายไดอยู
ในชวงมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
สวนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ในชวง 1 ปทีผานมาผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัย มีอาการเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวที่
ตองเขารับการรักษามีสัดสวนที่เคยคิดเปนรอยละ 34.00 และไมเคยคิดเปนรอยละ 66.00 โดยโรคที่เขารับการรักษานั้นประกอบไป
ด วยโรคต างๆในอั ตราส วนดั งต อไปนี้ โรคระบบหายใจ คิ ดเป นสั ดส วนร อยละ 64.71, โรคเบาหวาน คิ ดเป น ร อยละ 23.53
โรคทางเดินอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.88 และเปนมากกวา 1 โรค คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.88
ในส วนสาเหตุ ของการเจ็ บป วยนั้ นเกิ ดขึ้ นจาก อาหารเป นพิ ษ โรคประจํ าตั ว และร างกายอ อนแอ เป นต น
ในขั้นตอนการเขารับการรักษานั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 20.00 รับการรักษาที่โรงพยาบาล, รอยละ 78.00 ซื้อยามาทานเอง
ปลอยให หายเอง และ รอยละ 2.00 รับการรักษาที่คลินิกสวนของสวัสดิการทางสุขภาพที่มีนั้นมีสิทธิตางๆดังนี้ สิทธิบัตรทอง
รอยละ 8.00, สิทธิการรักษาพยาบาลขาราชการ/พนักงานของรัฐ รอยละ 8.00, สิทธิประกันสังคม รอยละ 46.00 สิทธิสวัสดิการ และ
ประกันสุขภาพอื่นๆ อาทิเชน ประกันสุขภาพแบบหมูของ AIA รอยละ 38.00
ความถี่ในการเขารับการรักษาของผูตอบแบบสอบถามหรือบุคคลในบานที่พักอาศัยโดยเฉลี่ยสามารถกระจายได
ดั งนี้ น อยกว า 3 เดื อน / ครั้ ง คิ ดเป น ร อยละ 98.00, 9-12 ครั้ งต อเดื อน คิ ดเป น ร อยละ 2.00, ค ารั กษาพยาบาลของผู ตอบ
แบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยแตละครั้งประมาณไดในสัดสวนตอไปนี้ ใชสวัสดิการทางสุขภาพรอยละ 100.00
สวนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชน
สภาพของสิ่งแวดลอมกอนมีการกอสรางโครงการสามารถวิเคราะหไดดังนี้
 แหลงน้ําของชุมชนที่พักอาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเปนสัดสวน 100% โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คิดเปน 100% เห็นวาน้ําประปามีอยูอยางเพียงพอ ในสวนของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยนั้นผูตอบแบบสอบถาม
100% จะตั้งพักเอาไว หรือนําไปทิ้งยังถังรองรับ ในดานของการไดรับปญหาจากการใชบริการของไฟฟา เชน ไฟตก ไฟดับ
นั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100% ไมไดรับปญหาใดๆ
 ในสวนของปญหาเรื่องเสียงดังรบกวนนั้น ผูตอบแบบสอบถาม 100% ประสบปญหาเรื่องเสียงโดยเห็นวา
มีแหลงกําเนิดจากการกอสรางโดยชวงเวลาที่ประสบปญหาคือ ชวงเชา คิดเปนรอยละ 95.12 และชวงเย็นคิดเปนรอยละ 4.88
ในประเด็ น ปญ หาเรื่องการกออาชญากรรม เชน ปลน ลักขโมยนั้ น ผูต อบแบบสอบถามรอยละ 82.00 เห็น วาไม มีป ญ หา
ดังกลาว สวนอีกรอยละ 18.00 นั้นเห็นวามีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น แตนานๆครั้ง
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ
ในหัวขอที่วาทานทราบหรือไมวาจะมีการกอสรางโครงการโรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม(ใหเชา) The Bangkok
Residences นั้นผูตอบแบบสอบถาม 100% ทราบ วาจะมีโครงการดังกลาว สวนคําถามที่วา “ทานคิดวาการกอสรางอาคารโครงการ
และกอใหเกิดผลกระทบตอทานในดานใดบางนั้น” ใหเหตุผลตางๆในดานผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงการกอสรางดังตอไปนี้
 ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปนรอยละ 2.00 ปานกลางคิด
เปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 42.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 50.00
 ฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการก อ สร า งระดั บ ผลกระทบที่ กั ง วลว า จะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป น ร อ ยละ 24.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 46.00 นอยคิดเปนรอยละ 30.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 0.00
 เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคมระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ
14.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ 48.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 30.00
 แรงสั่นสะเทือนจากการทํารากฐาน และกิจกรรมของคนงานระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมาก
คิดเปนรอยละ 22.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 56.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 16.00
 น้ําเสียจากกิจกรรมการกอสราง และกิจกรรมของคนงานระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนั้นทั้งหมด
เห็นวาไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 98.00 ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 2.00
 แรงดั น น้ําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น นั้น ทั้งหมดเห็น วาไมมีผลกระทบคิดเปน
รอยละ 94.00 ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น นอยคิดเปนรอยละ 6.00
 ไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาในชุมชนไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นไมมีผลกระทบคิด
เปนรอยละ 74.00 และมีผลกระทบนอยคิดเปนรอยละ 26.00
 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยไมมีผลกระทบคิดเปน รอยละ 98.00 และมีผ ลกระทบนอยคิดเปน
รอยละ 2.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียงระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปน
รอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 20.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 78.00
 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุกอสราง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 การจราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุรถบรรทุกวัสดุกอสรางระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น นอยคิดเปน
รอยละ 38.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 62.00
 กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ เชน โรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล
เปน ตน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 6.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 24.00 นอยคิดเปน รอยละ
58.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 12.00
 โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 4.00 และ
ไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 96.00
 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพ ยสินของชุม ชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญ หาการตกหลนของวัสดุ
กอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 58.00 และไมมีผลกระทบคิด
เปนรอยละ 40.00
 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญหาคนงานกอสรางลักขโมย
ของ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 4.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 96.00
 ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมชวงกอสรางระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปนรอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 2.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 94.00
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ในหัวขอที่วา “ทานคิดวาเมื่อมีการกอสรางแลวเสร็จ และมีผูเขาพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นดังตอไปนี้
 ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปน
รอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 84.00
 ความรอนจากเครื่องปรับอากาศระบายสูพื้นที่ใกลเคียงระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ 10.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 78.00
 น้ําเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพื้นที่ภายนอก ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 86.00
 โครงการแยงใชน้ําประปาของชุมชนอาจทําใหแรงดันนําประปาลดลงระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 0.00 นอยคิดเปนรอยละ 38.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 62.00
 กลิ่นเหม็นและน้ําเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 0.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 86.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังพื้นที่โดยรอบระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ
8.00 นอยคิดเปนรอยละ 54.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 38.00
 การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้นระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 36.00 นอยคิดเปนรอยละ 54.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 8.00
 อุ บั ติ เหตุ จ ากการเกิ ด เพลิ งไหม ระดั บ ผลกระทบที่ กั งวลว า จะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ด เป น ร อ ยละ 2.00
นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพักอาศัยระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปน
รอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ 12.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 80.00
 การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 16.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 68.00
 อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทานระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 4.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 12.00 นอยคิดเปนรอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 66.00
 เงาจากอาคารโครงการมีป ระโยชนชวยทําใหอาคารของทานรม เย็น ขึ้น ระดับผลกระทบที่ กังวลวาจะ
เกิดขึ้นไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 100.00
 เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พั ก อาศัยของท านขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 16.00 นอยคิดเปนรอยละ 12.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 72.00
 การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปน
รอยละ 8.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 92.00
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะตอมาตรการเบื้องตนของโครงการ
 กําหนดเวลาทํางานไมเกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ปองกันฝุนละออง
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 เดือนมีนาคม 2560
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสังคม - เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 36.00 และเพศหญิงรอยละ
64.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุนอยกวา 20 ปมีอัตราโดยเฉลี่ยรอยละ 0.00, อายุระหวาง 20 - 30 ป มีอัตราโดยเฉลี่ย
รอ ยละ 40.00, อายุ ระหวาง 31 – 45 ป มี อั ต ราโดยเฉลี่ ย รอ ยละ 28.00, อายุ ระหวา ง 46 - 60 ป รอ ยละ 22.00 และอายุ
ระหวาง 61 ปรอยละ 10.00 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีวัยวุฒิที่ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการเปนที่
นาเชื่อถือได
 ในด า นสถานภาพผู ต อบแบบสอบถามร อ ยละ 44.00 โสด, ร อ ยละ 50.00 สมรสแล ว , ร อ ยละ 4.00
เปนหมาย และรอยละ 2.00 หยาราง
 ในดานระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบวาในพื้นที่ศึกษากลุมตัวอยางจบการศึกษาต่ํากวา
ระดับประถมศึกษารอยละ 0.00, ระดับประถมศึกษารอยละ 2.00, ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 12.00, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรอยละ 12.00, ระดับอนุปริญญารอยละ 18.00, ระดับปริญญาตรีรอยละ 50.00 และระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ
6.00 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธรอยละ 100.00
 ในดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนคนที่นี่แตกําเนิดรอยละ 24.00 และยายมา
จากที่ อื่ น ร อ ยละ 76.00 โดยย า ยมาจากภาคเหนื อ รอ ยละ 18.42, ย า ยมาจากภาคอี ส านรอ ยละ 18.42, ย า ยมาจากภาค
ตะวันออกรอยละ 23.68, ยายมาจากภาคตะวันตกรอยละ 7.89, ยายมาจากภาคกลางรอยละ 21.05 และยายมาจากภาคใต
รอยละ 10.53 ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยเปนของตนเองคิดเปนรอยละ 14.00 และเชาผูอื่นรอยละ 86.00
 อาชีพหลักรอยละ 14.00 เปนแมบาน / พอบาน / วางงาน / เกษียณอายุ, รอยละ 4.00 ประกอบอาชีพรับ
ราชการรอยละ 32.00 ประกอบอาชีพ พนั ก งานบริษั ท , รอยละ 20.00 ประกอบอาชีพ คาขาย ธุรกิจ สวนตั ว, รอยละ 6.00
ประกอบอาชีพรับจาง, รอยละ 22.00 ประกอบอาชีพพยาบาล และรอยละ 2.00 เปนนักเรียน นักศึกษา
 ในสวนของรายไดหลักของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 0.00 มีรายไดนอยกวา 10,000, รอยละ 16.00
มีรายไดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท, รอยละ 32.00 มีรายไดอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท, รอยละ 14.00 มีรายได
อยูในชวง 30,001 – 40,000 บาท, รอยละ 18.00 มีรายไดอยูในชวง 40,001 – 50,000 บาท และ รอยละ 20.00 มีรายไดอยู
ในชวง มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
สวนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ในชวง 1 ปทีผานมาผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัย มีอาการเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวที่
ตองเขารับการรักษามีสัดสวนที่เคยคิดเปนรอยละ 56.00 และไมเคยคิดเปนรอยละ 44.00 โดยโรคที่เขารับการรักษานั้นประกอบไป
ดวยโรคตางๆในอัตราสวนดังตอไปนี้ โรคระบบหายใจ คิดเปนสัดสวนรอยละ 54.55, โรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 18.18, โรค
ทางเดินอาหาร คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.09, เปนมากกวา 1 โรค คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.18
ในสวนสาเหตุของการเจ็บป วยนั้ นเกิ ดขึ้นจาก อาหารเป นพิ ษ โรคประจําตัว และรางกายออนแอ เป นต น
ในขั้นตอนการเขารับการรักษานั้นผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 12.00 รับการรักษาที่โรงพยาบาล, รอยละ 86.00 ซื้อยามาทานเอง
และรอยละ 2.00 รั บการรักษาที่ คลินิ ก ส วนของสวัสดิ การทางสุ ขภาพที่ มี นั้ นมี สิทธิต างๆ ดั งนี้ สิ ทธิ บั ตรทอง รอยละ 10.00,
สิทธิการรักษาพยาบาลข าราชการ/พนักงานของรัฐรอยละ 12.00, สิ ทธิประกันสังคมรอยละ 40.00, สิทธิสวัสดิการและประกัน
สุขภาพอื่นๆ อาทิเชน ประกันสุขภาพแบบหมูของ AIA รอยละ 38.00
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ความถี่ในการเขารับการรักษาของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยโดยเฉลี่ยสามารถกระจายได
ดังนี้ นอยกวา 3 เดือน / ครั้ง คิดเปนรอยละ 100%
คารักษาพยาบาลของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยแตละครั้งประมาณไดในสัดสวนตอไปนี้
ใชสวัสดิการทางสุขภาพ รอยละ 100.00
สวนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชน
สภาพของสิ่งแวดลอมกอนมีการกอสรางโครงการสามารถวิเคราะหไดดังนี้
 แหลงน้ําของชุมชนที่พักอาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเปนสัดสวน 100% โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คิดเปน 100% เห็นวาน้ําประปามีอยูอยางเพียงพอ ในสวนของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยนั้นผูตอบแบบสอบถาม
100% จะตั้งพักเอาไว หรือนําไปทิ้งยังถังรองรับ ในดานของการไดรับปญหาจากการใชบริการของไฟฟา เชน ไฟตก ไฟดับ
นั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100% ไมไดรับปญหาใดๆ
 ในสวนของปญหาเรื่องเสียงดังรบกวนนั้น ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 48.00 ประสบปญหาเรื่องเสียงโดย
เห็นวามีแหลงกําเนิดจากการกอสราง และรถวิ่งโดยชวงเวลาที่ประสบปญหาคือ ชวงเชา คิดเปนรอยละ 100% ในประเด็น
ปญหาเรื่องการกออาชญากรรม เชน ปลน ลักขโมยนั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 66.00 เห็นวาไมมีปญหาดังกลาว สวนอีก
รอยละ 34.00 นั้นเห็นวามีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น แตนานๆครั้ง
สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ
 ในหัวขอที่วาท านทราบหรือไมวาจะมีการกอสรางโครงการโรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ให เช า)
The Bangkok Residences นั้นผูตอบแบบสอบถาม 100% ทราบ วาจะมีโครงการดังกลาว สวนคําถามที่วา “ทานคิดวาการ
กอสราง อาคารโครงการและกอใหเกิดผลกระทบตอทานในดานใดบางนั้น”ใหเหตุผลตางๆในดานผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในชวงการกอสรางดังตอไปนี้
 ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปนรอยละ 4.00 ปานกลางคิด
เปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 48.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 42.00
 ฝุ น ละอองจากกิ จกรรมการก อ สรา ง ระดั บ ผลกระทบที่ กั ง วลวาจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป น รอ ยละ 36.00,
ปานกลางคิดเปนรอยละ 34.00 นอยคิดเปนรอยละ 30.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 0.00
 เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคม ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ
42.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 10.00 นอยคิดเปนรอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 20.00
 แรงสั่นสะเทือนจากการทํารากฐาน และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมาก
คิดเปนรอยละ 40.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 12.00, นอยคิดเปนรอยละ 30.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 18.00
 น้ําเสียจากกิจกรรมการกอสราง และกิจกรรมของคนงานระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนั้นทั้งหมด
เห็นวาไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 100%
 แรงดัน น้ําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่ กังวลวาจะเกิดขึ้น นั้น ทั้งหมดเห็น วาไมมีผลกระทบคิดเปน
รอยละ 98.00 ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 2.00
 ไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาในชุมชนไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นระดับผลกระทบที่
กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 60.00 ไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 8.00 และมีผลกระทบนอยคิดเปนรอยละ 32.00
 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 100%
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียงระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ
28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 72.00
จัดทําโดย
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 การจราจรที่ เกิด จากการกี ดขวางของวัสดุ กอสราง และคนงาน ระดั บ ผลกระทบที่ กังวลว าจะเกิดขึ้ น
นอยคิดเปนรอยละ 10.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 90.00
 การจราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุรถบรรทุกวัสดุกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิด
เปนรอยละ 2.00, นอยคิดเปนรอยละ 44.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 54.00
 กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ เชน โรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล
เปนตน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 8.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 36.00, นอยคิดเปนรอยละ
40.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 16.00
 โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 4.00 และ
ไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 96.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพ ยสินของชุม ชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญ หาการตกหลนของวัสดุ
กอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 4.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00, นอยคิดเปนรอยละ
54.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 38.00
 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญหาคนงานกอสรางลักขโมย
ของ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 2.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 98.00
 ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมชวงกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเปนรอยละ
2.00 นอยคิดเปนรอยละ 2.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 96.00
ในหัวขอที่วา “ทานคิดวาเมื่อมีการกอสรางแลวเสร็จ และมีผูเขาพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นดังตอไปนี้
 ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปน
รอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 10.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 88.00
 ความรอนจากเครื่องปรับอากาศระบายสูพื้นที่ใกลเคียงระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปน
รอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 80.00
 น้ําเสี ยจากกิ จกรรมของผู พั กอาศั ยระบายออกสูพื้ น ที่ ภ ายนอก ระดับ ผลกระทบที่ กั งวลวาจะเกิ ดขึ้ น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 2.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 96.00
 โครงการแยงใชน้ําประปาของชุม ชน อาจทําใหแ รงดัน นําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะ
เกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 96.00
 โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 62.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 32.00
 กลิ่นเหม็นและน้ําเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น นอยคิดเปน
รอยละ 2.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 98.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังพื้นที่โดยรอบ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 70.00
และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 30.00
 การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ
68.00 นอยคิดเปนรอยละ 26.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 6.00

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00 นอย
คิดเปนรอยละ 20.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 72.00
 ความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพ ยสินจากผูพัก อาศัย ระดั บผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเป น
รอยละ 2.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00, นอยคิดเปนรอยละ 8.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 4.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 18.00, นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 62.00
 อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 4.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 16.00, นอยคิดเปนรอยละ 12.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 68.00
 เงาจากอาคารโครงการมีป ระโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะ
เกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 2.00 ไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 98.00
 เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 2.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 20.00 นอยคิดเปนรอยละ 10.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 68.00
 การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิด
เปนรอยละ 22.00 นอยคิดเปนรอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 60.00
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะตอมาตรการเบื้องตนของโครงการ
 กําหนดเวลาทํางานไมเกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ปองกันฝุนละออง
 เดือนเมษายน 2560
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสังคม – เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 44.00 และเพศหญิงรอยละ
56.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุนอยกวา 20 ปมีอัตราโดยเฉลี่ยรอยละ 0.00, อายุระหวาง 20 - 30 ป มีอัตราโดยเฉลี่ย
รอ ยละ 26.00, อายุ ระหวาง 31 – 45 ป มี อั ต ราโดยเฉลี่ ย รอ ยละ 44.00, อายุ ระหวา ง 46 - 60 ป รอ ยละ 18.00 และอายุ
ระหวาง 61 ปรอยละ 12.00 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีวัยวุฒิที่ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการเปนที่
นาเชื่อถือได
 ในด า นสถานภาพผู ต อบแบบสอบถามร อ ยละ 38.00 โสด, ร อ ยละ 56.00 สมรสแล ว , ร อ ยละ 4.00
เปนหมาย และรอยละ 2.00 หยาราง
 ในดานระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบวาในพื้นที่ศึกษากลุมตัวอยางจบการศึกษาต่ํากวา
ระดับประถมศึกษารอยละ 0.00, ระดับประถมศึกษารอยละ 0.00, ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 12.00, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรอยละ 12.00, ระดับอนุปริญญารอยละ 20.00, ระดับปริญญาตรีรอยละ 52.00 และระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ
4.00 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100.00
 ในดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนคนที่นี่แตกําเนิดรอยละ 30.00 และยายมา
จากที่ อื่ น รอ ยละ 70.00 โดยย า ยมาจากภาคเหนื อ รอ ยละ 20.00, ย า ยมาจากภาคอี ส านรอ ยละ 22.86, ย า ยมาจากภาค
ตะวันออกรอยละ 22.86, ยายมาจากภาคตะวันตกรอยละ 5.71, ยายมาจากภาคกลางรอยละ 17.14 และยายมาจากภาคใต
รอยละ 11.43 ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยเปนของตนเองคิดเปนรอยละ 16.00 และเชาผูอื่นรอยละ 84.00

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 อาชีพหลักรอยละ 14.00 เปนแมบาน / พอบาน / วางงาน / เกษียณอายุ , รอยละ 2.00 ประกอบอาชีพ
รับราชการ, รอยละ 40.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท, รอยละ 24.00 ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว, รอยละ 2.00
ประกอบอาชีพรับจาง และรอยละ 18.00 ประกอบอาชีพพยาบาล
 ในสวนของรายไดห ลักของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 2.00 มีรายไดนอยกวา 10,000, รอยละ 4.00
มีรายไดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท, รอยละ 40.00 มีรายไดอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท, รอยละ 26.00 มีรายได
อยู ในช ว ง 30,001 – 40,000 บาท, รอ ยละ 4.00 มี ร ายได อ ยู ในช ว ง 40,001 – 50,000 บาท และ รอ ยละ 24.00 มี ร ายได
อยูในชวง มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
สวนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม
 ในช วง 1 ป ที ผ า นมาผู ต อบแบบสอบถาม หรือ บุ ค คลในบ า นที่ พั ก อาศั ย มี อ าการเจ็ บ ป ว ย หรือ โรค
ประจําตัวที่ตองเขารับการรักษามีสัดสวนที่เคยคิดเปนรอยละ 40.00 และไมเคยคิดเปนรอยละ 60.00 โดยโรคที่เขารับการ
รักษานั้นประกอบไปดวยโรคตางๆในอัตราสวนดังตอไปนี้ โรคระบบหายใจ คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.00, โรคเบาหวาน คิด
เปนรอยละ 25.00, เปนมากกวา 1 โรค คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.00
 ในสวนสาเหตุของการเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นจาก อาหารเปนพิษ โรคประจําตัว และรางกายออนแอ เปนตน
ในขั้นตอนการเขารับการรักษานั้นผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 12.00 รับการรักษาที่โรงพยาบาล , รอยละ 86.00 ซื้อยามา
ทานเอง และรอยละ 2.00 รับการรักษาที่คลีนิค สวนของสวัสดิการทางสุขภาพที่มีนั้นมีสิทธิตางๆ ดังนี้ สิทธิบัตรทอง รอยละ
10.00, สิทธิการรักษาพยาบาลขาราชการ/พนักงานของรัฐ รอยละ 8.00, สิทธิประกันสังคม รอยละ 44.00, สิทธิสวัสดิการและ
ประกันสุขภาพอื่นๆ อาทิเชน ประกันสุขภาพแบบหมูของ AIA รอยละ 38.00,
 ความถี่ในการเขารับการรักษาของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยโดยเฉลี่ยสามารถ
กระจายไดดังนี้ นอยกวา 3 เดือน / ครั้ง คิดเปนรอยละ 100%,
 คารักษาพยาบาลของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยแตละครั้งประมาณไดในสัดสวน
ตอไปนี้ ใชสวัสดิการทางสุขภาพ รอยละ 96.00, คารักษา 100 – 500 บาท/ครั้ง รอยละ 4.00
สวนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชน
สภาพของสิ่งแวดลอมกอนมีการกอสรางโครงการสามารถวิเคราะหไดดังนี้
 แหลงน้ําของชุมชนที่พักอาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเปนสัดสวน 100% โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญคิดเปน 100% เห็นวาน้ําประปามีอยูอยางเพียงพอ, ในสวนของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยนั้นผูตอบแบบสอบถาม
100% จะตั้งพักเอาไว หรือนําไปทิ้งยังถังรองรับ, ในดานของการไดรับปญหาจากการใชบริการของไฟฟา เชน ไฟตก ไฟดับ
นั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 78.00 ไมไดรับปญหาใดๆ และผูตอบแบบสอบถามรอยละ 22.00 ไดรับปญหา
 ในสวนของปญหาเรื่องเสียงดังรบกวนนั้น ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 54.00 ประสบปญหาเรื่องเสียงโดย
เห็นวามีแหลงกําเนิดจากการกอสราง และรถวิ่งโดยชวงเวลาที่ประสบปญหาคือ ชวงเชา คิดเปนรอยละ 91.30 และชวงเย็น
คิดเปนรอยละ 8.70 ในประเด็นปญ หาเรื่องการกออาชญากรรม เชน ปลน ลักขโมยนั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60.00
เห็นวาไมมีปญหาดังกลาว สวนอีกรอยละ 40.00 นั้นเห็นวามีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น แตนานๆครั้ง
สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ
 ในหัวขอที่วาท านทราบหรือไมวาจะมีการกอสรางโครงการโรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเช า)
The Bangkok Residences นั้นผูตอบแบบสอบถาม 100% ทราบ วาจะมีโครงการดังกลาว สวนคําถามที่วา “ทานคิดวาการ
กอสราง อาคารโครงการและกอใหเกิดผลกระทบตอทานในดานใดบางนั้น”ใหเหตุผลตางๆในดานผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในชวงการกอสรางดังตอไปนี้
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปนรอยละ 10.00 ปานกลางคิด
เปนรอยละ 0.00 นอยคิดเปนรอยละ 46.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 44.00
 ฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการก อ สรา ง ระดั บ ผลกระทบที่ กั งวลว าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป น รอ ยละ 40.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 38.00 นอยคิดเปนรอยละ 22.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 0.00
 เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคม ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ
30.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 26.00 นอยคิดเปนรอยละ 26.00 และไมมีผลกระทบคิดเปน รอยละ 18.00
 แรงสั่นสะเทือนจากการทํารากฐาน และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิด
เปนรอยละ 26.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 24.00 นอยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 14.00
 น้ํ า เสี ย จากกิ จ กรรมการก อ สราง และกิ จ กรรมของคนงาน ระดั บ ผลกระทบที่ กั งวลวาจะเกิ ด ขึ้ น มาก
คิดเปนรอยละ 0.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 4.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 94.00
 แรงดัน น้ําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น นั้ น ทั้ งหมดเห็น วาไมมีผลกระทบคิดเป น
รอยละ 94.00 ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น นอยคิดเปนรอยละ 6.00
 ไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาในชุมชนไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นระดับผลกระทบที่
กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00 ไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 38.00 และมีผลกระทบนอยคิดเปนรอยละ
58.00
 กลิ่ น เหม็ น รบกวนจากขยะมู ลฝอยไม มีผ ลกระทบคิดเป น รอยละ 98.00 และมี ผ ลกระทบน อยคิด เป น
รอยละ 2.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปน
รอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 30.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 64.00
 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุกอสราง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 24.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 76.00
 การจราจรที่เกิด จากอุบัติ เหตุ รถบรรทุ ก วัสดุ กอสราง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลวาจะเกิดขึ้น ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 4.00 นอยคิดเปนรอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 78.00
 กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ เชน โรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล
เปนตน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 16.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 30.00 นอยคิดเปนรอยละ
52.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 2.00
 โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ
100.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพ ยสินของชุม ชนที่อยูบริเวณโดยรอบกั บป ญ หาการตกหลนของวัสดุ
กอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปนรอยละ 4.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ
48.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 40.00
 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญหาคนงานกอสรางลักขโมย
ของ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 8.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 92.00
 ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมชวงกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 72.00

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ในหัวขอที่วา “ทานคิดวาเมื่อมีการกอสรางแลวเสร็จ และมีผูเขาพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นดังตอไปนี้
 ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเปน
รอยละ 4.00 นอยคิดเปนรอยละ 20.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 76.00
 ความรอนจากเครื่องปรับอากาศระบายสูพื้นที่ใกลเคียง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปน
รอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 72.00
 เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 64.00
 น้ําเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพื้นที่ภายนอก ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 20.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 80.00
 โครงการแยงใชน้ําประปาของชุม ชน อาจทําใหแ รงดัน นําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะ
เกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 64.00
 โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 10.00 นอยคิดเปนรอยละ 74.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 16.00
 กลิ่นเหม็นและน้ําเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิด
เปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 80.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังพื้นที่โดยรอบ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ
20.00 นอยคิดเปนรอยละ 62.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 18.00
 การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 60.00 นอยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 2.00
 อุบัติเหตุจากการเกิด เพลิงไหม ระดับผลกระทบที่ กังวลวาจะเกิดขึ้ น ปานกลางคิดเปน รอยละ 10.00
นอยคิดเปนรอยละ 26.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 64.00
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพักอาศัย ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอย
ละ 6.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00 นอยคิดเปนรอยละ 38.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 52.00
 การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 6.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 16.00 นอยคิดเปนรอยละ 40.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 38.00
 อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 8.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 20.00 นอยคิดเปนรอยละ 24.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 48.00
 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้น ไมมีผลกระทบคิดเปน รอยละ
100.00
 เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมาก
คิดเปนรอยละ 4.00 นอยคิดเปนรอยละ 18.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 32.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 46.00
 การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 4.00 นอยคิดเปนรอยละ 26.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 70.00
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะตอมาตรการเบื้องตนของโครงการ
 กําหนดเวลาทํางานไมเกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ปองกันฝุนละออง
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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 เดือนพฤษภาคม 2560
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสังคม – เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 46.00 และเพศหญิงรอยละ
54.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุนอยกวา 20 ปมีอัตราโดยเฉลี่ยรอยละ 0.00, อายุระหวาง 20 - 30 ป มีอัตราโดยเฉลี่ย
รอยละ 28.00, อายุระหวาง 31 – 45 ป มีอัตราโดยเฉลี่ยรอยละ 46.00, อายุ ระหวาง 46 - 60 ป รอยละ 14.00 และอายุ
ระหวาง 61 ปรอยละ 12.00 ซึ่งนับวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีวัยวุฒิที่ใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการเปนที่
นาเชื่อถือได
 ในดานสถานภาพผูตอบแบบสอบถามรอยละ 56.00 โสด, รอยละ 38.00 สมรสแลว, รอยละ 4.00 เปนหมาย
และรอยละ 2.00 หยาราง
 ในดานระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบวาในพื้นที่ศึกษากลุมตัวอยางจบการศึกษาต่ํากวา
ระดับประถมศึกษารอยละ 0.00, ระดับประถมศึกษารอยละ 2.00, ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 4.00, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรอยละ 12.00, ระดับอนุปริญญารอยละ 18.00, ระดับปริญญาตรีรอยละ 56.00 และระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ
8.00 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 94.00 และศาสนาคริสต รอยละ 6.00
 ในดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนคนที่นี่แตกําเนิดรอยละ 38.00 และยายมา
จากที่ อื่ น รอ ยละ 62.00, โดยย า ยมาจากภาคเหนื อ รอ ยละ 19.35, ย า ยมาจากภาคอี สานรอ ยละ 19.35, ย า ยมาจากภาค
ตะวันออกรอยละ 29.03, ยายมาจากภาคตะวันตกรอยละ 6.45, ยายมาจากภาคกลางรอยละ 9.68 และยายมาจากภาคใต
รอยละ 9.68 ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยเปนของตนเองคิดเปนรอยละ 18.00, เชาผูอื่นรอยละ 80.00 และเปนผูอาศัยรอยละ
2.00
 อาชีพหลักรอยละ 10.00 เปนแมบาน / พอบาน / วางงาน / เกษียณอายุ, รอยละ 40.00 ประกอบอาชีพ
พนั กงานบริษั ท, รอยละ 22.00 ประกอบอาชีพ คาขาย ธุรกิจสวนตัว, รอยละ 4.00 ประกอบอาชีพ รับจาง, รอยละ 22.00
ประกอบอาชีพพยาบาล และรอยละ 2.00 เปนนักเรียน นักศึกษา
 ในสวนของรายไดหลักของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 2.00 มีรายไดนอยกวา 10,000, รอยละ 24.00
มีรายไดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท, รอยละ 44.00 มีรายไดอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท, รอยละ 8.00 มีรายได
อยู ในช ว ง 30,001 – 40,000 บาท, ร อ ยละ 4.00 มี ร ายได อ ยู ในช ว ง 40,001 – 50,000 บาท และร อ ยละ 20.00 มี ร ายได
อยูในชวง มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
สวนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม
 ในช วง 1 ป ที ผ า นมาผู ต อบแบบสอบถาม หรือ บุ ค คลในบ า นที่ พั ก อาศั ย มี อ าการเจ็ บ ป ว ย หรือ โรค
ประจําตัวที่ตองเขารับการรักษามีสัดสวนที่เคยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมเคยคิดเปนรอยละ 64.00 โดยโรคที่เขารับการ
รักษานั้นประกอบไปดวยโรคตางๆในอัตราสวนดังตอไปนี้ โรคระบบหายใจ คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.56, โรคเบาหวาน คิด
เปนรอยละ 22.22, เปนมากกวา 1 โรค คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.22
 ในสวนสาเหตุของการเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นจาก อาหารเปนพิษ โรคประจําตัว และรางกายออนแอเปนตน
ในขั้นตอนการเขารับการรักษานั้นผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 62.00 รับการรักษาที่โรงพยาบาล, รอยละ 20.00 ซื้อยามาทาน
เอง และ รอยละ 18.00 รับการรักษาที่คลีนิค สวนของสวัสดิการทางสุขภาพที่มีนั้นมีสิทธิตางๆ ดังนี้ สิทธิบัตรทอง รอยละ
6.00, สิทธิการรักษาพยาบาลขาราชการ/พนักงานของรัฐ รอยละ 6.00, สิทธิประกันสังคม รอยละ 40.00, สิทธิสวัสดิการและ
ประกันสุขภาพอื่นๆ อาทิเชน ประกันสุขภาพแบบหมูของ AIA รอยละ 48.00
 ความถี่ในการเขารับการรักษาของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยโดยเฉลี่ยสามารถ
กระจายไดดังนี้ นอยกวา 3 เดือน / ครั้ง คิดเปนรอยละ 98.00, เขารับการรักษา 9 – 12 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 2.00

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 คารักษาพยาบาลของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยแตละครั้งประมาณไดในสัดสวน
ตอไปนี้ ใชสวัสดิการทางสุขภาพ รอยละ 96.00, คารักษา 500 – 1000 บาท/ครั้ง รอยละ 2.00, คารักษามากกวา 1000 บาท
ตอครั้ง รอยละ 2.00
สวนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชน
สภาพของสิ่งแวดลอมกอนมีการกอสรางโครงการสามารถวิเคราะหไดดังนี้
 แหลงน้ําของชุมชนที่พักอาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเปนสัดสวน 100% โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คิดเปน 100% เห็นวาน้ําประปามีอยูอยางเพียงพอ ในสวนของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยนั้นผูตอบแบบสอบถาม
100% จะตั้งพักเอาไว หรือนําไปทิ้งยังถังรองรับ ในดานของการไดรับปญหาจากการใชบริการของไฟฟา เชน ไฟตก ไฟดับ
นั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100%ไมไดรับปญหาใดๆ
 ในสวนของปญหาเรื่องเสียงดังรบกวนนั้น ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 30.00 ประสบปญหาเรื่องเสียงโดย
เห็นวามีแหลงกําเนิดจากการกอสราง โดยชวงเวลาที่ประสบปญหาคือ ชวงเชา คิดเปนรอยละ 33.33 ชวงเย็นคิดเปนรอยละ
4.44 และช ว งเช า เย็ น คิ ด เป น ร อ ยละ 62.22 ในประเด็ น ป ญ หาเรื่ อ งการก อ อาชญากรรม เช น ปล น ลั ก ขโมยนั้ น ผู ต อบ
แบบสอบถามรอยละ 86.00 เห็นวาไมมีปญหาดังกลาว สวนอีกรอยละ 14.00 นั้นเห็นวามีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น แตนานๆครั้ง
สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ
 ในหัวขอที่วาท านทราบหรือไมวาจะมีการกอสรางโครงการโรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ให เช า)
The Bangkok Residences นั้นผูตอบแบบสอบถาม 100% ทราบ วาจะมีโครงการดังกลาว สวนคําถามที่วา “ทานคิดวาการ
กอสราง อาคารโครงการและกอใหเกิดผลกระทบตอทานในดานใดบางนั้น”ใหเหตุผลตางๆในดานผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในชวงการกอสรางดังตอไปนี้
 ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปนรอยละ 4.00 ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 4.00 นอยคิดเปนรอยละ 26.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 66.00
 ฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการก อ สรา ง ระดั บ ผลกระทบที่ กั งวลว าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป น รอ ยละ 20.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 24.00 นอยคิดเปนรอยละ 56.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 0.00
 เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคม ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ
16.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 14.00 นอยคิดเปนรอยละ 38.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 32.00
 แรงสั่นสะเทือนจากการทํารากฐาน และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิด
เปนรอยละ 12.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 18.00 นอยคิดเปนรอยละ 52.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 18.00
 น้ําเสียจากกิจกรรมการกอสราง และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 0.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 0.00 นอยคิดเปนรอยละ 6.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 94.00
 แรงดัน น้ําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น นั้น ทั้งหมดเห็น วาไมมีผลกระทบคิดเป น
รอยละ 88.00 ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น นอยคิดเปนรอยละ 12.00
 ไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาในชุมชนไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นระดับผลกระทบที่
กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00 ไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 48.00 และมีผลกระทบนอยคิดเปนรอยละ
48.00
 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 96.00 และมีผลกระทบนอยคิดเปนรอย
ละ 4.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปน
รอยละ 0.00 นอยคิดเปนรอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 72.00
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุกอสราง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 12.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 88.00
 การจราจรที่ เกิด จากอุ บัติ เหตุ รถบรรทุ ก วัสดุ กอสราง ระดั บ ผลกระทบที่ กังวลวาจะเกิดขึ้น ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 20.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 78.00
 กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ เชน โรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล
เปนตน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 12.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 12.00 นอยคิดเปนรอยละ
58.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 18.00
 โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ
100.00
 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพ ยสินของชุม ชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญ หาการตกหลนของวัสดุ
กอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปนรอยละ 2.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ
62.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 28.00
 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญหาคนงานกอสรางลักขโมย
ของไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 100.00
 ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมชวงกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 0.00 นอยคิดเปนรอยละ 8.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 90.00
ในหัวขอที่วา “ทานคิดวาเมื่อมีการกอสรางแลวเสร็จ และมีผูเขาพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นดังตอไปนี้
 ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ
10.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 90.00
 ความรอนจากเครื่องปรับอากาศระบายสูพื้นที่ใกลเคียง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปน
รอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 86.00
 เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปน
รอยละ 12.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 88.00
 น้ําเสี ยจากกิ จกรรมของผู พั กอาศั ยระบายออกสูพื้ น ที่ ภ ายนอก ระดับ ผลกระทบที่ กั งวลว าจะเกิ ดขึ้ น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 84.00
 โครงการแยงใชน้ําประปาของชุมชน อาจทําใหแรงดันนําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิด
ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 ขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 22.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 76.00
 โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00 นอยคิดเปนรอยละ 72.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 24.00
 กลิ่นเหม็นและน้ําเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปน
รอยละ 6.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 94.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังพื้นที่โดยรอบ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ
6.00 นอยคิดเปนรอยละ 68.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 26.00
 การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 20.00 นอยคิดเปนรอยละ 74.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 4.00
 อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอย
คิดเปนรอยละ 12.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 86.00
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพักอาศัย ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอย
ละ 2.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00 นอยคิดเปนรอยละ 12.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 84.00
 การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 4.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 6.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 76.00
 อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 2.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 76.00
 เงาจากอาคารโครงการมี ป ระโยชน ช ว ยทํ า ให อ าคารของท า นร ม เย็ น ขึ้ น น อ ยคิ ด เป น ร อ ยละ 6.00
และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 94.00
 เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 8.00 ปานกลางคิดเปนรอยละ 8.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 84.00
 การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิด
เปนรอยละ 4.00 นอยคิดเปนรอยละ 6.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 90.00
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะตอมาตรการเบื้องตนของโครงการ
 อยากใหมีการรักษาความปลอดภัยของคนในชุมชน
 กําหนดเวลาทํางานไมเกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ปองกันฝุนละออง
 เดือนมิถุนายน 2560
สวนที่ 1 สภาพสังคม – เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ศึกษา
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 48.00 และเพศหญิงรอยละ
52.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุนอยกวา 20 ปมีอัตราโดยเฉลี่ยรอยละ 0.00, อายุระหวาง 20 - 30 ป มีอัตราโดยเฉลี่ย
ร อ ยละ 42.00, อายุ ร ะหว า ง 31 – 45 ป มี อั ต ราโดยเฉลี่ ย ร อ ยละ 36.00, อายุ ร ะหว า ง 46 - 60 ป ร อ ยละ 18.00 และ
อายุระหวาง 61 ป รอยละ 4.00 ซึ่ งนั บ วากลุม ตัวอยางที่ ใชในการศึก ษามีวัยวุฒิ ที่ใหค วามคิดเห็ น ตอการดําเนิ นโครงการ
เปนที่นาเชื่อถือได
 ในด า นสถานภาพผู ต อบแบบสอบถามร อ ยละ 46.00 โสด, ร อ ยละ 46.00 สมรสแล ว , ร อ ยละ 6.00
เปนหมาย และรอยละ 2.00 หยาราง
 ในดานระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบวาในพื้นที่ศึกษากลุมตัวอยางจบการศึกษาต่ํากวา
ระดับประถมศึกษารอยละ 0.00, ระดับประถมศึกษา รอยละ 8.00, ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 4.00, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอ ยละ 12.00, ระดั บ อนุ ป ริญ ญาร อ ยละ 20.00, ระดั บ ปริญ ญาตรีรอ ยละ 52.00 และระดั บ สู งกวา ปริญ ญาตรี
รอยละ 4.00 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 92.00, ศาสนาอิสลาม รอยละ 4.00 และศาสนาคริสต
รอยละ 4.00
 ในดานภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนคนที่นี่แตกําเนิดรอยละ 20.00 และยายมา
จากที่ อื่ น รอ ยละ 80.00 โดยย า ยมาจากภาคเหนื อ รอ ยละ 15.00, ย า ยมาจากภาคอี ส านรอ ยละ 20.00, ย า ยมาจากภาค
ตะวันออกรอยละ 15.00, ยายมาจากภาคตะวันตกรอยละ 20.00, ยายมาจากภาคกลางรอยละ 22.50 และยายมาจากภาคใต
รอยละ 7.50 ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยเปนของตนเอง คิดเปนรอยละ 8.00, เชาผูอื่นรอยละ 90.00 และเปนผูอาศัยรอยละ
2.00
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ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

 อาชีพหลักรอยละ 10.00 เปนแมบาน / พอบาน / วางงาน / เกษียณอายุ, รอยละ 44.00 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท, รอยละ 14.00 ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว, รอยละ 4.00 ประกอบอาชีพรับจาง และรอยละ 28.00
ประกอบอาชีพพยาบาล
 ในสวนของรายไดหลักของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 16.00 มีรายไดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท ,
ร อ ยละ 36.00 มี ร ายได อ ยู ใ นช ว ง 20,001 – 30,000 บาท, ร อ ยละ 18.00 มี ร ายได อ ยู ใ นช ว ง 30,001 – 40,000 บาท,
รอยละ 12.00 มีรายไดอยูในชวง 40,001 – 50,000 บาท และ รอยละ 18.00 มีรายไดอยูในชวง มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป
สวนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม
 ในช วง 1 ป ที ผ า นมาผู ต อบแบบสอบถาม หรือ บุ ค คลในบ า นที่ พั ก อาศั ย มี อ าการเจ็ บ ป ว ย หรือ โรค
ประจําตัวที่ตองเขารับการรักษามีสัดสวนที่เคยคิดเปนรอยละ 34.00 และไมเคยคิดเปนรอยละ 66.00 โดยโรคที่เขารับการ
รักษานั้นประกอบไปดวยโรคตางๆในอัตราสวนดังตอไปนี้ โรคระบบหายใจคิดเปนสัดสวนรอยละ 82.35, โรคเบาหวานคิดเปน
รอยละ 11.76, เปนมากกวา 1 โรค คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.88
 ในสวนสาเหตุของการเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นจากอาหารเปนพิษ โรคประจําตัว และรางกายออนแอเปนตน
ในขั้นตอนการเขารับการรักษานั้นผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 77.55 รับการรักษาที่โรงพยาบาล, รอยละ 2.04 ซื้อยามาทาน
เอง และ รอยละ 20.41 รับการรักษาที่ คลินิค สวนของสวัสดิการทางสุขภาพที่มีนั้นมีสิทธิตางๆดังนี้ สิทธิบัตรทอง รอยละ
10.00, สิทธิประกันสังคม รอยละ 52.00, สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่นๆ อาทิเชน ประกันสุขภาพแบบหมูของ AIA
รอยละ 38.00
 ความถี่ในการเขารับการรักษาของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยโดยเฉลี่ยสามารถ
กระจายไดดังนี้ นอยกวา 3 เดือน / ครั้ง คิดเปนรอยละ 98.00, เขารับการรักษา 6 – 9 ครั้งตอเดือนคิดเปนรอยละ 2.00
 คารักษาพยาบาลของผูตอบแบบสอบถาม หรือบุคคลในบานที่พักอาศัยแตละครั้งประมาณไดในสัดสวน
ตอไปนี้ ใชสวัสดิการทางสุขภาพ รอยละ 92.00, คารักษา 100 – 500 บาท/ครั้ง รอยละ 4.00, คารักษา 500 – 1000 บาท/
ครั้ง รอยละ 2.00, คารักษามากกวา 1000 บาทตอครั้ง รอยละ 2.00
สวนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชน

สภาพของสิ่งแวดลอมกอนมีการกอสรางโครงการสามารถวิเคราะหไดดังนี้
 แหลงน้ําของชุมชนที่พักอาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเปนสัดสวน 100% โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คิดเปน 100% เห็นวาน้ําประปามีอยูอยางเพียงพอ ในสวนของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยนั้นผูตอบแบบสอบถาม
100% จะตั้งพักเอาไว หรือนําไปทิ้งยังถังรองรับ ในดานของการไดรับปญหาจากการใชบริการของไฟฟา เชน ไฟตก ไฟดับ
นั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 92.00 ไมไดรับปญหาใดๆ, มีเพียงรอยละ 8.00 ไดรับปญหาเรื่องไฟตกไฟดับ เปนตน
 ในสวนของปญหาเรื่องเสียงดังรบกวนนั้น ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 34.00 ประสบปญ หาเรื่องเสียง
โดยเห็นวามีแหลงกําเนิดจากการกอสราง โดยชวงเวลาที่ประสบปญหาคือ ชวงเชา คิดเปนรอยละ 40.91, ชวงบายคิดเปน
รอยละ 2.27, ชวงเย็นคิดเปนรอยละ 4.55 และชวงเชาเย็นคิดเปนรอยละ 52.27 ในประเด็นปญหาเรื่องการกออาชญากรรม
เชน ปลน ลักขโมยนั้นผูตอบแบบสอบถามรอยละ 82.00 เห็นวาไมมีปญหาดังกลาว, สวนอีกรอยละ 18.00 นั้นเห็นวามีปญหา
ดังกลาวเกิดขึ้น แตนานๆครั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ
 ในหัวขอที่วาท านทราบหรือไมวาจะมีการกอสรางโครงการโรงแรมและอาคารอยูอาศัยรวม (ให เช า)
The Bangkok Residences นั้นผูตอบแบบสอบถาม 100% ทราบวาจะมีโครงการดังกลาว, สวนคําถามที่วา “ทานคิดวาการ
กอ สราง อาคารโครงการและก อให เกิ ด ผลกระทบต อท า นในด านใดบ างนั้ น ”ให เหตุ ผ ลต างๆ ในดา นผลกระทบที่ ค าดวา
จะเกิดขึ้นในชวงการกอสรางดังตอไปนี้
 ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น มากคิดเปนรอยละ 6.00, ปานกลางคิดเปน
รอยละ 4.00, นอยคิดเปนรอยละ 28.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 62.00
 ฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการก อ สรา งระดั บ ผลกระทบที่ กั ง วลว า จะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป น รอ ยละ 18.00
ปานกลางคิดเปนรอยละ 34.00, นอยคิดเปนรอยละ 46.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 2.00
 เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคม ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ
2.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 18.00, นอยคิดเปนรอยละ 52.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 28.00
 แรงสั่ น สะเทื อ นจากการทํ า รากฐาน และกิ จ กรรมของคนงาน ระดั บ ผลกระทบที่ กั งวลว า จะเกิ ด ขึ้ น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 14.00, นอยคิดเปนรอยละ 68.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 18.00
 น้ําเสียจากกิจกรรมการกอสราง และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 0.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 0.00, นอยคิดเปนรอยละ 2.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 98.00
 แรงดันน้ําประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนั้นทั้งหมดเห็นวา ผลกระทบนอยคิดเปน
รอยละ 2.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 98.00
 ไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาในชุมชนไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นระดับผลกระทบที่
กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 82.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 18.00
 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 100.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ
32.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 68.00
 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุกอสราง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 24.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 76.00 การจราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุรถบรรทุกวัสดุกอสราง ระดับ
ผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 22.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 78.00
 กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ เชน โรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล
เปนตน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 4.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 24.00, นอยคิดเปนรอยละ
62.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 10.00
 โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 8.00
และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 92.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพ ยสินของชุม ชนที่อยูบริเวณโดยรอบกั บปญ หาการตกหลนของวัสดุ
กอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ 4.00, นอยคิดเปนรอยละ 36.00 และไมมีผลกระทบคิด
เปนรอยละ 60.00
 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบกับปญหาคนงานกอสรางลักขโมย
ของไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 100.00
 ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมชวงกอสราง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเปนรอยละ
2.00 นอยคิดเปนรอยละ 14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปน รอยละ 84.00

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ในหัวขอที่วา “ทานคิดวาเมื่อมีการกอสรางแลวเสร็จ และมีผูเขาพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นดังตอไปนี้
 ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ
14.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 86.00
 ความรอนจากเครื่องปรับอากาศระบายสูพื้นที่ใกลเคียง ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 2.00, นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเปนรอยละ 2.00, นอยคิดเปนรอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 80.00
 น้ํ าเสี ยจากกิ จกรรมของผู พั กอาศั ยระบายออกสูพื้ น ที่ ภ ายนอก ระดับ ผลกระทบที่ กั งวลว าจะเกิ ดขึ้ น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00, นอยคิดเปนรอยละ 1800 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 90.00
 โครงการแยงใชน้ําประปาของชุม ชน อาจทําใหแ รงดัน นําประปาลดลง ระดั บผลกระทบที่ กั งวลวาจะ
เกิดขึ้นนอยคิดเปนรอยละ 30.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 70.00
 โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟฟาตก หรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้น
ปานกลางคิดเปนรอยละ 2.00, นอยคิดเปนรอยละ 82.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 16.00
 กลิ่นเหม็นและน้ําเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปน
รอยละ 10.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 90.00
 การระบายน้ําและน้ําทวมขังพื้นที่โดยรอบระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเปนรอยละ
10.00 นอยคิดเปนรอยละ 72.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 18.00
 การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปนรอยละ 2.00,
ปานกลางคิดเปนรอยละ 38.00, นอยคิดเปนรอยละ 52.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 8.00
 อุบั ติ เหตุ จ ากการเกิ ด เพลิ งไหม ระดั บ ผลกระทบที่ กั งวลวาจะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ด เป น รอ ยละ 2.00,
นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 82.00
 ความปลอดภั ย ในชีวิต และทรัพ ยสิน จากผูพั ก อาศัย ระดั บ ผลกระทบที่ กั งวลวาจะเกิ ดขึ้ น ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 4.00, นอยคิดเปนรอยละ 16.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 80.00
 การเปลี่ย นแปลงสุน ทรียภาพและทัศนี ยภาพ ระดับผลกระทบที่ กังวลวาจะเกิด ขึ้น ปานกลางคิดเป น
รอยละ 12.00, นอยคิดเปนรอยละ 20.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 68.00
 อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทาน ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นมากคิดเปน
รอยละ 2.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 10.00, นอยคิดเปนรอยละ 18.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 70.00
 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้นปานกลางคิดเปน รอยละ 2.00,
นอยคิดเปนรอยละ 4.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 94.00
 เงาจากอาคารโครงการทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอย
คิดเปนรอยละ 18.00, ปานกลางคิดเปนรอยละ 6.00 และไมมีผลกระทบคิดเปน รอยละ 76.00
 การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น ระดับผลกระทบที่กังวลวาจะเกิดขึ้นนอยคิดเปน
รอยละ 32.00 และไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 68.00

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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สวนที่ 5 ขอเสนอแนะตอมาตรการเบื้องตนของโครงการ
 อยากใหมีการจัดระเบียบรถบรรทุกและควบคุมเสียง
 กําหนดเวลาทํางานไมเกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ปองกันฝุนละออง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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รูปที่ 4.3-28 รูปแสดงการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม
ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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บทที่ 5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) The Bangkok Residences (ระยะการกอสราง) (รายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560) พบวา โครงการไดยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม
ที่มาตรการกําหนดไดเปนสวนใหญ แสดงใหเห็นถึงความตระหนักถึงการใหความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของ
โครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวัดใน แตละประเด็นไดดังนี้
5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
จากผลสรุปของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในระยะการกอสราง บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณโรงเรียนดลวิทยา โดยมีดัชนีตรวจวัดประกอบดวยปริมาณฝุนละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน
10 ไมครอน (PM10), ปริมาณไฮโดรคารบอนทั้งหมด (Total Hydrocarbon), ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด (Oxides of
Nitrogen as Nitrogen Dioxide), ปริม าณซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide) ปริม าณคารบอนมอนอกไซด (Carbon
Monoxide) และความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction) ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม
– มิถุนายน 2560 พบวา ทุกดัชนีคุณภาพอากาศที่ทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด ทั้งนี้ ทาง
โครงการจะทําการเฝาระวังเปนพิเศษโดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ําในวันที่สภาพอากาศแหงและลมพัดแรง อยางไรก็
ตามคุณภาพอากาศในชวงเวลาอื่นๆ อาจมีคา แตกตางจากชวงเวลาที่ทําการตรวจวัดได เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน
ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน กิจกรรมของชุมชนที่อยูใกลเคียง และกิจกรรม
การก อสรางของโครงการ เป น ตน อยางไรก็ ตาม เพื่ อเป นการป องกัน มิให กิจ กรรมการกอสรางของโครงการไปสราง
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศบริเวณใกลเคียง ทางโครงการจะตองควบคุมผูรับเหมากอสรางใหปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
แกไขและลดผลกระทบตอคุณภาพอากาศอยางเครงครัด โดยตองควบคุมกิจกรรมที่อาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุน
ละออง เชน การขนสงวัสดุกอสรางตองมีการปดคลุมสวนบรรทุกเพื่อปองกันการรวงหลนของเศษวัสดุมีการฉีดพรมน้ํา
บริเวณพื้นที่กอสรางหรือพื้นที่ที่อาจกอใหเกิดการฟุงกระจาย ทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนแลนออกจากพื้นที่กอสราง
จั ด ให มี พ นั ก งานคอยกวาดเศษดิ น ทรายที่ ต กหลน บริเวณพื้ น ที่ ก อ สราง ตรวจสอบผ า ใบกั น ฝุ น ให อยู ในสภาพดี ฯลฯ
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง

จัดทําโดย
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5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
จากผลสรุป ของการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปในบริเวณพื้ น ที่โครงการระหวางมีกิจกรรมการกอสราง
ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 พบวา เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พบวา มีระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด อยางไรก็ตาม ทางโครงการควร
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานเสียงอยางเครงครัด และดําเนินกิจกรรมกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดัง
เฉพาะในชวงเวลากลางวันเทานั้น เพื่อปองกันมิใหเสียงดังจากโครงการไปสรางผลกระทบทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
ตอชุมชนใกลเคียง และมีการแจงชุมชนใกลเคียงใหทราบกอนหากจะมีการดําเนินกิจกรรมที่มีเสียงดังกวาปกติ นอกจากนี้
จะจัดใหมีการเฝาระวังโดยทําการติดตามตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกลเคียงเปนระยะในระหวางมีกิจกรรมการกอสราง
โครงการ
5.3 ระดับความสั่นสะเทือน
จากผลสรุปของการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน
2560 พบวา ความสั่นสะเทือนสูงสุดที่ตรวจวัดไดในปจจุบันมีคาอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอฐานรากหรือชั้นลางของ
อาคารประเภทที่ 2 อยางไรก็ตาม ทางโครงการควรดําเนินการกอสรางดวยความระมัดระวังเพื่อปองกันมิใหกิจกรรมการ
ก อ สรา งของโครงการส งผลกระทบต อ อาคารที่ อ ยู ใกล เคี ย ง และควรทํ า การติ ด ตามตรวจวั ด ระดั บ ความสั่ น สะเทื อ น
ขณะทํ า การก อ สร า งโครงการต อ ไปตามระยะเวลาที่ กํ า หนด เพื่ อ เป น การเฝ า ระวั งและติ ด ตามผลกระทบด า นความ
สั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากกิจกรรมการกอสรางของโครงการ
5.4 คุณภาพน้ําทิ้ง
จากผลสรุ ป ของการตรวจวิ เ คราะห คุ ณ ภาพน้ํ าทิ้ ง ระห ว า งเดื อ น ม กราค ม – มิ ถุ น ายน 2560
จํ า นวน 2 สถานี จากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการ และระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย บริ เ วณบ า นพั ก คนงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2548) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบวา ผลการตรวจวิเคราะห
มีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนดทุกเดือน อยางไรก็ตาม ทางโครงการควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยหมั่นตรวจสอบดูแล
และทําความสะอาดรางระบายน้ํา, บอพักน้ํา เพื่อลดความสกปรกที่สะสม และหาแนวทางในการลดคาความสกปรกดังกลาว
ใหอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนดตอไป นอกจากนี้ควรจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยูเปนประจําทุกเดือน
เพื่ อ นํ า มาใช เป น ข อ มู ล ในการจั ด การคุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง ของโครงการ อย า งไรก็ ต าม ภายหลั ง การก อ สร า งแล ว เสร็ จ
น้ําทิ้งที่เกิดจากการกอสรางจะหมดไป แตจะมีน้ําทิ้งที่เกิดจากผูพักอาศัยในระยะดําเนินการ ซึ่งจะมีการบําบัดตามขั้นตอน
ตอไป

……………………………………………………………..

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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ภาคผนวกที่ 1

สําเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการ The Bangkok Residences

ภาคผนวกที่ 2

สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ ถอนอาคาร
(แบบ อ.1)

ภาคผนวกที่ 3

ใบรายงานผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ

ภาคผนวกที่ 4

สําเนาเอกสารขึ้นทะเบียนหองปฏิบตั ิการวิเคราะหเอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ภาคผนวกที่ 5

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ภาคผนวกที่ 6
เอกสารประกอบมาตรการ
6.1 ตัวอยางเอกสารกิจกรรม Camp Walk
6.2 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ
6.3 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ
6.4 ตัวอยางเอกสารวาระการประชุม Site Meeting
6.5 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร
6.6 ตัวอยางใบเสร็จขนเศษวัสดุกอสรางออกไปกําจัด
6.7 เอกสารประกันภัยของโครงการ
6.8 แผนอพยพเมื่อเกิดแผนดินไหว
6.9 เอกสารการสูบตะกอนบอเกรอะในพื้นที่กอสราง
6.10 ตัวอยางเอกสารทะเบียนคนงาน
6.11 หนังสือขอเขาสํารวจบานขางเคียง
6.12 ตัวอยางเอกสารสํารวจสภาพอาคารบานเรือนใกลเคียง
6.13 สรุปสถานะการเขาพบบานขางเคียง
6.14 เอกสารกิจกรรม ฉีดพนยุงพื้นที่โครงการ และบานพักคนงาน
6.15 กิจกรรม Morning Talk
6.16 หนังสือแตงตั้งเจาหนาที่อาชีวอนามัย และความปลอดภัยประจําโครงการ
6.17 คูมือปฏิบัติงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
6.18 แผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
6.19 เอกสารตรวจสอบทาวเวอรเครน
6.20 แผนขั้นตอนการกอสรางโครงการ
6.21 แบบสํารวจความคิดเห็นโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร

6.1 ตัวอยางเอกสารกิจกรรม Camp Walk

6.2

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ

ผังบุคลากรคณะกรรมการมวลชนสั มพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ

บริษัท สยาม มัลติ คอน จากัด

ประธานกรรมการมวลชนสั มพันธ์
OWNER / CONSULT
ชื่อ-นามสกุล...................................................
บริ ษทั .............................................................
เบอร์โทร.........................................................

ประธานกรรมมวลชนสั มพันธ์
(PM)
ชื่อ-นามสกุล ประทีป บุญพันธ์
บริ ษทั สยาม มัลติ คอน จากัด
เบอร์โทร 092-223-8063

ผู้ประสานงานร่ วม

กรรมการมวลชนสั มพันธ์
วิศวกรโครงการ

กรรมการมวลชนสัมพันธ์
วิศวกรสนามอาวุโส

กรรมการมวลชนสั มพันธ์
(SF)

ชื่อ-นามสกุล ประดิษฐ์ นาค-อก
บริ ษทั สยาม มัลติ คอน จากัด
เบอร์โทร 091-557-8529

ชื่อ-นามสกุล จักรพล กาจาย
บริ ษทั สยาม มัลติ คอน จากัด
เบอร์โทร 092-2236422

ชื่อ-นามสกุล สุ ชาติ ไขยแสง
บริ ษทั สยาม มัลติ คอน จากัด
เบอร์โทร 061 - 8230410

ผูร้ ับเหมารายย่อย

Prepare By : CONS-EVE

ผูร้ ับเหมารายย่อย

ผูร้ ับเหมารายย่อย

ผูร้ ับเหมารายย่อย

ผูร้ ับเหมารายย่อย

ผูร้ ับเหมารายย่อย

กรรมการมวลชนสั มพันธ์
(บริษัทผู้รับเหมาร่ วม)

กรรมการมวลชนสั มพันธ์
(บริษัทผู้รับเหมาร่ วม)

กรรมการมวลชนสั มพันธ์
(บริษัทผู้รับเหมาร่ วม)

ชื่อ-นามสกุล...................................................
บริ ษทั .............................................................
เบอร์ โทร.........................................................

ชื่อ-นามสกุล...................................................
บริ ษทั .............................................................
เบอร์ โทร.........................................................

ชื่อ-นามสกุล...................................................
บริ ษทั .............................................................
เบอร์ โทร.........................................................

6.3

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560
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6.4

ตัวอยางเอกสารวาระการประชุม Site Meeting

6.5

เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร

6.6

ตัวอยางใบเสร็จขนเศษวัสดุกอสรางออกกําจัด

6.7

เอกสารประกันภัยของโครงการ

6.8

แผนอพยพเมื่อเกิดแผนดินไหว

6.9

เอกสารการสูบตะกอนบอเกรอะในพื้นที่กอสราง

6.10

ตัวอยางเอกสารทะเบียนคนงาน

6.11

หนังสือขอเขาสํารวจบานขางเคียง

6.12

ตัวอยางเอกสารสํารวจสภาพอาคารบานเรือนใกลเคียง

6.13

สรุปสถานะการเขาพบบานขางเคียง

Update 10-2-59

โรงแรมอมำรี เรสซิ เดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจภำยหน้ำโรงแรม ชั้น2 ส่วนกลำง และชั้น 8 (ครั้ งที่ 1) วันที่ 1/2/59
นัดสำรวจพร้อมบริ ษทั ประกันภัย
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
นัดสำรวจวันที่11/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

บ้ำนเลขที่
9/5 , 9/6
สำรวจวันที่
1/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/7 นัดสำรวจวันที1่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
นัดสำรวจวันที่
11/2/59

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

Update

12/2/59
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจภำยหน้ำโรงแรม ชั้น2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 (ครั้งที่ 1) วันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

นัดสำรวจพร้อมบริ ษทั ประกันภัย
วันที่16/2/59

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/14

บ้ำนเลขที่ 5/10

บ้ำนเลขที่ 5/16

บ้ำนเลขที่ 5/11

บ้ำนเลขที่ 5/13

บ้ำนเลขที่ 5/12

พืน้ ที่โครงการ
The Bangkok Residences
อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

บ้ำนเลขที่ 9/1

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 5/8

บ้ำนเลขที่ 5/8

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9

บ้ำนเลขที่ 7

บ้ำนเลขที่ 5

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

นัดหมายเข้าสารวจ

Update 15/2/59

โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจภำยหน้ำโรงแรม ชั้น2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 (ครั้งที่ 1) วันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

นัดสำรวจพร้อมบริ ษทั ประกันภัย
วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/14

บ้ำนเลขที่ 5/10

บ้ำนเลขที่ 5/13

บ้ำนเลขที่ 5/11

บ้ำนเลขที่ 5/16

บ้ำนเลขที่ 5/12

พืน้ ที่โครงการ
The Bangkok Residences
อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

บ้ำนเลขที่ 9/1

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9

บ้ำนเลขที่ 7

บ้ำนเลขที่ 5

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

นัดหมายเข้าสารวจ

Update

18/2/59
โรงแรมอมำรี เรสซิ เดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจภำยหน้ำโรงแรม ชั้น2 ส่วนกลำง และชั้น 8 (ครั้ งที่ 1) วันที่ 1/2/59
สำรวจพร้อมบริ ษทั ประกันภัย (ครั้งที่ 2) วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/14

บ้ำนเลขที่ 5/10

บ้ำนเลขที่ 5/13

บ้ำนเลขที่ 5/11

บ้ำนเลขที่ 5/16

บ้ำนเลขที่ 5/12

พืน้ ทีโ่ ครงการ
The Bangkok Residences
อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

บ้ำนเลขที่ 9/1

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6
สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9

บ้ำนเลขที่ 7

บ้ำนเลขที่ 5

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

นัดหมายเข้าสารวจ

Update

24/2/59
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจ (ครั้งที่ 1) หน้ำโรงแรม ชั้น 2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 วันที่ 1/2/59
สำรวจ (ครั้งที่ 2) พร้อมบริ ษทั ประกันภัย วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/14
นัดวันศุกร์ ที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/16
นัดวันศุกร์ ที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/13
นัดวันศุกร์ ที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/10

บ้ำนเลขที่ 5/11
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/12
นัดวันศุกร์ ที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 7
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

พืน้ ที่โครงการ
The Bangkok Residences

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

บ้ำนเลขที่ 9/1

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

นัดหมายเข้าสารวจ

Update

29/2/59
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจ (ครั้งที่ 1) หน้ำโรงแรม ชั้น 2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 วันที่ 1/2/59
สำรวจ (ครั้งที่ 2) พร้อมบริ ษทั ประกันภัย วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/14
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/16
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/13
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/10

บ้ำนเลขที่ 5/11
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/12

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 7
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

พืน้ ที่โครงการ
The Bangkok Residences

บ้ำนเลขที่ 9/1

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

นัดหมายเข้าสารวจ

พบผูพ้ กั อาศัย แต่ยงั ไม่ได้นดั หมายเข้าสารวจ

สารวจแล้ว

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

Update

2/3/59
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจ (ครั้งที่ 1) หน้ำโรงแรม ชั้น 2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 วันที่ 1/2/59
สำรวจ (ครั้งที่ 2) พร้อมบริ ษทั ประกันภัย วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

พืน้ ที่โครงการ

บ้ำนเลขที่ 5/14
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/16
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/13
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/10
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/3/59

บ้ำนเลขที่ 5/11
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/12

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 7
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

The Bangkok Residences

บ้ำนเลขที่ 9/1

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

นัดหมายเข้าสารวจ

พบผูพ้ กั อาศัย แต่ยงั ไม่ได้นดั หมายเข้าสารวจ

สารวจแล้ว

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

Update

7/3/59
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจ (ครั้งที่ 1) หน้ำโรงแรม ชั้น 2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 วันที่ 1/2/59
สำรวจ (ครั้งที่ 2) พร้อมบริ ษทั ประกันภัย วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

พืน้ ที่โครงการ

บ้ำนเลขที่ 5/14
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/16
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/13
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/10
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/3/59

บ้ำนเลขที่ 5/11
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/12
สำรวจวันที่
5/.3/59

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 7
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

The Bangkok Residences

บ้ำนเลขที่ 9/1

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

นัดหมายเข้าสารวจ

พบผูพ้ กั อาศัย แต่ยงั ไม่ได้นดั หมายเข้าสารวจ

สารวจแล้ว

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

Update

14/3/59
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจ (ครั้งที่ 1) หน้ำโรงแรม ชั้น 2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 วันที่ 1/2/59
สำรวจ (ครั้งที่ 2) พร้อมบริ ษทั ประกันภัย วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

พืน้ ที่โครงการ

บ้ำนเลขที่ 5/14
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/16
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/13
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/10
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/3/59, 12/3/59

บ้ำนเลขที่ 5/11
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/12
สำรวจวันที่
5/.3/59

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 7
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

The Bangkok Residences

บ้ำนเลขที่ 9/1

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

นัดหมายเข้าสารวจ

พบผูพ้ กั อาศัย แต่ยงั ไม่ได้นดั หมายเข้าสารวจ

สารวจแล้ว

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

Update

29/3/59
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจ (ครั้งที่ 1) หน้ำโรงแรม ชั้น 2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 วันที่ 1/2/59
สำรวจ (ครั้งที่ 2) พร้อมบริ ษทั ประกันภัย วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

พืน้ ที่โครงการ

บ้ำนเลขที่ 5/14
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/16
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/13
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/10
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/3/59, 12/3/59

บ้ำนเลขที่ 5/11
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/12
สำรวจวันที่
5/.3/59

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9
สำรวจวันที่
24/3/59

บ้ำนเลขที่ 7
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

The Bangkok Residences

บ้ำนเลขที่ 9/1 สำรวจวันที่ 26/3/59

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

นัดหมายเข้าสารวจ

พบผูพ้ กั อาศัย แต่ยงั ไม่ได้นดั หมายเข้าสารวจ

สารวจแล้ว

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

Update

4/4/59
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจ (ครั้งที่ 1) หน้ำโรงแรม ชั้น 2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 วันที่ 1/2/59
สำรวจ (ครั้งที่ 2) พร้อมบริ ษทั ประกันภัย วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

พืน้ ที่โครงการ

บ้ำนเลขที่ 5/14
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/16
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/13
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/10
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/3/59, 12/3/59

บ้ำนเลขที่ 5/11
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/12
สำรวจวันที่
5/.3/59

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9
สำรวจวันที่
24/3/59

บ้ำนเลขที่ 7
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

The Bangkok Residences

บ้ำนเลขที่ 9/1 สำรวจวันที่ 26/3/59

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

นัดหมายเข้าสารวจ

พบผูพ้ กั อาศัย แต่ยงั ไม่ได้นดั หมายเข้าสารวจ

สารวจแล้ว

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

Update

19/4/59R.1
โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุ งเทพ
สำรวจ (ครั้งที่ 1) หน้ำโรงแรม ชั้น 2 ส่ วนกลำง และชั้น 8 วันที่ 1/2/59
สำรวจ (ครั้งที่ 2) พร้อมบริ ษทั ประกันภัย วันที่ 16/2/59

บ้ำนเลขที่ 1/3

บ้ำนเลขที่ 11
โรจน์ศิลป์ อพำร์ ทเม้นท์
สำรวจวันที่ 11/2/59

พืน้ ที่โครงการ

บ้ำนเลขที่ 5/14
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/16
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/13
สำรวจวันที่
26/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/10
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/3/59, 12/3/59

บ้ำนเลขที่ 5/11
แจ้งไม่ให้สำรวจ
1/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/12
สำรวจวันที่
5/.3/59

บ้ำนเลขที่ 5/9

บ้ำนเลขที่ 5/8
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/7

บ้ำนเลขที่ 5/4
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/5
สำรวจภำยนอก
วันที่11/2/59

บ้ำนเลขที่ 5/6

บ้ำนเลขที่ 5/3

บ้ำนเลขที่ 5/2

บ้ำนเลขที่ 5/1

บ้ำนเลขที่ 9
สำรวจวันที่
24/3/59

บ้ำนเลขที่ 7
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

บ้ำนเลขที่ 5
แจ้งไม่ให้สำรวจ
6/2/59

The Bangkok Residences

บ้ำนเลขที่ 9/1 สำรวจวันที่ 26/3/59

บ้ำนเลขที่ 9/2

บ้ำนเลขที่ 9/3 สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/4สำรวจวันที่ 9/4/59
สำรวจเฉพำะ ชั้น 1

สำรวจวันที่ 1/2/59

บ้ำนเลขที่ 9/5 , 9/6

บ้ำนเลขที่ 9/7 สำรวจวันที่11/2/59

บ้านเลขที่ 9/9

บ้ำนเลขที่ 9/8 สำรวจวันที่ 1/2/59

อัศวินแมนชัน่
สำรวจภำยนอกด้ำนล่ำง
วันที่ 6/2/59

ไม่เคยพบผูพ้ กั อาศัยเลย

นัดหมายเข้าสารวจ

พบผูพ้ กั อาศัย แต่ยงั ไม่ได้นดั หมายเข้าสารวจ

สารวจแล้ว

แสดงความประสงค์ไม่สะดวกให้เข้าสารวจ

6.14

เอกสารกิจกรรม ฉีดพนยุงพื้นที่โครงการ และบานพักคนงาน

6.15

กิจกรรม Morning Talk

6.16 หนังสือแตงตั้งเจาหนาที่อาชีวอนามัย และความปลอดภัยประจําโครงการ

6.17 คูมือปฏิบัติงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

6.18 แผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

6.19 เอกสารตรวจสอบทาวเวอรเครน

6.20 แผนขั้นตอนการกอสรางโครงการ

6.21 แบบสํารวจความคิดเห็นโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร

ตารางที่ 1.1 ผลการสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่ างรัศมี 0-100 เมตร (มกราคม)
ตารางที่ 1.1
ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

รายการ

จานวน (คน)
50

ร้ อยละ
100.00

23
27
50

46.00
54.00
100.00

รวม

0
19
17
7
7
50

0.00
38.00
34.00
14.00
14.00
100.00

รวม

24
23
3
0
50

48.00
46.00
6.00
0.00
100.00

0
2
3
7
9
28
1
0
50

0.00
4.00
6.00
14.00
18.00
56.00
2.00
0.00
100.00

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (มกราคม)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2

3

4

อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-3 0ปี
31-45 ปี
46-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
รวม

ไม่ได้เรี ยน

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
5

การนับถือศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
รวม

6

7

ภูมลิ าเนา
เกิดที่นี่
ย้ายจากที่อื่น
รวม
(ต่ อจากข้ อ 6 ) กรณีที่ย้าย ย้ ายมาจาก (n=33)
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม
กรรมสิ ทธิ์ในที่พกั อาศัย
เป็ นของตนเอง
เช่าผูอ้ ื่น
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

49
1
0
50

98.00
2.00
0.00
100.00

17
33
50

34.00
66.00
100.00

6
6
11
3
5
2
33

18.18
18.18
33.33
9.09
15.15
6.06
100.00

9
41
0
50

18.00
82.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
8

9

10

อาชีพหลัก
แม่บา้ น พ่อบ้าน ว่างงาน
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร
พยาบาล
นักเรี ยน/นักศึกษา
รวม
รายได้ ของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
รายจ่ ายของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

4
3
0
15
14
3
0
10
1
50

8.00
6.00
0.00
30.00
28.00
6.00
0.00
20.00
2.00
100.00

1
43
3
1
0
2
0
50

2.00
86.00
6.00
2.00
0.00
4.00
0.00
100.00

0
6
18
8
7
11
0
50

0.00
12.00
36.00
16.00
14.00
22.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.2
รายการ

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

ไม่เคย

31

62.00

เคย

19

38.00

50

100.00

0
10
5
0
4
0

0.00
52.63
26.32
0.00
21.05
0.00

19

100.00

1
18

5.26
94.74

19

100.00

14
0
0
36
0

28.00
0.00
0.00
72.00
0.00

50

100.00

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่ านหรื อคนในครัวเรื อนของท่ าน มีการ
11
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคประจาตัว ที่ต้องเข้ าการรับการรักษาหรื อไม่

รวม
ในกรณีที่ เคย คือโรคอะไร
ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบหายใจ
เบาหวาน
ทางเดินอาหาร
เป็ นมากกว่า1โรค
ไส้ติ่ง
รวม
สาเหตุ ที่เกิดการเจ็บป่ วย คือ (n=19)
ฝุ่ นละออง
โรคประจาตัว
รวม
12

ถ้ าเคย ท่ านหรื อสมาชิกในครอบครัวรักษาที่ไหน
โรงพยาบาล
คลีนิค
สถานีอนามัย
ซื้ อยามาทานเอง
ปล่อยให้หายเอง
รวม

ตารางที่ 1.2-1.3 (ต่ อ)
รายการ
13

สวัสดิการทางสุ ขภาพคือ
บัตรทอง
สิ ทธิ ราชการ
ประกันสังคม
ประกันสุ ขภาพ
ไม่มี

รวม
ความถาในการเข้ าพักการรักษาของท่ านและสมาชิกใน
14
ครอบครัว (เดือน/ครั้ง)
น้อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง
3-6 เดือน/ครั้ง
6-9 เดือน/ครั้ง
9-12 เดือน/ครั้ง
มากกว่า 12 ครั้ง/เดือน
รวม
ค่ ารักษาพยาบาลของท่ านและสมาชิกในครอบครัว
15
ประมาณครั้งละกีบ่ าท
ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ
น้อยกว่า 100 บาท/ครั้ง
100-500บาท/ครั้ง
500-1000บาท/ครั้ง
มากกว่า 1000 บาท/ครั้ง
รวม
ตอนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
16 สภาพแวดล้ อมก่ อนมีการก่ อสร้ างโครงการ
16.1 ท่ านได้ รับบริการนา้ ใช้ จากแหล่ งใด
การประปานครหลวง
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
8
5
16
19
2
50

16.00
10.00
32.00
38.00
4.00
100.00

50
0
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

49
0
1
0
0
50

98.00
0.00
2.00
0.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3
รายการ
16.2 ปริมาณนา้ ที่ท่านได้ รับเพียงพอหรื อไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
รวม
ท่ านมีวธิ ีกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในครัวเรื อนของท่ าน
16.3
อย่ างไร
ตั้งพักไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ
จัดการด้วยตัวเองด้วยวิธี
รวม
กรณีที่ท่านได้ รับบริการเก็บขยะจากสานักงานเขตห้ วยขวาง
16.4
ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการเก็บขนขยะหรื อไม่
ไม่มีปัญหาใดๆ
ประสบปัญหาขยะตกค้าง
ถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
ไม่มีถงั รองรับขยะหรื อที่ต้ งั ขยะ
รวม
16.5 ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการให้ บริการของไฟฟ้ า หรื อไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ ได้แก่ ไฟดับ ไฟตก
รวม
16.6 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับเสี ยงดังรบกวนหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
แหล่ งกาเนิดของเสี ยงรบกวนคื อ (n=18)
เพื่อนบ้าน,ชุมชนโดยรอบ หอพัก
เฮลิคอปเตอร์
การก่อสร้าง
รถวิ่ง
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

32
18
50

64.00
36.00
100.00

0
0
16
2
18

0.00
0.00
88.89
11.11
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
16.7 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับการจราจรติดขัดบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
ช่ วงเวลาที่เกิดจราจรติดขัด (n=44)
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
เช้าเย็น
ตลอดเวลา
รวม
16.8 ชุมชนของท่ านมีปัญหาเกีย่ วกับการก่ ออาชญากรรมบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี แต่นานๆครั้ง
มี เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
รวม
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาโครงการ
ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าจะมีการก่ อสร้ างโครงการโรงแรมและ
17
อาคารที่อยู่อาศัย (ให้ เช่ า) The Bangkok Residences
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ท่ านคิดว่ าการก่ อสร้ างอาคารโครงการ จะก่ อให้ เกิดผลกระทบ
18
ต่ อท่ านด้ านใดบ้ าง
18.1 ทาให้ เกิดการทรุ ดตัวของดิน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
6
44
50

12.00
88.00
100.00

44
0
0
0
0
44

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

44
6
0
50

88.00
12.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

8
27
12
3
50

16.00
54.00
24.00
6.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.2 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.3 เสี ยงดังจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และการคมนาคมขนส่ ง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.4 แรงสั่ นสะเทือนจากการทารากฐาน และการคมนาคม
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.5 นา้ เสี ยจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และจากกิจกรรมของคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
3
14
13
20
50

6.00
28.00
26.00
40.00
100.00

1
14
14
21
50

2.00
28.00
28.00
42.00
100.00

3
14
15
18
50

6.00
28.00
30.00
36.00
100.00

42
5
1
2
50

84.00
10.00
2.00
4.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.6

แรงดันน้าประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก

รวม
18.7 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.8 กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะและนา้ เสี ย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.9 การระบายนา้ และนา้ ขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.10 1. การกีดขวางการจราจรของสิ่ งก่ อสร้ างและคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
34
13
3
0
50

68.00
26.00
6.00
0.00
100.00

27
17
5
1
50

54.00
34.00
10.00
2.00
100.00

39
9
1
1
50

78.00
18.00
2.00
2.00
100.00

17
28
5
0
50

34.00
56.00
10.00
0.00
100.00

16
26
6
2
50

32.00
52.00
12.00
4.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
2. อุบัตเิ หตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กิจกรรมก่ อสร้ างส่ งผลต่ อสุ ขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
18.11
เช่ น โรคเครียด ความราคาญ วิตกกังวล
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.12 โรคระบาดที่จะเกิดขึน้ จากคนงานก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.13 1.ความปลอดภัยเกีย่ วกับการตกหล่ นของวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
2. ความปลอดภัยเกีย่ วกับคนงานก่ อสร้ างลักขโมยของ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
16
25
8
1
50

32.00
50.00
16.00
2.00
100.00

8
13
17
12
50

16.00
26.00
34.00
24.00
100.00

41
6
2
1
50

82.00
12.00
4.00
2.00
100.00

27
10
9
4
50

54.00
20.00
18.00
8.00
100.00

42
5
2
1
50

84.00
10.00
4.00
2.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.14 ความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ช่วงก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
ท่ านคิดว่ าเมื่อก่ อสร้ างเสร็ จและมีผ้ เู ข้ าอยู่อาศัย จะก่ อให้ เกิด
19
ผลกระทบในด้ านใดต่ อไปนีบ้ ้ าง
19.1 ไอเสี ยรถยนต์ จากการวิ่งเข้ าออกของรถในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.2 ความร้ อนจากเครื่ องปรับอากาศระบายสู่ พื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
41
5
3
1
50

82.00
10.00
6.00
2.00
100.00

27
18
4
1
50

54.00
36.00
8.00
2.00
100.00

28
14
6
2
50

56.00
28.00
12.00
4.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมของผู้พกั อาศัยในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
นา้ เสี ยจากกิจกรรมและผู้พกั อาศัยระบายออกสู่ พื้นที่ภายนอก
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการแย่ งใช้ น้าประปาของชุมชน อาจทาให้ แรงดัน
นา้ ประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทาให้ ไฟตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กลิน่ เหม็นและน้าเสี ยจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
31
8
7
4
50

62.00
16.00
14.00
8.00
100.00

35
11
4
0
50

70.00
22.00
8.00
0.00
100.00

28
18
4
0
50

56.00
36.00
8.00
0.00
100.00

24
24
2
0
50

48.00
48.00
4.00
0.00
100.00

31
16
3
0
50

62.00
32.00
6.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
การระบายนา้ และพื้นที่น้าท่ วมขังโดยรอบ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.9 การจราจรติดขัดเพราะรถใช้ ถนนมากขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.10 อุบัตเิ หตุจากการเกิดเพลิงไหม้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินจากผู้พกั อาศัย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.12 การเปลีย่ นแปลงสุ นทรียภาพและทัศนียภาพ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ

19.8

5
26
19
0
50

10.00
52.00
38.00
0.00
100.00

4
13
27
6
50

8.00
26.00
54.00
12.00
100.00

24
23
2
1
50

48.00
46.00
4.00
2.00
100.00

34
10
4
2
50

68.00
20.00
8.00
4.00
100.00

28
11
9
2
50

56.00
22.00
18.00
4.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.13 อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่ อที่พกั อาศัยของท่ าน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ช่วยทาให้ อาคารของท่ าน
19.14
ร่ มเย็นขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.15 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ ที่พกั อาศัยของท่ านขาดแสงแดด
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.16 การเกิดขึน้ ของโครงการ ทาให้ เศรษฐกิจแถวนีด้ ขี นึ้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
29
12
7
2
50

58.00
24.00
14.00
4.00
100.00

40
8
2
0
50

80.00
16.00
4.00
0.00
100.00

38
7
1
4
50

76.00
14.00
2.00
8.00
100.00

30
18
1
1
50

60.00
36.00
2.00
2.00
100.00

ผลการวิเคราะห์ แบบสั มภาษณ์ ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมโครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศั ย
รวม (ให้ เช่ า) ประจาเดือน มกราคม 2560
สภาพสั งคม – เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ศึกษา
บริ ษทั ที่ ปรึ กษาได้กาหนดพื้นที่ เป้ าหมายในรัศมี 500 เมตร ซึ่ งเป็ นรัศมีโดยรอบของโครงการโรงแรมและอาคารอยู่
อาศัยรวม (ให้เช่า) และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่ดงั กล่าวในรอบเดือนมกราคม 2560 จานวน ตัวอย่าง 50 กลุ่ม
ครัวเรื อนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสั งคม - เศรษฐกิจ

 เพศ /อายุ และสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 46.00 และเพศหญิง ร้ อยละ 54.00
โดยผู ต้ อบแบบสอบถามมี อ ายุน้อ ยกว่า 20 ปี มี อ ัต ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.00 , อายุร ะหว่า ง 20 - 30 ปี มี อ ัตราโดยเฉลี่ ย
ร้ อยละ 38.00 , อายุระหว่าง 31 – 45 ปี มี อตั ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 34.00 , อายุระหว่าง 46 - 60 ปี ร้ อยละ 14.00 และอายุ
ระหว่าง 61 ปี ร้ อยละ 14.00 ซึ่ งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษามีวยั วุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่อการดาเนิ นโครงการเป็ นที่
น่าเชื่อถือได้

 ในด้านสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 48.00 โสด ร้ อยละ 46.00 สมรสแล้ว และร้ อยละ 6.00 เป็ นหม้าย
 ในด้านระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบว่าในพื้นที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้ อ ยละ 4.00 ระดับ มัธยมศึ ก ษาตอนต้น ร้ อ ยละ 6.00 ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ร้ อ ยละ 14.00 ระดับ อนุ ป ริ ญ ญา
ร้ อยละ 18.00 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.00 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 2.00 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 98.00 และ นับถือศาสนาคริ สต์ ร้ อยละ 2.00

 ในด้านภูมิลาเนาของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นคนที่นี่แต่กาเนิดร้ อยละ 34.00 และย้ายมาจากที่อื่น
ร้ อยละ 66.00 โดยย้า ยมาจากภาคเหนื อ ร้ อยละ 18.18ย้า ยมาจากภาคอี ส านร้ อยละ 18.18 ย้า ยมาจากภาคตะวัน ออก
ร้ อยละ 33.33 ย้า ยมาจากภาคตะวัน ตกร้ อยละ 9.09 ย้า ยมาจากภาคกลางร้ อยละ 15.15 และย้า ยมาจากภาคใต้
ร้ อยละ 6.06 ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่พกั อาศัยเป็ นของตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 และเช่าผูอ้ ื่นร้ อยละ 82.00

 อาชีพหลักร้ อยละ 8.00 เป็ นแม่บา้ น / พ่อบ้าน / ว่างงาน / เกษียณอายุ , ร้ อยละ 6.00 ประกอบอาชีพรับราชการ ,
ร้ อยละ 30.00 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั , ร้ อยละ 28.00 ประกอบอาชี พค้าขาย ธุ รกิ จส่ วนตัว , ร้ อยละ 6.00 ประกอบ
อาชีพรับจ้าง , ร้ อยละ 20.00 ประกอบอาชีพพยาบาล และ ร้ อยละ 2.00 เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา

 ในส่ วนของรายได้หลักของผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 2.00 มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 , ร้ อยละ 86.00 มีรายได้
อยู่ในช่ วง 10,001 – 20,000 บาท , ร้ อยละ 6.00 มี รายได้อยู่ในช่ วง 20,001 – 30,000 บาท , ร้ อยละ 2.00 มี รายได้อยู่ในช่ วง
30,001 – 40,000 บาท และ ร้ อยละ 4.00 มีรายได้อยูใ่ นช่วง มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่วง 1 ปี ทีผา่ นมาผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้านที่พกั อาศัย มีอาการเจ็บป่ วย หรื อโรคประจาตัวที่ตอ้ งเข้า
รับการรักษามีสัดส่ วนที่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 38.00 และไม่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 62.00 โดยโรคที่เข้ารับการรักษานั้นประกอบไป
ด้วยโรคต่างๆในอัตราส่ วนดังต่อไปนี้

 โรคระบบหายใจ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52.63
 โรคเบาหวาน คิดเป็ นร้ อยละ 26.32
 เป็ นมากกว่า 1 โรค คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21.05
ในส่ วนสาเหตุของการเจ็บป่ วยนั้นเกิดขึ้นจาก อาหารเป็ นพิษ โรคประจาตัว และร่ างกายอ่อนแอเป็ นต้น ในขั้นตอนการเข้า
รับการรักษานั้นผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 28.00 รับการรักษาที่โรงพยาบาล และร้ อยละ 72.00 ซื้ อยามาทานเอง ปล่อยให้
หายเอง ส่ วนของสวัสดิการทางสุ ขภาพที่มีน้ นั มีสิทธิ ต่างๆดังนี้

 สิ ทธิบตั รทอง ร้ อยละ 16.00
 สิ ทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้ อยละ 10.00
 สิ ทธิประกันสังคม ร้ อยละ 32.00
 สิ ทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ประกันสุขภาพแบบหมู่ของ AIA ร้ อยละ 38.00
ความถี่ในการเข้ ารับการรักษาของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยโดยเฉลีย่ สามารถกระจายได้ ดงั นี้

 น้อยกว่า 3 เดือน / ครั้ง คิดเป็ น 100%
ค่ ารักษาพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยแต่ ละครั้งประมาณได้ ในสั ดส่ วนต่ อไปนี้

 ใช้สวัสดิการทางสุขภาพ ร้ อยละ 98.00
 ค่ารักษาพยาบาล 100 – 500 บาท/ครั้ง ร้ อยละ 2.00
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุมชน
สภาพของสิ่ งแวดล้อมก่อนมีการก่อสร้างโครงการสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

 แหล่งน้ าของชุมชนที่พกั อาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเป็ นสั ดส่ วน 100% โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่คิดเป็ น 100%เห็นว่าน้ าประปามีอยู่อย่างเพียงพอ ในส่ วนของวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยนั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100%
จะตั้งพักเอาไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ ในด้านของการได้รับปั ญหาจากการใช้บริ การของไฟฟ้ า เช่น ไฟตก ไฟดับ นั้น
ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 100% ไม่ได้รับปัญหาใดๆ

 ในส่วนของปัญหาเรื่ องเสี ยงดังรบกวนนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 36.00 ประสบปัญหาเรื่ องเสี ยงโดยเห็นว่า
มีแหล่งกาเนิ ดจากการก่อสร้างและรถวิ่งไปมาโดยช่วงเวลาที่ ประสบปั ญหาคื อ ช่วงเช้า คิดเป็ นร้ อยละ 100% ในประเด็น
ปัญหาเรื่ องการก่ออาชญากรรม เช่น ปล้น ลักขโมยนั้นผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 88.00 เห็นว่าไม่มีปัญหาดังกล่าว ส่ วนอีก
ร้ อยละ 12.00 นั้นเห็นว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น แต่นานๆครั้ง

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาโครงการ
ในหั ว ข้อ ที่ ว่ า ท่ า นทราบหรื อ ไม่ ว่ า จะมี ก ารก่ อ สร้ า งโครงการโรงแรมและอาคารอยู่อ าศัย รวม(ให้ เช่ า ) The Bangkok
Residences นั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100% ทราบ ว่าจะมีโครงการดังกล่าว ส่ วนคาถามที่ว่า “ท่านคิดว่าการก่อสร้าง อาคาร
โครงการและก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่านในด้านใดบ้างนั้น”ให้เหตุผลต่างๆในด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงการ
ก่อสร้างดังต่อไปนี้

 ทาให้เกิดการทรุ ดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 6.00 ปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ 24.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 54.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 16.00

 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 26.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 6.00

 เสี ยงดัง จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งและการคมนาคม ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 42.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 2.00

 แรงสั่นสะเทือนจากการทารากฐาน และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ น
ร้ อยละ 36.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 30.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 6.00

 น้ าเสี ยจากกิ จกรรมการก่อสร้าง และกิ จกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 84.00

 แรงดัน น้ าประปาลดลง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ นปานกลางคิ ด เป็ นร้ อยละ 6.00 น้อ ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 26.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 68.00

 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 34.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 54.00

 กลิ่ นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 78.00

 การระบายน้ าและน้ าท่ วมขังบริ เวณพื้ นที่ ใกล้เคี ยง ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น ปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 10.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 56.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 34.00

 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุก่อสร้าง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นมากคิดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 52.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 32.00 การจราจร
ที่เกิดจากอุบตั ิ เหตุรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 16.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 50.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 32.00

 กิจกรรมก่อสร้างส่ งผลต่อสุ ขภาพชุมชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบ เช่น โรคเครี ยด ความราคาญ วิตกกังวล เป็ นต้น
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ นร้ อยละ 24.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 34.00 น้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 26.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 16.00

 โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นมากคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 42.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 82.00

 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุมชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 8.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 18.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 20.00
และไม่มีผลกระทบคิ ดเป็ นร้ อยละ 54.00 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหา
คนงานก่อสร้างลักขโมยของ ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 84.00

 ความเสี่ ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ช่วงก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปาน
กลางคิดเป็ นร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 54.00
ในหัวข้ อที่ว่า “ท่ านคิดว่ าเมื่อมีการก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ และมีผ้ เู ข้ าพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้

 ไอเสี ยรถยนต์จากการวิ่งเข้าออกพื้นที่โครงการ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 54.00

 ความร้ อนจากเครื่ องปรั บ อากาศระบายสู่ พ้ื น ที่ ใกล้เคี ยง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 56.00

 เสี ยงจากรถยนต์ และกิ จกรรมจากผูพ้ กั อาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 8.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ14.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 62.00

 น้ าเสี ยจากกิจกรรมของผูพ้ กั อาศัยระบายออกสู่ พ้ืนที่ ภายนอก ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 22.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 70.00

 โครงการแย่งใช้น้ าประปาของชุ มชน อาจทาให้แรงดันนาประปาลดลง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้ น
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 56.00

 โครงการใช้ไฟฟ้ าอาจท าให้ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่เพี ยงพอ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 48.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 48.00

 กลิ่ น เหม็น และน้ าเสี ย จากห้อ งพักขยะรวมของโครงการ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 32.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 62.00

 การระบายน้ าและน้ าท่วมขังพื้นที่โดยรอบ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ38.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 52.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 10.00

 การจราจรติ ดขัดเพราะมี รถใช้ถนนมากขึ้ น ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 12.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 54.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 26.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 8.00

 อุบตั ิเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ2.00 ปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 46.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 48.00

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผูพ้ กั อาศัย ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ4.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 68.00

 การเปลี่ ยนแปลงสุ นทรี ยภาพและทัศนี ยภาพ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ4.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 22.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 56.00

 อาคารโครงการขวางทิ ศ ทางลมต่ อ ที่ พ ักอาศัยของท่ าน ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ดเป็ น
ร้ อยละ4.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 24.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 58.00

 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทาให้อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 80.00

 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ที่พกั อาศัยของท่านขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ น
ร้ อยละ8.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 76.00

 การเกิ ด ขึ้ น ของโครงการท าให้เศรษฐกิ จบริ เวณนี้ ดี ข้ ึ น ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 60.00
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะต่ อมาตรการเบื้องต้ นของโครงการ

 มีมาตรการจัดระเบียบรถบรรทุก ควบคุมเสี ยง
 มีมาตรการกาหนดเวลาทางานไม่เกิน 19.00 น.
 มีมาตรการรักษาความสะอาด ป้องกันฝุ่ นละออง

ตารางที่ 1.1 ผลการสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่ างรัศมี 0-100 เมตร (กุมภาพันธ์ )
ตารางที่ 1.1
ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

รายการ

จานวน (คน)
50

ร้ อยละ
100.00

24
26
50

48.00
52.00
100.00

รวม

0
21
18
8
3
50

0.00
42.00
36.00
16.00
6.00
100.00

รวม

26
22
2
0
50

52.00
44.00
4.00
0.00
100.00

0
2
2
6
9
29
2
0
50

0.00
4.00
4.00
12.00
18.00
58.00
4.00
0.00
100.00

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (กุมภาพันธ์ )
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2

3

4

อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-3 0ปี
31-45 ปี
46-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
รวม

ไม่ได้เรี ยน

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
5

การนับถือศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
รวม

6

7

ภูมลิ าเนา
เกิดที่นี่
ย้ายจากที่อื่น
รวม
(ต่ อจากข้ อ 6 ) กรณีที่ย้าย ย้ ายมาจาก (n=40)
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ไม่ระบุ
รวม
กรรมสิ ทธิ์ในที่พกั อาศัย
เป็ นของตนเอง
เช่าผูอ้ ื่น
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

50
0
0
50

100.00
0.00
0.00
100.00

10
40
50

20.00
80.00
100.00

5
7
14
3
4
4
3
40

12.50
17.50
35.00
7.50
10.00
10.00
7.50
100.00

7
43
0
50

14.00
86.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
8

9

10

อาชีพหลัก
แม่บา้ น พ่อบ้าน ว่างงาน
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร
พยาบาล
นักเรี ยน/นักศึกษา
รวม
รายได้ ของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
รายจ่ ายของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

3
2
0
21
13
2
0
8
1
50

6.00
4.00
0.00
42.00
26.00
4.00
0.00
16.00
2.00
100.00

0
12
27
5
2
4
0
50

0.00
24.00
54.00
10.00
4.00
8.00
0.00
100.00

11
36
3
0
0
0
0
50

22.00
72.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.2
รายการ

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

ไม่เคย

33

66.00

เคย

17

34.00

50

100.00

0
11
4
1
1
0

0.00
64.71
23.53
5.88
5.88
0.00

17

100.00

7
1
9

41.18
5.88
52.94

17

100.00

10
1
0
39
0

20.00
2.00
0.00
78.00
0.00

50

100.00

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่ านหรื อคนในครัวเรื อนของท่ าน มีการ
11
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคประจาตัว ที่ต้องเข้ าการรับการรักษาหรื อไม่

รวม
ในกรณีที่ เคย คือโรคอะไร
ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบหายใจ
เบาหวาน
ทางเดินอาหาร
เป็ นมากกว่า1โรค
ไส้ติ่ง
รวม
สาเหตุ ที่เกิดการเจ็บป่ วย คือ (n=17)
ฝุ่ นละออง
อาหารเป็ นพิษ
โรคประจาตัว
รวม
12

ถ้ าเคย ท่ านหรื อสมาชิกในครอบครัวรักษาที่ไหน
โรงพยาบาล
คลีนิค
สถานีอนามัย
ซื้ อยามาทานเอง
ปล่อยให้หายเอง
รวม

ตารางที่ 1.2-1.3 (ต่ อ)
รายการ
13

สวัสดิการทางสุ ขภาพคือ
บัตรทอง
สิ ทธิ ราชการ
ประกันสังคม
ประกันสุ ขภาพ
ไม่มี

รวม
ความถาในการเข้ าพักการรักษาของท่ านและสมาชิกใน
14
ครอบครัว (เดือน/ครั้ง)
น้อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง
3-6 เดือน/ครั้ง
6-9 เดือน/ครั้ง
9-12 เดือน/ครั้ง
มากกว่า 12 ครั้ง/เดือน
รวม
ค่ ารักษาพยาบาลของท่ านและสมาชิกในครอบครัว
15
ประมาณครั้งละกีบ่ าท
ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ
น้อยกว่า 100 บาท/ครั้ง
100-500บาท/ครั้ง
500-1000บาท/ครั้ง
มากกว่า 1000 บาท/ครั้ง
รวม
ตอนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
16 สภาพแวดล้ อมก่ อนมีการก่ อสร้ างโครงการ
16.1 ท่ านได้ รับบริการนา้ ใช้ จากแหล่ งใด
การประปานครหลวง
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
4
4
23
19
0
50

8.00
8.00
46.00
38.00
0.00
100.00

49
0
0
1
0
50

98.00
0.00
0.00
2.00
0.00
100.00

50
0
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3
รายการ
16.2 ปริมาณนา้ ที่ท่านได้ รับเพียงพอหรื อไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
รวม
ท่ านมีวธิ ีกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในครัวเรื อนของท่ าน
16.3
อย่ างไร
ตั้งพักไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ
จัดการด้วยตัวเองด้วยวิธี
รวม
กรณีที่ท่านได้ รับบริการเก็บขยะจากสานักงานเขตห้ วยขวาง
16.4
ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการเก็บขนขยะหรื อไม่
ไม่มีปัญหาใดๆ
ประสบปัญหาขยะตกค้าง
ถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
ไม่มีถงั รองรับขยะหรื อที่ต้ งั ขยะ
รวม
16.5 ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการให้ บริการของไฟฟ้ า หรื อไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ ได้แก่ ไฟดับ ไฟตก
รวม
16.6 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับเสี ยงดังรบกวนหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
แหล่ งกาเนิดของเสี ยงรบกวนคื อ (n=12)
เพื่อนบ้าน,ชุมชนโดยรอบ หอพัก
เฮลิคอปเตอร์
การก่อสร้าง
รถวิ่ง
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

38
12
50

76.00
24.00
100.00

0
0
12
0
12

0.00
0.00
100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
16.7 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับการจราจรติดขัดบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
ช่ วงเวลาที่เกิดจราจรติดขัด (n=41)
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
เช้าเย็น
ตลอดเวลา
รวม
16.8 ชุมชนของท่ านมีปัญหาเกีย่ วกับการก่ ออาชญากรรมบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี แต่นานๆครั้ง
มี เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
รวม
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาโครงการ
ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าจะมีการก่ อสร้ างโครงการโรงแรมและ
17
อาคารที่อยู่อาศัย (ให้ เช่ า) The Bangkok Residences
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ท่ านคิดว่ าการก่ อสร้ างอาคารโครงการ จะก่ อให้ เกิดผลกระทบ
18
ต่ อท่ านด้ านใดบ้ าง
18.1 ทาให้ เกิดการทรุ ดตัวของดิน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
9
41
50

18.00
82.00
100.00

39
0
2
0
0
41

95.12
0.00
4.88
0.00
0.00
100.00

41
9
0
50

82.00
18.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

25
21
3
1
50

50.00
42.00
6.00
2.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.2 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.3 เสี ยงดังจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และการคมนาคมขนส่ ง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.4 แรงสั่ นสะเทือนจากการทารากฐาน และการคมนาคม
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.5 นา้ เสี ยจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และจากกิจกรรมของคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
0
15
23
12
50

0.00
30.00
46.00
24.00
100.00

15
24
4
7
50

30.00
48.00
8.00
14.00
100.00

8
28
3
11
50

16.00
56.00
6.00
22.00
100.00

49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.6

แรงดันน้าประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก

รวม
18.7 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.8 กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะและนา้ เสี ย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.9 การระบายนา้ และนา้ ขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.10 1. การกีดขวางการจราจรของสิ่ งก่ อสร้ างและคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
47
3
0
0
50

94.00
6.00
0.00
0.00
100.00

37
13
0
0
50

74.00
26.00
0.00
0.00
100.00

49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

39
10
1
0
50

78.00
20.00
2.00
0.00
100.00

41
9
0
0
50

82.00
18.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
2. อุบัตเิ หตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กิจกรรมก่ อสร้ างส่ งผลต่ อสุ ขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
18.11
เช่ น โรคเครียด ความราคาญ วิตกกังวล
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.12 โรคระบาดที่จะเกิดขึน้ จากคนงานก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.13 1.ความปลอดภัยเกีย่ วกับการตกหล่ นของวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
2. ความปลอดภัยเกีย่ วกับคนงานก่ อสร้ างลักขโมยของ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
31
19
0
0
50

62.00
38.00
0.00
0.00
100.00

6
29
12
3
50

12.00
58.00
24.00
6.00
100.00

48
2
0
0
50

96.00
4.00
0.00
0.00
100.00

20
29
1
0
50

40.00
58.00
2.00
0.00
100.00

48
2
0
0
50

96.00
4.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.14 ความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ช่วงก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
ท่ านคิดว่ าเมื่อก่ อสร้ างเสร็ จและมีผ้ เู ข้ าอยู่อาศัย จะก่ อให้ เกิด
19
ผลกระทบในด้ านใดต่ อไปนีบ้ ้ าง
19.1 ไอเสี ยรถยนต์ จากการวิ่งเข้ าออกของรถในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.2 ความร้ อนจากเครื่ องปรับอากาศระบายสู่ พื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
47
1
1
1
50

94.00
2.00
2.00
2.00
100.00

42
7
1
0
50

84.00
14.00
2.00
0.00
100.00

41
5
4
0
50

82.00
10.00
8.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมของผู้พกั อาศัยในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
นา้ เสี ยจากกิจกรรมและผู้พกั อาศัยระบายออกสู่ พื้นที่ภายนอก
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการแย่ งใช้ น้าประปาของชุมชน อาจทาให้ แรงดัน
นา้ ประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทาให้ ไฟตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กลิน่ เหม็นและน้าเสี ยจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
39
8
3
0
50

78.00
16.00
6.00
0.00
100.00

43
7
0
0
50

86.00
14.00
0.00
0.00
100.00

41
8
1
0
50

82.00
16.00
2.00
0.00
100.00

31
19
0
0
50

62.00
38.00
0.00
0.00
100.00

43
7
0
0
50

86.00
14.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
การระบายนา้ และพื้นที่น้าท่ วมขังโดยรอบ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.9 การจราจรติดขัดเพราะรถใช้ ถนนมากขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.10 อุบัตเิ หตุจากการเกิดเพลิงไหม้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินจากผู้พกั อาศัย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.12 การเปลีย่ นแปลงสุ นทรียภาพและทัศนียภาพ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ

19.8

19
27
4
0
50

38.00
54.00
8.00
0.00
100.00

4
27
18
1
50

8.00
54.00
36.00
2.00
100.00

41
8
1
0
50

82.00
16.00
2.00
0.00
100.00

40
6
4
0
50

80.00
12.00
8.00
0.00
100.00

34
7
8
1
50

68.00
14.00
16.00
2.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.13 อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่ อที่พกั อาศัยของท่ าน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ช่วยทาให้ อาคารของท่ าน
19.14
ร่ มเย็นขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.15 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ ที่พกั อาศัยของท่ านขาดแสงแดด
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.16 การเกิดขึน้ ของโครงการ ทาให้ เศรษฐกิจแถวนีด้ ขี นึ้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
33
9
6
2
50

66.00
18.00
12.00
4.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

36
6
8
0
50

72.00
12.00
16.00
0.00
100.00

46
4
0
0
50

92.00
8.00
0.00
0.00
100.00

ผลการวิเคราะห์ แบบสั มภาษณ์ ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมโครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศั ย
รวม (ให้ เช่ า) ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
สภาพสั งคม – เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ศึกษา
บริ ษทั ที่ ปรึ กษาได้กาหนดพื้นที่ เป้ าหมายในรัศมี 500 เมตร ซึ่ งเป็ นรัศมีโดยรอบของโครงการโรงแรมและอาคารอยู่
อาศัยรวม (ให้เช่ า) และได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่ ดงั กล่าวในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จานวน ตัวอย่าง 50
กลุ่มครัวเรื อนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสั งคม – เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 48.00 และเพศหญิ ง ร้ อยละ 52.00
โดยผู ต้ อบแบบสอบถามมี อ ายุน้อ ยกว่า 20 ปี มี อ ัต ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.00 , อายุร ะหว่า ง 20 - 30 ปี มี อ ัตราโดยเฉลี่ ย
ร้ อยละ 42.00 , อายุระหว่าง 31 – 45 ปี มี อตั ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 36.00 , อายุระหว่าง 46 - 60 ปี ร้ อยละ 16.00 และอายุ
ระหว่าง 61 ปี ร้ อยละ 6.00 ซึ่ งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษามีวยั วุฒิที่ให้ความคิ ดเห็ นต่อการดาเนิ นโครงการเป็ นที่
น่าเชื่อถือได้
 ในด้านสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามร้ อ ยละ 52.00 โสด ร้ อ ยละ 44.00 สมรสแล้ว ร้ อ ยละ 4.00 เป็ นหม้า ย
และร้ อยละ 0.00 หย่าร้าง
 ในด้านระดับ การศึ กษา และการประกอบอาชี พ พบว่าในพื้ น ที่ ศึ กษากลุ่ ม ตัวอย่างจบการศึ กษาต่ ากว่าระดับ
ประถมศึกษาร้ อยละ 0.00 ระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 4.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้ อยละ 4.00 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้ อ ยละ 12.00 ระดับ อนุ ป ริ ญ ญาร้ อ ยละ 18.00 ระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 58.00 และระดับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี
ร้ อยละ 4.00 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 100.00
 ในด้านภูมิลาเนาของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นคนที่ นี่แต่กาเนิ ดร้ อยละ 20.00 และย้ายมาจากที่ อื่น
ร้ อ ยละ 80.00 โดยย้า ยมาจากภาคเหนื อ ร้ อยละ 12.50 ย้า ยมาจากภาคอี ส านร้ อ ยละ 17.50 ย้า ยมาจากภาคตะวัน ออก
ร้ อยละ 35.00 ย้ายมาจากภาคตะวันตกร้ อยละ 7.50 ย้ายมาจากภาคกลางร้ อยละ 10.00 และย้ายมาจากภาคใต้ร้อยละ 10.00
ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่พกั อาศัยเป็ นของตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และเช่าผูอ้ ื่นร้ อยละ 86.00
 อาชีพหลักร้ อยละ 6.00 เป็ นแม่บา้ น / พ่อบ้าน / ว่างงาน / เกษียณอายุ , ร้ อยละ 4.00 ประกอบอาชีพรับราชการ ,
ร้ อยละ 42.00 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั , ร้ อยละ 26.00 ประกอบอาชี พค้าขาย ธุ รกิ จส่ วนตัว , ร้ อยละ 4.00 ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ,ร้ อยละ 16.00 ประกอบอาชีพพยาบาล และร้ อยละ 2.00 เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
 ในส่ วนของรายได้หลักของผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 0.00 มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 , ร้ อยละ 24.00 มีรายได้อยู่
ในช่ วง 10,001 – 20,000 บาท , ร้ อยละ 54.00 มี รายได้อยู่ในช่ วง 20,001 – 30,000 บาท , ร้ อยละ 10.00 มี รายได้อยู่ในช่ วง
30,001 – 40,000 บาท , ร้ อยละ 4.00 มีรายได้อยูใ่ นช่วง 40,001 – 50,000 บาท และ ร้ อยละ 8.00 มีรายได้อยู่ในช่วง มากกว่า
50,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่วง 1 ปี ทีผา่ นมาผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้านที่พกั อาศัย มีอาการเจ็บป่ วย หรื อโรคประจาตัวที่ตอ้ งเข้า
รับการรักษามีสัดส่ วนที่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 34.00 และไม่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 66.00 โดยโรคที่เข้ารับการรักษานั้นประกอบไป
ด้วยโรคต่างๆในอัตราส่ วนดังต่อไปนี้

 โรคระบบหายใจ คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 64.71
 โรคเบาหวาน คิดเป็ นร้ อยละ 23.53
 โรคทางเดินอาหาร คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 5.88
 เป็ นมากกว่า 1 โรค คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 5.88
ในส่ วนสาเหตุของการเจ็บป่ วยนั้นเกิดขึ้นจาก อาหารเป็ นพิษ โรคประจาตัว และร่ างกายอ่อนแอเเป็ นต้น ในขั้นตอนการเข้า
รับการรักษานั้นผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 20.00 รับการรักษาที่ โรงพยาบาล , ร้ อยละ 78.00 ซื้ อยามาทานเอง ปล่อยให้
หายเอง และ ร้ อยละ 2.00 รับการรักษาที่คลีนิค ส่ วนของสวัสดิการทางสุ ขภาพที่มีน้ นั มีสิทธิ ต่างๆดังนี้
 สิ ทธิ บตั รทอง ร้ อยละ 8.00
 สิ ทธิ การรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้ อยละ 8.00
 สิ ทธิ ประกันสังคม ร้ อยละ 46.00
 สิ ทธิ สวัสดิการและประกันสุ ขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ประกันสุ ขภาพแบบหมู่ของ AIA ร้ อยละ 38.00
ความถี่ในการเข้ ารับการรักษาของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยโดยเฉลีย่ สามารถกระจายได้ ดงั นี้
 น้อยกว่า 3 เดือน / ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 98.00
 9-12 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 2.00
ค่ ารักษาพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยแต่ ละครั้งประมาณได้ ในสั ดส่ วนต่ อไปนี้
 ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ ร้ อยละ 100.00
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุ มชน สภาพของสิ่ งแวดล้อมก่อนมีการก่อสร้างโครงการสามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
 แหล่งน้ าของชุมชนที่พกั อาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเป็ นสั ดส่ วน 100% โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่คิดเป็ น 100%เห็นว่าน้ าประปามีอยู่อย่างเพียงพอ ในส่ วนของวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยนั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100%
จะตั้งพักเอาไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ ในด้านของการได้รับปั ญหาจากการใช้บริ การของไฟฟ้ า เช่น ไฟตก ไฟดับ นั้น
ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 100% ไม่ได้รับปัญหาใดๆ
 ในส่ วนของปั ญหาเรื่ องเสี ยงดังรบกวนนั้น ผูต้ อบแบบสอบถาม 100% ประสบปั ญหาเรื่ องเสี ยงโดยเห็ นว่า
มีแหล่งกาเนิ ดจากการก่อสร้างโดยช่ วงเวลาที่ ประสบปั ญหาคื อ ช่ วงเช้า คิ ดเป็ นร้ อยละ 95.12 และช่ วงเย็นคิ ดเป็ นร้ อยละ
4.88 ในประเด็นปั ญหาเรื่ องการก่ออาชญากรรม เช่น ปล้น ลักขโมยนั้นผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 82.00 เห็นว่าไม่มีปัญหา
ดังกล่าว ส่ วนอีกร้ อยละ 18.00 นั้นเห็นว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น แต่นานๆครั้ง

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาโครงการ
ในหั ว ข้อ ที่ ว่ า ท่ า นทราบหรื อ ไม่ ว่ า จะมี ก ารก่ อ สร้ า งโครงการโรงแรมและอาคารอยู่อ าศัย รวม(ให้ เช่ า ) The Bangkok
Residences นั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100% ทราบ ว่าจะมีโครงการดังกล่าว ส่ วนคาถามที่ว่า “ท่านคิดว่าการก่อสร้าง อาคาร
โครงการและก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่านในด้านใดบ้างนั้น”ให้เหตุผลต่างๆในด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงการ
ก่อสร้างดังต่อไปนี้
 ทาให้เกิดการทรุ ดตัวของดิ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 42.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 50.00
 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 24.00 ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 46.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 0.00
 เสี ย งดัง จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งและการคมนาคม ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 14.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 48.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 30.00
 แรงสั่นสะเทือนจากการทารากฐาน และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ น
ร้ อยละ 22.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 56.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 16.00
 น้ าเสี ยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นนั้นทั้งหมดเห็น
ว่าไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 98.00 ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น ร้ อยละ 2.00
 แรงดัน น้ า ประปาลดลง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น นั้ น ทั้งหมดเห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 94.00 ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 6.00
 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุ มชนไม่เพี ยงพอ ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นไม่มีผลกระทบคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 74.00 และมีผลกระทบน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 26.00
 กลิ่ น เหม็ น รบกวนจากขยะมู ล ฝอยไม่ มี ผ ลกระทบคิ ด เป็ นร้ อยละ 98.00 และมี ผ ลกระทบน้ อ ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.00
 การระบายน้ าและน้ าท่ วมขังบริ เวณพื้ นที่ ใกล้เคี ยง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 78.00
 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุก่อสร้าง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 82.00
 การจราจรที่ เกิ ด จากอุ บ ัติ เหตุ ร ถบรรทุ ก วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่ าจะเกิ ด ขึ้ น น้อ ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 38.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 62.00
 กิจกรรมก่อสร้างส่ งผลต่อสุ ขภาพชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบ เช่ น โรคเครี ยด ความราคาญ วิตกกังวล เป็ นต้น
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ นร้ อยละ 6.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 24.00 น้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 58.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 12.00
 โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 และไม่มี
ผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 96.00

 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 58.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น
ร้ อยละ 40.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาคนงานก่อสร้างลักขโมยของ
ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 96.00
 ความเสี่ ยงต่ อการเกิ ดเพลิ งไหม้ช่วงก่ อสร้ าง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 94.00
ในหัวข้ อที่ว่า “ท่ านคิดว่ าเมื่อมีการก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ และมีผ้ เู ข้ าพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
 ไอเสี ย รถยนต์ จากการวิ่ งเข้า ออกพื้ น ที่ โ ครงการ ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 84.00
 ความร้อนจากเครื่ องปรับอากาศระบายสู่ พ้ืนที่ ใกล้เคี ยง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 82.00
 เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมจากผูพ้ กั อาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 78.00
 น้ าเสี ยจากกิจกรรมของผูพ้ กั อาศัยระบายออกสู่ พ้ืนที่ ภายนอก ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นน้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 86.00
 โครงการแย่งใช้น้ าประปาของชุมชน อาจทาให้แรงดันนาประปาลดลง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปาน
กลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 82.00
 โครงการใช้ไฟฟ้ าอาจทาให้ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่เพียงพอ ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น ปาน
กลางคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 38.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 62.00
 กลิ่นเหม็นและน้ าเสี ยจากห้องพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 86.00
 การระบายน้ าและน้ าท่วมขังพื้นที่ โดยรอบ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 54.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 38.00
 การจราจรติ ดขัดเพราะมีรถใช้ถนนมากขึ้ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปาน
กลางคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 54.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 8.00
 อุบตั ิเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 82.00
 ความปลอดภัย ในชี วิตและทรั พ ย์สิ นจากผูพ้ กั อาศัย ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ นปานกลางคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 80.00

 การเปลี่ ย นแปลงสุ น ทรี ย ภาพและทัศ นี ยภาพ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ นร้ อ ยละ2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 68.00
 อาคารโครงการขวางทิ ศ ทางลมต่ อ ที่ พ ักอาศัย ของท่ าน ระดับ ผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ4.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 66.00
 เงาจากอาคารโครงการมี ประโยชน์ช่วยทาให้อาคารของท่ านร่ มเย็นขึ้ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น
ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 100.00
 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ที่พกั อาศัยของท่านขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 16.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 72.00
 การเกิ ด ขึ้ น ของโครงการท าให้ เศรษฐกิ จ บริ เวณนี้ ดี ข้ ึ น ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น น้อ ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 8.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 92.00
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะต่ อมาตรการเบื้องต้ นของโครงการ
 กาหนดเวลาทางานไม่เกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ป้องกันฝุ่ นละออง

ตารางที่ 1.1 ผลการสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่ างรัศมี 0-100 เมตร (มีนาคม)
ตารางที่ 1.1
ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

รายการ

จานวน (คน)
50

ร้ อยละ
100.00

18
32
50

36.00
64.00
100.00

รวม

0
20
14
11
5
50

0.00
40.00
28.00
22.00
10.00
100.00

รวม

22
25
2
1
50

44.00
50.00
4.00
2.00
100.00

0
1
6
6
9
25
3
0
50

0.00
2.00
12.00
12.00
18.00
50.00
6.00
0.00
100.00

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (มีนาคม)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2

3

4

อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-3 0ปี
31-45 ปี
46-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
รวม

ไม่ได้เรี ยน

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
5

การนับถือศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
รวม

6

7

ภูมลิ าเนา
เกิดที่นี่
ย้ายจากที่อื่น
รวม
(ต่ อจากข้ อ 6 ) กรณีที่ย้าย ย้ ายมาจาก (n=38)
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม
กรรมสิ ทธิ์ในที่พกั อาศัย
เป็ นของตนเอง
เช่าผูอ้ ื่น
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

50
0
0
50

100.00
0.00
0.00
100.00

12
38
50

24.00
76.00
100.00

7
7
9
3
8
4
38

18.42
18.42
23.68
7.89
21.05
10.53
100.00

7
43
0
50

14.00
86.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
8

9

10

อาชีพหลัก
แม่บา้ น พ่อบ้าน ว่างงาน
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร
พยาบาล
นักเรี ยน/นักศึกษา
รวม
รายได้ ของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
รายจ่ ายของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

7
2
0
16
10
3
0
11
1
50

14.00
4.00
0.00
32.00
20.00
6.00
0.00
22.00
2.00
100.00

0
8
16
7
9
10
0
50

0.00
16.00
32.00
14.00
18.00
20.00
0.00
100.00

11
32
5
1
1
0
0
50

22.00
64.00
10.00
2.00
2.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.2
รายการ

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

ไม่เคย

28

56.00

เคย

22

44.00

50

100.00

0
12
4
2
4
0

0.00
54.55
18.18
9.09
18.18
0.00

22

100.00

5
2
13
1
1

22.73
9.09
59.09
4.55
4.55

22

100.00

6
1
0
43
0

12.00
2.00
0.00
86.00
0.00

50

100.00

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่ านหรื อคนในครัวเรื อนของท่ าน มีการ
11
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคประจาตัว ที่ต้องเข้ าการรับการรักษาหรื อไม่

รวม
ในกรณีที่ เคย คือโรคอะไร
ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบหายใจ
เบาหวาน
ทางเดินอาหาร
เป็ นมากกว่า1โรค
ไส้ติ่ง
รวม
สาเหตุ ที่เกิดการเจ็บป่ วย คือ (n=22)
ฝุ่ นละออง
อาหารเป็ นพิษ
โรคประจาตัว
ตากฝน
ร่ างกายอ่อนแอ
รวม
12

ถ้ าเคย ท่ านหรื อสมาชิกในครอบครัวรักษาที่ไหน
โรงพยาบาล
คลีนิค
สถานีอนามัย
ซื้ อยามาทานเอง
ปล่อยให้หายเอง
รวม

ตารางที่ 1.2-1.3 (ต่ อ)
รายการ
13

สวัสดิการทางสุ ขภาพคือ
บัตรทอง
สิ ทธิ ราชการ
ประกันสังคม
ประกันสุ ขภาพ
ไม่มี

รวม
ความถาในการเข้ าพักการรักษาของท่ านและสมาชิกใน
14
ครอบครัว (เดือน/ครั้ง)
น้อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง
3-6 เดือน/ครั้ง
6-9 เดือน/ครั้ง
9-12 เดือน/ครั้ง
มากกว่า 12 ครั้ง/เดือน
รวม
ค่ ารักษาพยาบาลของท่ านและสมาชิกในครอบครัว
15
ประมาณครั้งละกีบ่ าท
ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ
น้อยกว่า 100 บาท/ครั้ง
100-500บาท/ครั้ง
500-1000บาท/ครั้ง
มากกว่า 1000 บาท/ครั้ง
รวม
ตอนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
16 สภาพแวดล้ อมก่ อนมีการก่ อสร้ างโครงการ
16.1 ท่ านได้ รับบริการนา้ ใช้ จากแหล่ งใด
การประปานครหลวง
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
5
6
20
19
0
50

10.00
12.00
40.00
38.00
0.00
100.00

50
0
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

50
0
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3
รายการ
16.2 ปริมาณนา้ ที่ท่านได้ รับเพียงพอหรื อไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
รวม
ท่ านมีวธิ ีกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในครัวเรื อนของท่ าน
16.3
อย่ างไร
ตั้งพักไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ
จัดการด้วยตัวเองด้วยวิธี
รวม
กรณีที่ท่านได้ รับบริการเก็บขยะจากสานักงานเขตห้ วยขวาง
16.4
ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการเก็บขนขยะหรื อไม่
ไม่มีปัญหาใดๆ
ประสบปัญหาขยะตกค้าง
ถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
ไม่มีถงั รองรับขยะหรื อที่ต้ งั ขยะ
รวม
16.5 ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการให้ บริการของไฟฟ้ า หรื อไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ ได้แก่ ไฟดับ ไฟตก
รวม
16.6 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับเสี ยงดังรบกวนหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
แหล่ งกาเนิดของเสี ยงรบกวนคื อ (n=24)
เพื่อนบ้าน,ชุมชนโดยรอบ หอพัก
เฮลิคอปเตอร์
การก่อสร้าง
รถวิ่ง
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

26
24
50

52.00
48.00
100.00

0
0
23
1
18

0.00
0.00
95.83
4.17
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
16.7 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับการจราจรติดขัดบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
ช่ วงเวลาที่เกิดจราจรติดขัด (n=40)
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
เช้าเย็น
ตลอดเวลา
รวม
16.8 ชุมชนของท่ านมีปัญหาเกีย่ วกับการก่ ออาชญากรรมบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี แต่นานๆครั้ง
มี เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
รวม
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาโครงการ
ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าจะมีการก่ อสร้ างโครงการโรงแรมและ
17
อาคารที่อยู่อาศัย (ให้ เช่ า) The Bangkok Residences
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ท่ านคิดว่ าการก่ อสร้ างอาคารโครงการ จะก่ อให้ เกิดผลกระทบ
18
ต่ อท่ านด้ านใดบ้ าง
18.1 ทาให้ เกิดการทรุ ดตัวของดิน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
10
40
50

20.00
80.00
100.00

40
0
0
0
0
40

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

33
17
0
50

66.00
34.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

21
24
3
2
50

42.00
48.00
6.00
4.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.2 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.3 เสี ยงดังจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และการคมนาคมขนส่ ง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.4 แรงสั่ นสะเทือนจากการทารากฐาน และการคมนาคม
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.5 นา้ เสี ยจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และจากกิจกรรมของคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
0
15
17
18
50

0.00
30.00
34.00
36.00
100.00

10
14
5
21
50

20.00
28.00
10.00
42.00
100.00

9
15
6
20
50

18.00
30.00
12.00
40.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.6

แรงดันน้าประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก

รวม
18.7 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.8 กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะและนา้ เสี ย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.9 การระบายนา้ และนา้ ขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.10 1. การกีดขวางการจราจรของสิ่ งก่ อสร้ างและคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

16
30
4
0
50

32.00
60.00
8.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

36
14
0
0
50

72.00
28.00
0.00
0.00
100.00

45
5
0
0
50

90.00
10.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
2. อุบัตเิ หตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กิจกรรมก่ อสร้ างส่ งผลต่ อสุ ขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
18.11
เช่ น โรคเครียด ความราคาญ วิตกกังวล
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.12 โรคระบาดที่จะเกิดขึน้ จากคนงานก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.13 1.ความปลอดภัยเกีย่ วกับการตกหล่ นของวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
2. ความปลอดภัยเกีย่ วกับคนงานก่ อสร้ างลักขโมยของ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
27
22
1
0
50

54.00
44.00
2.00
0.00
100.00

8
20
18
4
50

16.00
40.00
36.00
8.00
100.00

48
2
0
0
50

96.00
4.00
0.00
0.00
100.00

19
27
2
2
50

38.00
54.00
4.00
4.00
100.00

49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.14 ความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ช่วงก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
ท่ านคิดว่ าเมื่อก่ อสร้ างเสร็ จและมีผ้ เู ข้ าอยู่อาศัย จะก่ อให้ เกิด
19
ผลกระทบในด้ านใดต่ อไปนีบ้ ้ าง
19.1 ไอเสี ยรถยนต์ จากการวิ่งเข้ าออกของรถในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.2 ความร้ อนจากเครื่ องปรับอากาศระบายสู่ พื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
48
1
1
0
50

96.00
2.00
2.00
0.00
100.00

44
5
1
0
50

88.00
10.00
2.00
0.00
100.00

41
9
0
0
50

82.00
18.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมของผู้พกั อาศัยในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
นา้ เสี ยจากกิจกรรมและผู้พกั อาศัยระบายออกสู่ พื้นที่ภายนอก
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการแย่ งใช้ น้าประปาของชุมชน อาจทาให้ แรงดัน
นา้ ประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทาให้ ไฟตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กลิน่ เหม็นและน้าเสี ยจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
40
7
3
0
50

80.00
14.00
6.00
0.00
100.00

48
1
1
0
50

96.00
2.00
2.00
0.00
100.00

43
7
0
0
50

86.00
14.00
0.00
0.00
100.00

16
31
3
0
50

32.00
62.00
6.00
0.00
100.00

49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
การระบายนา้ และพื้นที่น้าท่ วมขังโดยรอบ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.9 การจราจรติดขัดเพราะรถใช้ ถนนมากขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.10 อุบัตเิ หตุจากการเกิดเพลิงไหม้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินจากผู้พกั อาศัย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.12 การเปลีย่ นแปลงสุ นทรียภาพและทัศนียภาพ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ

19.8

15
35
0
0
50

30.00
70.00
0.00
0.00
100.00

3
13
34
0
50

6.00
26.00
68.00
0.00
100.00

36
10
4
0
50

72.00
20.00
8.00
0.00
100.00

41
4
4
1
50

82.00
8.00
8.00
2.00
100.00

31
8
9
2
50

62.00
16.00
18.00
4.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.13 อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่ อที่พกั อาศัยของท่ าน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ช่วยทาให้ อาคารของท่ าน
19.14
ร่ มเย็นขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.15 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ ที่พกั อาศัยของท่ านขาดแสงแดด
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.16 การเกิดขึน้ ของโครงการ ทาให้ เศรษฐกิจแถวนีด้ ขี นึ้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
34
6
8
2
50

68.00
12.00
16.00
4.00
100.00

49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

34
5
10
1
50

68.00
10.00
20.00
2.00
100.00

30
9
11
0
50

60.00
18.00
22.00
0.00
100.00

ผลการวิเคราะห์ แบบสั มภาษณ์ ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมโครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศั ย
รวม (ให้ เช่ า) ประจาเดือน มีนาคม2560
สภาพสั งคม – เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ศึกษา
บริ ษทั ที่ ปรึ กษาได้กาหนดพื้นที่ เป้ าหมายในรัศมี 500 เมตร ซึ่ งเป็ นรัศมีโดยรอบของโครงการโรงแรมและอาคารอยู่
อาศัยรวม (ให้เช่า) และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่ ดงั กล่าวในรอบเดือนมีนาคม 2560 จานวน ตัวอย่าง 50 กลุ่ม
ครัวเรื อนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสั งคม – เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 36.00 และเพศหญิ ง ร้ อยละ 64.00
โดยผู ต้ อบแบบสอบถามมี อ ายุน้อ ยกว่า 20 ปี มี อ ัต ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.00 , อายุร ะหว่า ง 20 - 30 ปี มี อ ัตราโดยเฉลี่ ย
ร้ อยละ 40.00 , อายุระหว่าง 31 – 45 ปี มี อตั ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 28.00 , อายุระหว่าง 46 - 60 ปี ร้ อยละ 22.00 และอายุ
ระหว่าง 61 ปี ร้ อยละ 10.00 ซึ่ งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษามีวยั วุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่อการดาเนิ นโครงการเป็ นที่
น่าเชื่อถือได้
 ในด้านสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามร้ อ ยละ 44.00 โสด ร้ อ ยละ 50.00 สมรสแล้ว ร้ อ ยละ 4.00 เป็ นหม้า ย
และร้ อยละ 2.00 หย่าร้าง
 ในด้านระดับ การศึ กษา และการประกอบอาชี พ พบว่าในพื้ น ที่ ศึ กษากลุ่ ม ตัวอย่างจบการศึ กษาต่ ากว่าระดับ
ประถมศึ กษาร้ อยละ 0.00 ระดับประถมศึ กษา ร้ อยละ 2.00 ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น ร้ อยละ 12.00 ระดับมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย ร้ อยละ 12.00 ระดับอนุ ปริ ญญาร้ อยละ 18.00 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 50.00 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
ร้ อยละ 6.00 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 100.00
 ในด้านภูมิลาเนาของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นคนที่ นี่แต่กาเนิ ดร้ อยละ 24.00 และย้ายมาจากที่ อื่น
ร้ อ ยละ 76.00 โดยย้า ยมาจากภาคเหนื อ ร้ อยละ 18.42 ย้า ยมาจากภาคอี ส านร้ อ ยละ 18.42 ย้า ยมาจากภาคตะวัน ออก
ร้ อยละ 23.68 ย้ายมาจากภาคตะวันตกร้ อยละ 7.89 ย้ายมาจากภาคกลางร้ อยละ 21.05 และย้ายมาจากภาคใต้ร้อยละ 10.53
ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่พกั อาศัยเป็ นของตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และเช่าผูอ้ ื่นร้ อยละ 86.00
 อาชี พหลักร้ อยละ 14.00 เป็ นแม่บา้ น / พ่อบ้าน / ว่างงาน / เกษียณอายุ , ร้ อยละ 4.00 ประกอบอาชี พรับราชการ
ร้ อยละ 32.00 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั , ร้ อยละ 20.00 ประกอบอาชี พค้าขาย ธุ รกิ จส่ วนตัว , ร้ อยละ 6.00 ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ,ร้ อยละ 22.00 ประกอบอาชีพพยาบาล และร้ อยละ 2.00 เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
 ในส่ วนของรายได้หลักของผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 0.00 มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 , ร้ อยละ 16.00 มีรายได้อยู่
ในช่ ว ง 10,001 – 20,000 บาท , ร้ อยละ 32.00 มี ร ายได้อ ยู่ ใ นช่ ว ง 20,001 – 30,000 บาท , ร้ อยละ 14.00 มี ร ายได้อ ยู่ ใ น
ช่ ว ง 30,001 – 40,000 บาท , ร้ อ ยละ 18.00 มี ร ายได้อ ยู่ในช่ วง 40,001 – 50,000 บาท และ ร้ อ ยละ 20.00 มี ร ายได้อ ยู่ใ น
ช่วง มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่วง 1 ปี ทีผา่ นมาผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้านที่พกั อาศัย มีอาการเจ็บป่ วย หรื อโรคประจาตัวที่ตอ้ ง
เข้ารับการรักษามีสัดส่ วนที่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 56.00 และไม่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 44.00 โดยโรคที่เข้ารับการรักษานั้นประกอบ
ไปด้วยโรคต่างๆในอัตราส่ วนดังต่อไปนี้

 โรคระบบหายใจ คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 54.55
 โรคเบาหวาน คิดเป็ นร้ อยละ 18.18
 โรคทางเดินอาหาร คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 9.09
 เป็ นมากกว่า 1 โรค คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 18.18
ในส่ วนสาเหตุ ข องการเจ็บ ป่ วยนั้น เกิ ด ขึ้ น จาก อาหารเป็ นพิ ษ โรคประจาตัว และร่ างกายอ่ อนแอเป็ นต้น
ในขั้นตอนการเข้ารับการรักษานั้นผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 12.00 รับการรักษาที่โรงพยาบาล , ร้ อยละ 86.00 ซื้ อยามา
ทานเอง และร้ อยละ 2.00 รับการรักษาที่คลีนิค ส่ วนของสวัสดิการทางสุ ขภาพที่มีน้ นั มีสิทธิ ต่างๆดังนี้
 สิ ทธิ บตั รทอง ร้ อยละ 10.00
 สิ ทธิ การรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้ อยละ 12.00
 สิ ทธิ ประกันสังคม ร้ อยละ 40.00
 สิ ทธิ สวัสดิการและประกันสุ ขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ประกันสุ ขภาพแบบหมู่ของ AIA ร้ อยละ 38.00
ความถี่ในการเข้ ารับการรักษาของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยโดยเฉลีย่ สามารถกระจายได้ ดงั นี้
 น้อยกว่า 3 เดือน / ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 100%
ค่ ารักษาพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยแต่ ละครั้งประมาณได้ ในสั ดส่ วนต่ อไปนี้
 ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ ร้ อยละ 100.00
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุมชน สภาพของสิ่ งแวดล้อมก่อนมีการก่อสร้างโครงการสามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้
 แหล่งน้ าของชุมชนที่พกั อาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเป็ นสั ดส่ วน 100% โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่คิดเป็ น 100%เห็นว่าน้ าประปามีอยู่อย่างเพียงพอ ในส่ วนของวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยนั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100%
จะตั้งพักเอาไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ ในด้านของการได้รับปั ญหาจากการใช้บริ การของไฟฟ้ า เช่น ไฟตก ไฟดับ นั้น
ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 100% ไม่ได้รับปัญหาใดๆ
 ในส่ วนของปัญหาเรื่ องเสี ยงดังรบกวนนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 48.00 ประสบปัญหาเรื่ องเสี ยงโดยเห็นว่า
มีแหล่งกาเนิ ดจากการก่อสร้าง และรถวิ่งโดยช่ วงเวลาที่ ประสบปั ญหาคือ ช่วงเช้า คิดเป็ นร้ อยละ 100% ในประเด็นปั ญหา
เรื่ อ งการก่ ออาชญากรรม เช่ น ปล้น ลักขโมยนั้นผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 66.00 เห็ นว่าไม่ มีปัญ หาดังกล่ าว ส่ วนอี ก
ร้ อยละ 34.00 นั้นเห็นว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น แต่นานๆครั้ง
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาโครงการ
 ในหั ว ข้อ ที่ ว่ า ท่ า นทราบหรื อไม่ ว่ า จะมี ก ารก่ อ สร้ า งโครงการโรงแรมและอาคารอยู่ อ าศัย รวม(ให้ เช่ า )
The Bangkok Residences นั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100% ทราบ ว่าจะมีโครงการดังกล่าว ส่ วนคาถามที่ ว่า “ท่านคิ ดว่าการ
ก่อสร้าง อาคารโครงการและก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อท่านในด้านใดบ้างนั้น”ให้เหตุผลต่างๆในด้านผลกระทบที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างดังต่อไปนี้

 ทาให้เกิ ดการทรุ ดตัวของดิ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00 ปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 48.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 42.00
 ฝุ่ นละอองจากกิ จกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 0.00
 เสี ยงดัง จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งและการคมนาคม ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 42.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 20.00
 แรงสั่นสะเทือนจากการทารากฐาน และกิ จกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้ น มากคิดเป็ น
ร้ อยละ 40.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 18.00
 น้ าเสี ยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นนั้นทั้งหมดเห็นว่า
ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 100%
 แรงดัน น้ าประปาลดลง ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ นนั้ น ทั้ งหมดเห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 98.00 ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นระดับผลกระทบที่กงั วลว่า
จะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 60.00 ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 และมีผลกระทบน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 32.00
 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 100%
 การระบายน้ าและน้ าท่วมขังบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 72.00
 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุก่อสร้าง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 10.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 90.00
 การจราจรที่ เกิ ดจากอุ บตั ิ เหตุ รถบรรทุ กวัสดุ ก่อสร้ าง ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 44.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 54.00
 กิ จกรรมก่อสร้างส่ งผลต่อสุ ขภาพชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบ เช่ น โรคเครี ยด ความราคาญ วิตกกังวล เป็ นต้น
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ นร้ อยละ 8.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 36.00 น้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 40.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 16.00
 โรคระบาดที่เกิ ดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้น น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 และไม่มี
ผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 96.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรั พย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 54.00 และ
ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 38.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาคนงานก่ อสร้างลักขโมยของ
ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 98.00

 ความเสี่ ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ช่วงก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 96.00
ในหัวข้ อที่ว่า “ท่ านคิดว่ าเมื่อมีการก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ และมีผ้ ูเข้ าพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
 ไอเสี ย รถยนต์ จากการวิ่ งเข้า ออกพื้ น ที่ โ ครงการ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 88.00
 ความร้ อ นจากเครื่ องปรั บ อากาศระบายสู่ พ้ื นที่ ใกล้เคี ยง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น น้อ ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 82.00
 เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมจากผูพ้ กั อาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 80.00
 น้ าเสี ยจากกิ จกรรมของผูพ้ กั อาศัยระบายออกสู่ พ้ื นที่ ภายนอก ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 96.00
 โครงการแย่งใช้น้ าประปาของชุ มชน อาจทาให้แรงดันนาประปาลดลง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 96.00
 โครงการใช้ไ ฟฟ้ าอาจท าให้ไ ฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพี ย งพอ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 62.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 32.00
 กลิ่ น เหม็นและน้ าเสี ยจากห้อ งพักขยะรวมของโครงการ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น น้อยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 98.00
 การระบายน้ าและน้ าท่ ว มขังพื้ นที่ โดยรอบ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น น้อยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 30.00
 การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ถนนมากขึ้น ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 68.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 26.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 6.00
 อุบตั ิเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ น ร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 20.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 72.00
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผูพ้ กั อาศัย ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นมากคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 82.00
 การเปลี่ ยนแปลงสุ นทรี ยภาพและทัศ นี ยภาพ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 62.00
 อาคารโครงการขวางทิ ศ ทางลมต่ อ ที่ พ ักอาศัย ของท่ าน ระดับ ผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ4.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 68.00
 เงาจากอาคารโครงการมี ประโยชน์ช่วยทาให้อาคารของท่ านร่ มเย็นขึ้ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 98.00

 เงาจากอาคารโครงการ ท าให้ที่ พ ักอาศัย ของท่ านขาดแสงแดด ระดับ ผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ด ขึ้ น น้อ ย
คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 68.00
 การเกิ ดขึ้ นของโครงการทาให้เศรษฐกิ จบริ เวณนี้ ดีข้ ึ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 22.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 60.00
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะต่ อมาตรการเบื้องต้ นของโครงการ
 กาหนดเวลาทางานไม่เกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ป้องกันฝุ่ นละออง

ตารางที่ 1.1 ผลการสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่ างรัศมี 0-100 เมตร (เมษายน)
ตารางที่ 1.1
ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

รายการ

จานวน (คน)
50

ร้ อยละ
100.00

22
28
50

44.00
56.00
100.00

รวม

0
13
22
9
6
50

0.00
26.00
44.00
18.00
12.00
100.00

รวม

19
28
2
1
50

38.00
56.00
4.00
2.00
100.00

0
0
6
6
10
26
2
0
50

0.00
0.00
12.00
12.00
20.00
52.00
4.00
0.00
100.00

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (เมษายน)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2

3

4

อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-3 0ปี
31-45 ปี
46-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
รวม

ไม่ได้เรี ยน

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
5

การนับถือศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
รวม

6

7

ภูมลิ าเนา
เกิดที่นี่
ย้ายจากที่อื่น
รวม
(ต่ อจากข้ อ 6 ) กรณีที่ย้าย ย้ ายมาจาก (n=35)
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ไม่ระบุ
รวม
กรรมสิ ทธิ์ในที่พกั อาศัย
เป็ นของตนเอง
เช่าผูอ้ ื่น
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

50
0
0
50

100.00
0.00
0.00
100.00

15
35
50

30.00
70.00
100.00

7
8
8
2
6
4
0
35

20.00
22.86
22.86
5.71
17.14
11.43
0.00
100.00

8
42
0
50

16.00
84.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
8

9

10

อาชีพหลัก
แม่บา้ น พ่อบ้าน ว่างงาน
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร
พยาบาล
นักเรี ยน/นักศึกษา
รวม
รายได้ ของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
รายจ่ ายของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

7
1
0
20
12
1
0
9
0
50

14.00
2.00
0.00
40.00
24.00
2.00
0.00
18.00
0.00
100.00

1
2
20
13
2
12
0
50

2.00
4.00
40.00
26.00
4.00
24.00
0.00
100.00

6
34
8
2
0
0
0
50

12.00
68.00
16.00
4.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.2
รายการ

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

ไม่เคย

30

60.00

เคย

20

40.00

50

100.00

0
12
5
0
3
0

0.00
60.00
25.00
0.00
15.00
0.00

20

100.00

6
1
13

30.00
5.00
65.00

20

100.00

6
1
0
43
0

12.00
2.00
0.00
86.00
0.00

50

100.00

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่ านหรื อคนในครัวเรื อนของท่ าน มีการ
11
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคประจาตัว ที่ต้องเข้ าการรับการรักษาหรื อไม่

รวม
ในกรณีที่ เคย คือโรคอะไร (n=20)
ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบหายใจ
เบาหวาน
ทางเดินอาหาร
เป็ นมากกว่า1โรค
ไส้ติ่ง
รวม
สาเหตุ ที่เกิดการเจ็บป่ วย คือ (n=20)
ฝุ่ นละออง
อาหารเป็ นพิษ
โรคประจาตัว
รวม
12

ถ้ าเคย ท่ านหรื อสมาชิกในครอบครัวรักษาที่ไหน
โรงพยาบาล
คลีนิค
สถานีอนามัย
ซื้ อยามาทานเอง
ปล่อยให้หายเอง
รวม

ตารางที่ 1.2-1.3 (ต่ อ)
รายการ
13

สวัสดิการทางสุ ขภาพคือ
บัตรทอง
สิ ทธิ ราชการ
ประกันสังคม
ประกันสุ ขภาพ
ไม่มี

รวม
ความถาในการเข้ าพักการรักษาของท่ านและสมาชิกใน
14
ครอบครัว (เดือน/ครั้ง)
น้อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง
3-6 เดือน/ครั้ง
6-9 เดือน/ครั้ง
9-12 เดือน/ครั้ง
มากกว่า 12 ครั้ง/เดือน
รวม
ค่ ารักษาพยาบาลของท่ านและสมาชิกในครอบครัว
15
ประมาณครั้งละกีบ่ าท
ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ
น้อยกว่า 100 บาท/ครั้ง
100-500บาท/ครั้ง
500-1000บาท/ครั้ง
มากกว่า 1000 บาท/ครั้ง
รวม
ตอนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
16 สภาพแวดล้ อมก่ อนมีการก่ อสร้ างโครงการ
16.1 ท่ านได้ รับบริการนา้ ใช้ จากแหล่ งใด
การประปานครหลวง
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
5
4
22
19
0
50

10.00
8.00
44.00
38.00
0.00
100.00

50
0
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

48
0
2
0
0
50

96.00
0.00
4.00
0.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3
รายการ
16.2 ปริมาณนา้ ที่ท่านได้ รับเพียงพอหรื อไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
รวม
ท่ านมีวธิ ีกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในครัวเรื อนของท่ าน
16.3
อย่ างไร
ตั้งพักไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ
จัดการด้วยตัวเองด้วยวิธี
รวม
กรณีที่ท่านได้ รับบริการเก็บขยะจากสานักงานเขตห้ วยขวาง
16.4
ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการเก็บขนขยะหรื อไม่
ไม่มีปัญหาใดๆ
ประสบปัญหาขยะตกค้าง
ถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
ไม่มีถงั รองรับขยะหรื อที่ต้ งั ขยะ
รวม
16.5 ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการให้ บริการของไฟฟ้ า หรื อไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ ได้แก่ ไฟดับ ไฟตก
รวม
16.6 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับเสี ยงดังรบกวนหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
แหล่ งกาเนิดของเสี ยงรบกวนคื อ (n=27)
เพื่อนบ้าน,ชุมชนโดยรอบ หอพัก
เฮลิคอปเตอร์
การก่อสร้าง
รถวิ่ง
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

39
11
50

78.00
22.00
100.00

23
27
50

46.00
54.00
100.00

0
0
26
1
27

0.00
0.00
96.30
3.70
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
16.7 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับการจราจรติดขัดบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
ช่ วงเวลาที่เกิดจราจรติดขัด (n=46)
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
เช้าเย็น
ตลอดเวลา
รวม
16.8 ชุมชนของท่ านมีปัญหาเกีย่ วกับการก่ ออาชญากรรมบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี แต่นานๆครั้ง
มี เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
รวม
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาโครงการ
ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าจะมีการก่ อสร้ างโครงการโรงแรมและ
17
อาคารที่อยู่อาศัย (ให้ เช่ า) The Bangkok Residences
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ท่ านคิดว่ าการก่ อสร้ างอาคารโครงการ จะก่ อให้ เกิดผลกระทบ
18
ต่ อท่ านด้ านใดบ้ าง
18.1 ทาให้ เกิดการทรุ ดตัวของดิน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
4
46
50

8.00
92.00
100.00

42
0
0
4
0
46

91.30
0.00
0.00
8.70
0.00
100.00

30
20
0
50

60.00
40.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

22
23
0
5
50

44.00
46.00
0.00
10.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.2 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.3 เสี ยงดังจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และการคมนาคมขนส่ ง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.4 แรงสั่ นสะเทือนจากการทารากฐาน และการคมนาคม
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.5 นา้ เสี ยจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และจากกิจกรรมของคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
0
11
19
20
50

0.00
22.00
38.00
40.00
100.00

9
13
13
15
50

18.00
26.00
26.00
30.00
100.00

7
18
12
13
50

14.00
36.00
24.00
26.00
100.00

47
2
1
0
50

94.00
4.00
2.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.6

แรงดันน้าประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก

รวม
18.7 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.8 กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะและนา้ เสี ย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.9 การระบายนา้ และนา้ ขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.10 1. การกีดขวางการจราจรของสิ่ งก่ อสร้ างและคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
47
3
0
0
50

94.00
6.00
0.00
0.00
100.00

19
29
2
0
50

38.00
58.00
4.00
0.00
100.00

49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

32
15
3
0
50

64.00
30.00
6.00
0.00
100.00

38
12
0
0
50

76.00
24.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
2. อุบัตเิ หตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กิจกรรมก่ อสร้ างส่ งผลต่ อสุ ขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
18.11
เช่ น โรคเครียด ความราคาญ วิตกกังวล
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.12 โรคระบาดที่จะเกิดขึน้ จากคนงานก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.13 1.ความปลอดภัยเกีย่ วกับการตกหล่ นของวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
2. ความปลอดภัยเกีย่ วกับคนงานก่ อสร้ างลักขโมยของ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
39
9
2
0
50

78.00
18.00
4.00
0.00
100.00

1
26
15
8
50

2.00
52.00
30.00
16.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

20
24
4
2
50

40.00
48.00
8.00
4.00
100.00

46
4
0
0
50

92.00
8.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.14 ความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ช่วงก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
ท่ านคิดว่ าเมื่อก่ อสร้ างเสร็ จและมีผ้ เู ข้ าอยู่อาศัย จะก่ อให้ เกิด
19
ผลกระทบในด้ านใดต่ อไปนีบ้ ้ าง
19.1 ไอเสี ยรถยนต์ จากการวิ่งเข้ าออกของรถในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.2 ความร้ อนจากเครื่ องปรับอากาศระบายสู่ พื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
36
9
4
1
50

72.00
18.00
8.00
2.00
100.00

38
10
2
0
50

76.00
20.00
4.00
0.00
100.00

36
14
0
0
50

72.00
28.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมของผู้พกั อาศัยในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
นา้ เสี ยจากกิจกรรมและผู้พกั อาศัยระบายออกสู่ พื้นที่ภายนอก
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการแย่ งใช้ น้าประปาของชุมชน อาจทาให้ แรงดัน
นา้ ประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทาให้ ไฟตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กลิน่ เหม็นและน้าเสี ยจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
32
14
4
0
50

64.00
28.00
8.00
0.00
100.00

40
10
0
0
50

80.00
20.00
0.00
0.00
100.00

32
18
0
0
50

64.00
36.00
0.00
0.00
100.00

8
37
5
0
50

16.00
74.00
10.00
0.00
100.00

40
7
3
0
50

80.00
14.00
6.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
การระบายนา้ และพื้นที่น้าท่ วมขังโดยรอบ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.9 การจราจรติดขัดเพราะรถใช้ ถนนมากขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.10 อุบัตเิ หตุจากการเกิดเพลิงไหม้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินจากผู้พกั อาศัย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.12 การเปลีย่ นแปลงสุ นทรียภาพและทัศนียภาพ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ

19.8

9
31
10
0
50

18.00
62.00
20.00
0.00
100.00

1
18
30
1
50

2.00
36.00
60.00
2.00
100.00

32
13
5
0
50

64.00
26.00
10.00
0.00
100.00

26
19
2
3
50

52.00
38.00
4.00
6.00
100.00

19
20
8
3
50

38.00
40.00
16.00
6.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.13 อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่ อที่พกั อาศัยของท่ าน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ช่วยทาให้ อาคารของท่ าน
19.14
ร่ มเย็นขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.15 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ ที่พกั อาศัยของท่ านขาดแสงแดด
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.16 การเกิดขึน้ ของโครงการ ทาให้ เศรษฐกิจแถวนีด้ ขี นึ้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
24
12
10
4
50

48.00
24.00
20.00
8.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

23
16
9
2
50

46.00
32.00
18.00
4.00
100.00

35
13
2
0
50

70.00
26.00
4.00
0.00
100.00

ผลการวิเคราะห์ แบบสั มภาษณ์ ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมโครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศั ย
รวม (ให้ เช่ า) ประจาเดือน เมษายน 2560
สภาพสั งคม – เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ศึกษา
บริ ษทั ที่ ปรึ กษาได้กาหนดพื้นที่ เป้ าหมายในรัศมี 500 เมตร ซึ่ งเป็ นรัศมีโดยรอบของโครงการโรงแรมและอาคารอยู่
อาศัยรวม (ให้เช่า) และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่ดงั กล่าวในรอบเดือนเมษายน 2560 จานวน ตัวอย่าง 50 กลุ่ม
ครัวเรื อนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสั งคม – เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 44.00 และเพศหญิ ง
ร้ อยละ 56.00 โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี มีอตั ราโดยเฉลี่ยร้ อยละ 0.00 , อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีอตั รา
โดยเฉลี่ ยร้ อ ยละ 26.00 , อายุระหว่าง 31 – 45 ปี มี อตั ราโดยเฉลี่ ยร้ อยละ 44.00 , อายุระหว่าง 46 - 60 ปี ร้ อยละ 18.00
และอายุระหว่าง 61 ปี ร้ อยละ 12.00 ซึ่ งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีวยั วุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
เป็ นที่น่าเชื่อถือได้
 ในด้านสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 38.00 โสด ร้ อยละ 56.00 สมรสแล้ว ร้ อยละ 4.00 เป็ นหม้าย
และร้ อยละ 2.00 หย่าร้าง
 ในด้านระดับการศึ กษา และการประกอบอาชี พ พบว่าในพื้ นที่ ศึกษากลุ่มตัวอย่างจบการศึ กษาต่ ากว่าระดับ
ประถมศึกษาร้ อยละ 0.00 ระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 0.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้ อยละ 12.00 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้ อ ยละ 12.00 ระดับ อนุ ป ริ ญ ญาร้ อ ยละ 20.00 ระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 52.00 และระดับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี
ร้ อยละ 4.00 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 100.00
 ในด้านภูมิลาเนาของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นคนที่นี่แต่กาเนิดร้ อยละ 30.00 และย้ายมาจากที่อื่น
ร้ อยละ 70.00 โดยย้า ยมาจากภาคเหนื อ ร้ อยละ 20.00ย้า ยมาจากภาคอี ส านร้ อยละ 22.86 ย้า ยมาจากภาคตะวัน ออก
ร้ อยละ 22.86 ย้ายมาจากภาคตะวันตกร้ อยละ 5.71 ย้ายมาจากภาคกลางร้ อยละ 17.14 และย้ายมาจากภาคใต้ร้อยละ 11.43
ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่พกั อาศัยเป็ นของตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และเช่าผูอ้ ื่นร้ อยละ 84.00
 อาชี พ หลัก ร้ อยละ 14.00 เป็ นแม่ บ้ า น / พ่ อ บ้ า น / ว่ า งงาน / เกษี ย ณอายุ , ร้ อยละ 2.00 ประกอบอาชี พ
รั บ ราชการ , ร้ อยละ 40.00 ประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษ ัท , ร้ อยละ 24.00 ประกอบอาชี พ ค้า ขาย ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว ,
ร้ อยละ 2.00 ประกอบอาชีพรับจ้าง และร้ อยละ 18.00 ประกอบอาชีพพยาบาล
 ในส่ วนของรายได้หลักของผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 2.00 มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 , ร้ อยละ 4.00 มีรายได้
อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท , ร้ อยละ 40.00 มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท , ร้ อยละ 26.00 มีรายได้อยู่ในช่วง
30,001 – 40,000 บาท , ร้ อยละ 4.00 มี ร ายได้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 40,001 – 50,000 บาท และ ร้ อยละ 24.00 มี ร ายได้ อ ยู่ ใ น
ช่วง มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่ วง 1 ปี ที ผ่านมาผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้านที่ พกั อาศัย มีอาการเจ็บป่ วย หรื อโรคประจาตัวที่
ต้องเข้ารั บการรั กษามี สัดส่ วนที่ เคยคิ ดเป็ นร้ อยละ 40.00 และไม่เคยคิ ดเป็ นร้ อยละ 60.00 โดยโรคที่ เข้ารับการรักษานั้น
ประกอบไปด้วยโรคต่างๆในอัตราส่ วนดังต่อไปนี้

 โรคระบบหายใจ คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 60.00
 โรคเบาหวาน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00
 เป็ นมากกว่า 1 โรค คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 15.00
ในส่ วนสาเหตุ ข องการเจ็บ ป่ วยนั้น เกิ ด ขึ้ น จาก อาหารเป็ นพิ ษ โรคประจาตัว และร่ างกายอ่ อนแอเป็ นต้น
ในขั้นตอนการเข้ารับการรักษานั้นผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 12.00 รับการรักษาที่โรงพยาบาล , ร้ อยละ 86.00 ซื้ อยามา
ทานเอง และ ร้ อยละ 2.00 รับการรักษาที่คลีนิค ส่ วนของสวัสดิการทางสุ ขภาพที่มีน้ นั มีสิทธิ ต่างๆดังนี้
 สิ ทธิ บตั รทอง ร้ อยละ 10.00
 สิ ทธิ การรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้ อยละ 8.00
 สิ ทธิ ประกันสังคม ร้ อยละ 44.00
 สิ ทธิ สวัสดิการและประกันสุ ขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ประกันสุ ขภาพแบบหมู่ของ AIA ร้ อยละ 38.00
ความถี่ในการเข้ ารับการรักษาของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยโดยเฉลีย่ สามารถกระจายได้ ดงั นี้
 น้อยกว่า 3 เดือน / ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 100%
ค่ ารักษาพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยแต่ ละครั้งประมาณได้ ในสั ดส่ วนต่ อไปนี้
 ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ ร้ อยละ 96.00
 ค่ารักษา 100 – 500 บาท/ครั้ง ร้ อยละ 4.00
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุ มชน สภาพของสิ่ งแวดล้อมก่อนมีการก่อสร้างโครงการสามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
 แหล่งน้ าของชุมชนที่พกั อาศัยมาจากการประปานครหลวงคิดเป็ นสั ดส่ วน 100% โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่คิดเป็ น 100%เห็นว่าน้ าประปามีอยู่อย่างเพียงพอ ในส่ วนของวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยนั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100%
จะตั้งพักเอาไว้ หรื อนาไปทิ้ งยังถังรองรั บ ในด้านของการได้รับปั ญ หาจากการใช้บริ การของไฟฟ้ า เช่ น ไฟตก ไฟดับ
นั้นผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 78.00ไม่ได้รับปัญหาใดๆ และผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 22.00 ได้รับปัญหา
 ในส่ วนของปัญหาเรื่ องเสี ยงดังรบกวนนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 54.00 ประสบปัญหาเรื่ องเสี ยงโดยเห็นว่า
มีแหล่งกาเนิ ดจากการก่อสร้าง และรถวิ่งโดยช่วงเวลาที่ประสบปั ญหาคือ ช่วงเช้า คิดเป็ นร้ อยละ 91.30 และช่วงเย็นคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.70 ในประเด็นปั ญหาเรื่ องการก่ออาชญากรรม เช่ น ปล้น ลักขโมยนั้นผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 60.00 เห็ นว่า
ไม่มีปัญหาดังกล่าว ส่ วนอีกร้ อยละ 40.00 นั้นเห็นว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น แต่นานๆครั้ง
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาโครงการ
 ในหั ว ข้อ ที่ ว่ า ท่ า นทราบหรื อไม่ ว่ า จะมี ก ารก่ อ สร้ า งโครงการโรงแรมและอาคารอยู่ อ าศัย รวม(ให้ เช่ า )
The Bangkok Residences นั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100% ทราบ ว่าจะมีโครงการดังกล่าว ส่ วนคาถามที่วา่ “ท่านคิดว่าการ
ก่อสร้ าง อาคารโครงการและก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อท่ านในด้านใดบ้างนั้น ”ให้เหตุ ผลต่ างๆในด้านผลกระทบที่ คาดว่า
จะเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างดังต่อไปนี้

 ทาให้เกิ ดการทรุ ดตัวของดิ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 0.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 46.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 44.00
 ฝุ่ นละอองจากกิ จกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 38.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 22.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 0.00
 เสี ยงดัง จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งและการคมนาคม ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 30.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 26.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 26.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 18.00
 แรงสั่นสะเทือนจากการทารากฐาน และกิ จกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้ น มากคิดเป็ น
ร้ อยละ 26.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 24.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 14.00
 น้ าเสี ยจากกิ จกรรมการก่ อสร้ าง และกิ จกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 0.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 94.00
 แรงดัน น้ าประปาลดลง ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ นนั้ น ทั้ งหมดเห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 94.00 ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 6.00
 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นระดับผลกระทบที่กงั วลว่า
จะเกิดขึ้นปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 38.00 และมีผลกระทบน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 58.00
 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 98.00 และมีผลกระทบน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
 การระบายน้ า และน้ าท่ วมขังบริ เวณพื้ น ที่ ใกล้เคี ย ง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 64.00
 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุก่อสร้าง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 24.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 76.00
 การจราจรที่ เกิ ดจากอุ บตั ิ เหตุ รถบรรทุ กวัสดุ ก่อสร้ าง ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 78.00
 กิ จกรรมก่อสร้างส่ งผลต่อสุ ขภาพชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบ เช่ น โรคเครี ยด ความราคาญ วิตกกังวล เป็ นต้น
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ นร้ อยละ 16.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 30.00 น้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 52.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
 โรคระบาดที่ เกิ ด ขึ้ นจากคนงานก่ อ สร้ า ง ระดั บ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ นไม่ มี ผ ลกระทบคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 100.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรั พย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 48.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 40.00
 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาคนงานก่ อสร้างลักขโมยของ
ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 92.00

 ความเสี่ ย งต่ อการเกิ ด เพลิ งไหม้ช่ วงก่ อ สร้ าง ระดับ ผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 72.00
ในหัวข้ อที่ว่า “ท่ านคิดว่ าเมื่อมีการก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จ และมีผ้ เู ข้ าพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
 ไอเสี ย รถยนต์ จากการวิ่ งเข้า ออกพื้ น ที่ โ ครงการ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 76.00
 ความร้ อนจากเครื่ อ งปรั บอากาศระบายสู่ พ้ื นที่ ใกล้เคี ยง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น น้อ ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 72.00
 เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมจากผูพ้ กั อาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 64.00
 น้ าเสี ยจากกิจกรรมของผูพ้ กั อาศัยระบายออกสู่ พ้ืนที่ภายนอก ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 20.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 80.00
 โครงการแย่งใช้น้ าประปาของชุ มชน อาจทาให้แรงดันนาประปาลดลง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 64.00
 โครงการใช้ไ ฟฟ้ าอาจท าให้ไ ฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพี ย งพอ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 74.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 16.00
 กลิ่ นเหม็นและน้ าเสี ยจากห้องพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลางคิ ด
เป็ นร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 80.00
 การระบายน้ าและน้ าท่วมขังพื้นที่ โดยรอบ ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 20.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 62.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 18.00
 การจราจรติ ดขัดเพราะมีรถใช้ถนนมากขึ้ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปาน
กลางคิดเป็ นร้ อยละ 60.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
 อุบตั ิเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 26.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 64.00
 ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินจากผูพ้ กั อาศัย ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นมากคิดเป็ นร้ อยละ 6.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 38.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 52.00
 การเปลี่ ยนแปลงสุ นทรี ยภาพและทัศ นี ยภาพ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 6.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 40.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 38.00
 อาคารโครงการขวางทิ ศ ทางลมต่ อ ที่ พ ักอาศัย ของท่ าน ระดับ ผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 8.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 24.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 48.00

 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทาให้อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น ไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 100.00
 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ที่พกั อาศัยของท่านขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นมากคิดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 32.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 46.00
 การเกิ ดขึ้ นของโครงการทาให้เศรษฐกิ จบริ เวณนี้ ดีข้ ึ น ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 26.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 70.00
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะต่ อมาตรการเบื้องต้ นของโครงการ
 กาหนดเวลาทางานไม่เกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ป้องกันฝุ่ นละออง

ตารางที่ 1.1 ผลการสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่ างรัศมี 0-100 เมตร (พฤษภาคม)
ตารางที่ 1.1
ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

รายการ

จานวน (คน)
50

ร้ อยละ
100.00

23
27
50

46.00
54.00
100.00

รวม

0
14
23
7
6
50

0.00
28.00
46.00
14.00
12.00
100.00

รวม

28
19
2
1
50

56.00
38.00
4.00
2.00
100.00

0
1
2
6
9
28
4
0
50

0.00
2.00
4.00
12.00
18.00
56.00
8.00
0.00
100.00

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (พฤษภาคม)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2

3

4

อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-3 0ปี
31-45 ปี
46-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
รวม

ไม่ได้เรี ยน

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
5

การนับถือศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
รวม

6

7

ภูมลิ าเนา
เกิดที่นี่
ย้ายจากที่อื่น
รวม
(ต่ อจากข้ อ 6 ) กรณีที่ย้าย ย้ ายมาจาก (n=31)
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ไม่ระบุ
รวม
กรรมสิ ทธิ์ในที่พกั อาศัย
เป็ นของตนเอง
เช่าผูอ้ ื่น
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

47
0
3
50

94.00
0.00
6.00
100.00

19
31
50

38.00
62.00
100.00

6
6
9
2
3
3
2
31

19.35
19.35
29.03
6.45
9.68
9.68
6.45
100.00

9
40
1
50

18.00
80.00
2.00
100.00

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
8

9

10

อาชีพหลัก
แม่บา้ น พ่อบ้าน ว่างงาน
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร
พยาบาล
นักเรี ยน/นักศึกษา
รวม
รายได้ ของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
รายจ่ ายของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

5
0
0
20
11
2
0
11
1
50

10.00
0.00
0.00
40.00
22.00
4.00
0.00
22.00
2.00
100.00

0
12
22
4
2
10
0
50

0.00
24.00
44.00
8.00
4.00
20.00
0.00
100.00

12
32
3
2
1
0
0
50

24.00
64.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.2
รายการ

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

ไม่เคย

32

64.00

เคย

18

36.00

50

100.00

0
10
4
0
4
0

0.00
55.56
22.22
0.00
22.22
0.00

18

100.00

2
15
1

11.11
83.33
5.56

18

100.00

31
9
0
10
0

62.00
18.00
0.00
20.00
0.00

50

100.00

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่ านหรื อคนในครัวเรื อนของท่ าน มีการ
11
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคประจาตัว ที่ต้องเข้ าการรับการรักษาหรื อไม่

รวม
ในกรณีที่ เคย คือโรคอะไร (n=18)
ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบหายใจ
เบาหวาน
ทางเดินอาหาร
เป็ นมากกว่า1โรค
ไส้ติ่ง
รวม
สาเหตุ ที่เกิดการเจ็บป่ วย คือ (n=18)
ฝุ่ นละออง
โรคประจาตัว
ร่ างกายอ่อนแอ
รวม
12

ถ้ าเคย ท่ านหรื อสมาชิกในครอบครัวรักษาที่ไหน
โรงพยาบาล
คลีนิค
สถานีอนามัย
ซื้ อยามาทานเอง
ปล่อยให้หายเอง
รวม

ตารางที่ 1.2-1.3 (ต่ อ)
รายการ
13

สวัสดิการทางสุ ขภาพคือ
บัตรทอง
สิ ทธิ ราชการ
ประกันสังคม
ประกันสุ ขภาพ
ไม่มี

รวม
ความถาในการเข้ าพักการรักษาของท่ านและสมาชิกใน
14
ครอบครัว (เดือน/ครั้ง)
น้อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง
3-6 เดือน/ครั้ง
6-9 เดือน/ครั้ง
9-12 เดือน/ครั้ง
มากกว่า 12 ครั้ง/เดือน
รวม
ค่ ารักษาพยาบาลของท่ านและสมาชิกในครอบครัว
15
ประมาณครั้งละกีบ่ าท
ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ
น้อยกว่า 100 บาท/ครั้ง
100-500บาท/ครั้ง
500-1000บาท/ครั้ง
มากกว่า 1000 บาท/ครั้ง
รวม
ตอนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
16 สภาพแวดล้ อมก่ อนมีการก่ อสร้ างโครงการ
16.1 ท่ านได้ รับบริการนา้ ใช้ จากแหล่ งใด
การประปานครหลวง
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
3
3
20
24
0
50

6.00
6.00
40.00
48.00
0.00
100.00

49
0
0
1
0
50

98.00
0.00
0.00
2.00
0.00
100.00

48
0
0
1
1
50

96.00
0.00
0.00
2.00
2.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3
รายการ
16.2 ปริมาณนา้ ที่ท่านได้ รับเพียงพอหรื อไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
รวม
ท่ านมีวธิ ีกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในครัวเรื อนของท่ าน
16.3
อย่ างไร
ตั้งพักไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ
จัดการด้วยตัวเองด้วยวิธี
รวม
กรณีที่ท่านได้ รับบริการเก็บขยะจากสานักงานเขตห้ วยขวาง
16.4
ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการเก็บขนขยะหรื อไม่
ไม่มีปัญหาใดๆ
ประสบปัญหาขยะตกค้าง
ถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
ไม่มีถงั รองรับขยะหรื อที่ต้ งั ขยะ
รวม
16.5 ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการให้ บริการของไฟฟ้ า หรื อไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ ได้แก่ ไฟดับ ไฟตก
รวม
16.6 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับเสี ยงดังรบกวนหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
แหล่ งกาเนิดของเสี ยงรบกวนคื อ (n=15)
เพื่อนบ้าน,ชุมชนโดยรอบ หอพัก
เฮลิคอปเตอร์
การก่อสร้าง
รถวิ่ง
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

35
15
50

70.00
30.00
100.00

0
0
15
0
15

0.00
0.00
100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
16.7 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับการจราจรติดขัดบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
ช่ วงเวลาที่เกิดจราจรติดขัด (n=45)
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
เช้าเย็น
ตลอดเวลา
รวม
16.8 ชุมชนของท่ านมีปัญหาเกีย่ วกับการก่ ออาชญากรรมบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี แต่นานๆครั้ง
มี เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
รวม
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาโครงการ
ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าจะมีการก่ อสร้ างโครงการโรงแรมและ
17
อาคารที่อยู่อาศัย (ให้ เช่ า) The Bangkok Residences
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ท่ านคิดว่ าการก่ อสร้ างอาคารโครงการ จะก่ อให้ เกิดผลกระทบ
18
ต่ อท่ านด้ านใดบ้ าง
18.1 ทาให้ เกิดการทรุ ดตัวของดิน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
5
45
50

10.00
90.00
100.00

15
0
2
28
0
45

33.33
0.00
4.44
62.22
0.00
100.00

43
7
0
50

86.00
14.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

33
13
2
2
50

66.00
26.00
4.00
4.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.2 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.3 เสี ยงดังจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และการคมนาคมขนส่ ง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.4 แรงสั่ นสะเทือนจากการทารากฐาน และการคมนาคม
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.5 นา้ เสี ยจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และจากกิจกรรมของคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
0
28
12
10
50

0.00
56.00
24.00
20.00
100.00

16
19
7
8
50

32.00
38.00
14.00
16.00
100.00

9
26
9
6
50

18.00
52.00
18.00
12.00
100.00

47
3
0
0
50

94.00
6.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.6

แรงดันน้าประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก

รวม
18.7 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.8 กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะและนา้ เสี ย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.9 การระบายนา้ และนา้ ขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.10 1. การกีดขวางการจราจรของสิ่ งก่ อสร้ างและคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
44
6
0
0
50

88.00
12.00
0.00
0.00
100.00

24
24
2
0
50

48.00
48.00
4.00
0.00
100.00

48
2
0
0
50

96.00
4.00
0.00
0.00
100.00

36
14
0
0
50

72.00
28.00
0.00
0.00
100.00

44
6
0
0
50

88.00
12.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
2. อุบัตเิ หตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กิจกรรมก่ อสร้ างส่ งผลต่ อสุ ขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
18.11
เช่ น โรคเครียด ความราคาญ วิตกกังวล
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.12 โรคระบาดที่จะเกิดขึน้ จากคนงานก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.13 1.ความปลอดภัยเกีย่ วกับการตกหล่ นของวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
2. ความปลอดภัยเกีย่ วกับคนงานก่ อสร้ างลักขโมยของ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
39
10
1
0
50

78.00
20.00
2.00
0.00
100.00

9
29
6
6
50

18.00
58.00
12.00
12.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

14
31
4
1
50

28.00
62.00
8.00
2.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.14 ความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ช่วงก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
ท่ านคิดว่ าเมื่อก่ อสร้ างเสร็ จและมีผ้ เู ข้ าอยู่อาศัย จะก่ อให้ เกิด
19
ผลกระทบในด้ านใดต่ อไปนีบ้ ้ าง
19.1 ไอเสี ยรถยนต์ จากการวิ่งเข้ าออกของรถในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.2 ความร้ อนจากเครื่ องปรับอากาศระบายสู่ พื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
45
4
0
1
50

90.00
8.00
0.00
2.00
100.00

45
5
0
0
50

90.00
10.00
0.00
0.00
100.00

43
7
0
0
50

86.00
14.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมของผู้พกั อาศัยในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
นา้ เสี ยจากกิจกรรมและผู้พกั อาศัยระบายออกสู่ พื้นที่ภายนอก
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการแย่ งใช้ น้าประปาของชุมชน อาจทาให้ แรงดัน
นา้ ประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทาให้ ไฟตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กลิน่ เหม็นและน้าเสี ยจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
44
6
0
0
50

88.00
12.00
0.00
0.00
100.00

42
7
1
0
50

84.00
14.00
2.00
0.00
100.00

38
11
1
0
50

76.00
22.00
2.00
0.00
100.00

12
36
2
0
50

24.00
72.00
4.00
0.00
100.00

47
3
0
0
50

94.00
6.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
การระบายนา้ และพื้นที่น้าท่ วมขังโดยรอบ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.9 การจราจรติดขัดเพราะรถใช้ ถนนมากขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.10 อุบัตเิ หตุจากการเกิดเพลิงไหม้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินจากผู้พกั อาศัย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.12 การเปลีย่ นแปลงสุ นทรียภาพและทัศนียภาพ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ

19.8

13
34
3
0
50

26.00
68.00
6.00
0.00
100.00

2
37
10
1
50

4.00
74.00
20.00
2.00
100.00

43
6
1
0
50

86.00
12.00
2.00
0.00
100.00

42
6
1
1
50

84.00
12.00
2.00
2.00
100.00

38
7
3
2
50

76.00
14.00
6.00
4.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.13 อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่ อที่พกั อาศัยของท่ าน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ช่วยทาให้ อาคารของท่ าน
19.14
ร่ มเย็นขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.15 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ ที่พกั อาศัยของท่ านขาดแสงแดด
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.16 การเกิดขึน้ ของโครงการ ทาให้ เศรษฐกิจแถวนีด้ ขี นึ้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
38
7
4
1
50

76.00
14.00
8.00
2.00
100.00

47
3
0
0
50

94.00
6.00
0.00
0.00
100.00

42
4
4
0
50

84.00
8.00
8.00
0.00
100.00

45
3
2
0
50

90.00
6.00
4.00
0.00
100.00

ผลการวิ เคราะห์ แบบสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการโรงแรมและอาคาร
อยู่อาศัยรวม (ให้ เช่ า) ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
สภาพสั งคม – เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ศึกษา
บริ ษทั ที่ปรึ กษาได้กาหนดพื้นที่เป้ าหมายในรัศมี 500 เมตร ซึ่ งเป็ นรัศมีโดยรอบของโครงการโรงแรมและอาคารอยู่
อาศัยรวม (ให้เช่ า) และได้ลงพื้ นที่ เก็บข้อมูลผูพ้ กั อาศัยในพื้ นที่ ดงั กล่าวในรอบเดื อนพฤษภาคม 2560 จานวนตัวอย่าง 50
กลุ่มครัวเรื อนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสั งคม – เศรษฐกิจ
 เพศ /อายุ และสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 46.00 และเพศหญิง ร้ อยละ 54.00
โดยผู ต้ อบแบบสอบถามมี อ ายุน้อ ยกว่า 20 ปี มี อ ัต ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.00 , อายุร ะหว่า ง 20 - 30 ปี มี อ ัตราโดยเฉลี่ ย
ร้ อยละ 28.00 , อายุระหว่าง 31 – 45 ปี มี อตั ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 46.00 , อายุระหว่าง 46 - 60 ปี ร้ อยละ 14.00 และอายุ
ระหว่าง 61 ปี ร้ อยละ 12.00 ซึ่ งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษามีวยั วุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่อการดาเนิ นโครงการเป็ นที่
น่าเชื่อถือได้
 ในด้านสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 56.00 โสด ร้ อยละ 38.00 สมรสแล้ว ร้ อยละ 4.00 เป็ นหม้าย และ
ร้ อยละ 2.00 หย่าร้าง
 ในด้านระดับการศึ กษา และการประกอบอาชี พ พบว่าในพื้ นที่ ศึกษากลุ่มตัวอย่างจบการศึ กษาต่ ากว่าระดับ
ประถมศึ กษาร้ อยละ 0.00 ระดับประถมศึ กษา ร้ อยละ 2.00 ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น ร้ อ ยละ 4.00 ระดับมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย ร้ อยละ 12.00 ระดับอนุ ปริ ญญาร้ อยละ 18.00 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.00 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
ร้ อยละ 8.00 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 94.00 และศาสนาคริ สต์ ร้ อยละ 6.00
 ในด้านภูมิลาเนาของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นคนที่นี่แต่กาเนิ ดร้ อยละ 38.00 และย้ายมาจากที่ อื่น
ร้ อยละ 62.00 โดยย้า ยมาจากภาคเหนื อ ร้ อยละ 19.35ย้า ยมาจากภาคอี ส านร้ อยละ 19.35 ย้า ยมาจากภาคตะวัน ออก
ร้ อยละ 29.03 ย้ายมาจากภาคตะวันตกร้ อยละ 6.45 ย้ายมาจากภาคกลางร้ อยละ 9.68 และย้ายมาจากภาคใต้ ร้ อยละ 9.68
ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่พกั อาศัยเป็ นของตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 เช่าผูอ้ ื่นร้ อยละ 80.00 และเป็ นผูอ้ าศัยร้ อยละ 2.00
 อาชี พ หลัก ร้ อยละ 10.00 เป็ นแม่ บ้า น / พ่ อ บ้ า น / ว่ า งงาน / เกษี ย ณอายุ , ร้ อยละ 40.00 ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั , ร้ อยละ 22.00 ประกอบอาชี พค้าขาย ธุ รกิ จส่ วนตัว , ร้ อยละ 4.00 ประกอบอาชี พรับจ้าง , ร้ อยละ 22.00
ประกอบอาชีพพยาบาล และ ร้ อยละ 2.00 เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
 ในส่ ว นของรายได้ห ลัก ของผู ้ต อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 2.00 มี ร ายได้ น้ อ ยกว่ า 10,000 , ร้ อยละ 24.00
มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท , ร้ อยละ 44.00 มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท , ร้ อยละ 8.00 มีรายได้อยู่
ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท , ร้ อยละ 4.00 มีรายได้อยู่ในช่วง 40,001 – 50,000 บาท และ ร้ อยละ 20.00 มีรายได้อยูใ่ นช่วง
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่วง 1 ปี ทีผา่ นมาผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้านที่พกั อาศัย มีอาการเจ็บป่ วย หรื อโรคประจาตัวที่ตอ้ งเข้า
รับการรักษามีสัดส่ วนที่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 64.00 โดยโรคที่เข้ารับการรักษานั้นประกอบไป
ด้วยโรคต่างๆในอัตราส่ วนดังต่อไปนี้

 โรคระบบหายใจ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 55.56
 โรคเบาหวาน คิดเป็ นร้ อยละ 22.22
 เป็ นมากกว่า 1 โรค คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22.22
ในส่ วนสาเหตุของการเจ็บป่ วยนั้นเกิดขึ้นจาก อาหารเป็ นพิษ โรคประจาตัว และร่ างกายอ่อนแอเป็ นต้น ในขั้นตอน
การเข้ารั บการรักษานั้นผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 62.00 รับการรักษาที่ โรงพยาบาล , ร้ อยละ 20.00 ซื้ อยามาทานเอง
และ ร้ อยละ 18.00 รับการรักษาที่คลีนิค ส่ วนของสวัสดิการทางสุ ขภาพที่มีน้ นั มีสิทธิ ต่างๆดังนี้

 สิ ทธิบตั รทอง ร้ อยละ 6.00
 สิ ทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้ อยละ 6.00
 สิ ทธิประกันสังคม ร้ อยละ 40.00
 สิ ทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ประกันสุขภาพแบบหมู่ของ AIA ร้ อยละ 48.00
ความถี่ในการเข้ ารับการรักษาของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยโดยเฉลีย่ สามารถกระจายได้ ดงั นี้

 น้อยกว่า 3 เดือน / ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 98.00
 เข้ารับการรักษา 9 – 12 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 2.00
ค่ ารักษาพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยแต่ ละครั้งประมาณได้ ในสั ดส่ วนต่ อไปนี้

 ใช้สวัสดิการทางสุขภาพ ร้ อยละ 96.00
 ค่ารักษา 500 – 1000 บาท/ครั้ง ร้ อยละ 2.00
 ค่ารักษามากกว่า 1000 บาทต่อครั้ง ร้ อยละ 2.00
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุ มชน สภาพของสิ่ งแวดล้อมก่อนมีการก่อสร้างโครงการสามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
แหล่งน้ าของชุ มชนที่ พกั อาศัยมาจากการประปานครหลวงคิ ดเป็ น สั ดส่ วน 100% โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่คิดเป็ น 100%เห็นว่าน้ าประปามีอยู่อย่างเพียงพอ ในส่ วนของวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยนั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100%
จะตั้งพักเอาไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ ในด้านของการได้รับปั ญหาจากการใช้บริ การของไฟฟ้ า เช่น ไฟตก ไฟดับ นั้น
ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 100%ไม่ได้รับปัญหาใดๆ
ในส่ วนของปั ญหาเรื่ องเสี ยงดังรบกวนนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 30.00 ประสบปั ญหาเรื่ องเสี ยงโดยเห็ นว่า
มีแหล่งกาเนิ ดจากการก่อสร้าง โดยช่ วงเวลาที่ ประสบปั ญหาคือ ช่วงเช้า คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ช่ วงเย็นคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.44
และช่วงเช้าเย็นคิดเป็ นร้ อยละ 62.22 ในประเด็นปัญหาเรื่ องการก่ออาชญากรรม เช่น ปล้น ลักขโมยนั้นผูต้ อบแบบสอบถาม
ร้ อยละ 86.00 เห็นว่าไม่มีปัญหาดังกล่าว ส่ วนอีกร้ อยละ 14.00 นั้นเห็นว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น แต่นานๆครั้ง

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาโครงการ
ในหัวข้อที่ว่าท่านทราบหรื อไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok
Residences นั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100% ทราบ ว่าจะมีโครงการดังกล่าว ส่ วนคาถามที่ว่า “ท่านคิดว่าการก่อสร้าง อาคาร
โครงการและก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่านในด้านใดบ้างนั้น”ให้เหตุผลต่างๆในด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงการ
ก่อสร้างดังต่อไปนี้

 ทาให้เกิดการทรุ ดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 ปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 26.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 66.00

 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 24.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 56.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 0.00

 เสี ยงดัง จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งและการคมนาคม ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 16.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 38.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 32.00

 แรงสั่นสะเทือนจากการทารากฐาน และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ น
ร้ อยละ 12.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 52.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 18.00

 น้ าเสี ยจากกิ จกรรมการก่ อสร้าง และกิ จกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 0.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 6.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 94.00

 แรงดัน น้ าประปาลดลง ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่า จะเกิ ด ขึ้ นนั้น ทั้งหมดเห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 88.00 ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 12.00

 ไฟฟ้าตก หรื อกระแสไฟฟ้าในชุมชนไม่เพียงพอ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นระดับผลกระทบที่กงั วลว่า
จะเกิดขึ้นปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 48.00 และมีผลกระทบน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 48.00

 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 96.00 และมีผลกระทบน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 4.00
 การระบายน้ าและน้ าท่ วมขังบริ เวณพื้ น ที่ ใกล้เคี ยง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 0.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 72.00

 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุก่อสร้าง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 12.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 88.00

 การจราจรที่ เกิ ดจากอุบตั ิ เหตุ รถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 78.00

 กิจกรรมก่อสร้างส่ งผลต่อสุ ขภาพชุมชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบ เช่น โรคเครี ยด ความราคาญ วิตกกังวล เป็ นต้น
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ นร้ อยละ 12.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 12.00 น้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 58.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 18.00

 โรคระบาดที่ เกิ ด ขึ้ นจากคนงานก่ อ สร้ า ง ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ นไม่ มี ผ ลกระทบคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 100.00

 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุมชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 62.00 และ
ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 28.00

 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาคนงานก่อสร้างลักขโมยของ
ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 100.00

 ความเสี่ ยงต่ อการเกิ ดเพลิ งไหม้ช่วงก่ อ สร้ าง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 90.00
ในหัวข้ อที่ว่า “ท่ านคิดว่ าเมื่อมีการก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ และมีผ้ เู ข้ าพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้

 ไอเสี ยรถยนต์จากการวิ่งเข้าออกพื้นที่โครงการ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 10.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 90.00

 ความร้ อนจากเครื่ องปรั บอากาศระบายสู่ พ้ื นที่ ใกล้เคี ยง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น น้อ ยคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 86.00

 เสี ยงจากรถยนต์ และกิ จกรรมจากผูพ้ กั อาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ นน้อยคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 12.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 88.00

 น้ าเสี ยจากกิจกรรมของผูพ้ กั อาศัยระบายออกสู่ พ้ืนที่ ภายนอก ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 84.00

 โครงการแย่งใช้น้ าประปาของชุ มชน อาจท าให้แ รงดัน นาประปาลดลง ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 22.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 76.00

 โครงการใช้ไฟฟ้ าอาจท าให้ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่เพี ยงพอ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 72.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 24.00

 กลิ่ นเหม็นและน้ าเสี ยจากห้อ งพักขยะรวมของโครงการ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ นน้อยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 6.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 94.00

 การระบายน้ าและน้ าท่วมขังพื้นที่โดยรอบ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 6.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 68.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 26.00

 การจราจรติ ด ขัดเพราะมี ร ถใช้ถ นนมากขึ้ น ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 74.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 4.00

 อุบตั ิเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 12.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 86.00

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผูพ้ กั อาศัย ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นมากคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 84.00

 การเปลี่ ยนแปลงสุ นทรี ยภาพและทัศนี ยภาพ ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น มากคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 6.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 76.00

 อาคารโครงการขวางทิ ศ ทางลมต่ อ ที่ พ ักอาศัยของท่ าน ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 2.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 76.00

 เงาจากอาคารโครงการมี ป ระโยชน์ ช่ ว ยท าให้ อ าคารของท่ านร่ ม เย็น ขึ้ น น้อ ยคิ ด เป็ นร้ อยละ 6.00 และ
ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 94.00

 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ที่พกั อาศัยของท่านขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 84.00

 การเกิ ดขึ้ นของโครงการทาให้เศรษฐกิ จบริ เวณนี้ ดีข้ ึน ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 6.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 90.00
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะต่ อมาตรการเบื้องต้ นของโครงการ

 อยากให้มีการรักษาความปลอดภัยของคนในชุมชน
 กาหนดเวลาทางานไม่เกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ป้องกันฝุ่ นละออง

ตารางที่ 1.1 ผลการสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่ างรัศมี 0-100 เมตร (มิถุนายน)
ตารางที่ 1.1
ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

รายการ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

50

100.00

รวม

24
26
50

48.00
52.00
100.00

รวม

0
21
18
9
2
50

0.00
42.00
36.00
18.00
4.00
100.00

รวม

23
23
3
1
50

46.00
46.00
6.00
2.00
100.00

0
4
2
6
10
26
2
0
50

0.00
8.00
4.00
12.00
20.00
52.00
4.00
0.00
100.00

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (มิถุนายน)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 เพศ
ชาย
หญิง
2

3

4

อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-3 0ปี
31-45 ปี
46-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
รวม

ไม่ได้เรี ยน

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
5

การนับถือศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
รวม

6

7

ภูมลิ าเนา
เกิดที่นี่
ย้ายจากที่อื่น
รวม
(ต่ อจากข้ อ 6 ) กรณีที่ย้าย ย้ ายมาจาก (n=40)
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ไม่ระบุ
รวม
กรรมสิ ทธิ์ในที่พกั อาศัย
เป็ นของตนเอง
เช่าผูอ้ ื่น
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

46
2
2
50

92.00
4.00
4.00
100.00

10
40
50

20.00
80.00
100.00

6
8
6
8
9
3
0
40

15.00
20.00
15.00
20.00
22.50
7.50
0.00
100.00

4
45
1
50

8.00
90.00
2.00
100.00

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

รายการ
8

9

10

อาชีพหลัก
แม่บา้ น พ่อบ้าน ว่างงาน
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร
พยาบาล
นักเรี ยน/นักศึกษา
รวม
รายได้ ของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
รายจ่ ายของท่ านประมาณเดือนละเท่ าไหร่
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

5
0
0
22
7
2
0
14
0
50

10.00
0.00
0.00
44.00
14.00
4.00
0.00
28.00
0.00
100.00

0
8
18
9
6
9
0
50

0.00
16.00
36.00
18.00
12.00
18.00
0.00
100.00

13
30
7
0
0
0
0
50

26.00
60.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.2
รายการ

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)

ร้ อยละ

ไม่เคย

33

66.00

เคย

17

34.00

50

100.00

0
14
2
0
1
0

0.00
82.35
11.76
0.00
5.88
0.00

17

100.00

0
1
16

0.00
5.88
94.12

17

100.00

38
10
0
1
0

77.55
20.41
0.00
2.04
0.00

50

100.00

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่ านหรื อคนในครัวเรื อนของท่ าน มีการ
11
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคประจาตัว ที่ต้องเข้ าการรับการรักษาหรื อไม่

รวม
ในกรณีที่ เคย คือโรคอะไร (n=17)
ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบหายใจ
เบาหวาน
ทางเดินอาหาร
เป็ นมากกว่า1โรค
ไส้ติ่ง
รวม
สาเหตุ ที่เกิดการเจ็บป่ วย คือ (n=17)
ฝุ่ นละออง
ยุงลาย
ร่ างกายอ่อนแอ
รวม
12

ถ้ าเคย ท่ านหรื อสมาชิกในครอบครัวรักษาที่ไหน
โรงพยาบาล
คลีนิค
สถานีอนามัย
ซื้ อยามาทานเอง
ปล่อยให้หายเอง
รวม

ตารางที่ 1.2-1.3 (ต่ อ)
รายการ
13

สวัสดิการทางสุ ขภาพคือ
บัตรทอง
สิ ทธิ ราชการ
ประกันสังคม
ประกันสุ ขภาพ
ไม่มี

รวม
ความถาในการเข้ าพักการรักษาของท่ านและสมาชิกใน
14
ครอบครัว (เดือน/ครั้ง)
น้อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง
3-6 เดือน/ครั้ง
6-9 เดือน/ครั้ง
9-12 เดือน/ครั้ง
มากกว่า 12 ครั้ง/เดือน
รวม
ค่ ารักษาพยาบาลของท่ านและสมาชิกในครอบครัว
15
ประมาณครั้งละกีบ่ าท
ใช้สวัสดิการทางสุ ขภาพ
น้อยกว่า 100 บาท/ครั้ง
100-500บาท/ครั้ง
500-1000บาท/ครั้ง
มากกว่า 1000 บาท/ครั้ง
รวม
ตอนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
16 สภาพแวดล้ อมก่ อนมีการก่ อสร้ างโครงการ
16.1 ท่ านได้ รับบริการนา้ ใช้ จากแหล่ งใด
การประปานครหลวง
อื่นๆ
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
5
0
26
19
0
50

10.00
0.00
52.00
38.00
0.00
100.00

49
0
1
0
0
50

98.00
0.00
2.00
0.00
0.00
100.00

46
0
2
1
1
50

92.00
0.00
4.00
2.00
2.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3
รายการ
16.2 ปริมาณนา้ ที่ท่านได้ รับเพียงพอหรื อไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
รวม
ท่ านมีวธิ ีกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในครัวเรื อนของท่ าน
16.3
อย่ างไร
ตั้งพักไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ
จัดการด้วยตัวเองด้วยวิธี
รวม
กรณีที่ท่านได้ รับบริการเก็บขยะจากสานักงานเขตห้ วยขวาง
16.4
ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการเก็บขนขยะหรื อไม่
ไม่มีปัญหาใดๆ
ประสบปัญหาขยะตกค้าง
ถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
ไม่มีถงั รองรับขยะหรื อที่ต้ งั ขยะ
รวม
16.5 ท่ านได้ รับปัญหาเกีย่ วกับการให้ บริการของไฟฟ้ า หรื อไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ ได้แก่ ไฟดับ ไฟตก
รวม
16.6 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับเสี ยงดังรบกวนหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
แหล่ งกาเนิดของเสี ยงรบกวนคื อ (n=17)
เพื่อนบ้าน,ชุมชนโดยรอบ หอพัก
เฮลิคอปเตอร์
การก่อสร้าง
รถวิ่ง
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

46
4
50

92.00
8.00
100.00

33
17
50

66.00
34.00
100.00

0
0
17
0
17

0.00
0.00
100.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
16.7 ท่ านประสบปัญหาเกีย่ วกับการจราจรติดขัดบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี
รวม
ช่ วงเวลาที่เกิดจราจรติดขัด (n=44)
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
เช้าเย็น
ตลอดเวลา
รวม
16.8 ชุมชนของท่ านมีปัญหาเกีย่ วกับการก่ ออาชญากรรมบ้ างหรื อไม่
ไม่มี
มี แต่นานๆครั้ง
มี เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
รวม
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาโครงการ
ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าจะมีการก่ อสร้ างโครงการโรงแรมและ
17
อาคารที่อยู่อาศัย (ให้ เช่ า) The Bangkok Residences
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม
ท่ านคิดว่ าการก่ อสร้ างอาคารโครงการ จะก่ อให้ เกิดผลกระทบ
18
ต่ อท่ านด้ านใดบ้ าง
18.1 ทาให้ เกิดการทรุ ดตัวของดิน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
6
44
50

12.00
88.00
100.00

18
1
2
23
0
44

40.91
2.27
4.55
52.27
0.00
100.00

41
9
0
50

82.00
18.00
0.00
100.00

50
0
50

100.00
0.00
100.00

31
14
2
3
50

62.00
28.00
4.00
6.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.2 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.3 เสี ยงดังจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และการคมนาคมขนส่ ง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.4 แรงสั่ นสะเทือนจากการทารากฐาน และการคมนาคม
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.5 นา้ เสี ยจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง และจากกิจกรรมของคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1
23
17
9
50

2.00
46.00
34.00
18.00
100.00

14
26
9
1
50

28.00
52.00
18.00
2.00
100.00

9
34
7
0
50

18.00
68.00
14.00
0.00
100.00

49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.6

แรงดันน้าประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก

รวม
18.7 ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.8 กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะและนา้ เสี ย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.9 การระบายนา้ และนา้ ขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.10 1. การกีดขวางการจราจรของสิ่ งก่ อสร้ างและคนงาน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
49
1
0
0
50

98.00
2.00
0.00
0.00
100.00

9
41
0
0
50

18.00
82.00
0.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

34
16
0
0
50

68.00
32.00
0.00
0.00
100.00

38
12
0
0
50

76.00
24.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
2. อุบัตเิ หตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กิจกรรมก่ อสร้ างส่ งผลต่ อสุ ขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
18.11
เช่ น โรคเครียด ความราคาญ วิตกกังวล
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.12 โรคระบาดที่จะเกิดขึน้ จากคนงานก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
18.13 1.ความปลอดภัยเกีย่ วกับการตกหล่ นของวัสดุก่อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
2. ความปลอดภัยเกีย่ วกับคนงานก่ อสร้ างลักขโมยของ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
39
11
0
0
50

78.00
22.00
0.00
0.00
100.00

5
31
12
2
50

10.00
62.00
24.00
4.00
100.00

46
4
0
0
50

92.00
8.00
0.00
0.00
100.00

30
18
2
0
50

60.00
36.00
4.00
0.00
100.00

50
0
0
0
50

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
18.14 ความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ช่วงก่ อสร้ าง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
ท่ านคิดว่ าเมื่อก่ อสร้ างเสร็ จและมีผ้ เู ข้ าอยู่อาศัย จะก่ อให้ เกิด
19
ผลกระทบในด้ านใดต่ อไปนีบ้ ้ าง
19.1 ไอเสี ยรถยนต์ จากการวิ่งเข้ าออกของรถในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.2 ความร้ อนจากเครื่ องปรับอากาศระบายสู่ พื้นที่ใกล้ เคียง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
45
4
0
1
50

90.00
8.00
0.00
2.00
100.00

42
7
1
0
50

84.00
14.00
2.00
0.00
100.00

41
8
1
0
50

82.00
16.00
2.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมของผู้พกั อาศัยในโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
นา้ เสี ยจากกิจกรรมและผู้พกั อาศัยระบายออกสู่ พื้นที่ภายนอก
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการแย่ งใช้ น้าประปาของชุมชน อาจทาให้ แรงดัน
นา้ ประปาลดลง
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทาให้ ไฟตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพียงพอ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
กลิน่ เหม็นและน้าเสี ยจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
45
4
1
0
50

90.00
8.00
2.00
0.00
100.00

35
15
0
0
50

70.00
30.00
0.00
0.00
100.00

35
15
0
0
50

70.00
30.00
0.00
0.00
100.00

8
41
1
0
50

16.00
82.00
2.00
0.00
100.00

45
5
0
0
50

90.00
10.00
0.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
การระบายนา้ และพื้นที่น้าท่ วมขังโดยรอบ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.9 การจราจรติดขัดเพราะรถใช้ ถนนมากขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.10 อุบัตเิ หตุจากการเกิดเพลิงไหม้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินจากผู้พกั อาศัย
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.12 การเปลีย่ นแปลงสุ นทรียภาพและทัศนียภาพ
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ

19.8

9
36
5
0
50

18.00
72.00
10.00
0.00
100.00

4
26
19
1
50

8.00
52.00
38.00
2.00
100.00

41
8
1
0
50

82.00
16.00
2.00
0.00
100.00

40
8
2
0
50

80.00
16.00
4.00
0.00
100.00

34
10
6
0
50

68.00
20.00
12.00
0.00
100.00

ตารางที่ 1.3-1.4 (ต่ อ)
รายการ
19.13 อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่ อที่พกั อาศัยของท่ าน
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ช่วยทาให้ อาคารของท่ าน
19.14
ร่ มเย็นขึน้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.15 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ ที่พกั อาศัยของท่ านขาดแสงแดด
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
19.16 การเกิดขึน้ ของโครงการ ทาให้ เศรษฐกิจแถวนีด้ ขี นึ้
ไม่มีผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
35
9
5
1
50

70.00
18.00
10.00
2.00
100.00

47
2
1
0
50

94.00
4.00
2.00
0.00
100.00

38
9
3
0
50

76.00
18.00
6.00
0.00
100.00

34
16
0
0
50

68.00
32.00
0.00
0.00
100.00

ผลการวิ เคราะห์ แบบสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการโรงแรมและอาคาร
อยู่อาศัยรวม (ให้ เช่ า) ประจาเดือน มิถุนายน 2560
ส่ วนที่ 1 สภาพสั งคม – เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ศึกษา
บริ ษทั ที่ปรึ กษาได้กาหนดพื้นที่เป้ าหมายในรัศมี 500 เมตร ซึ่ งเป็ นรัศมีโดยรอบของโครงการโรงแรมและอาคารอยู่
อาศัยรวม (ให้เช่า) และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่ดงั กล่าวในรอบเดือนมิถุนายน 2560 จานวนตัวอย่าง 50 กลุ่ม
ครัวเรื อนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้

 เพศ /อายุ และสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 48.00 และเพศหญิง ร้ อยละ 52.00
โดยผู ต้ อบแบบสอบถามมี อ ายุน้อ ยกว่า 20 ปี มี อ ัต ราโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.00 , อายุร ะหว่า ง 20 - 30 ปี มี อ ัตราโดยเฉลี่ ย
ร้ อยละ 42.00 , อายุ ร ะหว่ า ง 31 – 45 ปี มี อ ัต ราโดยเฉลี่ ย ร้ อยละ 36.00 , อายุ ร ะหว่ า ง 46 - 60 ปี ร้ อยละ 18.00 และ
อายุระหว่าง 61 ปี ร้ อยละ 4.00 ซึ่ งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษามีวยั วุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่อการดาเนิ นโครงการเป็ น
ที่น่าเชื่อถือได้

 ในด้านสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 46.00 โสด ร้ อยละ 46.00 สมรสแล้ว ร้ อยละ 6.00 เป็ นหม้าย
และร้ อยละ 2.00 หย่าร้าง

 ในด้านระดับการศึ กษา และการประกอบอาชี พ พบว่าในพื้ นที่ ศึกษากลุ่มตัวอย่างจบการศึ กษาต่ ากว่าระดับ
ประถมศึกษาร้ อยละ 0.00 ระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 8.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้ อยละ 4.00 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้ อ ยละ 12.00 ระดับ อนุ ป ริ ญ ญาร้ อ ยละ 20.00 ระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 52.00 และระดับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี
ร้ อยละ 4.00 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดนับถื อศาสนาพุทธ ร้ อยละ 92.00 ศาสนาอิ สลาม ร้ อยละ 4.00 และศาสนา
คริ สต์ ร้ อยละ 4.00

 ในด้านภูมิลาเนาของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นคนที่นี่แต่กาเนิดร้ อยละ 20.00 และย้ายมาจากที่อื่น
ร้ อยละ 80.00 โดยย้า ยมาจากภาคเหนื อ ร้ อยละ 15.00ย้า ยมาจากภาคอี ส านร้ อยละ 20.00 ย้า ยมาจากภาคตะวัน ออก
ร้ อยละ 15.00 ย้ายมาจากภาคตะวันตกร้ อยละ 20.00 ย้ายมาจากภาคกลางร้ อยละ 22.50 และย้ายมาจากภาคใต้ร้อยละ 7.50
ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่พกั อาศัยเป็ นของตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 เช่าผูอ้ ื่นร้ อยละ 90.00 และเป็ นผูอ้ าศัยร้ อยละ 2.00

 อาชีพหลักร้ อยละ 10.00 เป็ นแม่บา้ น / พ่อบ้าน / ว่างงาน / เกษียณอายุ , ร้ อยละ 44.00 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั , ร้ อยละ 14.00 ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว , ร้ อยละ 4.00 ประกอบอาชีพรับจ้าง และร้ อยละ 28.00 ประกอบ
อาชีพพยาบาล

 ในส่ วนของรายได้ห ลัก ของผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 16.00 มี รายได้อ ยู่ในช่ ว ง 10,001 – 20,000 บาท ,
ร้ อยละ 36.00 มี ร ายได้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 20,001 – 30,000 บาท , ร้ อยละ 18.00 มี ร ายได้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 30,001 – 40,000 บาท ,
ร้ อยละ 12.00 มีรายได้อยูใ่ นช่วง 40,001 – 50,000 บาท และ ร้ อยละ 18.00 มีรายได้อยูใ่ นช่วง มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่วง 1 ปี ทีผ่านมาผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้านที่พกั อาศัย มีอาการเจ็บป่ วย หรื อโรคประจาตัวที่ตอ้ งเข้า
รับการรักษามีสัดส่ วนที่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 34.00 และไม่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 66.00 โดยโรคที่เข้ารับการรักษานั้นประกอบไป
ด้วยโรคต่างๆในอัตราส่ วนดังต่อไปนี้

 โรคระบบหายใจ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82.35
 โรคเบาหวาน คิดเป็ นร้ อยละ 11.76
 เป็ นมากกว่า 1 โรค คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.88
ในส่ วนสาเหตุของการเจ็บป่ วยนั้นเกิดขึ้นจาก อาหารเป็ นพิษ โรคประจาตัว และร่ างกายอ่อนแอเป็ นต้น ในขั้นตอน
การเข้ารั บการรั กษานั้นผูต้ อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 77.55 รั บการรั กษาที่ โรงพยาบาล , ร้ อยละ 2.04 ซื้ อยามาทานเอง
และ ร้ อยละ 20.41 รับการรักษาที่ คลินิค ส่ วนของสวัสดิการทางสุ ขภาพที่มีน้ นั มีสิทธิ ต่างๆดังนี้

 สิ ทธิบตั รทอง ร้ อยละ 10.00
 สิ ทธิประกันสังคม ร้ อยละ 52.00
 สิ ทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ประกันสุขภาพแบบหมู่ของ AIA ร้ อยละ 38.00
ความถี่ในการเข้ ารับการรักษาของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยโดยเฉลีย่ สามารถกระจายได้ ดงั นี้

 น้อยกว่า 3 เดือน / ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 98.00
 เข้ารับการรักษา 6 – 9 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 2.00
ค่ ารักษาพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม หรื อบุคคลในบ้ านที่พกั อาศัยแต่ ละครั้งประมาณได้ ในสั ดส่ วนต่ อไปนี้

 ใช้สวัสดิการทางสุขภาพ ร้ อยละ 92.00
 ค่ารักษา 100 – 500 บาท/ครั้ง ร้ อยละ 4.00
 ค่ารักษา 500 – 1000 บาท/ครั้ง ร้ อยละ 2.00
 ค่ารักษามากกว่า 1000 บาทต่อครั้ง ร้ อยละ 2.00
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุ มชน สภาพของสิ่ งแวดล้อมก่อนมีการก่อสร้างโครงการสามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
แหล่งน้ าของชุ มชนที่ พกั อาศัยมาจากการประปานครหลวงคิ ดเป็ นสั ดส่ วน 100% โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่คิดเป็ น 100%เห็นว่าน้ าประปามีอยู่อย่างเพียงพอ ในส่ วนของวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยนั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100%
จะตั้งพักเอาไว้ หรื อนาไปทิ้งยังถังรองรับ ในด้านของการได้รับปั ญหาจากการใช้บริ การของไฟฟ้ า เช่น ไฟตก ไฟดับ นั้น
ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 92.00ไม่ได้รับปัญหาใดๆ มีเพียงร้ อยละ 8.00 ได้รับปัญหาเรื่ องไฟตกไฟดับ เป็ นต้น
ในส่ วนของปั ญหาเรื่ องเสี ยงดังรบกวนนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 34.00 ประสบปั ญหาเรื่ องเสี ยงโดยเห็นว่า
มีแหล่งกาเนิ ดจากการก่อสร้าง โดยช่วงเวลาที่ประสบปั ญหาคือ ช่ วงเช้า คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.91 ช่วงบ่ายคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.27
ช่ วงเย็นคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.55 และช่ วงเช้าเย็นคิ ดเป็ นร้ อยละ 52.27 ในประเด็นปั ญ หาเรื่ องการก่ ออาชญากรรม เช่ น ปล้น
ลักขโมยนั้นผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 82.00 เห็นว่าไม่มีปัญหาดังกล่าว ส่ วนอีกร้ อยละ 18.00 นั้นเห็นว่ามีปัญหาดังกล่าว
เกิดขึ้น แต่นานๆครั้ง

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาโครงการ
ในหัวข้อที่ว่าท่านทราบหรื อไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม(ให้เช่า) The Bangkok
Residences นั้นผูต้ อบแบบสอบถาม 100% ทราบ ว่าจะมีโครงการดังกล่าว ส่ วนคาถามที่ว่า “ท่านคิดว่าการก่อสร้าง อาคาร
โครงการและก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่านในด้านใดบ้างนั้น”ให้เหตุผลต่างๆในด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงการ
ก่อสร้างดังต่อไปนี้

 ทาให้เกิดการทรุ ดตัวของดิน ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 6.00 ปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 62.00

 ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 ปานกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 46.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 2.00

 เสี ยงดังจากกิจกรรมการก่อสร้างและการคมนาคม ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น มากคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 52.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 28.00

 แรงสั่นสะเทือนจากการทารากฐาน และกิจกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิด
เป็ นร้ อยละ 14.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 68.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 18.00

 น้ าเสี ยจากกิ จกรรมการก่ อสร้าง และกิ จกรรมของคนงาน ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 0.00 ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 98.00

 แรงดัน น้ า ประปาลดลง ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่า จะเกิ ด ขึ้ น นั้น ทั้ง หมดเห็ น ว่ า ผลกระทบน้อ ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 98.00

 ไฟฟ้าตก หรื อกระแสไฟฟ้าในชุมชนไม่เพียงพอ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นระดับผลกระทบที่กงั วลว่า
จะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 82.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 18.00

 กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 100.00
 การระบายน้ าและน้ าท่วมขังบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 32.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 68.00

 การจราจรที่เกิดจากการกีดขวางของวัสดุก่อสร้าง และคนงาน ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 24.00 และไม่ มี ผ ลกระทบคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76.00 การจราจรที่ เกิ ด จากอุ บัติ เหตุ ร ถบรรทุ ก วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง ระดับ
ผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 22.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 78.00

 กิจกรรมก่อสร้างส่ งผลต่อสุ ขภาพชุมชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบ เช่น โรคเครี ยด ความราคาญ วิตกกังวล เป็ นต้น
ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นมากคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00 ปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 24.00 น้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 62.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 10.00

 โรคระบาดที่ เกิ ด ขึ้ นจากคนงานก่ อ สร้ า ง ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ า จะเกิ ด ขึ้ นน้อ ยคิ ด เป็ นร้ อยละ 8.00
และ ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 92.00

 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุมชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ นปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00 น้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 36.00 และไม่มีผลกระทบคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 60.00

 ความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สินของชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบกับปั ญหาคนงานก่อสร้างลักขโมยของ
ไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 100.00

 ความเสี่ ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ช่วงก่อสร้าง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 84.00
ในหัวข้ อที่ว่า “ท่ านคิดว่ าเมื่อมีการก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ และมีผ้ เู ข้ าพักอาศัย”ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้

 ไอเสี ยรถยนต์จากการวิ่งเข้าออกพื้นที่โครงการ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นน้อยคิดเป็ นร้ อยละ 14.00
และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 86.00

 ความร้อนจากเครื่ องปรับอากาศระบายสู่ พ้ืนที่ใกล้เคียง ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 82.00

 เสี ยงจากรถยนต์ และกิจกรรมจากผูพ้ กั อาศัยในโครงการ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเป็ น
ร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 80.00

 น้ าเสี ยจากกิจกรรมของผูพ้ กั อาศัยระบายออกสู่ พ้ืนที่ภายนอก ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิด
เป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 1800 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 90.00

 โครงการแย่งใช้น้ าประปาของชุ มชน อาจทาให้แรงดันนาประปาลดลง ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิดขึ้ น
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 70.00

 โครงการใช้ไฟฟ้ าอาจท าให้ไฟฟ้ าตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่เพี ยงพอ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น
ปานกลางคิดเป็ น ร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ น ร้ อยละ 82.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 16.00

 กลิ่ นเหม็นและน้ าเสี ยจากห้องพักขยะรวมของโครงการ ระดับผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ดขึ้ น น้อยคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 10.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 90.00

 การระบายน้ าและน้ าท่วมขังพื้นที่โดยรอบระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 10.00
น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 72.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 18.00

 การจราจรติ ด ขัดเพราะมี รถใช้ถ นนมากขึ้ น ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ด เป็ นร้ อยละ 2.00
ปานกลางคิดเป็ น ร้ อยละ 38.00 น้อยคิดเป็ น ร้ อยละ 52.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 8.00

 อุบตั ิเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 2.00 น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 82.00

 ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินจากผูพ้ กั อาศัย ระดับผลกระทบที่ กงั วลว่าจะเกิ ดขึ้ น ปานกลางคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 น้อยคิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ นร้ อยละ 80.00

 การเปลี่ ย นแปลงสุ น ทรี ยภาพและทัศ นี ย ภาพ ระดับ ผลกระทบที่ กัง วลว่ าจะเกิ ด ขึ้ น ปานกลางคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 12.00 น้อยคิดเป็ น ร้ อยละ 20.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 68.00

 อาคารโครงการขวางทิ ศ ทางลมต่ อ ที่ พ ักอาศัยของท่ าน ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น มากคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 2.00 ปานกลางคิดเป็ น ร้ อยละ 10.00 น้อยคิดเป็ น ร้ อยละ 18.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 70.00

 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทาให้อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น ปานกลางคิดเป็ น ร้ อยละ 2.00 น้อยคิด
เป็ นร้ อยละ 4.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 94.00

 เงาจากอาคารโครงการ ทาให้ที่พกั อาศัยของท่านขาดแสงแดด ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้น น้อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 18.00 ปานกลางคิดเป็ น ร้ อยละ 6.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 76.00

 การเกิ ด ขึ้ นของโครงการท าให้เศรษฐกิ จ บริ เวณนี้ ดี ข้ ึ น ระดับ ผลกระทบที่ กังวลว่าจะเกิ ด ขึ้ น น้อ ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 32.00 และไม่มีผลกระทบคิดเป็ น ร้ อยละ 68.00
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะต่ อมาตรการเบื้องต้ นของโครงการ

 อยากให้มีการจัดระเบียบรถบรรทุกและควบคุมเสี ยง
 กาหนดเวลาทางานไม่เกิน 19.00 น.
 รักษาความสะอาด ป้องกันฝุ่ นละออง

