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แผนการก่อสร้าง
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
สรุ ปการออกแบบพืนทีใช้สอยภายในโครงการ
เปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์ทีดินและออกแบบอาคารตามทีผังเมืองฯ กําหนด
เปรี ยบเทียบข้อกําหนดตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครฯ พ.ศ. 2540 กับการดําเนินโครงการ
เปรี ยบเทียบข้อกําหนดตามกฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ. 2535) กับการออกแบบโครงการ
เปรี ยบเทียบข้อกําหนดตามกฎกระทรวงฉบับที 55 (พ.ศ. 2543) กับการออกแบบโครงการ
เปรี ยบเทียบข้อกําหนดตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
กับการดําเนินโครงการ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิ วาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) ของบริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิ วาส-สาทร(ระยะก่อสร้ าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ขอบเขตการดําเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนมีนาคม
2559-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2558-ธันวาคม
2560
ผลการตรวจวัดค่าความสันสะเทือนสู งสุ ด 24 ชัวโมง พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
ผลการวิเ คราะห์คุณภาพนําทิ งบริ เวณบ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทิ งบริ เวณบ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ทอ่ สาธารณะ
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
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4.4-2
4.4-3
4.4-4
4.4-5
4.4-6
4.4-7
4.4-8
4.4-9
4.4-10
4.4-11
4.4-12
4.4-13

แสดงทีตังของโครงการ
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณวัดช่องลม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
บริ เวณวัดช่องลม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (THC) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณวัดช่องลม ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
บริ เวณวัดช่องลม ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
v จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (THC) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2558-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2558-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

vi จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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สารบัญรูป(ต่ อ)
หน้ า
รู ปที
4.4-27
4.4-28
4.4-29
4.4-30
4.4-31
4.4-32
4.4-33
4.4-34
4.4-35
4.4-36
4.4-37
4.4-38
4.4-39
4.4-40

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายนําได้ทงหมด
ั
(TDS)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและนํามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทังหมด (TKN)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายนําได้ทงหมด
ั
(TDS)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและนํามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทังหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ ม
(Fecal Coliform Bacteria) ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
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สถานภาพการก่อ สร้างโครงการในปั จจุบนั
Store/พืนทีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ าง
รัวทึบรอบพืนทีโครงการ
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ปล่องชัวคราวสําหรับทิ งวัสดุก่อสร้ างจากทีสู ง
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การขนย้ายมูลฝอย
บันทึกพาหนะเข้า-ออกพืนทีโครงการ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ถังสํารองนําใช้
นําดืมสะอาดสําหรับคนงาน
ภาชนะรองรับมูลฝอยบริ เวณบ้านพักคนงาน
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้ า
ภาพที
26 ป้ ายแสดงรายละเอียดโครงการ
ป้ ายแสดงรายละเอียดมาตรการป้ องกัน แก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
27 ตรวจสอบ
28 ป้ ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
29 บันไดขึน-ลงอาคารก่ อสร้ าง
30 ถังดับเพลิงบริ เวณรอบพืนทีโครงการ
31 การตรวจสอบถังดับเพลิง
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33 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
34 ป้ ายเตือนความปลอดภัย
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36 บ้านพักคนงาน
37 ไฟฟ้ าส่ องสว่างบริ เวณโดยรอบพืนทีโครงการ
38 กล่องแดงเจ้าหน้าทีตํารวจด้านหน้าโครงการ
39 พืนทีสําหรับสู บบุหรี
4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
4.4-2 การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป
4.4-3 การตรวจวัดความสั นสะเทือน
4.4-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพนําทิ ง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน ) มีแผนพัฒนาโครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส- สาทร
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่พกั อาศัย เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการที่พกั อาศัยที่มีความ
ทันสมัย สะดวกสบาย ตั้งอยูร่ ิ มถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ น
พื้นที่ที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและมีระบบคมนาคมที่สะดวก โดยออกแบบให้มี
ลักษณะเป็ นอาคารชุด พักอาศัย สู ง 27 ชั้น มีหอ้ งพักอาศัย 566 หน่วย ร้านค้า 7 หน่วย พร้อมที่จอดรถยนต์
342 คัน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม เรื่ อง กา หนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรื อกิจการ ซึ่ งต้องจัดทา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบี ยบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทา รายงานการวิเคราะห์ผลก ระทบสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งประกาศในราช กิจจา
นุเบกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ลาดับที่ 31 กาหนดให้ อาคารอยูอ่ าศัยรวม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจา นวนห้องพักตั้ งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรื อมีพ้นื ที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000
ตารางเมตรขึ้นไป เป็ นโครงการที่ ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เสนอให้ สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน โดยให้เสนอรายงาน
ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
โครงการได้มอบหมายให้ บริ ษทั กรี นแคร์ คอนซัลแตนท์ จา กัด เป็ นผูจ้ ดั ทาและเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การดาเนินโคร งการ ซึ่งทางสานักงานฯได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 83/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส-สาทร ของบริ ษทั ศุภาลัย จา กัด
(มหาชน ) โดยให้โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯอย่างเคร่ งครัด ตามหนังสื อแจ้งที่
ทส
1009.5/14876 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558

1 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้างโครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯนราธิวาส-สาทร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ประจาเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 เพื่อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยได้
มอบหมายให้ บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ฯในเครื อของบริ ษทั นีดีส ซัพพลาย แอนด์เซอร์ วสิ จากัด
และเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว –118 เป็ น
ผูต้ รวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อนาเสนอผลการปฏิบตั ิงา นต่อสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการติดตาม
ตรวจสอบและพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม อีกทั้งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุดต่ไป
อ
1.2

วัตถุประสงค์ ของการจัดทารายงาน
1.2.1 เพื่อสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส-สาทร ของ
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
1.2.2 เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วย
ราชการกาหนด และนาไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
1.2.4 เพื่อสรุ ปเป็ นข้อมูลคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อระเบียบที่กาหนดไว้ท้ งั ในส่ วนของทางบริ ษทั เอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3

ขอบเขตการศึกษา
ดาเนินการรวบรวมผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส- สาทร ที่ระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวม
เอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่รอบ
คลุมในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ความ
สั่นสะเทือน การบาบัดน้ าเสี ย การระบายและการป้ องกันน้ าท่วม การจัดการมูลฝ อย สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม สาธารณสุ ข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
2 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.4

วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
การจัดทารายงานฯ จะดาเนินการตามแนวทางการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดโดยสานัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มี
รายละเอียดการดาเนินงานต่อไปนี้
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และข้อกาหนดเ พิ่มเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการ
สิ่ งแวดล้อมของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
 จัดทาตารางผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่
กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
 เหตุผลที่ไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคีย งโครงการ
ตามกาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และรายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมดังโดยมีขอ้ มูลการนาเสนอดังต่อไปนี้
 แสดงดัชนีในการตรวจวัด , วิธีการเก็บตัวอย่าง , วิธีการวิเคราะห์ตวั อย่างตามที่
กาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อมาตรการที่เป็ นยอมรับ
ของหน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
 แสดงภาพถ่า ยขณะทาการเก็บตัวอย่าง , ภาพเครื่ องมือขณะตรวจวัดและภาพถ่าย
สถานทีต่ รวจวัด

3 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.5

แผนการดาเนินการ
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส- สาทร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน ) โดยรายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมผ่านการเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ทางบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) จึงได้
จัดให้มีแผนการก่อสร้างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1.5-1 และตารางที่ 1.5-2
ตารางที่ 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

4 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ตาแหน่ งตรวจวัด

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดช่องลม
3. ระดับเสี ยง
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
4. ความสัน่ สะเทือน
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
5. ระบบประปา
- ระบบท่อ ถังเก็บน้ า และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง
6. ระบบไฟฟ้ า
- อุปกรณ์และเครื่ องมือ /เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง
7. การระบายน้ า
- ระบบระบายน้ าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- คูระบายน้ าด้านหน้าโครงการ
8. คุณภาพน้ า
- บ่อพักน้ าด้านหน้าโครงการ
9. การจัดการมูลฝอย
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- จุดพักขยะรวม
10. การจราจร
- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง
- ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการและใกล้เคียง
หมายเหตุ :  ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด
1. สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ

5 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ก.ค.


แผนการตรวจวัดประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ต่ อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
11. ด้านสังคมและความปลอดภัยจาก
คนงานก่อสร้าง
12. สุขภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
หมายเหตุ : 

ตาแหน่ งตรวจวัด

- คนงานก่อสร้างของโครงการ
- บ้านพักอาศัยที่อยูใ่ กล้เคียง
- เครื่ องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการและบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง
ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด

6 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ก.ค.

แผนการตรวจวัดประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

























รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.6

สถานภาพของโครงการปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั เมื่อเดือนตุลาคม 2560 พบว่า โครงการอยู่ ในช่วงงานโครงสร้าง
แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปั จจุบนั ได้ดงั ภาพที่ 1.6-1

ภาพที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปั จจุบนั

7 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1

ทีต่ ้งั โครงการ
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส- สาทร ตั้งอยูร่ ิ มถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งขาเข้าเมือง ) แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ดังรู ปที่ 2.1-1 การเดินทางเข้าสู่ พ้นื ที่โครงการสามารถใช้เส้นทาง
ถนนรัชดาภิเษก จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัชดา- พระราม 3 ตรงไปประมาณ 860 เมตร ผ่านแยก
รัชดา-นราธิวาส (ถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ) โครงการจะตั้งอยูท่ างซ้ายมือ ตร งข้าม
กับอาคารซี ดีจีเฮ้าส์ หรื อหากมาจากถนนพระราม 3 (คลองเตยมุ่งหน้าไปยังสะพานกรุ งเทพ ) ให้เลี้ยวขวาเข้า
สู่ ถนนนางลิ้นจี่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนรัชดาภิเษก กลับรถบริ เวณแยกรัชดา- นราธิวาส ตรงไปประมาณ
300 เมตร โครงการจะอยูท่ างซ้ายมือ โดยอยูห่ ่างจากถนนนราธิ วาส ราชนคริ นทร์ประมาณ 300 เมตร และ
ห่างจากถนนนางลิ้นจี่ ประมาณ 250 เมตร
ปั จจุบนั พื้นที่โครงการได้ทาการก่อสร้างสานักงานขายเรี ยบร้อยแล้ว เขตติดต่อข้างเคีย4งทั
ด้า้ งน เป็ นดังนี้
ทิศเหนือ (ด้านซ้ายของโครงการ)
ติดต่อกับ
บ้านขนาด 3 ชั้น จานวน หลัง บ้านพัก
อาศัยขนาด 2 ชั้น 1 หลัง และบ้านแถว
ขนาด 2 ชั้น ของหมู่บา้ นลิ้นจี่
ทิศใต้ (ด้านขวาของโครงการ)
ติดต่อกับ
ร้านอาหารรัชนนทรี ซีฟู้ด บริ ษทั
แกมมา ครี เอชัน่ จากัด และร้านอาหาร
แอนนา แอนด์ ชาลีส์ คาเฟ่
ทิศตะวันออก (ด้านหน้าโครงการ)
ติดต่อกับ
ถนนรัชดาภิเษก เขตทาง กว้าง 30 เมตร
ทิศตะวันตก (ด้านหลังโครงการ)
ติดต่อกับ
บ้านพักอาศัยขนาด2 ชั้น จานวน 2หลัง
อนึ่ง บริ เวณด้านหน้าโครงการมีคูระบายน้ าสาธารณะ (ดาดคอนกรี ต)ความกว้างประมาณ 4.30 เมตร
โครงการได้ขออนุญาตหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กเป็ นทางสัญจรเชื่อทาง
ระหว่างที่ดินโครงการและถนนรัชดาภิเษก ตามหนังสื อขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลขที174/2556
่
โครงการได้
ขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กมีความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร มีทางเท้าทั้งสองฝั่ง ความกว้าง
ฝั่งละ 3.00 เมตร พร้อมทาราวสะพานเหล็กกันตกทั้ง2 ฝั่ง ระดับพื้นอยูท่ ี่ระดับ +2.40 เมตร (รทก.) และทาแนว
กาแพงกันดิน (Sheet Pile) ทั้งสองฝั่งของคูระบายน้ า

8 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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รู ปที่ 2.1-1 แสดงที่ต้ งั ของโครงการ

9 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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2.2

รายละเอียดการพัฒนาโครงการ
2.2.1 ประเภท ขนาดและรู ปแบบอาคารของโครงการ
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดาฯ- นราธิวาส- สาทร ของบริ ษทั ศุ ภาลัย จากัด (มหาชน )
เป็ นโครงการ ประเภทอาคารอยูอ่ าศัยรวม (อาคารชุด ) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยสู ง 27 ชั้น (รวมชั้น
ดาดฟ้ า) 1 อาคาร จานวนห้องพักอาศัย 566 หน่วย และร้านค้า 7 หน่วย โดยจัดเป็ นอาคารอยูอ่ าศัยรวมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550)
รู ปแบบอาคารของโครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส-สาทร เป็ นอาคารอยู่ อาศัยรวม
(อาคารชุด ) สู ง 27 ชั้น รวมชั้นดาดฟ้ า จา นวน 1 อาคาร ตัวอาคารวางตัวในแนวทิศตะวันออก- ตะวันตกตาม
ลักษณะของที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง ด้านหน้าอาคารหันไปทางทิศตะวันออก (ถนนรัชดาภิเษก ) โดยมีความสู ง
ของตัวอาคารจากระดับพื้นดิ นที่ ก่อสร้างถึงพื้นชั้ นดาดฟ้ า 87.80 เมตร (ความสู งจากระดับพื้ นดินที่ก่อสร้าง
ถึงส่ วนที่สูงที่สุดของอาคาร 97.05 เมตร) มีพ้นื ที่ ใช้สอย (เฉพาะอาคารพักอาศัย ) 47,794 ตารางเมตร จัดเป็ น
อาคารสู ง และอา คารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาค าร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
โครงการมีพ้นื ที่ดินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ 6,856 ตารางเมตร (4 -1-14 ไร่ ) ภายใน
โครงการมีการจัดแบ่งพื้นที่ดงั นี้
รายละเอียด
พื้นที่โครงการ
พื้นที่อาคารรวม
- พื้นที่อาคารพักอาศัย 27 ชั้น
- พื้นที่หอ้ งไฟฟ้ า (ห้อง RMU)
- พื้นที่หอ้ งเครื่ องปั๊ มน้ าใต้ดิน
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
พื้นที่วา่ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
6,856
47,882
47,794
17
71
2,495
4,361

การใช้ประโยชน์พ้นื ที่โครงการ จะมีการจัดแบ่งพื้นที่ตามประโยชน์ใช้สอย และความ
เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง โดยภายนอกอาคารพักอาศัยออกแบบเป็ นที่จอดรถยนต์ 69 คัน ที่จอดรถแท็กซี่
4 คัน และห้องไฟฟ้ า ( RMU) ส่ วนภายในอาคารออกแบบเป็ นห้องพักอาศัย 566 หน่วย ร้านค้า 7 หน่วย
ที่จอดรถยนต์ ภายในอาคาร 273 คัน พร้อมสิ่ งอา นวยความสะดวกสา หรับการอยูอ่ าศัย เช่น สระว่ายน้ า
ห้องออกกาลังกาย Sauna ห้องประชุม Sky Lounge เป็ นต้น โดยสามารถสรุ ปการออกแบบพื้นที่ใช้สอย ของ
โครงการได้ดงั นี้

10 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.1-1 สรุ ปการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ
ชั้น
บริ เวณชั้นใต้ดิน
ชั้น 1

ส่ วนประกอบ

ห้องเครื่ องปั๊ ม และถังเก็บน้ าใต้ดิน 2 ถัง
ภายนอกอาคาร : ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร 69 คัน ที่จอดรถแท็กซี่ 4 คัน และห้อง RMU
ภายในอาคาร : Lobby ส านักงานนิติบุคคล (46 ตารางเมตร ) ร้านค้า 7 หน่วย ห้องเก็บของ ห้อง
พนักงาน 2 หน่วย ห้อง Mailbox ห้องพัก ขยะเปี ยก ห้องพักขยะแห้ง ห้องน้ า ห้องเครื่ องไฟฟ้ า
ห้องควบคุม และที่จอดรถยนต์ ภายในอาคาร 22 คัน
ชั้น 2
ที่จอดรถยนต์ จานวน 66 คัน และห้องเก็บของ
ชั้น 3
ที่จอดรถยนต์ จานวน 66 คัน และห้องเก็บของ
ชั้น 4
ที่จอดรถยนต์ จานวน 66 คัน และห้องเก็บของ
ชั้น 5
ที่จอดรถยนต์ จานวน 53 คัน ห้องเครื่ องปั๊ มน้ าสระว่ายน้ า และ Surge Tank
ชั้น 6
ห้องพักอาศัย 19 หน่วย ห้องไฟฟ้ า ห้องไฟฟ้ าสื่ อสาร ห้องพักขยะ สระว่ายน้ า ห้องออกกา ลัง กาย
ห้องน้ าและห้องอาบน้ า Sauna และพื้นที่จดั สวน
ชั้น 7
ห้องพักอาศัย 25 หน่วย ห้องไฟฟ้ า ห้องไฟฟ้ าสื่ อสาร และห้องพักขยะ
ชั้น 8-25
ห้องพักอาศัย 504 หน่วย (28 หน่วย/ชั้น) ห้องไฟฟ้ า ห้องไฟฟ้ าสื่ อสาร และห้องพักขยะ
ชั้น 26
ห้องพักอาศัย 18 หน่วย ห้องไฟฟ้ า ห้องไฟฟ้ าสื่ อสาร และห้องพักขยะ
ชั้น 27
ห้องประชุมSky Lounge ห้องน้ า ห้อง Pantry ห้องพักขยะ พื้นที่หนีไฟทางอากาศ และพื้นที่จดั สวน
ชั้นห้องเครื่ องลิฟต์ ห้องเครื่ องลิฟต์ ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า และถังเก็บน้ า 2 ถัง

11 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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2.2.2 การตรวจสอบโครงการกับข้ อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อ ง
ตารางที่ 2.2.2-1 เปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบอาคารตามที่ผงั เมืองฯ กาหนด
ข้ อกาหนดตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556
ที่ดินประเภท ย . 9 (ย. 9-24) เขตสี น้ า ตาลที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่น
มาก มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการอยูอ่ าศัยในบริ เวณพื้นที่ เขตเมืองชั้นในซึ่ง อยู่
ในเขตการให้บริ การของระบบขนส่งมวลชน ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด 29 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) โรงงานทุกจา พวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตาม
ประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีทา้ ย กฎกระทรวง
นี้ที่ไม่ก่อเหตุรา คาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรื อไม่เป็ นม ลพิษต่อ
ชุมชนหรื อสิ่ งแวดล้อมตามกฎหมายว่ าด้วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติและมีพ้นื ที่ประกอบการ
ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
2) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณี ที่เป็ น
หน่ วยงา นคอนกรี ตผสมเสร็ จแล้วในลักษณะชั่ วคราวที่ ตั้งอยู่ ในหน่วยงาน
ก่อสร้างหรื อบริ เวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
3) คลังน้ า มันเชื้อเพลิงและ สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ า มันเชื้อเพลิง ที่
ไม่ใช่ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจา หน่ายที่ ตอ้ งขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงที่
ตั้งอยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 12 เมตร
4) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สา
หรับ
ก๊าซปิ โตรเลีย มเหลวและก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่ าด้วยการควบคุม น้ ามัน
เชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริ การก๊าซธรรมชาติที่ต้ งั อยู่ ริ มถนนสาธารณะที่ มีขนาด
เขตทางไม่นอ้ ยกว่ า 12 เมตร ร้านจา หน่ ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
5) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุราคราญตามกฎหมายว่า
ด้วยการสารณสุข
6) การเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มหรื อน้ ากร่ อย
7) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้น
แต่เป็ นการก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่ มีอยูเ่ ดิม
8) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจา นวนห้องพักเกิน 80 ห้อง เว้น
แต่ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 12 เมตร หรื อ
ตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 เมตรจากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
9) การประกอบพาณิ ชยกรรมที่ มีพ้นื ที่ ประกอบการเกิน 5,000 ตาราง
เมตร เว้นแต่
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การดาเนินโครงการ
โครงการออกแบบเป็ นอาคารพัก
อาศัยรวม สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ แล ะไม่ใ ช่ประเภท
โครงการที่หา้ มก่อสร้าง

หมายเหตุ


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-1 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบอาคารตามที่ผงั เมืองฯ กาหนด
ข้ อกาหนดตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556
(ก) การประกอบพาณิ ชยกรรมที่ มีพ้นื ที่ประกอบการเกิน 5,000
ตาราง เมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ ตั้งอยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มี
ขนาดทางไม่นอ้ ยกว่า 12 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบการพาณิ ชยกรรมที่ มีพ้นื ที่ประกอบการเกิน 10,000
ตารางเมตร ที่ ตั้งอยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่ มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร หรื อ
ตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชน
10) ส านักงานที่ มีพ้นื ที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้นแต่ที่
ตั้งอยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายใน
ระยะ 500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
11) การติดตั้ง หรื อการก่อสร้างป้ ายที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรื อมี
น้ า หนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม ในบริ เวณที่มีระยะห่ างจากวัด
โบราณสถาน ทางพิเศษ หรื อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 40 เมตร
ถึงจุดติดตั้งหรื อก่อสร้างป้ ายน้อยกว่า 50 เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาค ารสถาน
ประกอบการ และป้ ายสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงหรื อสถานีบริ การก๊าซ
12) สถานที่เก็บสิ นค้า สถานีรับส่งสิ นค้าหรื อการประกอบกิจการรับส่ง
สิ นค้าเว้นแต่ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร
13) ศูนย์ประชุม อาคารแสดง สิ นค้าหรื อนิทรรศการ เว้นแต่ ที่ ตั้งอยูร่ ิ ม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ
500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
14) สถานสงเคราะห์หรื อรับเลี้ยงสัตว์
15) ตลาดที่มีพ้นื ที่ ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มี
พื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร
ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 12 เมตร หรื อที่ต้ งั อยู่
ภายในระยะ 500 เมตรจากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
16) โรงฆ่าสัตว์หรื อโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
17) ไซโลเก็บผลิตผลการเกษตร
18) สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร เว้นแต่ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
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การดาเนินโครงการ
หมายเหตุ

โค รงการออกแบบเป็ นอาคารพัก
อาศัยรวมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
และไม่ใ ช่ ประเภทโครงการ ที่ หา้ ม
ก่อสร้าง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-1 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบอาคารตามที่ผงั เมืองฯ กาหนด
ข้ อกาหนดตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556
19) สวนสนุก เว้นแต่ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ย
กว่า 30 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบ สถานี
รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน และมีที่ ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่ น้อยกว่ า
12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้หรื อที่ดาเนินการอยูใ่ นอาคารพาณิ ชยกรรม
20) สวนสัตว์
21) สนามแข่งรถ
22) สนามแข่งม้า
23) สนามยิงปื น
24) สถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ ที่ต้ งั อยู่ริมถนน
สาธารณะที่ มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500
เมตร จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
25) การกาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
26) การกาจัดวัตถุอนั ตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย
27) การซื้อขายหรื อเก็บชิ้นส่วนเครื่ องจักรกลเก่า
28) การซื้อขายหรื อเก็บเศษวัสดุที่มีพ้นื ที่ประกอบการเกิ100
น ตารางเมตร
29) ที่พกั อาศัยชัว่ คราวเว้นแต่ที่ ตั้งอยูใ่ นหน่วยงานก่อสร้างหรื อภายใน
ระยะ 200 เมตร จากบริ เวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น

การดาเนินโครงการ
หมายเหตุ

โค รงการออกแบบเป็ นอาคารพัก
อาศัยรวมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
และไม่ใ ช่ ประเภทโครงการ ที่ หา้ ม
ก่อสร้าง

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอตั ราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 7 : 1 ทั้งนี้ที่ดินแปลง
ใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรื อแบ่งโอนไม่วา่ จะกี่ครั้งก็
ตามอัตราส่วน พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรื อแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 7 : 1
(2) มีอตั ราส่วนของที่วา่ งต่อพื้นที่อาคารรวมไม่นอ้ ยกว่ าร้อยละสี่ จุดห้า
แต่ อตั ราส่วนของที่วา่ งต้องไม่ต่า กว่าเกณฑ์ข้ นั ต่า ของที่ ว่างอันปราศจาก
สิ่ งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ที่ดินแปลงใดที่ ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรื อแบ่งโอนไม่วา่ จะกี่ครั้งก็ตาม
อัตราส่วนของที่วา่ งต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก
หรื อแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ จุดห้า และให้มีพ้นื ที่
น้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บของพื้นที่วา่ ง

โครงการออกแบบให้มี อัตราส่วน
พื้นที่ อาคารรวมต่ อพื้นที่ดิน ( FAR)
6.98:1 (ไม่เกิน 7:1 ตามที่กาหนด)



มีอตั ราส่วนของที่วา่ งต่อพื้นที่ อาคาร
รวมร้อยละ 9.1 (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4.5
ตามที่กา หนด) โดยมีพ้นื ที่วา่ ง 4,361
ตารางเมตร ซึ่งไม่ต่า กว่าเกณฑ์ข้ นั ต่า
ของที่วา่ งอันปราศจากสิ่ งปกคลุมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอา คาร ซึ่ง
กาหนดไว้ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ดินหรื อคิดเป็ นพื้นที่ 2,056.8
ตารางเมตร มีพ้นื ที่ให้น้ า ซึมผ่านได้
เพื่อปลูกต้น ไม้ 1,537.75 ตร.ม. คิด
เป็ นร้อยละ 74.8 เทียบกับพื้นที่วา่ ง (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ50 ตามที่กาหนด)



14 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-2 เปรี ยบเทียบข้อกาหนดตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครฯ พ.ศ. 2540 กับการดาเนินโครงการ
ข้อ 3

ข้ อกาหนดตามข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ พ.ศ. 2540
ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิ ชย์ โรง
มหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า คลังสิ นค้า โรงงานอุตสาหกรรม
อาคารที่มีระยะห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 2 เมตร อาคารที่มี
ระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 1 เมตร อาคารที่ มีความสูงจาก
ระดับถนนถึงส่วนที่สูงที่ สุดของ อาคารเกิน 12 เมตร อาคารที่มี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกินหนึ่งพันตารางเมตร หรื อ
ดัดแปลงอาคารใดให้เป็ นอาคารดังกล่าวภายในระยะ 15 เมตร จาก
เขตถนนทั้งสองฟากของถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ (ถนนเลียบ
คลอง ช่ อ งนนทรี ) ตั้งแต่ ทางแยกตัดกับถนนสุรวงศ์ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้จนจดแม่น้ าเจ้าพระยาตามแผนที่ทา้ ยข้อบัญญัติน้ ี

การดาเนินโครงการ
หมายเหตุ

ที่ดินโครงการตั้งอยูใ่ กล้กบั บริ เ วณ
ทางแยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนน
นราธิวาสราชนคริ นทร์ แปลงที่ ดิน
โครงการมี ระยะห่างจาก ถ นน
นราธิวาสราชนคริ นทร์ ประมาณ
35 เมตร ( มา ก กว่า 15 เมตร ตามที่
กาหนด)

ตารางที่ 2.2.2-3 เปรี ยบเทียบข้อกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กับการออกแบบโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
การออกแบบโครงการ
หมายเหตุ
หมวด 1 ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วา่ งของภายนอกอาคารและแนวอาคาร
ข้อ 2
ที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั ของอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มี
พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่เกิน30,000ตารางเมตรต้องมีดา้ นหนึ่ง
ด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่นอ้ ยกว่12.00
า เมตร ติดถนนสาธารณะที่ มี
เขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า10.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่ มีเขตทางกว้างไม่ น้อยกว่
10.00า เมตร
สาหรับที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั ของอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่ - โครงการมีพ้นื ที่ อาคารรวมกันทุกชั้น

พิเศษที่มีพ้นื ที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 30,000 ตารางเมตร 47,882 ตารางเมตร ที่ดินด้านที่ ติดถนน
ต้องมีดา้ นหนึ่งด้านใดของที่ ดินนั้นยาวไม่นอ้ ยกว่า 12.00 เมตร รัชดาภิเษกยาว86.05 เมตร(ไม่นอ้ ยกว่า 12
ติดถนนสาธารณะที่ มีเขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า 18.00 เมตร ยาว เมตร) โดยถนนรัชดาภิเษกมีเขตทางกว้30
าง
ต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่ มีเขต เมตร เชื่อมต่อกับถนนนราธิวาสราช
ทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า 18.00 เมตร
นคริ นทร์ ซึ่งมีเขตทางกว้าง 60 เมตร
ที่ดินด้านที่ ติดสาธารณะตามวรรคหนึ่งและวรรค สอง ต้องมี (ไม่นอ้ ยกว่า18เมตร)
ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 12.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอด - โครงการมีที่วา่ งกว้าง 12 เมตร ติดถนน

จนถึงบริ เวณที่ ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นต้องว่างเพื่ อสามารถ รัชดาภิเษก โดยที่วา่ งดังกล่าวยาวต่อเนื่องกัน
ใช้เป็ นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวกด้วย
โดยตลอดจนถึงบริ เวณที่ต้ งั อาคาร
(ประมาณ
30 เมตร) ซึ่งสามารถใช้เป็ นทางเข้าออกของ
รถดับเพลิงได้โดยสะดวก และไม่มีแนวไม้
ยืนต้นกีดขวาง

15 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-3 เปรี ยบเทียบข้อกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กับการออกแบบโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
การออกแบบโครงการ
หมายเหตุ
หมวด 1 ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วา่ งของภายนอกอาคารและแนวอาคาร (ต่อ)

ข้อ 3
อาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีถนนที่ มีผิว โครงการจัดให้มีถนนที่มีผิวจราจร
การจราจรกว้างไม่นอ้ ยกว่า 6.00 เมตร ที่ ปราศจากสิ่ งปกคลุม กว้าง 6 เมตร ปราศจากสิ่ งปกคลุม
โดยรอบอาคาร เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก โดยรอบอาคาร รถดับเพลิงสามารถ
ถนนตามวรรคหนึ่ง จะอยูใ่ นระยะห้ามก่ อสร้างอาคารบ างชนิด เข้าออกได้โดยสะดวก
หรื อบางประเภทริ มถนนหรื อทางหลวงตามข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นหรื อ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้
ในกรณี ที่ มีขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่ นหรื อกฎ หมายที่ เกี่ยวข้องกา หนด
แนวสร้างหรื อขยายถนนใช้บงั คับ ให้เริ่ มนับความกว้างของถนน
ตามวรรคหนึ่งตั้งแต่แนวนั้น

ข้อ 4
ส่วนที่ เป็ นขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่ ขอบเขตนอกสุดของอาคารโครงการ
พิเศษไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับเหนือพื้นดินหรื อต่ากว่าระดับพื้นดินต้อง ในระดับ พื้นดินอยูห่ ่างจากเขตที่ดิน
ห่ างจากเขตที่ดินของผู ้ อื่นหรื อถนนสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า 6.00 ผูอ้ ื่นและถนนรัชดาภิเษก ดังนี้
เมตร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงส่วนที่เป็ นฐานรากของอาคาร
- ทิศเหนือ (ด้านซ้ายโครงการ ) แนว
อาคารห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการ
6.27-6.87 เมตร
- ทิศใต้ (ด้านขวาโครงการ ) แนว
อาคารห่างจากแนวเขตที่ดิน 6.2913.09 เมตร
- ทิศตะวันออก (ด้านหน้าโครงการ )
แนวอาคารห่างจากแนวเขตที่ดิน
27.97 เมตร
- ทิศตะวันตก (ด้านหลังโครงการ )
แนวอาคารห่างจากแนวเขตที่ดิน
15.37 -15.66 เมตร

ข้อ 5
อาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ ดินที่ โครงการมีอตั ราส่วนพื้นที่อาคาร
ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคารต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุก รวมกันทุกชั้นต่อ พื้นที่ดินที่ใช้ เป็ น
ชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคารไม่เกิ10
น ต่อ 1 ที่ต้ งั อาคาร 6.98 ต่อ 1
ในกรณี ที่มีอาคารอื่นใดหรื อจะมีการก่อสร้างอาคารอื่นใดในพื้น
ที่ดินที่ใช้เป็ นที่ ตั้งอาคารเดียวกันกับอาคารสูงหรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น
ของอาคาร ทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคารไม่เกิ10น ต่อ 1 ด้วย

16 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-3 เปรี ยบเทียบข้อกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กับการออกแบบโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
การออกแบบโครงการ
หมายเหตุ
หมวด 1 ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วา่ งของภายนอกอาคารและแนวอาคาร (ต่อ)

ข้อ 6
อาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีที่ ว่างไม่นอ้ ยกว่า โครงการมีที่วา่ งร้อยละ 63.6 ของพื้น
อัตราส่วนดังต่อไปนี้
ที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร
(1) อาคารที่อยูอ่ าศัยต้องมีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร
(2) อาคารพาณิ ชย์ โรงงา น อาคา รสาธารณะ และอาคารอื่นที่
ไม่ได้ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยต้องมีที่วา่ งไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้ น
ที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร แต่ถา้ อาคารนั้นใช้เป็ นที่อยู่ อาศัยรวมอยู่
ด้วยต้องมีที่วา่ งตาม (1)

ตารางที่ 2.2.2-4 เปรี ยบเทียบข้อกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) กับการออกแบบโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
หมวด 3 ที่วา่ งภายนอกอาคาร
ข้อ 33 อาคารอยูอ่ าศัย และอาคารอยูอ่ าศัยรวม ต้องมีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่า
(1)
30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
ข้อ 40 การก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารหรื อส่วนของอาคาร จะต้องไม่
ล้ าเข้าไปในที่สาธารณะเว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่ง
มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น

การออกแบบโครงการ

หมายเหตุ

โครงการมีที่วา่ งร้อยละ 63.6 ของพื้น
ที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร



แนวอาคารของโครงการมีระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดินไม่ น้อยกว่า 6 เมตร
ซึ่งไม่มีส่วนของอาคารล้ า เข้าไปในที่
สาธารณะ
่ ยรวมสูง 27
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่ มีความกว้าง โครงการเป็ นอาคารอยูอาศั
น้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่ างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ ชั้น ตั้งอยูใ่ กล้ถนนรัชดาภิเษก เขตทาง
อย่างน้อย 3 เมตร
กว้าง 30 เมตร ได้ร่ นแนวอาคารห่าง
อาคารที่ สูงเกินสองชั้นหรื อเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้าน จากเขตถนนดังกล่าวมากกว่า15 เมตร
แถว อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน อาคารสาธา รณะ ป้ ายหรื อสิ่ งที่ สร้าง
ขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ ายหรื อคลังสิ นค้า ที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลง
ใกล้ถนนสาธารณะ
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีค วามกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่ นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมี ความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-4(ต่ อ) เปรี ยบเทียบข้อกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที55
่ (พ.ศ. 2543) กับการออกแบบโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร(ต่อ)
ข้อ 44 ความสูง ของอาคารไม่วา่ จากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่า
ของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของ
ถนนสาธารณะที่อยูใ่ กล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วดั แนวดิ่งจากระดับถนน หรื อระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สาหรับอาคาร
ทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

การออกแบบโครงการ

หมายเหตุ

อาคารของโครงการมีความสูงจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้น
ชั้นดาดฟ้ า 87.80 เมตร ซึ่งมีความสูง
ไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจาก
จุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรง
ข้ามของถนนรัชดาภิ เษก โดยสองเท่า
ของระยะราบดังกล่ าวเท่า กับ 94.98
เมตร (ระยะราบเท่ากับ 47.49 เมตร)
ถนนรัชดาภิเษกฝั่งที่ต้ งั โครงการกว้าง
ประมาณ 30 เมตร



ตารางที่ 2.2.2-5 เปรี ยบเทียบข้อกาหนดตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมอาคาร พ .ศ. 2544 กับ
การดาเนินโครงการ
ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
หมวด 5 แนวอาคารและระยะต่างๆ
ข้อ 49 ความสูงของอาคารไม่วา่ จากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของ
ระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้ านตรงข้ามของ
ถนนสาธารณะที่อยูใ่ กล้อาคารนั้นที่สุด
กรณี อาคารตั้งอยู่ ริ มหรื อห่างไม่เกิน 100 เมตร จา กถนน
สาธารณะที่ กว้างไม่นอ้ ยกว่า 80 เมตร และมีทางเข้าออกจากอาคาร
สู่ ทางสาธารณะนั้นกว้างไม่ น้อยกว่ า 12 เมตร ให้คิดความสูงของ
อาคารจากความกว้างของถนนสาธารณะที่กว้างที่สุดเป็ นเกณฑ์

การออกแบบโครงการ

อาคารของโครงการมีความสูงจาก
ระดับ พื้นดินที่ ก่อสร้าง ถึงระดับพื้น
ชั้นดาดฟ้ า 87.80 เมตร ความสูงของ
อาคารไม่เกินสองเท่าของระยะราบ
วัดจากแนวอาคาร ด้านทิศตะวันออก
ไปตั้งฉากกับแนวถนน ด้านตรงข้าม
ของถนนรัชดาภิเษก ซึ่ งมี ระยะราบ
47.49 เมตร สองเท่ าของระยะร าบ
ดังกล่าวเท่ากับ 94 .98 เมตร ถนน
รัชดาภิเษกฝั่งที่ ตั้งโครงการกว้าง
ประมาณ 30 เมตร
ข้อ 50 อาคารที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่ มีความกว้าง อาคารโครงการสูง 27 ชั้น มีความสูง
น้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่ างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้น
อย่างน้อย 3 เมตร มิให้มี ส่วนของอาคารล้ า เข้ามาในแนวร่ น ดาดฟ้ า 87.80 เมตร ได้ร่นแนวอาคาร
ดังกล่าว ยกเว้นรั้วหรื อกาแพงกั้นแนวเขตที่สูงไม่เกิน 2 เมตร
ห่างจากเขตถนนรัชดาภิเษก 27.97
อาคารที่สูงเกิน 2 ชั้นหรื อเกิน 8 เมตร อาคารขนาด ใหญ่ ห้อง เมตร โดยถนนรัชดาภิเษก ฝั่ งที่ ตั้ง
แถว ตึกแถว อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ
โครงการมีขนาดเขตทางกว้า30ง เมตร
คลังสิ นค้า

18 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

หมายเหตุ




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-5 (ต่ อ ) เปรี ยบเทียบข้อกา หนดตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมอาคาร พ .ศ.
2544 กับการดาเนินโครงการ
ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
หมวด 5 แนวอาคารและระยะต่างๆ (ต่อ)
ข้อ 50 ป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้น สาหรับติดหรื อตั้งป้ าย ยกเว้นอาคารอยูอ่ าศัย
(ต่อ) สูงไม่เกิน 3 ชั้น หรื อไม่เกิน 10 เมตร และพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตาราง
เมตร ที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่ น
ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้ นไป แต่
ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่ นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
ข้อ 52 อาคารแต่ละหลังหรื อหน่วยต้องมีที่วา่ งตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) อาคารอยูอ่ าศัย ต้องมีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่า 30 ใน 100 ส่วน
ของพื้นที่ที่ดิน
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ
และอาคารอื่น ซึ่งไม่ได้ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ต้องมีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่า 10
ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน แต่ถา้ อาคารนั้นใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยด้วย
ต้องมีที่วา่ งตาม (1)
(3) ห้องแถวหรื อตึกแถวสูงไม่เกิน 3 ชั้น และไม่อยูร่ ิ มทาง
สาธารณะ ต้องมีที่ ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร ถ้า
สูงเกิน 3 ชั้น ต้องมีที่วา่ งกว้างไม่นอ้ ยกว่า 12 เมตร
ที่วา่ งนี้อาจใช้ร่วมกับที่วา่ งของห้องแถวหรื อตึกแถวอื่นได้
(4) ห้องแถวหรื อตึกแถว ต้องมีที่ ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่
น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อใช้ติดต่อถึงกันโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคาร
ยืน่ ล้ า เข้าไปในพื้นที่ดงั กล่าว ในกรณี ที่อาคารหันหลังเข้าหากัน
จะต้องมีที่วา่ งด้านหลังอาคารกว้างไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
(5) ห้องแถวหรื อตึกแถวที่ มีดา้ นข้างใกล้เขตที่ดินของผูอ้ ื่น
ต้องมีที่วา่ งระหว่างด้า นข้างของห้องแถวหรื อตึกแถวกับเขตที่ ดิน
ของผูอ้ ื่นกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร เว้นแต่หอ้ งแถวหรื อตึกแถวที่
ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิม โดยมีพ้นื ที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของ
อาคารเดิม และมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร

19 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

การออกแบบโครงการ

หมายเหตุ

- โครงการฯ ออกแบบเป็ นอาคารพัก
อาศัย มีพ้นื ที่วา่ งปราศจากสิ่ งปกคลุม
ร้อยละ 63.6 ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 30 ใน
100 ส่วนของพื้นที่ที่ดิน
- โครงการเป็ นอาคารอยูอ่ าศัยรวมสูง
27 ชั้น รวมชั้นดาดฟ้ าจัดให้มีที่วา่ ง
กว้าง 12 เมตร ยาวต่อเนื่องกัน 41.41
เมตร ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 6 ของ
ความยาวเส้นรอบรู ปภายนอกอาคาร
(ความยาวเส้นรอบรู ปภายนอกอาคาร
241 เมตร 1 ใน 6 ของความยาวเส้น
รอบรู ป เท่ากับ 40.16 เมตร)





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-5 (ต่ อ ) เปรี ยบเทียบข้อกา หนดตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมอาคาร พ .ศ.
2544 กับการดาเนินโครงการ
ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
หมวด 5 แนวอาคารและระยะต่างๆ (ต่อ)
ข้อ 52
(6) อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสิ นค้า อาคาร
(ต่อ) สาธารณะ อาคารสูงเกิน 2 ชั้นหรื อสูงเกิน 8 เมตร ยกเว้นอาคารอยู่
อาศัยสูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่ไม่อยูร่ ิ มทางสาธารณะ ให้มีที่วา่ งด้านหน้า
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
อาคารตามวรรคหนึ่ง ถ้าสูงเกิน 3 ชั้น ให้มีที่วา่ งกว้างไม่นอ้ ยกว่า
12 เมตร
ที่วา่ งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีพ้นื ที่ต่อเนื่องกันยาวไม่
น้อยกว่า 1 ใน 6 ของความยาวเส้นรอบรู ปภายนอกอาคาร โดยอาจ
รวมที่วา่ งด้านข้างที่ต่อเชื่อมกับที่ ว่างด้านหน้าอาคารด้วยก็ได้ และ
ที่วา่ งนี้ตอ้ งต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร ออกสู่
ทางสาธารณะได้ ถ้าหากเป็ นถนนลอดใต้อาคารความสูงสุทธิของ
ช่องลอดต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร
ที่วา่ งนี้อาจใช้ร่วมกับที่วา่ งของอาคารอื่นได้
(7) อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ
จะต้องมีที่วา่ งโดยปราศจากสิ่ งปกคลุมเป็ นทางเดินหลัง อาคารได้
ถึงกัน กว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร โดยให้แสดงเขตดังกล่าวให้
ปรากฏด้วย
ที่วา่ งตามวรรคหนึ่ง จะก่อสร้างอาคาร รั้ว กา
แพง หรื อ
สิ่ งก่อสร้างอื่น ใดหรื อจัดให้เป็ นบ่อน้ า สระว่ายน้ า ที่พกั มูลฝ อย
หรื อที่ พกั รวมมูลฝอยหรื อสิ่ งของอื่นใดที่จะขัดขวางทางเดินร่ วม
ไม่ได้
ข้อ 53 อาคารอยูร่ ิ มทางสาธารณะที่ไม่ตอ้ งมีที่วา่ งตามข้อ 52 (3) และ 52
(6) ต้องมีลกั ษณะดังนี้
แนวอาค ารด้านที่ประชิดติดริ มทางสาธารณะ ต้องมีความยาว
มากกว่า 1 ใน 8 ส่ วนของความยาวเส้นรอบรู ปภายนอกอาคาร
ทั้งนี้ แนวอาคารด้านที่ประชิดติดทางสาธารณะต้องห่างทาง
สาธารณะไม่เกิน 20 เมตร
ข้อ 54 อาคารด้านชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิ ด ประตู หน้าต่าง ช่องระบาย
อากาศ หรื อริ มระ เบียงสา หรับชั้น 2 ลงมาหรื อสูงไม่เกิน 9 เมตร
ต้องอยูห่ ่าง เขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร และสา หรับชั้น 3 ขึ้นไป
หรื อสูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร

20 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

การออกแบบโครงการ

หมายเหตุ

ที่วา่ งดังกล่าวนี้ เชื่อมต่อกับถนน
ภายในโครงการกว้าง 6 เมตร และ
ออกสู่ทางสาธารณะหรื อถนน
รัชดาภิเษกได้



ที่ วา่ งดังกล่าวข้างต้น ไม่มี ส่วนขอ ง
อาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างอื่นใด ที่ จะ
ขัดขวางทางเดิน



โครงการออกแบบอาคาร โดยจัดให้มี
ที่วา่ งตามข้อ 52



อาคารโครงการด้า นชิด ที่ดินเอ กชน
ทั้ง 3 ด้าน รวมทั้งช่องเปิ ดประตู ห น้า
ต่าง ช่องระบายอากาศอยูห่ ่างจากแนว
เขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.2.2-5 (ต่ อ ) เปรี ยบเทียบข้อกา หนดตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมอาคาร พ .ศ.
2544 กับการดาเนินโครงการ
ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
การออกแบบโครงการ
หมายเหตุ
หมวด 5 แนวอาคารและระยะต่างๆ (ต่อ)

ข้อ 55 อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่วา่ งโดยรอบอาคารไม่ โครงการจัดให้มีที่วา่ งกว้าง ไม่นอ้ ย
น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพ้นื ที่ไม่เกิน 300 ตาราง กว่า 6 เมตร โดยรอบอาคาร
เมตร อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร ต้องมีที่วา่ งโดยรอบอาคาร
ไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
ที่วา่ งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใช้ร่วมกับที่ ว่างของอาคาร
อีกหลังหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่ใช้ร่วมกับที่วา่ งของอาคารสูง หรื ออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ

2.3

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.3.1 ระบบนา้ ใช้
2.3.1.1 แหล่งนา้ ใช้
น้ าใช้ภายในโครงการรับจากการประปานครหลวง สานักงานประปาสาขา
ทุ่งมหาเมฆ ทั้งนี้โครงการได้รับการรับรองจากสานักงานประปา สาขาทุ่งมหาเมฆ ในการให้บริ การจ่าย
น้ าประปาแก่โครงการแล้ว
2.3.1.2 การประเมินนา้ ใช้
การคาดการณ์ ปริ มาณน้ าใช้และการสารองน้ าใช้ของโครงการพิจารณาตามเกณฑ์
ของสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งกาหนดปริ มาณน้ าใช้สาหรับผูพ้ กั อาศัยไม่นอ้ ยกว่า 200 ลิตร/คน/วัน โดยการประเมินจานวนผูพ้ กั อาศัยใน
โครงการ ประเมินจากขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) คือ ห้องพักอาศัยที่มีพ้นื ที่ใช้สอยขนาดไม่เกิน
35 ตารางเมตร กาหนดให้มีผพู ้ กั อาศัย 3 คน และขนาดมากกว่า 35 ตารางเมตรขึ้นไปกาหนดให้มีผพู ้ กั อาศัย
5 คน สาหรับปริ มาณน้ าใช้ส่วนอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรม โดยสรุ ปได้ดงั นี้
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รายละเอียด/กิจกรรมการใช้ นา้

ข้ อมูลการออกแบบ

ร้านค้า
ผูใ้ ห้บริ การร้านค้า
33 คน
อัตราการใช้น้ า
75 ลิตร/คน/วัน
ห้องพักอาศัยและส่วนบริ การต่างๆ ของอาคาร
ห้องพักอาศัย
ผูพ้ กั อาศัย
2,558 คน
อัตราการใช้น้ าสาหรับพักอาศัย
200 ลิตร/คน/วัน
ห้องออกกาลังกาย
ผูใ้ ช้บริ การห้องออกกาลังกาย
60 คน
อัตราการใช้น้ า
30 ลิตร/คน/วัน
สานักงาน
พนักงานโครงการ
15 คน
อัตราการใช้น้ า
75 ลิตร/คน/วัน
ห้องพักขยะ (น้ าล้างพื้น)
พื้นที่หอ้ งพักขยะเปี ยก
9.4 ตารางเมตร
พื้นที่หอ้ งพักขยะแห้ง
8.1 ตารางเมตร
อัตราการใช้น้ า
1.5 ลิตร/ตารางเมตร/วัน
รายละเอียด/กิจกรรมการใช้ นา้

ข้ อมูลการออกแบบ

สระว่ายน้ า
พื้นที่ผิวสระว่ายน้ า
= 300 ตารางเมตร
อัตราการระเหยของสระว่ายน้ า
10 มิลลิเมตร/ตารางเมตร/วัน
รวมปริ มาณความต้องการน้ าใช้ในส่วนของห้องพักอาศัย
และส่วนบริ การต่างๆ ของโครงการ
น้ าสารองดับเพลิง
ปริ มาณน้ าใช้ดิบเพลิง 60 ลิตร/นาที
เก็บสารอง 30 นาที
รวมปริมาณความต้ องการนา้ ใช้ ของโครงการ

22 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปริมาณนา้ ใช้
(ลูกบาศก์ เมตร/วัน)
2.475

511.600

1.800

1.125

0.027

ปริมาณนา้ ใช้
(ลูกบาศก์ เมตร/วัน)
3.000
517.552
108.000
628.027
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2.3.1.3 ระบบการจ่ ายนา้ ของโครงการ
โครงการอยูใ่ นเขตพื้นที่การสู บจ่ายน้ า ของสถานีสูบน้ า ลุมพินี โดยมีระยะทางจาก
สถานีสูบน้ า มายังพื้น ที่โครงการ 6 กิโลเมตร แรงดันน้ า ที่สถานีสูบน้ า ประมาณ 20 เมตร บริ เวณด้านหน้า
โครงการมีแนวท่อประธานของการประปานครหลวง (ชนิด PVC) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร
ซึ่ งมีแรงดันน้ า ในเส้นท่อประมาณ 6 เมตร น้ า ประปาจากการประปานครห ลวงจะไหลผ่านมิเตอร์ ของ
โครงการ โดยแบ่ง การจ่ายน้ า ออกเป็ น 2 มิเตอร์ หลัก คือ มิเตอร์ น้ า ประปาสา หรับร้านค้า 1 มิเตอร์ รับน้ า
ประปาผ่านท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ไปกัก เก็บยังถังเก็บน้ า ใต้ดินบริ เ วณห้องเครื่ องชั้น
ใต้ดิน ขนาด 2.0 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง จากนั้นจึงสู บจ่ายผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร
ไปยังถังเก็บน้ าบริ เวณชั้น 4 ขนาด 2.0 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง และจ่ายไปยังร้านค้าแต่ละร้านด้วยเครื่ อง
สู บน้ าเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร
มิเตอร์ น้ า ประปาสา หรับจ่ายน้ า ให้กบั ห้องพักอาศัยแ ละส่ วนบริ การต่างๆ ภายใน
โครงการ รวมทั้ง น้ า ดับเพลิง 1 มิเตอร์ โดยรับน้ า ประปาผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร
ไปกักเก็บยังถังเก็บ น้ า ใต้ดิน จา นวน 2 ถัง ปริ มาตร 537 ลูกบาศก์เมตร ก่อนสู บจ่ ายผ่านท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ไปยังถังเก็บน้ า บนชั้นดาดฟ้ า จา นวน 2 ถัง ปริ มาตรรวม 127.5 ลูกบาศก์เมตร
จากนั้นจึงจ่ายน้ าไปยังส่ วนต่างๆ ของอาคาร โดยในชั้น 1-24 จ่ายน้ าโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงด้วยท่ อหลักขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 และ 200 มิลลิเมตร ส่ วนชั้น 25-27 จ่ายน้ า ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 และ
65 มิลลิเมตร ด้วยระบบเครื่ องสู บน้ าและถังเก็บน้ าความดัน (Booster Pump and Pressure Tank)
สาหรับการจ่ายน้ าดับเพลิงภายในอาคารโครงการ จะสู บน้ าจากถังเก็บน้ าใต้ดินด้วย
เครื่ องสู บน้ า ดับเพลิง (ขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ดี เซล) ส่ งจ่ายไปยังหัวกระจายน้ า ดับเพลิงและตูเ้ ก็บสา ยฉีด
น้ าดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคารผ่านท่อยืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร
2.3.2 ระบบการจัดการนา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกูล
2.3.2.1 การประเมินนา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกูล
การประเมินปริ มาณน้ า เสี ยจากกิจกรรมของโครงการ สามารถสรุ ปปริ มาณน้ า เสี ย
ของโครงการได้ดงั นี้
รายละเอียดการใช้ นา้
1. ร้านค้า 7 ร้าน
2. ห้องพักอาศัย
3. ห้องออกกาลังกาย
4. สานักงาน
5. ห้องพักขยะ
รวม
23 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปริมาณนา้ ใช้
(ลูกบาศก์ เมตร/วัน)
2.475
511.6
1.8
1.125
0.027
517.027

ปริมาณนา้ เสีย
(ลูกบาศก์ เมตร/วัน)
1.98
409.28
1.44
0.90
0.027
413.627
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โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

2.3.2.2 รายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกูลของโครงการ
น้ าเสี ยทั้งหมดจากกิจกรรมของโครงการจะผ่านการบาบัดด้วยระบบบาบัดน้ า เสี ย
จนมีคุณภาพได้ ตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกา หนด คือ มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม /ลิตร และ SS
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม /ลิตร ก่อนนาไปใช้รดน้ าต้นไม้ที่เหลือระบายออกสู่ ท่อระบายน้ า สาธารณะ ทั้งนี้
โครงการได้ จัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยจานวน 2 ชุด คือ
1. ระบบบาบัดน้ า เสี ยตะกอนเร่ ง (Activated Sludge System) ชนิดเติมอากาศ
แบบยืดเวลา (Extended Aeration)
การออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ย
เป็ นระบบบา บัดน้ าเสี ยชีวภาพ ขนาดรองรับน้ า เสี ย 412 ลูกบาศก์เมตร /วัน
ออกแบบให้รองรับน้ าเสี ยจากร้านค้า (ขนาดพื้นที่ 35 ตารางเมตร จานวน 3 ร้าน) ห้องพักอาศัยของโครงการ
และห้องออกกาลังกาย ปริ มาณน้ าเสี ยรวม 411.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ขั้นตอนการบาบัดน้ าเสี ย
น้ า เสี ยของโครงการในส่ วนนี้ เป็ นน้ า เสี ยจากห้ องพักอาศัย ร้านค้า และ
ห้องออกกา ลังกาย ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ น้ า เสี ยจากห้องครัวและน้ า เสี ยจากห้องน้ า ห้องส้วม น้ า เสี ยจาก
ห้องครัว ปริ มาณ 41 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านการดักไขมันด้วยถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) แยกขยะ
ไขมัน และตะกอนบางส่ วนออกไปก่อน โดยใช้ระยะเวลาเก็บกัก 4.4 ชัว่ โมง จากนั้นน้ า เสี ยจะไหลผ่านเข้าสู่
บ่อปรับเสถียร (Equalization Tank) สาหรับน้ า เสี ยจากห้องน้ า ห้องส้วมและส่ วนอื่นๆ (รวม 371 ลูกบาศก์
เมตร/วัน) จะรวบรวมเข้าสู่ บ่อปรับเสถียรโดยตรง (Equalization Tank) ซึ่งทาหน้า ที่ปรับสภาพและความ
เข้มข้นของ น้ า เสี ยจากทั้งสองแหล่งให้มีค่า BOD สม่า เสมอทัว่ ทั้งบ่อโดยมีระยะเวลาเก็บกัก 3.9 ชัว่ โมง
ก่อนจะสู บไปยังบ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) ซึ่ งภายในบ่อติดตั้งเครื่ องเติมอากาศเพื่อจ่ายออกซิ เจนให้กบั
แบคทีเรี ยที่ ทาหน้าที่ยอ่ ยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ า เสี ย โดยน้ า เสี ยจะถูกเติมอากาศ 24 ชัว่ โมง (ความต้องการ
อากาศ 24.22 ลูกบาศก์เมตร /ชัว่ โมง) โดยมีระยะเวลาเก็บ กักน้ า เสี ย 9.1 ชัว่ โมง อัตราส่ วน F/M 0.22 วัน
จากนั้นน้ า เสี ยจะถูกสู บไปยังบ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อแยกตะกอนแบคทีเรี ยออกจากน้ า ใส
โดยมีระยะเวลาเก็บกัก 2.01 ชัว่ โมง ตะกอนส่ วนหนึ่งจะหมุนเวียนกลับเข้าสู่ บ่ อเติมอากาศอีกครั้ง (อัตราการ
สู บตะกอนย้อนกลับ 3.3 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง) เพื่อควบคุมค่า F/M Ratio ให้คงที่ ตลอดระยะเวลาเดินระบบ
และตะกอนส่ วนเกินจะถูกสู บไปเก็บกักที่บ่อเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) เพื่อรอกาจัดต่อไปบ่อเก็บ
ตะกอนของโครงการสามารถกักเก็บตะกอนได้ 24.16 วัน โดยมีอตั ราการเก็บกัก Sludge ในบ่อเก็บตะกอน
0.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ า ใสที่ผา่ นการบา บัดแล้วจากบ่อตกตะกอนจะไหลไป ยังบ่อสู บพักน้ า ใส (Effluent
Tank) ก่อนระบายลงสู่ บ่อดักขยะของโครงกา รและระบายลงสู่ คูระบายน้ า สาธารณะด้านหน้าโครงการ
นอกจากนี้ แล้วโ ครงการจะมีการกักเก็บน้ า ที่ผา่ นการบา บัดแล้วไว้สา หรับรดต้นไม้บริ เวณชั้นล่างของ
โครงการโดยกักเก็บใน Reuse Tank

24 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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2. ระบบบาบัดน้ า เสี ยชนิดแยกกากตะกอน-กรองเติมอากาศภายในถังเดียวกัน
(ขนาดเล็ก)
การออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ย
เป็ นระบบบาบัดน้ า เสี ยสาเร็ จรู ปแบบชีวภาพ อาศัยระบบบา บัดชนิดแยกกาก
ตะกอน-กรองเติมอากาศ (Solid Separation & Aeration Filter) สามารถรองรับน้ าเสี ยได้ 2.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน
รองรับน้ าเสี ยจากร้านค้า(ขนาดพื้นที่ 35 ตารางเมตร จานวน 3 ร้าน และขนาดพื้นที่35 ตารางเมตร จานวน 1 ร้าน)
สานักงาน และห้องพักขยะ รวมน้ าเสี ยประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ขั้นตอนการบาบัดน้ าเสี ย
น้ าเสี ยจากร้านค้า (ขนาดพื้นที่ 35 ตารางเมตร จา นวน 3 ร้าน และขนาดพื้นที่
35 ตาราง เมตร จา นวน 1 ร้าน) สานักงาน และห้องพักขยะของโครงการ ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร /วัน
จะรวบรวม เข้าสู่ ถงั บา บัดน้ า เสี ยสา เร็ จรู ปชนิดแยกกากตะกอน- กรองเติมอากาศ (Solid Separation &
Aerobic Filter) ขนาดปริ มาตรถัง 2.6 ลูกบาศก์เมตร กระบวนการบา บัดน้ า เสี ยแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนหลัก
คือ
1) การแยกกากตะกอน โดยส่ วนแยกกากตะกอน (Solid Separation)
เป็ นกระบวนการแยกของแข็งออกจากข องเหลว โดยตะกอนสารอินทรี ยใ์ นน้ า เสี ยจะถูกย่อยสลายด้วย
แบคทีเรี ยชนิดไม่ใช้ออกซิ เจน (Anaerobic Bacteria) ส่ วนที่เหลือจะตกสะสมอยูท่ ี่กน้ ถัง และบางส่ วน
ลอยตัวอยูบ่ นผิวน้ า มีอตั ราการไหลของน้ าเสี ยเข้าสู่ ระบบ 2.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระยะเวลาเก็บกัก 12 ชัว่ โมง
2) การกรองเติมอากาศ โดยส่ วนกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter) เป็ น
กระบวนการบาบัดน้ า เสี ย โดยใช้แบคทีเรี ยชนิดใช้ออ กซิ เจนในการย่อยสลายสารอินทรี ย ์ โดยให้แบคทีเรี ย
ยึดเกาะอยูท่ ี่ผวิ ของตัวกลางชีวภาพ (Bio media) ลักษณะเป็ นฟิ ล์มชีวภาพ ซึ่ งตัวกลางดังกล่าวนี้มี พื้นที่ผวิ
จาเพาะไม่นอ้ ยกว่า 170 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร โดยนอกจากจะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของแบคทีเรี ยแล้วยัง ช่วย
ป้ องกันแบคทีเรี ยหลุดออกจากระบบด้วย ในส่ วนนี้ ใช้ระยะเวลาเก็บกัก 12 ชัว่ โมง มีพ้นื ที่ ผิวของตัวกลาง
91.80 ตารางเมตร อัตราส่ วน F/M 0.11 วัน ปริ มาณอากาศที่ตอ้ งการ 65 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรื อ 45 ลิตร/นาที
โครงการได้ติดตั้งเครื่ องเติมอากาศ 1 ชุด มีอตั ราการจ่ายอากาศ 50 ลิตร/นาที
น้ า เสี ยที่ผา่ นการบา บัดแล้วจะระบายลงสู่ ระบบระบายน้ า ของโครงการ ผ่าน
บ่อดักขยะ และระบายลงสู่ ทางระบายน้ าสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป
2.3.3 การระบายนา้ และการป้องกันนา้ ท่วม
ระบบระบายน้ าฝนและน้ าทิง้ ที่ผา่ นการบาบัดแล้ว แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ
- น้ า ฝนที่ตกบริ เวณด้านหน้าโครงการ จะถูกรวบรวมโดยท่อระบายน้ า ฝนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ความลาดเอียง 1:200 ซึ่ งมีบ่อพักน้ า เป็ นระยะๆ รวบรวม
น้ าฝนเข้าสู่ บ่อดักขยะ (บ่อตรวจสอบ) ด้านหน้าโครงการ และระบายลงสู่ ทางระบายน้ าสาธารณะ (อัตราการ
ระบายไม่เกิน 100.3 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง
25 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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- น้ า ฝนที่ ตกบริ เวณพื้นที่ ด้านหลังโครงการ จะถูกรวบรวมโดยรางระบายน้ า ขนาด
กว้าง 20-30 เซนติเ มตร และรวบรวมเข้าสู่ บ่อหน่วงน้ า ฝน ขนาด 5.4 x 10.1 x 4.3 เมตร ความลึกน้ า
2.20 เมตร มีปริ มาตรรับน้ า ได้ 120 ลูกบาศก์เมตร (ไม่นอ้ ยกว่า 92.4 ลูกบาศก์เมตร) จากนั้น จะใช้เครื่ องสู บ
น้ า สู บน้ า ฝนจากบ่อหน่วงน้ า ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร มายังบ่อดักขยะ (ขนาด
2.5 เมตร x 2.5 เมตร x 1.4 เมตร) เพื่อดัก เศษขยะก่อนระบายลงสู่ ทางระบา ยน้ าสาธารณะ (อัตราการระบาย
ไม่เกิน 62.5 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง)
- น้ า ฝนที่ ตกบริ เวณพื้นที่สีเขียวหน้ าอาคาร (ติดกับหมู่บา้ นลิ้นจี่ ) จะถูกรวบรวมโดย
รางระบายน้ ากว้าง 20 เซนติเมตร รวบรวมน้ า ฝนเข้าสู่ บ่อดักขยะบริ เวณด้านหน้าโครงการ และระบายสู่ ทาง
ระบายน้ าสาธารณะด้านหน้าโครงการ (อัตราการระบายไม่เกิน 10.8 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง)
- สาหรับน้ า ทิ้งที่ผา่ นการบา บัดแล้ว จะรวบรวมเข้าสู่ บ่อพักน้ า ที่อยูใ่ กล้เคียง และ
ระบายไปยังบ่อดักขยะ (บ่อตรวจสอบ ) ก่อนระบายสู่ ทางระบายน้ า สาธารณะ (อัตราการระบายไม่เกิน
17.2 ลูกบาศก์เมตร ) รวมอัตราการระบายน้ า ออกจากพื้นที่โครงการ 100.3 + 62.5 + 10.8 + 17.2 = 190.8
ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง หรื อไม่เกินสภาพปั จจุบนั ของพื้นที่ คือ 0.053 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาโครงการจากเดิมซึ่ งเป็ นพื้นที่รกร้างมีตน้ ไม้ปกคลุมทัว่ ทั้ง
บริ เวณไปเป็ นอาคารพักอาศัย จะมีปริ มาณน้ า ฝนส่ วนเกิน 92.4 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อสภาพ
การระบายน้ าของพื้นที่โดยรอบและศักยภาพในการรับน้ า ของระบบระบายน้ า สาธารณะ ดังนั้น โครงการจึง
ออกแบบให้มีการหน่วงน้ า ในบ่อหน่วงน้ า ปริ มาตร 120 ลูกบาศก์เมตร (ซึ่ งมากกว่าปริ มาณน้ า ฝนส่ วนเกิน ที่
ต้องกักเก็บ ) ตลอดจนควบคุมอัตราการระบายน้ า ออกจากโครงการไม่ใ ห้เกินอัตราการระบายน้ า ของพื้นที่
ในปัจจุบนั ด้วยอัตราไม่เกิน 0.053 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จึงกล่าวได้วา่ การพัฒนาโครงการ ไม่ได้เพิ่มภาระ
การระบายน้ าในกับระบบระบายน้ าของพื้นที่
2.3.4 การจัดการมูลฝอย
2.3.4.1 แหล่ งกาเนิดและปริมาณมูลฝอยของโครงการ
สาหรับโครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร มีจานวนผูพ้ กั อาศัยภายใน
โครงการ พนักงาน และร้านค้า ทั้งสิ้ นประมาณ 2,606 คน จะมีปริ มาณมูลฝอยเกิดขึ้น 7.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(7,818 ลิตร/วัน) หรื อ 2,606 กิโลกรัม/วัน
สาหรับการจา แนกประเภทมูลฝอยจะประเมินตามรายงานการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) จากขยะชุม ชนในเขตปริ มณฑลและกรุ งเทพมหานคร ของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. 2551 ซึ่งระบุ องค์ประกอบของขยะจากแหล่งชุมช นในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไว้ดงั นี้
 ขยะเปี ยก ร้อยละ 55
 ขยะแห้งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 35
26 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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 ขยะแห้งที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 9.4
 ขยะอันตราย ร้อยละ 0.6
สามารถคาดการณ์ปริ มาณมูลฝอยในแต่ละประเภทข้างต้นของโครงการได้ดงั นี้
ประเภทมูลฝอย
1. ขยะเปี ยก
2. ขยะแห้ง แบ่งเป็ น
- ขยะแห้งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
- ขยะแห้งที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
- ขยะอันตราย
รวมปริมาณมูลฝอย

ร้ อยละ
55
45
35
9.4
0.6

ปริมาณมูลฝอย
ลูกบาศก์ เมตร/วัน
กิโลกรัม/วัน
4.30
1,433.3
3.52
1,172.7
2.74
912.1
0.74
245
0.04
15.6
7.82
2,606

2.3.4.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ
โครงการจัดให้มีพนักงานรวบรวมขยะมูลฝอย จากห้องพักขยะประจา ชั้นภายใน
อาคารโดยใช้รถเข็นผ่านทางลิฟต์โดยสารรวบรวมไปยังห้องพักขยะร วมด้านทิศใต้ของโครงการเป็ นประจา
ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง โดยสา หรับขยะแห้ง โครงการมีการคัดแยก ประเภทเพื่อความสะดวกในการจัดการ
มูลฝอยแห้งที่ยงั ใช้ประโยชน์ได้จะขายให้แก่ ผูร้ ับซื้ อของเก่าในส่ วนที่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และขยะ
เปี ยกทั่วไปจะรวบรวมให้สา นักงานเขตยานนาวาซึ่งเป็ นหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามารับไปกา จัดอย่างถูกหลัก
สุ ขาภิ บาลเป็ น ประจาทุกวันต่อไปโครงการจัดให้มีที่จอดรถสา หรับรถเก็บขนมูลฝอย จา นวน 1 คัน ตั้งอยู่
บริ เวณใกล้เคียงห้องพักมูลฝอยของโครงการ นอกจากนี้บริ เวณถังขยะห้องพักขยะภายในอา คารและห้องพัก
ขยะรวมภายหลังที่มีการเก็บขนทุกครั้งจะมีการทาความสะอาดเพื่อป้ องกันขยะตกหล่น และเพื่อความสะอาด
เรี ยบร้อยภายในโครงการ
สาหรับขยะอันตรายซึ่ งมีปริ มาณไม่มาก เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋ องสเปรย์
และกระป๋ อง ยาฆ่าแมลง เป็ นต้น โครงการจะขอความร่ วมมือผูพ้ กั อาศั ยรวบรวมไปทิ้งที่ถงั ขยะอันตราย
ซึ่งจัดเตรี ยมไว้บริ เวณชั้นล่างของอาคาร จากนั้นจะมีพนักงานรวบรวมไปยังห้องพั กขยะแห้งบริ เวณชั้นล่าง
ของอาคารซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่สาหรับจัดวางขยะอันตรายไว้ดว้ ย
2.3.4.3 ห้ องพักมูลฝอย และการกาจัดมูลฝอย
โครงการได้จดั เตรี ยมห้องพักขยะรวม ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นล่างด้านทิศใต้ของอาคาร
โดยแบ่งเป็ นห้องพักขยะเปี ยกพื้นที่ 10.09 ตารางเมตร และห้องพักขยะแห้งพื้นที่ 8.54 ตารางเมตร (รองรับ
ขยะแห้งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ขยะแห้งที่ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ และขยะอันตราย มีความสู งของตัว
ห้องจากระดับพื้นห้องพักขยะถึงพื้นชั้นที่ 24.3 เมตร โดยพื้นห้องจัดทา Slope 1:200 ลาดเอียงเข้าหาท่อ
ระบายน้ า เพื่อทาการรวบรวมน้ า ชะขยะและน้ า ล้างพื้นไปบา บัดยังถังบา บัดน้ า เสี ย สาเร็ จรู ปชนิดแยกกาก
27 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ตะกอน-กรองเติมอากาศ (Solid Separation & Aerobic Filter) โดยได้ ออกแบบให้หอ้ งพักขยะสามารถ
รองรับปริ มาณขยะเปี ยกและขยะแห้งได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปริมาตรห้ องในการ
ห้ องพักขยะ
รองรับขยะ*
(ตารางเมตร
1. ห้องพักขยะเปี ยก
10.09
15.13
2. ห้องพักขยะแห้ง
8.54
12.81
หมายเหตุ : * ประเมินความสูงในการกองเก็บขยะประมาณ 1.5 เมตร
พืน้ ทีห่ ้ องพักขยะ
(ตารางเมตร)

ปริมารขยะ
(ลูกบาศก์ เมตร)
4.30
3.52

ความสามารถใน
การรองรับขยะ
(วัน)
3.5
3.6

นอกจากนี้บริ เวณด้านหน้าห้องพักขยะมีการจัดภูมิสถาปั ตย์ โดยปลูกโมกขนาด
ทรงพุม่ 0.4 เมตร ความสู ง 1.5 เมตร เพื่อปรับภูมิทศั น์บริ เวณห้องพักขยะและลดปั ญหาเรื่ องกลิ่นภายใน
อาคารโคร งการได้จดั เตรี ยมห้องพักขยะประจา ชั้น ตั้ง อยูบ่ ริ เวณโถงลิฟ ต์โดยสาร ในชั้น 6-27 ของอาคาร
ซึ่ งเป็ นส่ วนพักอาศัยและบริ การของโครงการ ภายในห้องพักขยะประจาชั้นมีการจัดวางถังขยะเปี ยกและขยะ
แห้ง ขนาดเพี ยงพอต่อปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น โดยเป็ นถังขยะแบบมีฝาปิ ด เพื่อความเรี ยบร้อยและป้ องกัน
ผลกระทบจากกลิ่นรบกวน
2.3.5 ระบบไฟฟ้า
โครงการคิดโหลดความต้องการไฟฟ้ าตามมาตรฐานการออกแบบของการไฟฟ้ านครหลวง
ซึ่งมีรายละเอียดปริ มาณความต้องการใช้ไฟฟ้ าในส่ วนต่างๆ ภายในโครงการดังนี้
รายการ
1. โหลดไฟฟ้ าสาหรับห้องพักอาศัยชั้น 6-16
2. โหลดไฟฟ้ าสาหรับห้องพักอาศัยชั้น 17-26
3. โหลดไฟฟ้ าสาหรับพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางทัว่ ไป (ไม่มีระบบทาความเย็นส่วนกลาง)
4. โหลดไฟฟ้ าสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ าส่วนกลาง
5. โหลดไฟฟ้ าสาหรับระบบไฟฟ้ าสารองฉุกเฉิ น

โหลดไฟฟ้า (VA)
1,060,800
1,023,235
199,171
112,800
381,459

โครงการรับกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวงเขตยานนาวา ขนาด 24 kV ผ่านเสาไฟฟ้ า
ของการไฟฟ้ านครหลวงเดินท่อใต้ดินไปยังห้อง RMU จากนั้นเดินสายไฟฟ้ าผ่านเสาไฟฟ้ าของโครงการ
และเดินท่อใต้ดินไปยังห้องเครื่ องไฟฟ้ า แปลงไฟฟ้ าแรงดันสู งให้เป็ นแรงดันต่าพร้อมใช้งาน โดยติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้ าชนิด Dry Type โดยมีขนาดที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในโครงการ และสอดคล้องตาม
ที่การไฟฟ้ านครหลวงกา หนด และติดตั้งเครื่ องกา เนิดไฟฟ้ าสารอง สาหรับใช้ในกรณี ฉุกเฉินสา หรับโหลด
ไฟฟ้ าพื้นที่ใช้สอยส่ วนกลางทัว่ ไป บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ ระบบลิฟต์ ระบบโทรศัพท์ ระบบปั๊ มต่างๆ เป็ นต้น
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2.3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย
2.3.6.1 ระบบตรวจสอบและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
1. แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP)
ติดตั้ง ในห้องควบคุม บริ เวณชั้น 1 ของอาคาร ซึ่งแผง ควบคุมนี้จะต่อกับระบบตรวจจับและ ระบบ แจ้ง
สัญญาณที่ติดตั้งไว้บริ เวณต่างๆ ทัว่ ทั้งพื้นที่อาคาร เพื่อ รับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่ มสัญญ าณส่ งมาที่แผง
ควบคุม เพื่อแจ้งตาแหน่งและสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น
2. อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ (Initiating Devices) เป็ นอุปกรณ์ตน้ กา เนิดของสัญญาณ
เตือนอัคคีภยั แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1) อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station) ได้แก่ อุปกรณ์ แจ้ง
สัญญาณเตือนอัคคีภยั แบบใช้มือกด (Manual Push Station) ติดตั้งพร้อมกับก ระดิ่งแจ้งเหตุ (Alarm Bell)
ในบริ เวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย เช่ น บันไดหลัก /บันไดหนีไฟทุกแห่ง โถงทางเดิน โถง ลิฟ ต์โดยสาร
ห้องเครื่ องไฟฟ้ า ห้องเครื่ องปั๊ ม ห้องเครื่ องลิฟต์ เป็ นต้น
2) อุ ปกรณ์เริ่ มสัญญาณอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices)
เป็ นอุปกรณ์ อตั โนมัติที่มี ปฏิกิริยาไวต่อสภาวะต ามระยะต่างๆ ของการเกิดเพลิงไหม้อุปกรณ์ ที่ติดตั้งภายใน
โครงการ ได้แก่
 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งบริ เวณบันไดหลัก /
บันไดหนีไฟทุกแห่ง (ชั้น 1 4 7 10 13 16 19 22 และ 25) ห้องนอน
ของห้องพักทุกหน่วย โถงทางเดิน โถงลิฟ ต์ ดบั เพลิง โถงลิฟ ต์
โดยสาร ห้องไฟฟ้ า ห้องไฟฟ้ าสื่ อสาร ห้องออกกา
ลังกาย ห้อง
Pantry Sky Lounge ห้องประชุม ห้องเครื่ องลิฟ ต์ และห้องเครื่ องปั๊ ม
เป็ นต้น
 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ชนิดที่ติดตั้งภายใน
โครงการ คือ อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจับอัตราการเพิ่มของ
อุณหภูมิ (Rate-of Rise Heat Detector) และอุปกรณ์ ตรวจจับความ
ร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ 135 °F (Fixed Temperature Heat Detector
at 135 °F) ติดตั้งภายในห้องพักอาศัยทุกหน่วย ห้องน้ า เป็ นต้น และ
อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ 200 °F (Fixed
Temperature Heat Detector at 200 °F) ติดตั้งในห้องครัวของห้องพักอาศัย
3. ป้ ายบอกทางหนีไฟ (Emergency Exit Light) เป็ นป้ ายพลาสติกเรื องแสง ตัว
อักษรบนป้ าย มีความสู งไม่นอ้ ยกว่ า 10 เซนติเมตร หรื อสัญลักษณ์อยูใ่ นตา แหน่งที่ มองเห็นได้ชดั เจน
ตลอดเวลา ภายในบรรจุหลอด Fluorescent ขนาด 10 W พร้อมแบตเตอรี่ ขนาด 12 V ติดตั้งบริ เวณที่เป็ น
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เส้นทางสา หรับใช้หนีไฟ ได้แก่ บันไดหลัก /บันไดหนีไฟทุกแห่ง Lobby ทางออกห้องออกกา ลังกาย
ห้องเครื่ องไฟฟ้ า ห้องเครื่ องปั๊ ม โถงทางเดิน ห้องประชุม Sky Lounge เป็ นต้น
4. กล่องไฟสารองฉุกเฉิน (Emergency Light Unit) จะทางานทันทีเมื่ อในอาคาร
เกิดไฟดับ โดยใช้ส่องสว่างภายในอาคาร โครงการจะติดตั้งกล่องไฟฉุ กเฉิ นในทุกชั้นครอบคลุมทุกพื้นที่
ในอาคาร เช่ น บันไดหลัก /บันไดหนีไฟทุกแห่ง ห้องควบคุม ห้องเครื่ องไฟฟ้ า โถงลิฟ ต์ดบั เพลิง โถงลิฟ ต์
โดยสาร ห้อ งเครื่ องปั๊ ม ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า สระว่ายน้ า โถงทางเดิน ห้องประชุม Sky Lounge ห้องเครื่ องลิฟ ต์
เป็ นต้น
5. บันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟของโครงการ มีจานวน 2 แห่ง คือ
1) บันได ST-1 ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก (เยื้องไปทางด้านหลังอาคาร ) มีความ
กว้างของบันได 1.55 เมตร (ความกว้างทางขึ้นลง 3.2 เมตร) ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร และลูกตั้งสู งไม่เกิน
0.18 เมตร เชื่อมต่อตั้งแต่ช้ นั ล่างจนถึงชั้นดาดฟ้ า (ชั้น 27) โดยประตูเพื่อเปิ ดออกสู่ บันไดหนีไฟภายใน
อาคารเป็ นประตู Re-entry ทุกๆ 5 ชั้น สามารถเปิ ดเข้า- ออกได้ทาด้วยวัสดุทนไฟไม่มีธรณี ประตูหรื อขอบ
ธรณี ก้ นั และที่ บริ เวณทางออกสู่ บนั ไดหนีไฟของทุ กชั้นจะติดตั้งป้ ายบอกทางหนีไฟ (Emergency Exit
Light) สาหรับที่ช้ นั ล่างประตูจะเปิ ดออกสู่ ภายนอกอาคาร
2) บันได ST-2 ตั้งอยูท่ างทิศเหนือ (เยื้องไปทางด้านหน้าโครงการ ) มีความ
กว้างของบันได 1.25 เมตร (ความกว้างทางขึ้นลง 2.6 เมตร) ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร และลูกตั้งสู งไม่เกิน
0.18 เมตร เชื่อมต่อตั้งแต่ช้ นั ล่างจนถึงชั้นดาดฟ้ า (ชั้น 27) โดยประตูเพื่อเปิ ดออกสู่ บันไดหนีไฟภายใน
อาคารเป็ นประตู Re-entry ทุกๆ 5 ชั้น สามารถเปิ ดเข้า- ออกได้และที่บริ เวณทางออกสู่ บนั ไดหนีไฟของทุก
ชั้นจะติดตั้งป้ ายบอกทางหนีไฟ (Emergency Exit Light) สาหรับที่ช้ นั ล่างประตูจะเปิ ดออกสู่ ภายนอกอาคาร
เช่นเดียวกัน
6. พื้นที่หนีไฟทางอากาศ โครงการจัดพื้นที่หนีไฟทางอากาศขนาด 10 เมตร x
10 เมตร ไว้ที่ช้ นั ดาดฟ้ าของอาคาร ซึ่ งเชื่อมต่อกับบันได ST-1 และ ST-2
2.3.6.2 ระบบผจญเพลิง
1. ชุดเครื่ องสู บน้ า ดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งที่หอ้ งเครื่ องปั๊ มน้ า ชั้นใต้ดิน ทา
หน้าที่สูบน้ าจากถังเก็บน้ าใต้ดินส่ งจ่ายไปยังหัวกระจายน้ า ดับเพลิง (Sprinkler) และตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ า ดับเพลิง
ภายในอาคาร (Fire Hose Cabinet) ผ่านทางระบบท่อ ยืนของโครงการ ประกอบด้วย เครื่ องสู บน้ า ดับเพลิง
ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Driven Pump) ขนาดเครื่ องยนต์ 175 kW จานวน 1 ชุด
อัตราการสู บน้ า 1,000 แกลลอน/นาที (60 ลิตร/วินาที ) ความดันต่า สุ ดที่หวั ต่อสายฉี ดน้ า ดับเพลิงชั้นสู งสุ ด
45 mWG และเครื่ องสู บน้ า รักษาความดัน (Jockey Pump) กาลังเครื่ องยนต์ 5.5 kW จานวน 1 ชุด อัตราการ
สู บน้ า 1.26 ลิตร/วินาที
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2. ระบบท่อยืนและสายฉี ดน้ าดับเพลิง
2.1) ระบบส่ งน้ าและแหล่งน้ าสารองดับเพลิงของโครงการ น้ าสารองดับเพลิง
ของโครงการเป็ นน้ า ประปารับมาจากสา นักงานประปา สาขาทุ่งมหาเมฆ ผ่านท่อของโครงการขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร มาเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ า ใต้ดิน ปริ มาตร 537 ลูกบาศก์ เมตร สารองใช้เพื่อการ
ดับเพลิง 123.9 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ดบั เพลิงได้เป็ นเวลา 30 นาที ตามกฎหมาย
นอกจากนี้ โครงการยังได้สา รองน้ า ดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ า ชั้นดาดฟ้ า
ปริ มาตร 15.3 ลูกบาศก์เมตร น้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ า ใต้ดินจะถูกสู บจ่ายผ่านท่อในแนวนอนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร เข้าสู่ ท่อยืนของโครงการ
2.2) ท่อยืน เป็ นท่อเปี ยก ใช้เป็ นท่อเหล็กกล้าตามมาตรฐาน ASTM ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร จานวน 3 ท่อยืน ความสู งของท่อยืน 89.3 เมตร โดยออกแบบให้ท่อยืนแรกจ่าย
น้ าได้ 30 ลิตร/นาที (500 GPM) ท่อยืนที่ส องจ่ายน้ า ได้ 15 ลิตร/นาที (250 GPM) และท่อยืนที่สามจ่ายน้ า ได้
15 ลิตร/นาที (250 GPM) โดยท่อยืนดังกล่าวนี้รับน้ า จากเครื่ องสู บน้ า ดับเพลิง (ผ่านท่อแนวนอนขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร) เพื่อส่ งจ่ายไปยังหัวกระจายน้ าดับเพลิงและตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ า ดับเพลิงของแต่ละ
ชั้นภายในอาคาร โดยแบ่งการจ่ายน้ าออกเป็ น Low Zone และ High Zone
2.3) ตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet:FHC) ภายในตูป้ ระกอบด้วย
เครื่ องดับเพลิงเคมี แบบมือถือ ชนิด ABC ขนาด 10 lb. สายฉี ดน้ า ดับเพลิง สายยางแข็ง ( Fire Hose Reel)
ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ยาว 30 เมตร (100 ฟุต) พร้อมหัวฉี ดน้ าดับเพลิง วาล์วจ่ายน้ า (Hose Valve) ขนาด
65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว ) ชนิดหัวต่อสวมเร็ วพร้อมฝาครอบและโซ่คล้อง โดยติดตั้งบริ เวณที่เหมาะสมตาม
ระยะที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บริ เวณโถงทางเดินติดกับบันได ST-1 บันได ST-2 และโถงลิฟต์ดบั เพลิง
2.4) หัวรับน้ า ดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection:FDC)
โครงการติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอก บริ เวณด้านหน้าอาคาร 1 จุด จานวน 2 หัวรับน้ า เป็ นหัว รับน้ า สอง
ทางมีลิ้นกันกลับ (Check Valve) พร้อมกันอยูใ่ นตัวและมีฝาครอบชุบโครเมียมพร้อมโซ่คล้อง ครบชุดพร้อม
ข้อต่อแบบสวมเร็ ว (Quick Coupling) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 x 65 x 65 มิลลิเมตร ทาจากทองเหลือง
หรื อวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทนแข็งแรงสามารถทนแรงดันขณะใช้งานได้ไม่ต่า กว่า 175 ปอนด์/ตารางนิ้ว โดย
หัวรับน้ า นี้ จะต่อเข้ากับระบบน้ า ดับเพลิง (ท่อยืน) เพื่อรับน้ า จากเจ้าหน้าที่ดบั เพลิง กรณี ฉุกเฉิ นที่น้ า สารอง
ไม่เพียงพอสาหรับการดับเพลิงหรื อเครื่ องสู บน้ าขัดข้อง
3. เครื่ องดับเพลิงเคมีแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิด ABC ขนาด
10 lb. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยติดตั้งอยูภ่ ายในตูเ้ ก็บสายฉี ด น้ าดับเพลิง (FHC) ของทุกชั้น
ภายในอาคาร และห้องเ ครื่ องปั้ ม (ชั้นห้องเครื่ องลิฟ ต์) จานวน 1 จุด โดยติดตั้งให้ส่วนบนสุ ดของตัวเครื่ อง
สู งจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร
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4. ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)
4.1) หัวกระจายน้ า ดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) หัวกระจายน้ า ดับเพลิง
อัตโนมัติ (Sprinkler) ที่ติดตั้งภายในโครงการ แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
- หัวกระจายน้ า ดับเพลิงแบบคว่า (Pendent Sprinkler) ติดตั้งบริ เวณโถง
ลิฟต์ดบั เพลิง โถง ลิฟต์โดยสาร โถงทางเดินภายในอาคาร ห้อง Mailbox สานักงาน ห้องพนักงาน Lobby
ร้านค้า ห้องเก็บของ ห้องพักทุกหน่วย Sky Lounge ห้องประชุม ห้องเครื่ องปั๊ ม และห้องเครื่ องลิฟต์
- หัวกระจายน้ า ดับเพลิงแบบหงาย (Upright Sprinkler) ติดตั้งบริ เวณที่
จอดรถภายในอาคารโครงการ
4.2) ระบบส่ งสัญญาณเตือนภัยจากการไหลของน้ า (Water Flow Switch)
ติดตั้งอยูท่ ี่ท่อน้ า ดับเพลิงของแต่ ละชั้นเพื่อตรวจสอบก ารไหลของน้ า ในขณะที่ระบบหัวกระจายน้ า ดับเพลิง
อัตโนมัติทางาน น้ าจะไหลผ่านอุปกรณ์ทาให้ใบพัดเคลื่อนที่ ซึ่ งจะต่อวงจรไปยังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
เพื่อส่ งสัญญาณแจ้งเหตุไปยังบริ เวณที่ตอ้ งการ
2.3.6.3 ระบบลิฟต์ ดับเพลิงและทางหนีไฟ
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร ซึ่งเป็ นอาคาร สู ง ได้จดั ให้มีลิฟต์
ดับเพลิงจานวน 1 ชุด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.
2540) หมวด 6 ระบบลิฟต์ โดยมีขนาดมวลบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ความเร็ วในการเคลื่อนที่ 105 เมตร/นาที
ระยะเวลา ในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องจากชั้น 27 ลงมาชั้นล่างสุ ดเท่ากับ 56.7 วินาที (ไม่เกิน 60 วินาที)
2.3.7 ระบบรักษาความปลอดภัย
ทางโครงการคานึงถึงความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัวของผูพ้ กั อาศัย จึงจัดให้มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในโครงการที่บริ เวณชั้นล่าง ซึ่ งเป็ นทางเข้า-ออกอาคารและบริ เวณชั้น 6 ซึ่ งมีพ้นื ที่ส่วน
พัก อาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง (ห้องออกกา ลังกายและสระว่ายน้ า ) โดยประกอบด้วย ระบบกล้องวงจรปิ ด
(CCTV) และระบบคียก์ าร์ ด Key Card รวมถึงจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจา ตลอด 24 ชม.
(โดยนิติบุคคลอาคารชุดเป็ นผูด้ าเนินการ) เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยและอา นวยความสะดวกแก่ผพู ้ กั อาศัย
และผูม้ าติดต่อ
2.3.8 ระบบการระบายอากาศและปรับอากาศ
ระบบระ บายอากาศของโครงการ ประกอบด้วย การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และ
การระบายอากาศด้วยวิธีกล เพื่อหมุนเวียนอากาศภายในพื้นที่ต่างๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ เป็ นการระบายอากาศโดย
ไม่มีการใช้
เครื่ องปรับอากาศหรื อพัดลมระบายอากาศ โดยบริ เวณที่มีก ารระบายอากาศด้วยวิธีน้ ี ได้แก่ ห้องเก็บของ
ห้องพักขยะ ห้องไฟฟ้ า ห้องไฟฟ้ าสื่ อสารของแต่ละชั้น ห้อง Pantry เป็ นต้น นอกจากนี้ ห้องพักอาศัยทุก
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หน่วยออกแบบให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ผ่านทางระเบียงด้านหลัง ซึ่งระบายอากาศได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่หอ้ งพักอาศัยและห้องน้ าภายในห้องชุด ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร
2) การระบายอากาศด้วยวิธีกล แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ การระบายอากาศโดยไม่ใช้
ระบบปรับอากาศ นัน่ คื อ การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โด ยให้ มีอตั ราการระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่าที่
กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร บริ เวณที่มีการติดตั้ งพัดลมระบายอากาศ ได้แก่ ห้องน้ า (สาหรับ
ห้องน้ า ที่ไม่มีหน้าต่างเปิ ดสู่ ภายนอกอาคาร ) ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า ชั้นใต้ดิน ห้องเครื่ องไฟฟ้ า โถงลิฟ ต์ ห้อง
Mailbox ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า สระว่ายน้ า ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า ชั้นดาดฟ้ า และห้องเครื่ องลิฟ ต์ ส่ วนการระบาย
อากาศโดยใช้ระบบป รับอากาศ โครงการได้ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศในห้องพักอาศัยทุกหน่วย สา นักงาน
Lobby ห้องควบคุม ห้องออกกา ลังกาย Sky Lounge และห้องประชุม โดยเป็ นระบบปรับอากาศแบบแยก
ส่ วน (Split Type)
2.3.9 ระบบการจราจรและพืน้ ทีจ่ อดรถ
ทางเข้า- ออกโครงการเป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง
6 เมตร เชื่อมต่อกับถนน
รัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าเมือง กว้าง 30 เมตร โดยโครงการได้ขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ ามคูระบายน้ า เป็ นทาง
เชื่อมระหว่ างถนนภายในโครงการและถนนสาธารณะ โดยออกแบบเป็ นสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง
12 เมตร เพื่อใช้เป็ นทางวิง่ รถกว้าง 6 เมตร และทางเท้า 2 ฝั่ง ความกว้างฝั่งละ 3 เมตร
ถนนภายในโครงการ มีโครงสร้างเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 6 เมตร มีการจัดการเดินรถ
เป็ นแบบทิศทางเดียวโดยรอบอาคาร และเดินรถแบบสองทิศทางบริ เวณด้านหน้าอาคาร
ภายในโครงการจัดเตรี ยมที่จอดรถย นต์ไว้ 342 คัน โดยเป็ นที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร
69 คัน และที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร 273 คัน (ชั้น 1-5 ของอาคาร) สรุ ปจานวนที่จอดรถยนต์ของโครงการ
ได้ดงั นี้
รายละเอียด
1. ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร
2. ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร
- ชั้น 1
- ชั้น 2
- ชั้น 3
- ชั้น 4
- ชั้น 5
รวมจานวนทีจ่ อดรถยนต์ ของโครงการ
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จานวนทีจ่ อดรุยนต์ (คัน)
69
273
22
66
66
66
53
342
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2.3.10 การจัดการพืน้ ทีส่ ี เขียวในโครงการ
โครงการมีผพู ้ กั อาศัย รวมพนักงานภายในโครงการและร้านค้าทั้งสิ้ น 2,606 คน ต้องจัดให้
มี พ้นื ที่สีเขียวภายในโครงการไม่นอ้ ยกว่า 2,606 ตารางเมตร ซึ่ งโครงการได้จดั เตรี ยมพื้นที่ สี เขียวไว้
2,768.88 ตารางเมตร สรุ ปได้ดงั นี้
รายละเอียด

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)*
1. พื้นที่สีเขียวชัว่ ล่าง
1,537.75
- พื้นที่ปลูกไม้ยนื ต้น
1,183.78
- พื้นที่ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน
353.97
2. พื้นที่สีเขียวชั้น 6 (ชั้นสระว่ายน้ า)
77.02
3. พื้นที่สีเขียวชั้น 27 (ชั้นดาดฟ้ า)
1,154.11
รวมพืน้ ทีส่ ีเขียว
2,768.88
หมายเหตุ : *ไม่นบั รวมพื้นที่ปลูกที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร พื้นที่สีเขียวที่อยูภ่ ายในอาคารปกคลุมและพื้นที่สีเขี ยวบน
ชั้นจอดรถ

2.4

การออกแบบโครงสร้ างอาคารรองรับแผ่นดินไหว
โครงการตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจัดอยูใ่ นบริ เวณที่ 1 ตามกฎกระทรวง กาหนดการ
รับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ซึ่ งเป็ นพื้นที่หรื อบริ เวณที่เป็ นดินอ่อนมกที่อาจได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหวระยะไกล ซึ่ งกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับในบริ เวณและอาคารที่มีความสู งตั้งแต่ 15 เมตรขึ้น
ไป ดังนั้น โครงการจึงได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว โดยวิเคราะห์แรงจาก
แผ่ นดินไหวตามข้อกาหนดของ มยผ .1302 มาตรฐานการออกแบบคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว กรมโยธาธิ การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
2.5 รายละเอียดการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุ ด
การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จะดา เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ บังคับใช้ในปัจจุบนั
รวมถึง พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยจะทาการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 นิติ
บุคคลฯ ให้แล้วเสร็ จก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ หอ้ งชุดให้กบั ลูกค้า ซึ่ งมีรายละเอียดทรัพย์ส่วนกลางของ
อาคารชุดโครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร ดังนี้
1. ที่ดินที่ต้ งั โครงการ
โฉนดที่ดิน เลขที่ 59425 เลขที่ดิน 250 เนื้อที่ 4-1-14 ไร่ หรื อ 6,856 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ที่ถนน
รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
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2. โครงสร้างและสิ่ งก่อสร้างเพื่อความมัน่ คงและเพื่อการป้ องกันความเสี ยหายต่อตัวอาคารชุด
 เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น
 ผนังรับน้ าหนัก ผนังภายนอกอาคาร
 ดาดฟ้ า หลังคา
3. ส่ วนของอาคาร ระบบเครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรื อเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ของ
อาคารชุด
 สานักงานนิติบุคคลอาคารชุด
 ห้องควบคุมอาคาร
 โถงลิฟต์ ทางเดิน ห้องน้ าส่ วนกลาง ห้องเครื่ องลิฟต์ พร้อมอุปกรณ์
 บันไดหลัก บันไดหนีไฟ
 ดาดฟ้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน ถังเก็บน้ าบนชั้นห้องเครื่ องลิฟต์
 ห้องเครื่ องไฟฟ้ า ห้องเครื่ องสุ ขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์และช่องสาหรับเดินท่อ
 ห้องพักขยะ
 ระบบไฟฟ้ าส่ วนกลางของอาคารพร้อมอุปกรณ์
 ระบบสุ ขาภิบาลส่ วนกลางของอาคารพร้อมอุปกรณ์
 ระบบเตือนอัคคีภยั ระบบป้ องกันอัคคีภยั ส่ วนกลางของอาคารพร้อมอุปกรณ์
 ระบบโทรทัศน์ โทรศัพท์สื่อสารส่ วนกลางของอาคารพร้อมอุปกรณ์
 ระบบรักษาความปลอดภัยส่ วนกลางของอาคารพร้อมอุ ปกรณ์
 ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบระบายน้ าเสี ยส่ วนกลางของอาคารพร้อมอุปกรณ์
 ระบบสายล่อฟ้ า พร้อมอุปกรณ์
 ส่ วนของอาคารจอดรถที่ไม่ได้เป็ นทรัพย์ส่วนบุคคล หรื อทรัพย์พว่ ง
 ที่จอดรถที่ไม่ใช่ทรัพย์ส่วนบุคคล และที่จอดรถภายนอกอาคาร
 ทางขึ้นลง และทางรถวิง่ ทุกชั้นของอาคาร
 ห้องออกกาลังกาย
 ห้องประชุม และ Sky Lounge
 สวนส่ วนกลาง สวนพักผ่อน สวนดาดฟ้ า
 สระว่ายน้ า
 ถนน ทางเดินเท้า
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2.6

การดาเนินการก่อสร้ างโครงการ
2.6.1 ระยะการก่อสร้ าง
โครงการ ศุภ าลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส- สาทร ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ
38 เดือน โดยประกอบด้วยแผนงานต่างๆ ดังนี้
1) งานขุดดินถมดินสา หรับ วางระบบสาธารณูปโภคใ ต้ดินของโครงการ เช่น ถังน้ า ใต้ดิน
และระบบ บาบัดน้ า เสี ย ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จะมีการขุดดินออก คิดเป็ นปริ มาณดินขุดประมาณ
5,891 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ งโครงการได้ บริ หารจัดการดินภายในโครงการโดยไม่ตอ้ งมีการขนส่ งดินเข้า- ออก
โครงการ ดินที่ขดุ ได้จากงานฐานรากและวางระบบสาธารณูปโภคใต้ ดินจะถูกนา มาใช้ในการปรับถมพื้นที่
ให้มีระดับสู งขึ้น โดยส่ วนของตัวอาคารอยูใ่ นระดับ +0.80 เมตร จากถนนสาธารณะ และระดับถนนภายใน
โครงการ อยูใ่ นระดับ - 0.70 เมตร ถึง +0.60 เมตร ซึ่งต้องใช้ดินถมประมาณ 5, 887 ลูกบาศก์เมตร ส่ วน
ปริ มาณดินที่ เหลืออีก 4 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ในงานจัดสวนบนดาดฟ้ า จึงไม่มีการขนย้ายดินเข้าออก
โครงการ
การก่อสร้างฐานรากของโครงการใช้เสาเข็มเจาะ ข นาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม
0.80 เมตร ความยาว 60 เมตร โดยในการก่อสร้างจะดา เนินการตามแบบวิธี การมาตรฐานภายใต้การ
ควบคุมดูแลของวิศวกรโครงสร้างประจาโครงการ
2) งานโครงสร้าง-สถาปัตยกรรม ได้แก่ การก่อสร้างโครงสร้างเสา บันได ผนังอาคาร การ
ตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร และรายละเอียดโครงสร้าง-สถาปัตยกรรมอื่นๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้
3) งานจัดซื้ อวั สดุก่อสร้างของบริ ษทั ศุภาลัย จา กัด (มหาชน) ได้แก่ การกา หนดรายการ
วัสดุ ปริ มาณที่ตอ้ งจัดซื้ อเข้าโครงการ กา หนดเวลาสั่งวัสดุ แผนการนา วัสดุเข้าโครงการ การตรวจรับวัสดุ
การจัดทารายงานวัสดุเข้าโครงการจัดส่ งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยได้คาดการณ์จานวนรถขนส่ งวัสดุ ก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างเฉลี่ยจานวน 5 เที่ยว/วัน
4) งาน Post-Tension เป็ นการก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อัดแรง (PostTension) ในขั้นตอนการก่อสร้างจะมีการดึงเหล็กเส้นที่อยูใ่ นคอนกรี ตภายหลังเทคอนกรี ตแล้วเสร็ จ เพื่อให้
โครงสร้างสามารถรับแรงได้มากกว่าปกติ
5) งานระบบไฟฟ้ าและสื่ อสาร การติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ าสื่ อสารทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารตามแบบก่อสร้างโดยเป็ นไปต ามมาตรฐาน/กฎของการไฟฟ้ านครหลวง เช่น ระบบจ่ายและ
ควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า กาลัง ไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบสื่ อสาร เป็ นต้น รวมถึงการทดสอบ
การใช้งาน และตรวจสอบความเรี ยบร้อยของการติดตั้งระบบ
6) งานระบบสุ ขาภิบาลและป้ องกันอัคคีภยั ประกอบด้วย การก่อสร้ าง/ติดตั้งระบบประปา
ระบบจ่ายน้ า ดับเพลิง ระบบป้ องกันและระงับ อัคคีภยั ระบบระบายน้ า ระบบบาบัดน้ า เสี ย โดยดา เนินการ
ตามแบบและรายการคานวณที่ออกแบบไว้ พร้อมทั้งทดสอบการทางานของระบบ
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7) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้แก่ การติดตั้งระบบปรับอากาศและ ระบาย
อากาศตามแบบแปลนและรายการคา นวณที่ ได้ออกแบบไว้ เช่น การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ งยูนิตระบบท่อแอร์ แฟนคอยล์ยนู ิต เป็ นต้น
8) งานกระจกและอลูมิเนียม ได้แก่ การติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม ตามแบบที่กาหนด
9) งานลิฟ ต์ ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ สา หรับระบบลิฟ ต์ตามแบบ /รายการคา นวณของ
โครงการ
2.6.2 คนงานก่อสร้ างและทีพ่ กั
การก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ- นราธิวาส-สาทร ใช้คนงานเฉลี่ ย 240 คน/วัน
ประกอบด้วย ช่างเทคนิค ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างเชื่ อม ช่างก่อสร้าง เป็ นต้น การทา งานเป็ นแบบเช้าไป- เย็น
กลับ คนงานทั้งหมดจะพักอาศัยภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโดยกา หนดให้บา้ นพัก คนงานอยู่ ในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถเดินทางมาทางานได้โดยสะดวก
โครงการจัดเตรี ยมบ้านพักคนงานก่อสร้างไว้ นอกเขตพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ โดยให้อยูใ่ น
รัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ต้ ั งโครงการ เพื่อให้สามารถเดินมาทา งานได้สะดวก โดยจัดสร้างเป็ นอาคาร 2 ชั้น
จานวน 3 อาคาร จา นวนห้ องพักอาศัยอาคารละ 40 ห้อง รวมจา นวนห้องพักอาศัย 120 ห้อง ให้ พักอาศัย
2 คน/ห้อง ซึ่งเพียงพอสา หรับคนงานก่อสร้าง 240 คน โดยห้องพักแต่ละห้องมีขนาด 2.4 เมตร 2.4 เมตร
พร้อมทั้งได้จดั เตรี ยมบ้านพักสา หรับพนักงานจา นวน 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น จานวนห้องพักอาศัย 12 ห้อง ไว้
ด้วย
2.6.3 ระบบสาธารณูปโภคในช่ วงก่อสร้ าง
2.9.3.1 นา้ ใช้
น้ าใช้สาหรับการก่อ สร้างรับมาจากการประปานครหลวง สา นักงานประปาสาขา
ทุ่งมหาเมฆ โดย กิจกรรมการใช้น้ า ของโครงการจะมาจากการใช้น้ า ของคนงานก่อสร้าง (ห้องน้ า ห้องส้วม
การล้ างทาความสะอาด) และการใช้น้ า ในกิจกรรม การก่อสร้าง (การล้างทา ความสะอาดอุปกรณ์ การบ่ม
คอนกรี ต ผสมปูนซีเมนต์ ) สรุ ปได้ดงั นี้
รายละเอียดการใช้ นา้
1. น้ าใช้สาหรับคนงานก่อสร้าง

ปริมาณ (ลูกบาศก์ เมตร/วัน)
หมายเหตุ
12
- จานวนคนงานเฉลี่ย 240 คนวัน
- อัตราการใช้น้ า ลิตร/คน/วัน
- การทางานแบบไปเช้า-เย็นกลับ
2. น้ าใช้สาหรับการก่อสร้าง
27.1
- การก่อสร้างจะใช้คอนกรี ตผสมเสร็ จเป็ นส่วนใหญ่
รวมปริมาณนา้ ใช้
39.1
หมายเหตุ : บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
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2.6.3.2 การบาบัดนา้ เสี ย
น้ าเสี ยจากกิจกรรมของโครงการมีประมาณ 36.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย
น้ าเสี ยจากคนงานก่อสร้าง และน้ าเสี ยจากกิจกรรมการก่อสร้าง รายละเอียดปริ มาณและการจัดการมีดงั นี้
แหล่ งกาเนิดนา้ เสีย
1. คนงานก่อสร้าง

2. กิจกรรมการก่อสร้าง

9.6
(ร้อยละ 80 ของน้ าใช้)

- บาบัดด้วยถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป ค่า BOD < 20
มิลลิเมตร /ลิตร ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า
สาธารณะ

27.1
(น้ าใช้จากกิจกรรม
ก่อสร้างเป็ นน้ าเสี ยทั้งหมด)

- ช่วงแรกของการก่อสร้างจะใช้ระบบซึมลงดิน แต่
เมื่อโครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ าแล้วเสร็ จ จะ
ระบายลงสู่ระบบท่อระบายน้ าหลัก โดยผ่านบ่อดัก
ขยะ (Garbage Basin) ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะด้านหน้าโครงการ

สาหรับสิ่ งปฏิกลู จากห้องน้ าห้องส้วม โครงการจะติดต่ อขอรับบริ การสู บสิ่ งปฏิกลู
จากสานักงานเขตยานนาวาให้ เข้ามาให้บริ การแก่โครงการ โดย จะปฏิบ ัติตามข้อบังคับกรุ งเทพมหานครว่ า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอ ยและสิ่ งปฏิกลู ของอาคาร สถานที่ และสถานบริ การการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2545 และข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครเรื่ องค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสาธารณสุ ข พ.ศ. 2546
2.6.3.3 การจัดการมูลฝอย
ขยะมูลฝอยที่ เกิ ดขึ้นในช่วงการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย มูลฝอยที่ เกิดจาก
กิจกรรมของคนงาน และมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่ งมีรายละเอียดต่อไปนี้
- ขยะมู ลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน เช่น
กระดาษ เศษอาหาร
ถุงพลาสติก ซึ่งประเมิน ว่าจะมีปริ มาณเกิดขึ้น 0.72 ลูกบาศก์เมตร /วัน คานวณจากจานวนคนงาน 240 คน
(ประเมินปริ มาณมูล ฝอยที่ 3 ลิตร/คน/วัน) ผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะจัดให้มีถงั ขยะขนาด 200 ลิตร จานวน 4 ถัง
ตั้งไว้บริ เวณพื้นที่ ก่อสร้าง แยกประเภทเป็ นถังขยะเปี ยก และถังขยะแห้ง ในแต่ละวันจะจัดให้มีคนงาน
รับผิดชอบในการ จัดเก็ บเพื่อรอรถเก็บขนมูล ฝอยของสา นักงานเขตฯ เข้า มาทาการเก็บขนและนา ไปกาจัด
ต่อไป
- ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษวัสดุเหลือใช้
จากการก่อสร้าง เช่น เศษอิฐ เศษเหล็ก เศษหิ น และเศษไม้ บางส่ วนสามารถนา กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
โดยในการจัดการเศษวัสดุเหลือใ ช้จากการก่อสร้าง ผูร้ ับเหมาจะจัดให้มีภาชนะรองรับและจัดพื้นที่กองเก็บ
เศษวัสดุอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการกองเก็บจะมีการปิ ดคลุมมิดชิดทั้ง 3 ด้านโดยเศษวัสดุที่สามารถนา
38 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

กลับมาใช้ใหม่หรื อขายต่อได้จะถู กแยกเก็บไว้เพื่อขายหรื อเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอื่ นต่อไป สาหรับเศษวัสดุ
ในส่ วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะดาเนินการขนย้ายออกจากพื้น ที่ก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง เพื่อนาไปกาจัดหรื อใช้ประโยชน์อื่นตามความเหมาะสมต่อไป
2.6.3.4 ปริมาณดินและการจัดการในระยะก่อสร้ าง
รายการ
1. ดินขุด
1.1 งานฐานราก
1.2 งานบ่อน้ าใต้ดิน
รวมปริ มาณดินขุด
2. ดินถม
2.1 ดินยกระดับพื้นอาคาร
2.2 ดินยกระดับถนนและพื้นที่ภายนอกอาคาร
รวมปริ มาณดินถม
3. ปริ มาณดินที่เหลือ
ทีม่ า : บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 6,856 ตารางเมตร

39 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปริมาณดิน (ลูกบาศก์ เมตร)
4,870
1,021
5,891
2,687
3,200
5,887
4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกัโครงการ
นและแก้ศุไภขผลกระทบสิ
แวดล้ อมและมาตรการติ
ดตามตรวจสอบคุ
ณภาพสิ
่งแวดล้2560
อม
าลัย ไลท์ รัช่งดา-นราธิ
วาส-สาทร (ระยะก่
อสร้ าง) กรกฎาคม-ธั
นวาคม

บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
3.1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
รายละเอียดผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของ

โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา- นราธิวาส-สาทร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยครอบคลุมปัจจัย
ทางสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ คือ






เรื่ องทัว่ ไป
ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา- นราธิวาส-สาทร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560 ดังตารางที่ 3.1-1

40 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพ
1) ก่อสร้างอาคารให้เป็ นไปตามแบบของโครงการและ
1.1 สภาพภูมปิ ระเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวงใช้บงั คับผังเมืองรวม
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556
2) จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างและกองเก็บวัสดุให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
3) จัดให้มีร้ ัวชัว่ คราวซึ่งเป็ นโลหะทึบ เช่ น Metal Sheet ตาม
แนวเขตที่ดินวโครงการ คามสูงไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร โดยด้านที่
อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิ้นจี่ให้มีระยะห่างจากเขตที่ดินประมาณ
1 เมตร
1) ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันการพังทลายของดินตาม
1 . 2 ดินและการชะล้ าง
กฎกระทรวง กาหนดมาตรการป้ องกันการพังทลายของดิน
พังทลายของดิน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างในการขุดดินหรื อถมดิน พ .ศ. 2548 ตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2) การขุดดินทาฐานรากซึ่งต้องขุดดินลึก ต้องมีการทา
Sheet Pile โดยจะมีการค้ ายันให้แข็งแรงเพีย งพอที่จะรับ
แรงดันทิศทางด้านข้างได้และมีการเคลื่อนตัวน้อย

41 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการให้วศิ วกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามแบบ
แปลนที่กาหนดและถูกต้องตามกฎหมาย
- โครงการจัดให้มี Store และพื้นที่จดั เก็บวัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็ นระเบียบ
- โครงการ จัดให้มี รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบพื้นที่
ก่อสร้าง และด้านที่อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิน้ จี่ มีระยะห่างจากเขต
ที่ดินประมาณ 1 เมตร
- โครงการได้กาชับให้ผรู ้ ับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
การพังทลายของดินตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรการ
ป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างในการขุดดิน
หรื อถมดิน อย่างเคร่ งครัด
- โครงการติดตั้งกาแพงกันดิน (Sheet Pile) เพื่อป้ องกันการ
พังทลายของดินในช่วงงานฐานราก ซึ่งปั จจุบนั ได้ผา่ นช่วง
งานดังกล่าวไปแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 1,
เอกสารแนบที่ 2 และ
เอกสารแนบที่ 3
- ดังภาพที่ 1 และ
เอกสารแนบที่ 4
- ดังภาพที่ 2

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2 ดินและการชะล้ างพังทลาย
ของดิน (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

3) แนวเขตที่ดินโครงการด้านทิศตะวันออกบริ เวณที่
จัดเป็ นพื้นที่สีเขียวด้านที่อยูต่ ิดกับหมู่บา้ นลิ้นจี่ให้ทา
กาแพงกันดินแบบถาวร เพื่อลดผลกระทบด้านการ
พังทลายของดินและการซึมของน้ าใต้ไปสู่พ้นื ที่ขา้ งเคียง
โดยดาเนินการก่อนเริ่ มการก่อสร้างโครงการ
4) ดินที่ขดุ ออกระหว่างรอการนาไปใ ช้ประโยชน์ ต้อง
จัดให้มีที่กองเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ มีการป้ องกัน
การชะล้างพังทลายไปสู่พ้นื ที่ขา้ งเคียงและการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละออง
5) ดินที่ขดุ ได้จากงานฐานรากจะกองเก็บไว้ภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อใช้ในการปรับระดับของพื้นที่ ส่วนที่
เหลือนาไปปรับสภาพภูมิสถาปั ตย์ของโครงการ
6) จัดทาระบบระบายน้ าฝนเพื่อรองรับน้ าฝนที่ตกลงใน
พื้นที่โครงการ โดยมีบ่อตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ เพื่อป้ องกันการชะล้างของดินทราย
ออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง

- โครงการจัดให้มีกาแพงกันดินแบบถาวรแนวเขตที่ดิน
โครงการด้านทิศตะวันออกติดกับหมู่บา้ นลิ้นจี่ในช่วงงานฐาน
ราก ซึ่งปั จจุบนั ได้ผา่ นช่วงงานดังกล่าวไปแล้ว

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

- ปั จจุบนั โครงการไม่มีการกองเก็บดินไว้ภายในพื้นที่โครงการ

-

-

- ปั จจุบนั โครงการไม่มีการกองเก็บดินไว้ภายในพื้นที่โครงการ

-

-

- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ ารอบพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับ
น้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการ และระบายน้ าที่เกิดจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน
เพื่อให้ตกตะกอนและดักเศษขยะก่อนระบายน้ าทิ้งลง ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ

-

42 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

- ดังภาพที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 คุณภาพอากาศ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

การขนส่ง
1) ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและทางเข้า-ออก - โครงการจัดให้มีคนงาน ฉี ดพรมน้ า และกวาดทาความ
พื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้า เย็น หรื อเพิ่ม สะอาด บริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการและทางเข้า- ออก
ความถี่ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีฝนละอองฟุ้
ุ่
งกระจายมากเป็ นประจาทุกวัน (เช้า-กลางวัน-เย็น)
2) จัดให้มีสถานที่สาหรับล้างทาความสะอาดล้อร ถก่อน - โครงการได้จดั ให้มีสถานที่สาหรับล้างทาความสะอาด
ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
ล้อก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
3) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ดิน ทราย ต้องมีสิ่งปิ ดคลุมหรื อ - โครงการ กาชับให้ รถบรรทุก วัสดุก่อสร้าง ทุกคัน ต้องมี
ผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายหรื อการ ผ้าใบปิ ดคลุม หลังรถบรรทุก ให้มิดชิด ก่อนออกจากพื้นที่
ตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่
ก่อสร้าง ทั้งนี้ หากมีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนถนน
สาธารณะ จะจัดให้คนงานทาความสะอาดทันที
4) ฉี ดน้ าล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ
- โครงการได้จดั ให้มีสถานที่สาหรับล้างทาความสะอาด
ล้อก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
5) ปูพ้นื บริ เวณทางเข้า- ออกให้มีระดับสม่าเสมอ มัน่ คง - โครงการได้ก่อสร้าง พื้นถนนคอนกรี ตบริ เวณด้านหน้า
แข็งแรง เพื่อป้ องกันการกระแทกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โครงการและทางเข้า-ออกโครงการ
ในระหว่างการขนส่ง
6) จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดบริ เวณทางเข้า- ออก - โครงการจัดให้ มีพนักงาน คอยทาความสะอาดบริ เวณ
พื้นที่โครงการเป็ นประจาทุกวัน เพื่อความเป็ นระเบียบ
ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และบริ เวณพื้นที่โครงก ารเป็ น
เรี ยบร้อย
ประจาทุกวัน

43 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข รู ปภาพหรือเอกสาร
-

- ดังภาพที่ 4

-

- ดังภาพที่ 5

-

- ดังภาพที่ 4 และ
ภาพที่ 6

-

- ดังภาพที่ 5

-

- ดังภาพที่ 7

-

- ดังภาพที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

7) การขนย้ายวัสดุที่มีฝนุ่ ต้องมีการพรมน้ าและปิ ดคลุม
ด้วยผ้าหรื อวัสดุปิดคลุมอื่นๆ ที่เหมาะสม

- โครงการกาชับให้รถบรรทุก วัสดุก่อสร้างทุกคันต้องมีผา้ ใบ
ปิ ดคลุม หลังรถบรรทุกให้มิดชิดก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
ทั้งนี้หากมีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนถนนสาธารณะ จะจัด
ให้คนงานทาความสะอาดทันที
- โครงการจัดให้มีพ้นื ที่จอดรถและพื้นที่ขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง
ภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัยควบคุมไม่ให้จอดกีดขวางการจราจร
- โครงการได้กาชับคนขับรถบรรทุก ขับรถด้วยความ
ระมัดระวังปฏิบตั ิ ตามกฎหมายการจราจร และติดป้ ายจากัด
ความเร็ วรถไม่เกิน 20 กม./ชม. ภายในพื้นที่โครงการ

-

- ดังภาพที่ 4 และ
ภาพที่ 6

-

- ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9

-

- ดังภาพที่ 10

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

- โครงการ จัดให้มี ร้ ัว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบพื้นที่
ก่อสร้าง และด้านที่อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิน้ จี่มีระยะห่างจากเขตที่ดิน
ประมาณ 1 เมตร

-

8) จัดระเบียบรถขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ ไม่ให้จอดรถ
กีดขวางบนถนนสาธารณะ
9) กาหนดความเร็ วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กิจกรรมการก่อสร้าง
1) ก่อสร้างอาคารผนังภายนอกส่วนใหญ่ใช้ผนัง
สาเร็ จรู ปแทนการก่ออิฐ ฉาบปูน เพื่ อลดผลกระทบจาก
การก่อสร้าง
2) จัดให้มีร้ ัว ชัว่ คราวซึ่งเป็ นโลหะทึบ เช่น Metal Sheet
ตามแนวเขตที่ดินโครงการ ความ สูงไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
โดยด้านที่อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิ้นจี่ให้มีระยะห่างจากเขตที่ดิน
ประมาณ 1 เมตร

44 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

- ดังภาพที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

3) ใช้ผา้ ใบทึบหรื อ Mash Sheet ปิ ดคลุมโดยรอบอาคาร
ความสูงเท่ากับตัวอาคารที่กาลังก่อสร้าง เพื่อป้ องกันฝุ่ น
ละอองและป้ องกันวัสดุตกหล่น
4) จัดให้มีปล่องชัว่ คราวหรื อวิธีการอื่ นที่เหมาะสมสาหรับ
ทิ้งสิ่ งของหรื อวัสดุก่อสร้างและป้ องกันฝุ่ นละอองอันเกิด
จากการก่อสร้าง
5) การผสมคอนกรี ตหรื อการกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิด
มลภาวะทางอากาศต้องจัดทาในห้องที่มีหลังคาและมีผนัง
ปิ ดด้านข้างอีก 3 ด้านหรื อกระทาด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
การจัดการกองวัสดุและเศษวัสดุที่เหลือใช้
1) การกองเก็บวัสดุก่อสร้างต้องกระทาภายในพื้นที่ก่อสร้าง
ของโครงการเท่านั้น โดยจัดให้มีอาคารสาหรับกองเก็บวัสดุ
ก่อสร้าง ในส่วนที่กองเก็บกลางแจ้งต้องมีการปิ ดคลุมหรื อ
ควบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้ งกระจาย
2) การขนย้ายวัสดุใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่ น ต้องฉี ดพรมด้ว ยน้ า
ก่อนการขนย้าย

- โครงการจัดให้มีวสั ดุปิดคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อป้ องกัน
ฝุ่ นละอองและป้ องกันวัสดุตกหล่น

-

- ดังภาพที่ 11

- โครงการจัดให้มีปล่องชัว่ คราวสาหรับทิ้งวัสดุก่อสร้างจาก
ที่สูง เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง

-

- ดังภาพที่ 12

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

- โครงการจัดให้มี Store และพื้นที่จดั เก็บวัสดุอุปกรณ์
การก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็ นระเบียบ

-

- โครงการปฏิบตั ิตามาตรการที่กาหนด

-

45 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

- ดังภาพที่ 1 และ
เอกสารแนบที่ 4

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่ อ)

1.4 เสียง

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
3) เศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างต้อง จัดพื้นที่สาหรับกอง
เก็บไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น โดยจัดวางให้
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไม่กีดขวางทางเดินหรื อการปฏิบตั ิงาน
4) ต้องขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีพ้นื ที่
กองเก็บ ถัง หรื อภาชนะรองรับที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ
มิดชิด และต้อง มีการทาความสะอาด อย่างต่อเนื่อง ป้ องกัน
ไม่ให้เกิดฝุ่ นละอองหรื อสิ่ งสกปรก
1) การทาฐานรากของอาคารใช้เส าเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบ
เรื่ องเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2) จัดให้มีร้ ัว ชัว่ คราวซึ่งเป็ นโลหะทึบ เช่น Metal Sheet ตาม
แนวเขตที่ดินโครงการ ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร โดยด้านที่
อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิน้ จี่ให้มีระยะห่างจากเขตที่ดินประมาณ 1 เมตร
3) ในช่วงขุดเจาะทาฐานราก จากัดการใช้เค
รื่ องจักร
เครื่ องยนต์หรื ออุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดัง เช่น เครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ า
รถเครนให้อยูห่ ่างจากแนวเขตที่ดินโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่า10 เมตร

46 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการจัดให้มีพ้นื ที่จดั เก็บ เศษวัสดุเหลือใช้จากการ
ก่อสร้าง ภายในพื้นที่โครงการอ ย่าง เป็ นระเบียบ

-

- ดังภาพที่ 13 และ
เอกสารแนบที่ 4

- โครงการ จัดให้มีบริ ษทั เอกชนเข้ามาขนย้าย เศษวัสดุ
ก่อสร้าง ออกไปกาจัด พร้อมทั้งจัดให้มีพ้นื ที่ กองเก็บ ถัง
หรื อภาชนะรองรับ เศษวสดุก่อสร้าง ที่ เหมาะสมอย่าง
เพียงพอ

-

- ดังภาพที่ 13,
เอกสารแนบที่ 4
และเอกสารแนบที่ 6

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ปั จจุบนั ได้ผา่ น
ช่วงงานดังกล่าวไปแล้ว
- โครงการ จัดให้มี ร้ ัว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบพื้นที่
ก่อสร้าง และด้านที่อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิ้นจี่ มีระยะห่างจากเขต
ที่ดินประมาณ 1 เมตร
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ซึ่งปั จจุบนั ได้ผา่ น
ช่วงงานดังกล่าวไปแล้ว

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

-

- ดังภาพที่ 2

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 เสียง (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
4) การกระทาใดๆ ที่ก่อเสี ยงดังอย่างรุ นแรง เช่น การตัด เจียร ไส
กลึง ต้องจัดทาในห้องเฉพาะ โดยใช้วสั ดุปิดกั้นห้องด้วยกระดาษ
ไม้อดั ติดตั้งสูงถึงเพดานห้องความหนา 12 มิลลิเมตร สามารถ
ลดเสี ยงได้ 20 เดซิเบล และห้องทางานนี้ตอ้ งอยูห่ ่างจากเขตที่ดิน
โครงการไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
5) กรณี จาเป็ นต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่ องจักรที่มีการเจาะ บด อัด
ที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังและความสัน่ สะเทือน ต้องจัดหากระสอบ
รอง เพื่อลดเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากกิจกรรม
6) การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังและมีความสัน่ สะเทือน เช่น
การตัด การไส การเจียร งานเจาะเสาเข็ม งานฐานราก งาน
โครงสร้าง เป็ นต้น ให้ดาเนินการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่าง
เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
7) ในกรณี ที่ตอ้ งมีการทางานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กาหนด
เป็ นครั้งคราว เช่น การเทปูนและการฉาบปูน เป็ นต้น จะต้องแจ้ง
ให้บา้ นเรื อนข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และ
ดาเนินการในเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น

47 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ปั จจุบนั ได้
ผ่านช่วงงานดังกล่าวไปแล้ว

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานใน วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ ) หากเกิน
เวลาที่กาหนด จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้ง
จะทาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน
- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานใน วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ ) หากเกิน
เวลาที่กาหนด จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้ง
จะทาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน

-

- ดังภาพที่ 14

-

- ดังภาพที่ 14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 เสียง (ต่ อ)

1.5 ความสั่นสะเทือน

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

8) วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ดาเนินการเฉพาะ
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวนและไม่มีความ
สัน่ สะเทือน เช่น การทาความสะอาด การขนย้ายของขึ้น- ลง
ภายในอาคารและดาเนินการในเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น
9) ในการขนส่ง หรื อย้ายวัสดุ เช่น ท่อนเหล็ก โลหะ หรื อวัสดุ
อื่นๆ ที่อาจทาให้เกิดเสี ยงดังรบกวนให้กาชับคนงานไม่ให้ขว้าง
โยน หรื อทาให้เกิดการกระทบกระแทกจนเกิดเสี ยงดังรบกวน
10) บารุ งรักษาเครื่ องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดี มี
การหล่อลื่นที่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่หลุดหลวม เพื่อลดการเกิด
เสี ยงดังจากการเสี ยดสี ของเครื่ องจักรหรื อการกระทบกระแทก
ของชิ้นส่วนอุปกรณ์
1) การทาฐานรากของอาคารใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบ
เรื่ องเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2) กรณี จาเป็ นต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่ องจักรที่มีการเจาะ บด อัด
ที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังและความสัน่ สะเทือน ต้องจัดหากระสอบ
รอง เพื่อลดเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากกิจกรรม

- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานใน วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ ) หากเกิน
เวลาที่กาหนด จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้ง
จะทาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

-

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าดูแลและบารุ งรักษาเครื่ องจักร
ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งมี
การตรวจสอบเครื่ องจักรกลตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการกาหนด ซึ่งปั จจุบนั ได้
ผ่านช่วงงานดังกล่าวไปแล้ว
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ปั จจุบนั ได้
ผ่านช่วงงานดังกล่าวไปแล้ว

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

48 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

- ดังภาพที่ 14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

3) การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังและมีความสัน่ สะเทือน เช่น
การตัด การไส การเจียร งานเจาะเสาเข็ม งานฐานราก งาน
โครงสร้าง เป็ นต้น ให้ดาเนินการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่าง
เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4) ในกรณี ที่ตอ้ งมีการทางานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กาหนด
เป็ นครั้งคราว เช่น การเทปูนและการฉาบปูน เป็ นต้น จะต้องแจ้ง
ให้บา้ นเรื อนข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และ
ดาเนินการไม่เกินเวลา 22.00 น.
5) วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ดาเนินการเฉพาะ
กิ จกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวนและไม่มีความ
สัน่ สะเทือน เช่น การทาความสะอาด การขนย้ายของขึ้น- ลง
ภายในอาคารและดาเนินการในเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น
6) ก่อนเริ่ มงานเจาะเสาเข็มให้ขดุ คูตามแนวเขตที่ดินด้านทิศ
เหนือ (เขตติดต่อหมู่บา้ นลิ้นจี่ ) และทิศใต้ ความลึก 1 เมตร เพื่อ
ลดความสัน่ สะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม

- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานใน วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ ) หากเกิน
เวลาที่กาหนด จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้ง
จัดทาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน
- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานใน วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ ) หากเกิน
เวลาที่กาหนด จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้ง
จะทาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน
- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานใน วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ ) หากเกิน
เวลาที่กาหนด จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้ง
จะทาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ปั จจุบนั ได้
ผ่านช่วงงานดังกล่าวไปแล้ว

49 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ ไข รู ปภาพหรือเอกสาร
-

- ดังภาพที่ 14

-

- ดังภาพที่ 14

-

- ดังภาพที่ 14

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรคและ
การแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการได้จดั ทา ประกันภัยเพื่อคุม้ ครองความเสี ยหาย
ต่อบุคคลภายนอก ในกรณี ที่การก่อสร้างโครงการทาให้
เกิดความเสี ยหายต่อร่ างกาย และทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัย
ใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้ทนั ที

-

- ดังเอกสารแนบที่ 8

- โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข
ปั ญหาจากการพัฒนาโครงการก่อนเริ่ มการก่อสร้าง
เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึ กษา หารื อ การ คิด และการ
ตัดสิ นใจร่ วมกันในการกาหนดแนวทางป้ องกัน แก้ไข
และลดผกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และ จัดให้
มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะชุมชนข้างเคียง เพื่อสอบถามปั ญหา
ต่าง ๆ และสร้างปฏิสมั พันธ์ที่ดีแก่ผพู ้ กั อาศัยข้างเคียง
พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรี ยนบริ เวณด้านหน้ า
โครงการ หากมีขอ้ ร้องเรี ยนจะนามาประชุมเพื่อหา
วิธีการแก้ไขและดาเนินการแก้ไขทันที

-

- ดังภาพที่ 15 ภาพที่
16, เอกสารแนบที่
9 และเอกสารแนบ
ที่ 10

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
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7) จัดให้มี การทาประกันภัย เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายต่อ
บุคคลภายนอก ในกรณี ที่การก่อสร้างโครงการทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อร่ างกาย และทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัย
ใกล้เคียง เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสี ยหายที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารให้
อยูใ่ นสภาพเดิมโดยเร็ ว
8) จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีให้แล้ว เสร็ จก่อนเริ่ มการ
ก่อสร้าง โดยประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 3 ฝ่ าย คือ ผูแ้ ทน
โครงการ ผูแ้ ทนชุมชนหมู่บา้ นลิ้นจี่ และผูแ้ ทนหน่วยงาน
อนุญาต เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึ กษา หารื อ การคิด และ
การตัดสิ นใจร่ วมกันในการกาหนดแนวทางป้ องกัน แก้ไข
และลดผกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ แล ะการ
ชดเชยอย่างเป็ นธรรม ในกรณี ที่ชุมชนได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ โดยไม่ตอ้ งรอคอยการชดเชยจาก
บริ ษทั ประกันภัยซึ่งอาจใช้เวลานาน

50 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่ อ)

1.6 คุณภาพนา้

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
9) หากพิสูจน์ได้วา่ ความเสี ยหายเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการ บริ ษ ั ท ศุภาลัย จากัด (มหาชน ) จะต้องรี บ
ดาเนินการแก้ไขทันที เพื่อบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อน
ของชุมชน โดยค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาทั้งหมด ต้อง
เป็ นความรับผิดชอบของ บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
1) จัดให้มีรางระบายน้ าชัว่ คราว เพื่อระบายน้ าทิ้งจากการ
ชาระล้างของคนงาน โดยมีบ่อดักตะกอนดินและเศษขยะ
ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ
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- โครงการไ ด้ยดึ ถือเป็ นข้อกาหนดในการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรี ยนบริ เวณด้านหน้าโครงการ
หากพบว่ามีความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของ ทาง
โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ และดาเนินการแก้ไขให้
ทันที
- โครงการได้จดั ทารางระบายน้ าชัว่ คราวรอบโครงการ เพื่อรองรับ
น้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการ และระบายน้ าที่เกิดจากกิจกรรม
การก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตกตะกอน
และดักเศษขยะก่อนระบายน้ าทิ้งลงท่อระบายน้ าสาธารณะ
2) เมื่อก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักของโครงการแล้ว
- โครงการได้จดั ทารางระบายน้ าชัว่ คราวรอบโครงการ เพื่อรองรับ
เสร็ จ น้ าเสี ยจากกิจกรรมก่อสร้างให้ระบายลงสู่ระบบ
น้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการ และระบายน้ าที่เกิดจากกิจกรรม
ระบายน้ าหลักของโครงการ ซึ่งจะมีบ่อพักน้ าเป็ นระยะๆ การก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตกตะกอน
มีการดักขยะก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ และดักเศษขยะก่อนระบายน้ าทิ้งลงท่อระบายนสาธารณะ
้า
3) จัดให้มีหอ้ งส้วมสาหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้างและ - โครงการจัดให้มีหอ้ งส้วมสาหรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่
บ้านพักคนงาน มีการบาบัดน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นให้เป็ นไปตาม ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ซึ่งเพียงพอต่อจานวนคนงาน พร้อม
มาตรฐานก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ
ทั้งติดตั้งถัง บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปเพื่อลดความสกปรก ทั้งนี้
โครงการจะติดต่อประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบ
สิ่ งปฏิกลู ไปกาจัดเมื่อเต็ม

51 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 15

-

- ดังภาพที่ 3

-

- ดังภาพที่ 3

-

- ดังภาพที่ 17 และ
ภาพที่ 18

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
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2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทาง - ห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงทางระบาย - โครงการได้กาชับผูร้ ับเหมาไม่ให้ทิ้งเศษขยะ เศษวัสดุ
น้ าที่อยูใ่ กล้เคียง
ก่อสร้างลงในแหล่งน้ าสาธารณะที่อยูใ่ กล้เคียง และทั้งจัด
ชีวภาพ
ให้มีถุงขยะ ตามจุ ดต่ างๆ จุดพักมูลฝอย และพื้นที่สาหรับ
จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัด
ให้มีบริ ษทั เอกชนเข้ามารับ ขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง ไป
กาจัด
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์
ของมนุษย์
1) ก่อสร้างอาคารให้เป็ นไปตามแบบของโครงการและ
- โครงการจัดให้วศิ วกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็ นไปตาม
3.1 การใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีอตั ราส่วนของพื้นที่วา่ ง
แบบแปลนที่กาหนดและถูกต้องตามกฎหมาย
ปราศจากสิ่ งปกคลุม ร้อยละ 63.6 อัตราส่วนที่วา่ งต่อพื้นที่
อาคารรวบรวมร้อยละ 9.1 มีค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อ
พื้นที่โครงการ (FAR) 6.98 ต่อ 1
2) จากัดกิจกรรมการก่อสร้างให้อยูภ่ ายในขอบเขตพื้นที่
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ก่อสร้าง โดยไม่รุกล้ าที่ดินสาธารณะหรื อบุคคลอื่น

52 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 13, ภาพ
ที่ 19, ภาพที่ 20,
เอกสารแนบที่ 6
และเอกสารแนบที่
11

-

-

- ดัง เอกสารแนบที่
1, เอกสารแนบที่ 2
และเอกสารแนบที่ 3

- ดังเอกสารแนบที่
4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.2 การคมนาคมและ
การจราจร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
1) กาหนดเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างตามข้อบังคับเจ้าพนักงาน
จราจรในเขตกรุ งเทพมหานครกาหนด เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ
วิง่ ในเวลา 9.00-16.00 น. รถบรรทุก 10 วิง่ ในเวลา 10.0015.00 น. และรถบรรทุกเสาเข็ม วิง่ ในเวลา 21.00-6.00 น. ใน
กรณี ที่มีการตกหล่นของวัสดุให้ดาเนินการจัดเก็บโดยทันที
2) ควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน
พิกดั ที่กฎหมายกาหนด
3) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ตอ้ งกระทาอย่างระมัดระวังไม่ให้
มีเศษวัสดุใดๆ ตกหล่นบนเส้นทางสาธารณะ รวมถึงมีการ
ปรับปรุ งเส้นทางที่เข้าสู่โครงการให้อยูใ่ นสภาพที่สามารถ
ใช้การได้ดี

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการควบคุมเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดย
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่ งด่วน และมีการจดบันทึกราย
งาน
พาหนะที่เข้า- ออกจากพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากมีวสั ดุ
ก่อสร้างร่ วงหล่น จะจัดให้คนงานทาความสะอาดบริ เวณ
ด้านหน้าโครงการโดยทันที
- โครงการควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้
เกินพิกดั ที่กฎหมายกาหนด
- โครงการควบคุมเวล าการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดย
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่ งด่วน และมีการจดบันทึกรายงาน
พาหนะที่เข้า- ออกจากพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากมีวสั ดุ
ก่อสร้างร่ วงหล่น จะจัดให้คนงานทาความสะอาดบริ เวณ
ด้านหน้าโครงการโดยทันที
4) ติดตั้ง ป้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ ายชะลอความเร็ ว - โครงการได้ติด ป้ ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ เช่น ป้ ายจากัด
สัญญาณไฟกระพริ บ เขตก่อสร้าง ทางชารุ ด เป็ นต้น โดย ความเร็ ว ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ เขตก่อสร้างระวัง
ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม เพื่อแจ้งเตือนผูใ้ ช้ทางให้ระมัดระวัง อันตรายไว้บริ เวณพื้นที่โครงการ

53 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 4, ภาพที่
21 และเอกสารแนบ
ที่ 12

-

-

-

- ดังภาพที่ 4, ภาพที่
21 และเอกสารแนบ
ที่ 12

-

- ดังภาพที่ 10

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.2 การคมนาคมและ
การจราจร (ต่ อ)

3.3 ระบบไฟฟ้า

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

5) จัดเจ้าหน้าที่อานวยการจราจรบริ เวณทางเข้า- ออกพื้นที่ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแล
ก่อสร้าง เพื่อลดปั ญหาการกีดขวางเส้นทางจราจร
การจราจร เพื่ อไม่ให้ กีด ขวางการจราจร บนถนนสาธารณะ
พร้อมทั้งจัดให้มีพ้นื ที่จอดรถประจาโครงการ
6) จัดระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้มีการจอดรถ
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแล
รอภายนอกโครงการ อันจะกีดขวางเส้นทางจราจร
การจราจร เพื่ อไม่ให้ กีด ขวางการจราจร บนถนนสาธารณะ
พร้อมทั้งจัดให้มีพ้นื ที่จอดรถประจาโครงการ
7) มีการบริ หารจัดการการนารถปูนเข้ามาเทในช่วงฐานราก - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ปั จจุบนั ได้ผา่ น
โดยกาหนดจานวนของรถให้เ หมาะสม เพื่อไม่ให้มีรถมา ช่วงงานดังกล่าวไปแล้ว
จอดรอเกินความจาเป็ นและจัดให้มีพ้นื ที่จอดรถไว้ภายใน
พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ
1) อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ที่ติดตั้งและใช้งานภายในพื้
นที่ - โครงการได้ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้ า ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ก่อสร้างต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งจัดให้มีช่างไฟฟ้ าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ
เป็ นประจาทุกวัน
2) มีการรณรงค์การใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด เช่น ปิ ดไฟหรื อ - โครงการกาชับให้คนงานช่วยกันใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเมื่อเลิกใช้งาน
ในกิจกรรม Safety Talk

54 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9

-

- ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

-

- ดังภาพที่ 22 และ
เอกสารแนบที่ 13

-

- ดังเอกสารแนบที่
14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.4 นา้ ใช้

3.5 การระบายนา้

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1) จัดให้มีการสารองน้ าใช้ในช่วงก่อสร้าง อย่างเพียงพอกับ
ความต้องการใช้งานประจาวัน
2) จัดหาน้ าดื่มสะอาดให้กบั ความต้องการของคนงาน
ก่อสร้าง
3) รณรงค์ /กากับดูแลให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัดไม่เปิ ด
น้ าทิ้งไว้หรื อปล่อยให้เกิดการรั่วไหล โดยมิได้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์
1) ก่ อสร้างร ะบบสาธารณูปการที่สาคัญก่อนในระยะแรก
ได้แก่ ระบบระบายน้ าหลัก โดยจัดให้มีบ่อพักน้ าเป็ นระยะๆ
และบ่อดักขยะ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบายน้ าจาก
พื้นที่ก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

- โครงการ จัดให้มีถงั สารองน้ าใช้อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการใช้งานประจาวัน
- โครงการจัดให้ มีจุดน้ าดื่มสะอาดให้ คนงานก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ
- โครงการกาชับให้คนงานช่วยกันใช้น้ า/ไฟฟ้ าอย่างประหยัด
ในกิจกรรม Safety Talk

-

-

- ดังเอกสารแนบที่
14

- โครงการได้จดั ทารางระบายน้ ารอบพื้นที่โครงการ เพื่อ
รองรับน้ าฝนที่ตกลงในพื้ นที่โครงการ และระบายน้ าที่เกิด
จากกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน
เพื่อให้ตกตะกอนและดักเศษขยะก่อนระบายน้ าทิ้งลงท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ
2) แนวเขตที่ดินโครงการด้านทิศตะวันออกบริ เวณที่จดั เป็ น - โครงการปฏฺบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ปั จจุบนั โครงการ
พื้นที่สีเขียวด้านที่อยูต่ ิดกับหมู่บา้ นลิ้นจี่ให้ทากาแพงกันดิน ได้ผา่ นช่าวงงานดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
แบบถาวร เพื่อลดผลกระทบด้านการพังทลายของดินและ
การซึมของน้ าใต้ไปสู่พ้นื ที่ขา้ งเคียง โดยดาเนินการก่อนเริ่ ม
การก่อสร้างโครงการและด้านบนทารางระบายน้ า เพื่อ
รวบรวมน้ าฝนเข้าสู่บ่อพัก

-

- ดังภาพที่ 3

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

55 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

- ดังภาพที่ 23
- ดังภาพที่ 24

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.5 การระบายนา้ (ต่ อ)

3.6 การจัดการมูลฝอย

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
3) ดินที่ขดุ ในพื้นที่ก่อสร้างระหว่างรอการใช้ประโยชน์
ต้องให้มีพ้นื ที่กองเก็บโดยเฉพาะอยูห่ ่ างจากพื้นที่ขา้ งเคียง
และท่อระบายน้ า
4) ดูแลไม่ให้เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรื อที่ติดค้าง
มากับรถขนส่งวัสดุตกหล่นบนถนน ทางระบายน้ าหรื อ
ที่ดินสาธารณะใดๆ อันจะกีดขวางการระบายน้ าเดิมของ
ชุมชน
1) จัดให้มีถงั รองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิ ดมิดชิดแยกถังขยะ
เปี ยก/ขยะแห้ง ตั้งวางไว้ในบริ เวณพื้นที่ ก่อสร้างและบริ เวณ
บ้านพักคนงาน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและเพียงพอกับ
ปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่นอ้ ยกว่า
3 วัน และกาชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะ
รองรับที่จดั เตรี ยมไว้อย่างเคร่ งครัด
2) ติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดาเนินการจัดเก็บ
มูลฝอยไปกาจัดเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง

56 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- ปั จจุบนั โครงการไม่มีการกองเก็บดินไว้ภายในพื้นที่
โครงการ

-

-

- โครงการมีการควบคุมรถบรรทุก วัสดุก่อสร้างทุกคัน ให้ มี
ผ้าใบปิ ดคลุมหลังรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง หาก
มีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนถนนสาธารณะ จะจัดให้
คนงานทาความสะอาดทันที
- โครงการ จัดให้มี ถุง รองรับมูลฝอย ตั้งวางไว้ในบริ เวณ
พื้นที่ก่อสร้างและบริ เวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้สะดวกต่อ
การใช้งานและเพียงพอกับปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น

-

- ดังภาพที่ 4 และ
ภาพที่ 6

-

- ดังภาพที่ 19 และ
ภาพที่ 25

-

- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที11
่

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการได้ติดต่อประสานงานให้สานักงานเขตเข้ามาเก็บ
ขยะมูลฝอยไปกาจัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

พักขยะเป็ น

-

-

- โครงการจัดให้มีพ้นื ที่สาหรับกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างไว้
ภายในพื้นที่โครงกา รอย่างเป็ น ระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน
หรื อการปฏิบตั ิงาน
- โครงการนาเศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ใหม่
เช่น เศษปูนนาไปใช้สาหรับถมที่ ดินและเศษเหล็กจะ
รวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่จดั เก็บเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
หรื อขายให้ผรู ้ ับซื้อนาไปใช้ประโยชน์ใหม่
6) ให้มีการ ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
- โครงการนาเศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ใหม่
ออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากยังไม่ เช่น เศษปูนนาไปใช้สาหรับถมที่ ดินและเศษเหล็กจะ
พร้อมที่จะขนย้ายเศษวัสดุดงั กล่าว จะต้องมีการจัดเก็บอย่าง รวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่จดั เก็บเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้ องกันไม่ให้เป็ นแหล่ง
หรื อขายให้ผรู ้ ับซื้อนาไปใช้ประโยชน์ใหม่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นาโรค

-

- ดังภาพที่ 13 และ
เอกสารแนบที่ 4

-

- ดังเอกสารแนบที่
11

-

- ดังภาพที่ 13,
เอกสารแนบที่ 4
และเอกสารแนบที่ 6

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
3) ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ เข้ามาเก็บมูลฝอยไปแล้วจะต้องมี
การทาความสะอาดบริ เวณห้องพักขยะรวมหรื อจุดตั้งวาง
ภาชนะรองรับขยะทุกครั้ง โดยใช้จุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพ
(Effective Microorganism : EM) ช่วยในการทาความ
สะอาดและชาระความสกปรก เพื่อลดการใช้สารเคมี
4) การเก็บกองเศษวัสดุจะต้องมีพ้นื ที่เฉพาะเป็ นระเบียบมี
การกันขอบเขตให้ชดั เจนหรื อมีการปิ ดคลุมตามความ
เหมาะสม
5) มีการนาเศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ใหม่
ตามความเหมาะสมหรื อขายให้ผรู ้ ับซื้อนาไปใช้ประโยชน์
ใหม่

57 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ
- โครงการจัดให้มีคนงานทาความสะอาดที่
ประจา

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4. คุณค่ าต่ อคุณภาพชีวติ
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการได้จดั จ้างบริ ษทั ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ใน
การก่อสร้างอาคารสูง พร้อมทั้ง ได้กากับดูแลและควบคุม
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างให้เข้มงวดในการปฏิบตั ิตามาตรการ
ป้ องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด

-

-

- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานใน วันจันทร์ - วัน
เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิต ย์) หากเกินเวลาที่
กาหนด จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้งจะ ทา
เฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะชุมชนข้างเคียง เพื่อ
สอบถามปั ญหาต่าง ๆ และสร้างปฏิสมั พันธ์ที่ดีแก่ผพู ้ กั อาศัย
ข้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรี ยนบริ เวณด้านหน้า
โครงการ หากมีขอ้ ร้อง เรี ยนจะนามาประชุมเพื่อหาวิธีการ
แก้ไขและดาเนินการแก้ไขทันที

-

- ดังภาพที่ 14

-

- ดังภาพที่ 15, ภาพที่
16 และเอกสาร
แนบที่ 10

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1) จัดจ้างผูร้ ับเหมาที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างอาคารสูงและเจ้าของโครงการต้องกากับดูแลและ
ควบคุมผูร้ ับเหมาก่อสร้างให้เข้มงวดในการปฏิบตั ิตา
มาตรการป้ องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโดย
เคร่ งครัด
2) ในกรณี ที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนชุมชน
มากกว่าปกติเจ้าของโครงการต้องกาชับดูแลให้ผรู ้ ับเหมา
บอกกล่าวให้ชุมชนหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงรับทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
3) ติดตั้งกล่องรับเรื่ องร้องเรี ยนติดไว้บริ เวณด้านหน้าพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ 1 จุด ให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจน กรณี
ที่พบว่ามีเรื่ อ งร้องเรี ยนที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการให้
ดาเนินการแก้ไขโดยทันที

58 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

4) ติดป้ ายประชาสัมพันธ์บริ เวณด้า นหน้าพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการโดยแสดงรายละเอียดที่จาเป็ น ได้แก่
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่ อ) - ชื่อโครงการ
- ชื่อเจ้าของโครงการ
- ระยะเวลาการก่อสร้าง
- ชื่อผูร้ ับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- หมายเลขโทรศัพท์ของสานักงานเขตยานนาวา
- รายละเอียด มาตรการ ป้ องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบตั ิ
- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
5) จัดให้มี การทาประกันภัย เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายต่อ
บุคคลภายนอก ในกรณี ที่การก่อสร้างโครงการทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อร่ างกาย และทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัย
ใกล้เคียง เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสี ยหายที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารให้
อยูใ่ นสภาพเดิมโดยเร็ ว
4. คุณค่ าต่ อคุณภาพชีวติ

59 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการได้จดั ให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริ เวณด้านหน้า
พื้นที่ก่อสร้าง ตามมาตรการที่กาหนด

-

- ดังภาพที่ 26, ภาพที่
27 และภาพที่ 28

- โครงการได้จดั ทา ประกันภัย เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายต่อ
บุคคลภายนอก ในกรณี ที่การก่อสร้างโครงการทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อร่ างกาย และทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัย
ใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุแล
ะ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้ทนั ที

-

- ดังเอกสารแนบที่ 8

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

6) จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีให้แล้วเสร็ จก่อนเริ่ มการ
ก่อสร้าง โดยประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 3 ฝ่ าย คื อ ผูแ้ ทน
โครงการ ผูแ้ ทนชุมชนหมู่บา้ นลิ้นจี่ และผูแ้ ทนหน่วยงาน
อนุญาต เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึ กษา หารื อ การคิด และ
การตัดสิ นใจร่ วมกันในการกาหนดแนวทางป้ องกัน แก้ไข
และลดผกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการ
ชดเชยอย่างเป็ นธรรม ในกรณี ที่ชุมชนได้รับผลกระทบจาก
การก่ อสร้างโครงการ โดยไม่ตอ้ งรอคอยการชดเชยจาก
บริ ษทั ประกันภัยซึ่งอาจใช้เวลานาน
7) หากพิสูจน์ได้วา่ ความเสี ยหายเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการ บริ ษทั ศุภาลัย จากัด
(มหาชน ) จะต้องรับ
ดาเนินการแก้ไขทันที เพื่อบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อน
ของชุมชน โดยค่าใช้จ่ ายในการแก้ไขปั ญหาทั้งหมด ต้อง
เป็ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
8) มีทีมงานซ่อมบารุ งฉุกเฉิ น เพื่อซ่อมแซม แก้ไข หรื อ
บรรเทาความเสี ยหายของทรัพย์สินของผูอ้ ื่นที่เกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการ

- โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปั ญหา
จากการพัฒนาโครงการก่อนเริ่ มการก่อสร้าง เพื่อให้เกิด
กระบวนการปรึ กษา หารื อ การคิด และการตัดสิ นใจร่ วมกัน
ในการกาหนดแนวทางป้ องกัน แก้ไข และ ลดผกระทบที่เกิด
จากการพัฒนาโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะ
ชุมชนข้างเคียง เพื่อสอบถามปั ญหาต่าง ๆ และสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีแก่ผพู ้ กั อาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับ
ข้อร้องเรี ยนบริ เวณด้านหน้าโครงการ หากมีขอ้ ร้องเรี ยนจะ
นามาประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ไขและดาเนินการแก้ไขทันที
- หากพบว่ามีความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของ
โครงการ ทางโครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ และ
ดาเนินการแก้ไขให้ทนั ที

60 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

- หากพบว่ามีความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของ
โครงการ ทางโครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ และ
ดาเนินการแก้ไขให้ทนั ที

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง รู ปภาพ
หรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 15, ภาพที่
16, เอกสารแนบที่ 9
และเอกสารแนบที่ 10

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่ อ) 9) กาหนดระเบียบให้คนงานยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อความ
ปลอดภัยและไม่สร้างปั ญหาหรื อละเมิดต่อบุคคลภายนอก

4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

10) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
หรื อก่อเรื่ องเดือดร้อน ราคาญ ขัดแย้งกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่
ข้างเคียง
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่ งครัด เช่น
- ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและทางเข้า-ออก
พื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้า เย็น หรื อ
เพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีฝนละอองฟุ้
ุ่
ง
กระจายมาก
- จัดให้มีสถานที่สาหรับล้างทาความสะอาดล้อรถก่อนออก
จากพื้นที่ก่อสร้าง
- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปิ ดคลุมหรื อผูกมัดใน
ส่วนบรรทุก เพื่อป้ อ งกันการฟุ้ งกระจายหรื อการตกหล่น
ของวัสดุ

61 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการจัดให้มีหวั หน้าคนงานคอยควบคุมความประพฤติ
ของคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งออก กฎระเบียบให้คนงาน
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากฝ่ าฝื นจะมีบทลงโทษทันที
- โครงการจัดให้มีหวั หน้าคนงานคอยควบคุมความประพฤติ
ของคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งออ กกฎระเบียบให้คนงาน
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากฝ่ าฝื นจะมีบทลงโทษทันที

-

- ดังเอกสารแนบที12
่

-

- ดังเอกสารแนบที15
่

- โครงการจัดให้มีคนงาน ฉี ดพรมน้ า และกวาดทาความ
สะอาดบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและทางเข้า- ออก เป็ น
ประจาทุกวัน (เช้า-กลางวัน-เย็น)

-

- ดังภาพที่ 4

- โครงการจัดให้ มี พ้นื ที่สาหรับ ล้างล้อรถ เพื่อทาความ
สะอาดก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
- โครงการได้มีการควบคุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างทุกคัน ให้
มีผา้ ใบ ปิ ดคลุม หลังรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
หากมีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนถนนสาธารณะ จะจัดให้
คนงานทาความสะอาดทันที

-

- ดังภาพที่ 5

-

- ดังภาพที่ 4 และ 6

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัยและ - จัดให้มีปล่องชัว่ คราวหรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสมสาหรับ
ทิ้งสิ่ งของหรื อวัสดุก่อสร้างและป้ องกันฝุ่ นละอองอันเกิด
ความปลอดภัย (ต่ อ)
จากการก่อสร้าง
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมด้านมลพิษเสี ยงอย่างเคร่ งครัด เช่น
1) การทาฐานรากของอาคารใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลด
ผลกระทบเรื่ องเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2) จัดให้มีร้ ัวชัว่ คราวซึ่งเป็ นโลหะทึบ เช่น Metal Sheet ตาม
แนวเขตที่ดินโครงการ ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร โดยด้าน
ที่อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิ้นจี่ให้มีระยะห่างจ ากเขตที่ดินประมาณ 1
เมตร
3) การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังและมีความสัน่ สะเทือน
เช่น การตัด การไส การเจี ยร งานเจาะเสาเข็ม งานฐานราก
งานโครงสร้าง เป็ นต้น ให้ดาเนินการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

62 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 12

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ซึ่งปั จจุบนั ได้ผา่ น
ลาดับงานดังกล่าวไปแล้ว
- โครงการ จัดให้มี รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบพื้นที่
ก่อสร้าง และด้านที่อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิน้ จี่ให้มีระยะห่างจากเขต
ที่ดินประมาณ 1 เมตร

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

-

- ดังภาพที่ 2

- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานในวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) หากเกินเวลาที่กาหนด
จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้งจะ ทาเฉพาะ
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน

-

- ดังภาพที่ 14

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ
- โครงการจัดให้มีปล่องชัว่ คราวสาหรับทิ้งวัสดุก่อสร้างจาก
ที่สูง เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัยและ ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ด้านความสัน่ สะเทือนอย่างเคร่ งครัด เช่น
ความปลอดภัย (ต่ อ)
1) การทาฐานรากของอาคารใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลด
ผลกระทบเรื่ องเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
3) การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังและมีความสัน่ สะเทือน
เช่น การตัด การไส การเจียร งานเจาะเสาเข็ม งานฐานราก
งานโครงสร้าง เป็ นต้น ให้ดาเนินการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ด้านคุณภาพน้ า การระบายน้ า แ ละการจัดการมูลฝอยอย่าง
เคร่ งครัด เช่น
1) เมื่อก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักของโครงการแล้วเสร็ จ
น้ าเสี ยจากกิจกรรมให้ระบายลงสู่ระบบระบายน้ าหลักของ
โครงการ ซึ่งจะมีบ่อพักน้ าเป็ นระยะๆ มีการดักขยะก่อน
ระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ

63 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ซึ่งปั จจุบนั ได้ผา่ น
ลาดับงานดังกล่าวไปแล้ว
- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานในวันจันทร์ -เสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) หากเกินเวลาที่กาหนด
จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้งจะ ทาเฉพาะ
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

-

- ดังภาพที่ 14

- โครงการได้จดั ทารางระบายน้ ารอบพื้ นที่โครงการ เพื่อ
รองรับน้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการ และระบายน้ าที่เกิด
จากกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน
เพื่อให้ตกตะกอนและดักเศษขยะก่อนระบายน้ าทิ้งลงท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ

-

- ดังภาพที่ 3

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
2) จัดให้มีหอ้ งส้วมที่เพียงพอสาหรับคนงานในพื้นที่
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัย
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน มีการบาบัดน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นให้
และความปลอดภัย (ต่ อ)
เป็ นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะระบายลงสู่ทางระบายน้ า
สาธารณะ

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีห้ องส้วมสาหรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ซึ่งเพียงพอต่อจานวนคนงาน
พร้อมทั้งติดตั้งถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปเพื่อลดความสกปรก
ทั้งนี้โครงการจะติดต่อประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาสูบสิ่ งปฏิกลู ไปกาจัดเมื่อเต็ม
3) จัดให้มีถงั รองรับขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิ ดมิดชิด แยกถัง - โครงการจัดให้มีถุงรองรับมูลฝอย ตั้งวางไว้ในบริ เวณพื้นที่
ขยะเปี ยก ขยะแห้ง ตั้งวางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริ เวณ ก่อสร้างและบริ เวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้
บ้านพักคนงาน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและเพียงพอกับ งานและเพียงพอกับปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น
ปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่นอ้ ยกว่า 3
วัน
4) ติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดาเนินการจัดเก็บ - โครงการได้ติดต่อประสานงานให้สานักงานเขตเข้ามาเก็บ
ขยะมูลฝอยไปกาจัดเป็ นประจา
ขยะมูลฝอยไปกาจัด
5) ภายหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บมูลฝอยไปแล้วจะต้องมี - โครงการจัดให้มีคนงานทาความสะอาดที่พกั ขยะเป็ น
การทาความสะอาดบริ เวณห้องพักขยะรวมหรื อจุดตั้งวาง
ประจา
ภาชนะรองรับขยะทุกครั้ง โดยใช้จุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพ
(Effective Microorganism : EM) ช่วยในการทาความสะอาด
และชาระความสกปรก เพื่อลดการใช้สารเคมี

64 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้ างอิง
และการแก้ไข รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 17 และ
ภาพที่ 18

-

- ดังภาพที่ 19 และ
ภาพที่ 25

-

- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที11่
-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
6) ให้คาแนะนาแก่คนงานก่อสร้าง ในการดูแลสุขอนามัย
ของตนเองและสุขลักษณะภายในพื้นที่พกั อาศัย

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพอบรมให้
ความรู ้คนงานเรื่ องการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และ
สุขลักษณะภายในพื้นที่พกั อาศัยเป็ นในกิจกรรม Safety talk
7) จัดหาน้ าดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของ
- โครงการจัดให้ มีจุดน้ าดื่มสะอาดให้ คนงานก่อสร้างอย่าง
คนงานก่อสร้าง โดยจัดวางในจุดที่สามารถเข้าไปดื่มได้อย่าง เพียงพอ
สะดวก พร้อมทั้งรักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ าดื่ม
8) ไม่ใช้ แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากแรงงาน
- โครงการได้จดั จ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เหล่านั้น อาจเป็ นพาหะหรื อสาเหตุการนาโรคติดต่อเข้ามาใน
พื้นที่ได้
1) เลือกใช้เครนที่สามารถควบคุมการทางานให้อยูภ่ ายใน
- โครงการควบคุมเครนให้อยูภ่ ายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยล้ าเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลอื่น
2) บารุ งรักษาเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ น - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบารุ งรักษาเครื่ องจักรที่
สภาพดีพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
ใช้ในการก่อสร้ างให้อยูใ่ นสภาพดี อยูเ่ สมอ พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบเครื่ องจักรกลตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน
3) สาหรับอาคารที่ก่อสร้างต้องจัดทาบันไดขึ้น- ลง สาหรับ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
คนงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้เรี ยบร้อย

65 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที14่

-

- ดังภาพที่ 24

-

- ดังเอกสารแนบที16
่

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

- ดังภาพที่ 29

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4) ต้องมีนงั่ ร้านที่แข็งแรง ปลอดภัย สาหรับคนงานก่อสร้าง โดย- โครงการ จัดให้มีวศิ วกรตรวจสอบความปลอดภัยของ
ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุมงาน
และต้องมีราวกันตก นัง่ ร้านเป็ นประจา
5) จัดให้มีผา้ ใบทึบหรื อ Mesh Sheet ปิ ดคลุมโดยรอบอาคาร - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ที่ก่อสร้างและมีแผงไม้ติดตั้ง เพื่อรองรับวัสดุที่อาจตกหล่น
จากการก่อสร้าง
6) จัดให้มีอุปกรณ์ดบั เพลิง เช่น ถังดับเพลิงเคมี ติดตั้งไว้ใน - โครงการจัดให้ มีถงั ดับเพลิงติดตั้งรอบ พื้นที่ โครงการและ
บริ เวณที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรื อบริ เวณที่ บริ เวณที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
หยิบใช้ได้สะดวก
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้าน
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย ประจาโครงการ
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของคนงานก่อสร้างและ
ควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย ในการปฏิบตั ิงานของ
การปฏิบตั ิตามมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม
คนงานก่อสร้างและการปฏิบตั ิตามมาตรการด้าน
สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการ
ทางาน
8) จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจาใน - โครงการจัดให้ มี อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจา
สานักงานก่อสร้าง
สานั กงานก่อสร้าง พร้อมทั้งมี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
สถานพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น

66 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที17
่

-

- ดังภาพที่ 11

-

- ดังภาพที่ 30 และ
ภาพที่ 31

-

- ดังเอกสารแนบที18่

-

- ดังภาพที่ 32 และ
ภาพที่ 33

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการได้กาชับ ผูร้ ับเหมาก่อสร้างให้กาชับคนงานและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในช่วงก่อสร้างให้ปฏิบตั ิ
ตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้
ในช่วงก่อสร้างโดยเคร่ งครัด

-

-

- โครงการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยและมีการอบรมให้
ความรู ้ กับคนงานก่อสร้าง เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงาน อย่าง
ปลอดภัย ในกิจกรรม Safety talk พร้อมทั้งติดป้ ายเตือน
อันตรายต่าง ๆ บริ เวณพื้นที่เสี่ ยงอันตราย
- โครงการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และ
มีวศิ วกรคอยตรวจสอบการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้
คนงานปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

-

- ดังภาพที่
34 ,
เอกสารแนบที่ 14
และเอกสารแนบที่
18
- ดังเอกสารแนบที2่
และ เอกสารแนบที18่

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบารุ งรักษาเครื่ องจักรที่
ใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดี อยูเ่ สมอ พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบเครื่ องจักรกลตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน

-

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

9) เจ้าของโครงการต้องกาชับผูร้ ั บเหมาก่อสร้างให้กาชับ
คนงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในช่วงก่อสร้างให้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่
เสนอไว้ในช่วงก่อสร้างโดยเคร่ งครัด
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบเนื่องจากอุบตั ิเหตุจาก
การพลัดตกจากที่สูง
1) ให้ความรู ้ความเข้าใจกับคนงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงาน
ด้วยความปลอดภัย เช่น ติดป้ ายประชาสัมพั นธ์ ป้ ายเตือน
หรื อจัดการประชุมก่อนเริ่ มงาน เป็ นต้น
2) กาหนดระเบียบปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการทางาน
ให้คนงานยึดถือและปฏิบตั ิ ทั้งนี้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานต้อง
เคร่ งครัดในการตรวจสอบให้ปฏิบตั ิตามและมีบทลงโทษ
กรณี ฝ่าฝื น
3) บารุ งรักษาเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ

67 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัยและ 4) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การก่อสร้างอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดหรื อ
ความปลอดภัย (ต่ อ)
อุบตั ิเหตุจากการใช้งาน
5) สาหรับอาคารที่ก่อสร้างต้องจัดทาบันไดขึ้นลง สาหรับ
คนงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้เรี ยบร้อย
6) ต้องมีนงั่ ร้านที่แข็งแรง ปลอดภัย สาหรับคนงานก่อสร้าง
โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุมงานและต้องมี
ราวกันตก
7) ตรวจสอบดูแลคนงานให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านความ
ปลอดภัย เช่น ไม่ทางานด้วยความเสี่ ยง ใช้เครื่ องมือ /อุปกรณ์
อย่างถูกต้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสม เป็ นต้น

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบารุ งรักษาเครื่ องจักร
ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดี อยูเ่ สมอ พร้อมทั้ งมี
การตรวจสอบเครื่ องจักรกลตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- โครงการจัดให้มีวศิ วกรตรวจสอบความปลอดภัยของ
นัง่ ร้านเป็ นประจา

- โครงการได้ออกกฎร ะเบียบการทางาน โดยกาหนดให้
คนงาน ทางานด้วยความเสี่ ยงใช้เครื่ องมือ /อุปกรณ์อย่าง
ถูกต้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสม พร้อมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทางาน
ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อกาหนดความปลอดภัย
8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้านความ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาโคร งการ ควบคุม ดูแล
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของคนงานก่อสร้าง
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของคนงานก่อสร้าง
และการปฏิบตั ิตามมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม

68 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

- ดังภาพที่ 29

-

- ดังเอกสารแนบที2่
และเอกสารแนบที17
่

-

- ดังภาพที่ 35 และ
เอกสารแนบที่ 15

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัยและ 9) จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับป ฐมพยาบาลเบื้องต้นประจาใน
สานักงานก่อสร้างและมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ความปลอดภัย (ต่ อ)
สถานพยาบาลหรื อรถพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น
1) จัดให้มีบา้ นพักคนงานอยูภ่ ายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
2) ห้ามคนงานก่อสร้างพักค้างคืนในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง ใน
กรณี จาเป็ นต้องได้รับอนุญาตจากผูค้ วบคุมงาน
3) ห้ามคนงานก่อสร้างดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน
หรื อก่อกองไฟบริ เวณภายในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการได้จดั ให้มีอุปกรณ์สาหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประจาในสานักงานก่อสร้าง และมีหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อสถานพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น
-โครงการได้จดั ให้มีบา้ นพักคนงานไว้นอกพื้นที่ก่อสร้าง
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

- ดังภาพที่ 32 และ
ภาพที่ 33

-

- ดังภาพที่ 36
-

- โครงการจัดให้มีหวั หน้าคนงานควบคุมความประพฤติ
ของคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งออก กฎระเบียบให้คนงาน
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากฝ่ าฝื นจะมีบทลงโทษทันที
4) กาหนดระเบียบปฏิบตั ิสาหรับคนงานก่อสร้างมิให้กระทา - โครงการจัดให้มีหวั หน้าคนงานควบคุมความประพฤติ
การใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการรบกวน สร้างความเดือดร้อน
ของคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งออก กฎระเบียบให้คนงาน
ราคาญ หรื อความเสี ยหายใดๆ ต่อเพื่อนร่ วมงานของชุมชน ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากฝ่ าฝื นจะมีบทลงโทษทันที
ใกล้เคียง ทั้งนี้ วิศวกรผูค้ วบคุมงานต้องเคร่ งครัดในการ
ตรวจสอบและมีบทลงโทษกรณี ฝ่าฝื น
5) จัดให้มีไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้างในเวลากลางคืน - โครงการจัดให้มีไฟส่ องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้างใน
เพื่อความปลอดภัย
เวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัย

-

- ดังเอกสารแนบที่ 15

-

- ดังเอกสารแนบที่ 15

-

- ดังภาพที่ 37

69 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
6) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบดูแลคนงาน
ก่อสร้ างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนราคาญหรื อทาความ
เสี ยหายต่อร่ างกายและทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
7) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ติดตั้งกล่องแดง
บริ เวณด้านหน้ าโครงการและจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
เป็ นระยะ
8) ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมด้านน้ า ใช้ การระบายน้ า และการจัดการมูลฝอย
อย่างเคร่ งครัด เช่น
- จัดให้มีถงั รองรับขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิ ดมิดชิด แยกถัง
ขยะเปี ยก ขยะแห้ง ตั้งวางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างและ
บริ เวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและ
เพียงพอกับปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น สามารถรองรับมูลฝอยได้
ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน

70 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรคและ
เอกสารอ้ างอิง
การแก้ ไข
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
ความเรี ยบร้อยภายในพื้นที่การทางาน

-

- ดังภาพที่ 9

- โครงการได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามา
ตรวจสอบพื้นที่โครงการเป็ นประจา พร้อมติดตั้งกล่องแดง
บริ เวณด้านหน้าโครงการ

-

- ดังภาพที่ 38

- โครงการจัดให้มีถุงรองรับมูลฝอย ตั้งวางไว้ในบริ เวณพื้นที่
ก่อสร้างและบริ เวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้
งานและเพียงพอกับปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น

-

- ดังภาพที่ 19 และ
ภาพที่ 25

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดาเนินการจัดเก็บ - โครงการได้ติดต่อประสานงานให้สานักงานเขตเข้ามาเก็บ
ขยะมูลฝอยไปกาจัดเป็ นประจา
ขยะมูลฝอยไปกาจัด
- ภายหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บมูลฝอยไปแล้วจะต้องมีการ - โครงการจัดให้มีคนงานทา ความสะอาดที่พกั ขยะเป็ น
ทาความสะอาดบริ เวณห้องพักขยะรวมหรื อจุดตั้งวางภาชนะ ประจา
รองรับขยะทุกครั้ง โดยใช้จุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพ
(Effective Microorganism : EM) ช่วยในการทาความสะอาด
และชาระความสกปรก เพื่อลดการใช้สารเคมี
- จัดให้มีการสารองน้ าใช้ในช่วงก่อสร้างอย่างเพียงพอกับ - โครงการ จัดให้มีถงั สารองน้ าใช้อย่างเพียงพอกับความ
ความต้องการใช้งานประจาวัน
ต้องการใช้งานประจาวัน
- จัดให้มีหอ้ งส้วมที่เพียงพอสาหรับคนงานในพื้น
ที่ - โครงการจัดให้มีหอ้ งส้วมสาหรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน มีการบาบัดน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นให้ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ซึ่งเพียงพอต่อจานวนคนงาน
เป็ นไปตามาตรฐาน ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ า
พร้อมทั้งติดตั้งถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปเพื่อลดความสกปรก
สาธารณะ
ทั้งนี้โครงการจะติดต่อประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาสูบสิ่ งปฏิกลู ไปกาจัดเมื่อเต็ม
- ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากแรงงาน
- โครงการได้จดั จ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย
เหล่านี้ อาจเป็ นหาหะหรื อสาเหตุให้เกิดการนาโรคติดต่อ
เข้ามาในพื้นที่ได้

71 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที11่
-

-

- ดังภาพที่ 23

-

- ดังภาพที่ 17 และ
ภาพที่ 18

-

- ดังเอกสารแนบที16่

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
- ให้คาแนะนาแก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขอนามัยของ
ตนเองและสุขลักษณะภายในพื้นที่พกั อาศัย

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพอบรมให้
ความรู ้คนงานเรื่ องการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และ
สุขลักษณะภายในพื้นที่พกั อาศัยเป็ นในกิจกรรม
Safety Talk
- จัดหาน้ าดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน - โครงการจัดให้มีจุดน้ าดื่มสะอาดให้คนงานก่อสร้างอย่าง
ก่อสร้าง โดยจัดวางในจุดที่สามารถเข้าไปดื่มได้อย่างสะดวก เพียงพอ
พร้อมทั้งรักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ าดื่ม
1) ปฏิบตั ิตามาตรการลดผลกระทบด้านมลภาวะต่างๆ อย่าง - โครงการได้กาชับให้ผรู ้ ับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรการแก้ไข
เคร่ งครัด เช่น มาตรการป้ องกันและลดฝุ่ นละออง เสี ยงดัง คาม ผลกระทบด้านมลภาวะต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด
สัน่ สะเทือน เพื่อลดการรบกวนต่อประชาชน
2) ในกรณี ที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนชุมชน
- โครงการได้กาหนดระยะเวลาการทางานใน วันจันทร์มากกว่าปกติ เจ้าของโครงการต้องกากับดูแลให้ผรู ้ ับเหมาบอก เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ ) หากเกินเวลาที่
กล่าวให้ชุมชนหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่าง กาหนด จะแจ้งให้บา้ นข้างเคียงรับทราบ พร้อมทั้งจะ ทา
น้อย 1 วัน
เฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน
3) มีการทาประกันภัย กรณี ที่การก่อสร้างโครงการทาให้เกิด - โครงการได้จดั ทา ประกันภัย เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหาย
ความเสี ยหายต่อร่ างกายและทรัพย์สินของผูอ้ ื่น เจ้าของ
ต่อบุคคลภายนอก ในกรณี ที่การก่อสร้างโครงการทาให้
โครงการจะต้องรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จะต้อง เกิดความเสี ยหายต่อร่ างกาย และทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัย
จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารให้อยู่ ใน ใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและ
สภาพเดิมโดยเร็ ว
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้ทนั ที
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที่
14

-

- ดังภาพที่ 24

-

-

-

- ดังภาพที่ 14

-

- ดังเอกสารแนบที่ 8

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ าง ๆ
4.2 สุ ขภาพ อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4) จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีให้แล้วเสร็ จก่อนเริ่ มการ
ก่อสร้าง โดยประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 3 ฝ่ าย คือ ผูแ้ ทน
โครงการ ผูแ้ ทนชุมช นหมู่บา้ นลิ้นจี่ และผูแ้ ทนหน่วยงาน
อนุญาต เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึ กษา หารื อ การคิด และ
การตัดสิ นใจร่ วมกันในการกาหนดแนวทางป้ องกัน แก้ไข
และลดผกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการ
ชดเชยอย่างเป็ นธรรม ในกรณี ที่ชุมชนได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ โดยไม่ตอ้ งรอ คอยการชดเชยจาก
บริ ษทั ประกันภัยซึ่งอาจใช้เวลานาน
1) ไม่อนุญาตให้คนงานสูบบุหรี่ ในเวลาปฏิบตั ิงาน
2) จัดให้มีพ้นื ที่สูบบุหรี่ อย่างเป็ นสัดส่วน
3) ไม่อนุญาตให้มีการก่อกองไฟหรื อเผาเศษขยะภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง
4) จัดให้อุปกรณ์ดงั เพลิง เช่น ถังดับเพลิงเคมี ติดตั้งไว้
บริ เวณที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรื อบริ เวณที่
หยิบใช้ได้สะดวก

- โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปั ญหา
จากการพัฒนาโครงการก่อนเริ่ มการก่อสร้าง เพื่อให้เกิด
กระบวนการปรึ กษา หารื อ การคิด และการตัดสิ นใจร่ วมกัน
ในการกาหนดแนวทางป้ องกัน แก้ไข และลดผกระทบที่เกิด
จากการพัฒนา โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะ
ชุมชนข้างเคียง เพื่อสอบถามปั ญหาต่าง ๆ และสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีแก่ผพู ้ กั อาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับ
ข้อร้องเรี ยนบริ เวณด้านหน้าโครงการ หากมีขอ้ ร้องเรี ยนจะ
นามาประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ไขและดาเนินการแก้ไขทันที
- โครงการจัดให้มีพ้นื ที่สูบบุหรี่ อย่างเป็ นสัดส่วน
- โครงการจัดให้มีพ้นื ที่สูบบุหรี่ อย่างเป็ นสัดส่วน
- โครงการได้ จดั ให้มีหวั หน้าคนงาน ควบคุมคนงานก่อสร้าง
ไม่ให้ให้ก่อกองไฟหรื อเผาเศษขยะภายในพื้นที่ก่อสร้าง
- โครงการจัดให้ มีถงั ดับเพลิงติดตั้งรอบ พื้นที่ โครงการและ
บริ เวณที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 15 ภาพที่
16 และเอกสารแนบ
ที่ 10

-

- ดังภาพที่ 39
- ดังภาพที่ 39
-

-

- ดังภาพที่ 30 และ
ภาพที่ 31

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รั ชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 การป้ องกันและระงับ
อัคคีภัย

4.4 ทัศนียภาพ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

5) ให้ความรู ้หรื อสร้างความเข้าใจกับคนงานเกี่ยวกับวิธีการ - โครงการจัดให้มีคู่มื อความปลอดภัยและมีการอบรมให้
ปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัย เช่น ติดป้ ายประชาสัมพันธ์ ความรู ้ กับคนงานก่อสร้าง เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงาน อย่าง
ป้ ายเตือน หรื อจัดการประชุมก่อนเริ่ มงาน
ปลอดภัย ในกิจกรรม Safety Talk พร้อมทั้งติดป้ ายเตือน
อันตรายต่าง ๆ บริ เวณพื้นที่เสี่ ยงอันตราย
6) จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับปฐมพยา บาลเบื้องต้นประจาใน - โครงการจัดให้ มี อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจา
สานักงานก่อสร้างและมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานี
สานักงานก่อสร้าง พร้อมทั้งมี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ดับเพลิงที่อยูใ่ กล้เคียง
สถานพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น
1) จัดทารั้วชัว่ คราวซึ่งเป็ นโลหะทึบ เช่น Metal Sheet ตาม - โครงการ จัดให้มี รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบพื้นที่
แนวเขตที่ดินโครงการ ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร ด้านที่ ก่อสร้าง และด้านที่อยูต่ ิดหมู่บา้ นลิ้ นจี่ มีระยะห่างจากเขต
ติดหมู่บา้ นลิ้นจี่ให้มีระยะห่างจากเขตที่ดินประมาณ 1 เมตร ที่ดินประมาณ 1 เมตร
2) ดูแลรั้วที่ก้ นั รอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ตลอด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรั้วรอบโครงการ โดย
ช่วงการก่อสร้าง
ให้มีสภาพที่ดีตลอดช่วงการก่อสร้าง
3) จัดให้มีผา้ ใบกั้นโดยมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ที่ก่อสร้าง
4) มีการจัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง จัดวางและเก็บอุปกรณ์ วัสดุ - โครงการจัดให้มี Store และพื้นที่จดั เก็บวัสดุอุ ปกรณ์การ
เครื่ องมือ เครื่ องจักร และเศษวัสดุให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็ นระเบียบ
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

-

-

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือ
เอกสาร
- ดังภาพที่ 34 ,
เอกสารแนบที่ 14
และเอกสารแนบ
ที่ 18
- ดังภาพที่ 32 และ
ภาพที่ 33
- ดังภาพที่ 2

-

-

- ดังภาพที่ 11

-

- ดังภาพที่ 1, ภาพ
ที่ 13 และเอกสาร
แนบที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 1 Store/พื้นที่จดั เก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ภาพที่ 2 รั้วทึบรอบพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 3 บ่อดักตะกอน

ภาพที่ 4 กิจกรรมฉี ดพรมน้ าและกวาดทาความสะอาดบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 5 พื้นที่สาหรับล้างทาความสะอาดล้อรถบรรทุก

ภาพที่ 6 ผ้าใบปิ ดคลุมกระบะรถบรรทุก

ภาพที่ 7 ถนนคอนกรี ตบริ เวณด้านหน้าโครงการและทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพที่ 8 พื้นที่สาหรับจอดรถและขนย้ายวัสดุ

76 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ภาพที่ 9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 10 ป้ ายสัญญาณการจราจร

ภาพที่ 11 วัสดุปิดคลุมอาคาร
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ภาพที่ 12 ปล่องชัว่ คราวสาหรับทิ้งวัสดุก่อสร้างจากที่สูง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 13 พื้นที่สาหรับจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง

ภาพที่ 14 ป้ ายกาหนดช่วงเวลาการทางาน

ภาพที่ 15 กล่องรับเรื่ องร้องเรี ยน

ภาพที่ 16 พบปะบ้านข้างเคียง

พื้นที่โครงการ

บ้านพักคนงาน
ภาพที่ 17 ห้องส้วมคนงาน

78 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 18 ถังบาบัดน้ าเสี ยบ้านพักคนงาน

ภาพที่ 19 ภาชนะรองรับและจุดพักมูลฝอยบริ เวณพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 20 การขนย้ายมูลฝอย

79 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ภาพที่ 21 บันทึกพาหนะเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 22 อุปกรณ์ไฟฟ้ า

ภาพที่ 23 ถังสารองน้ าใช้

ภาพที่ 24 น้ าดื่มสะอาดสาหรับคนงาน

ภาพที่ 25 ภาชนะรองรับมูลฝอยบริ เวณบ้านพักคนงาน

ภาพที่ 26 ป้ ายแสดงรายละเอียดโครงการ

80 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ภาพที่ 27 ป้ ายแสดงรายละเอียดมาตรการป้ องกัน แก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 28 ป้ ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 29 บันไดขึ้น-ลงอาคารก่อสร้าง

ภาพที่ 30 ถังดับเพลิงบริ เวณรอบพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 31 การตรวจสอบถังดับเพลิง

81 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 32 แผนฉุกเฉิ น

ภาพที่ 33 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

82 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 34 ป้ ายเตือนความปลอดภัย

ภาพที่ 35 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

83 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 36 บ้านพักคนงาน

84 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 37 ไฟฟ้ าส่องสว่างบริ เวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 38 กล่องแดงเจ้าหน้าที่ตารวจด้านหน้าโครงการ

ภาพที่ 39 พื้นที่สาหรับสูบบุหรี่

85 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิ วาส-สาทร ของบริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ การสรุ ปผล
การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ งแวดล้อมตามที เสนอในรายงานการวิเ คราะห์ ผลกระทบสิ งแวดล้อ มที
คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรทีดิน
และบริ การชุมชน เป็ นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ งแวดล้อม ประจําเดื อน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที 4.1-1
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิ วาส-สาทร (ระยะก่ อสร้ าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิ งแวดล้ อม
1. สภาพภูมิประเทศ

2. คุณภาพอากาศ

3. ระดับเสี ยง

ดัชนีทีตรวจวัด
- ตรวจสอบสภาพพืนที ก่อสร้างให้มีความเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อ ยและตรวจสอบสภาพรั วให้ มี ความมั นคง
แข็งแรง
- ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
- ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
- ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2)
- ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
- ปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)
- ระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr)
- ระดับเสี ยงสูงสุด (Lmax)
- ความสั นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง
- พืนทีก่อสร้างโครงการ

ผลการปฏิบัติตามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัติตาม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

- ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง
ความถีของการตรวจวัด

- พืนทีก่อสร้างโครงการ

- ทุกวัน (งานฐานราก)



-

- พืนทีก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดช่องลม

- เดือนละ 1 ครัง



*


- ทุกวัน (งานฐานราก)
- เดือนละ 1 ครัง

4. ความสันสะเทือน
- พืนทีก่อสร้างโครงการ
- ทุกวัน (งานฐานราก)
- เดือนละ 1 ครัง
หมายเหตุ : โครงการไม่ได้ดาํ เนิ น การตรวจวัด โรงเรี ยนวัดช่องลม เนื องจาก โรงเรี ยนไม่อนุ ญาตให้ติดตังเครื องมือตรวจวัด (ดังเอกสารแนบที 19) โดยได้เ ปลียนจุดติ ดตังเป็ นวัดช่องลม
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- พืนทีก่อสร้างโครงการ

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิ งแวดล้ อม
5. ระบบประปา

6. ระบบไฟฟ้ า

7. การระบายนํา

ดัชนีทีตรวจวัด
- ตรวจสอบระบบท่ อ ถัง เก็ บ นํ า และ
อุป กรณ์ ต่า ง ๆ ในระบบประปา หากเกิ ด
การชํา รุ ดเสี ย หายหรื อมี ก ารรั วไหลให้
ดําเนิ นการซ่ อมแซมโดยเร็ ว
- ตรวจสอบอุป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที ใช้ใ นพื นที
ก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ
- ระบบท่อ ถังเก็บนํา และ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ภายในพืนที
ก่อสร้างโครงการ

- อุปกรณ์และเครื องมือ/
เครื องใช้ไฟฟ้ าที ใช้ในงาน
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบระบบ ระบายนํ า ในพื นที - ระบบระบายนําภายในพืนที
ก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ใ นสภาพดี ไ ม่ มีก ารอุด ตัน ก่อสร้างโครงการ
และไม่มีนาํ รั วไหลไปยังพืนที ข้างเคียง
- ตรวจสอบระบบระบายนํ า ด้ า นหน้ า
โครงการ หากพบขยะหรื อเศษวัสดุกอ่ สร้าง
จากโครงก ารต้ อ งทํ า ความสะอ าดให้
สามารถระบายนําได้สะดวก
- ตรวจสอบดู แ ลคู ร ะบายนํ า ด้ า นหน้ า
โครงการ หากพบขยะหรื อเศษวัสดุกอ่ สร้าง
จากโครงก ารต้ อ งทํ า ความสะอ าดให้
สามารถระบายนําได้สะดวก
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ผลการปฏิบัติตามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัติตาม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ความถีของการตรวจวัด

- เดือนละ 1 ครัง



-

- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



-

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิ งแวดล้ อม
8. คุณภาพนํา

9. การจัดการมูลฝอย

10. การจราจร

ดัชนีทีตรวจวัด
- ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- บี โอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- นํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ตรวจสอบความสะอาดและความเป็ น
ระเบี ยบเรี ยบร้ อยของพื นที ก่อสร้ า ง พื นที
กองเก็บวัสดุและพืนที กองเก็บวัสดุเหลือใช้
จากการก่อสร้าง
- ตรวจสอบและดูแลความสะอาดบริ เวณจุด
พักขยะรวม ภายหลังเจ้าหน้าที ท้องถิ นเก็บ
ขยะไปแล้วต้องมีการล้างทํา ความสะอาด
ทุกครัง
- ตรวจสอบนําหนักบรรทุ ก ของรถขนส่ ง
วัสดุกอ่ สร้างให้อยู่ในพิ กดั ทีกําหนด
- ตรวจสอบการปอดคลุมส่วนที รถบรรทุก
ให้มิดชิดก่อนออกรถ
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จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

ผลการปฏิบัติตามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัติตาม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

- บ่อพักนําก่อนระบายนําทิ ง

- เดือนละ 1 ครัง

- พื นทีก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



-

- จุดพักขยะรวม

- วันละ 1 ครัง



-

- รถบรรทุกวัสดุกอ่ สร้าง

- วันละ 1 ครัง



-

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิ งแวดล้ อม

ดัชนีทีตรวจวัด

10. การจราจร (ต่อ)

- ตรวจสอบการจอดรถไม่ให้มีการจอดรถ
บนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ
- ตรวจสอบถนนด้า นหน้าโครงการและ
บริ เวณใกล้เ คี ย งไม่ ใ ห้ มี เ ศษดิ น หรื อเศษ
วัสดุกอ่ สร้างตกหล่นบนพืนทาง หากตรวจ
พบต้องเก็ บกวาดหรื อทํา ความสะอาดให้
เรี ยบร้อย
11. ด้ า น สั ง ค ม แล ะ - ตรวจสอบและดู แลพฤติ กรรมคนงาน
คว า มป ล อ ดภั ย จ า ก ไม่ใ ห้ ส ร้ า งปั ญหาหรื อ ก่อ ความเดื อดร้ อน
คนงานก่อสร้าง
รําคาญแก่ชมุ ชนใกล้เคียง เช่น ดื มสุ รา เล่น
การพนัน
- ตรวจสอบไม่ใ ห้ มี พ นั ก งานพัก ค้า งคื น
ภายในพื นที ก่อสร้ างโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
กรณี จํ า เป็ นต้ อ งมี ห นั ง สื ออนุ ญาตจาก
หั ว หน้ า งานและไม่ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ น
รําคาญแก่ชมุ ชนใกล้เคียง
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จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

- ถนนสาธารณะด้า นหน้ า - วันละ 1 ครัง
โครงการและใกล้เคียง

- ค น ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ข อ ง - วันละ 1 ครัง
โครงการ

ผลการปฏิบัติตามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัติตาม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-



-

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิ งแวดล้ อม

ดัชนีทีตรวจวัด

12. สุ ขภาพ อาชี วอนา - ตรวจสอบเครื องจัก รที ใช้ในงานก่อสร้าง
มัยและความปลอดภัย ให้ มีส ภาพพร้ อ มใช้งาน ดูและคนงานให้
ปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บและข้อ กําหนดด้า น
ความปลอดภัย เช่ น ไม่ท ํางานด้ว ยความ
เสี ยง ใช้เ ครื องมื อ /อุ ป กรณ์ อ ย่า งถู กต้อ ง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุ คคล
ทีเหมาะสม เป็ นต้น
- เก็บบันทึกข้อมูลสถิ ติการเกิดอุบัติเ หตุใน
พื นที ก่อ สร้ า งและบ้านพักคนงาน เพื อหา
แนวทางป้ องกันแก้ไข
- ติดตามตรวจสอบสภาพพืนทีก่อสร้างและ
บ้า นพั ก คนงานให้ ถู ก สุ ขลัก ษณะ เช่ น
บริ เวณห้ องนํ า ห้ องส้ว ม และจุ ดพัก ขยะ
เป็ นต้น
- ตรวจสอบนํา ดื ม นํ า ใช้สํ า หรั บ คนงาน
ก่ อ ส ร้ า ง ให้ มี ค วา มเ พี ย ง พ อ แล ะถู ก
สุขลักษณะ
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จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

- เ ค รื อ ง จั กร ที ใช้ ใ น กา ร - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ก่อสร้างปละคนงานก่อสร้าง

ผลการปฏิบัติตามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัติตาม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

- พื นทีก่อสร้างโครงการและ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
บ้านพักคนงานก่อสร้าง



-

- พื นทีก่อสร้างโครงการและ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
บ้านพักคนงานก่อสร้าง



-

- พื นทีก่อสร้างโครงการ



-

- สัปดาห์ละ 1 ครัง

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.2

จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ งแวดล้ อมทีวิเคราะห์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัวไป ระดับเสี ยงโดยทัวไป
ความสั นสะเทือน และคุณภาพนําทิ งซึ งแสดงตําแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงั ตารางที 4.2-1
ตารางที 4.2-1 ขอบเขตการดําเนิ นการงานตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศโดยทัวไป
- พืนทีก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดช่องลม

2. ระดับเสี ยงโดยทัวไป
- พืนทีก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดช่องลม

ดัชนีทีวิเคราะห์

วิธกี ารตรวจวิเคราะห์

- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เ กิน 10 ไมครอน
(PM-10)
- ปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

- Gravimetric Method
- Gravimetric Method

- ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

- Chemiluminescence

- ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)

- UV- Fluorescence

- ปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (HC)

- Flame Ionization Detector (FID)

- ระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr.)
- ระดับเสี ยงสูงสุด (Lmax)

- Integrated Sound Level Method

หมายเหตุ :  ดําเนิ นการตรวจวัดตามมาตรการทีกําหนด
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ก.ค.

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

























- Non-Dispersive Infrared

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดําเนิ นการงานตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
3. ความสันสะเทือน
- พืนทีก่อสร้างโครงการ
4. คุณภาพนําทิง
- บ่อพักนําก่อนปล่อยสู่ สาธารณะ

ดัชนีทีวิเคราะห์

วิธกี ารตรวจวิเคราะห์

ก.ค.

กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

- Peak Particle Velocity
- Frequency

- Vibration Meter













- pH
- BOD
- Total Suspended Solids (TSS)

- Electrometric Method (4500-H + B)
- 5-Day BOD Test (4500-O C,5210 B)
- Total Suspended Solids
Dried at 103 – 105 °C (2540 D)
- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Method (5520 B)













- Oil & Grease
หมายเหตุ :  ดําเนิ นการตรวจวัดตามมาตรการทีกําหนด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.3

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

วิธีการเก็ บและวิเคราะห์ ตวั อย่างคุ ณภาพฝุ่นละอองรวม โดยทําการเก็ บตัวอย่า ง
อากาศโดยใช้เครื องมือเก็บตัวอย่างชนิ ด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือ ก
ขนาดฝุ่น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูก บาศก์ ฟุตต่อ นาที (1,1401,698 ลิตรต่อนาที) เป็ น เวลา 24 ชัวโมง (±1 ชัวโมง) อย่างต่อเนื อง ซึ งอนุ ภ าคฝุ่ นละอองทีมี ขนาดอนุ ภาค
ตังแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึ งอยูบ่ นกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ทีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร ×
25.4 เซนติเมตร (8 นิ ว ×10 นิ ว) ซึงผ่านการชังนําหนักมาแล้ว จากนันนํามาหาปริ มาณฝุ่ นละอองโดยวิธีก าร
หาค่าความแตกต่างของนําหนักกระดาษกรองระหว่างก่ อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคํานวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็ นหน่วยนําหนักต่อปริ มาตรอากาศทีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซี ยส 760 มิลลิเมตรปรอท โดย
ใช้สูตรการคํานวณ ดังนี
C
เมือ :

C

=
W1
W2
Vst
=

(

)

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
=
นําหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
นําหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
ปริ มาตรของอากาศทีสภาวะมาตรฐาน
ความเข้มข้นของฝุ่ นทังหมดเทียบกับปริ มาตรอากาศ (Vstd)
ทีสภาวะมาตรฐาน

4.3.1.2 ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดย
ใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลื อกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตังแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size
Selective Inlet) ชักตัวอย่างโดยการสู บอากาศผ่านส่ วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง แล้วผ่านกระดาษกรอง
ด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อ นาที) เป็ นเวลา 24 ชัวโมง ทีความสู งของช่ องชัก
ตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพืน แล้ววิเ คราะห์ ปริ มาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post
Weight Difference แล้วจึงคํานวณปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉลีย 24 ชัวโมงทีสภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซี ยส 760 มิลลิเมตรปรอท)
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เมือ :
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มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
=
นําหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
นําหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
ปริ มาตรของอากาศทีสภาวะมาตรฐาน
ความเข้มข้นของฝุ่ นทังหมดเทียบกับปริ มาตรอากาศ (Vstd)
ทีสภาวะมาตรฐาน

วิธีการเก็บตัวอย่ างก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

เก็บตัวอย่างและวิเ คราะห์ด้วยเครื องวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection
คือ เครื องมื อ วัด ค่าก๊า ซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดู ดกลื นคลื นแสง Infrared และวัด
ปริ มาณการดูดกลืน แสงเปรี ยบเทียบกันระหว่า งในขณะทีมีก๊า ซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่า ง
อากาศ และในขณะทีไม่มีก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ งการดู ดกลื นทีตรวจวัดได้จะถู กเปลียนเป็ น
สัญญาณไฟฟ้ าทีสัมพันธ์ กบั ความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ งเครื องตรวจวัดต้องผ่านการ
ปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.1.4

วิธีการเก็บตัวอย่ างก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

เก็ บตัวอย่า งและวิเ คราะห์ ด ้วยเครื องวัด ตามหลัก การ Chemiluminescence คื อ
เครื องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวัดความเข้มของแสงทีความยาวคลืนมากกว่า
600 นาโนเมตร ซึ งเป็ นผลมาจากปฏิ กิริยาเคมีเรื องแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริ กออกไซด์ก บั
ก๊าซโอโซน แล้วเปลียนเป็ นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ทีสภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) กลับสู่ สภาวะปกติทนั ทีพร้ อมกับคายพลังงานแสงโปรตอนทีสามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงได้ และ
เปลียนความเข้มแสงนันเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าทีสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ซึ งเครื องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่ อนการใช้งาน
4.3.1.5

วิธีการเก็บตัวอย่ างก๊ าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)

เก็ บ ตัวอย่ า งและวิเ คราะห์ ด้ ว ยเครื องวัด ตามหลัก การ UV-Fluorescence คื อ
เครื องมือวัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้ าไวโอเล็ต (UV) ทีความยาวคลืน 214 นา
โนเมตรเข้าไปกระตุน้ โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เมือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ กลับสู่ สภาวะ
ปกติ จะคายพลังงานแสง UV ที ความยาวคลืน 300 นาโนเมตรออกมา แล้ววัดค่ าปริ มาณแสงที ได้เ ป็ น
สัญญาณไฟฟ้ าทีสัมพันธ์ กบั ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ซึ งเครื องตรวจวัดต้องผ่ านการ
ปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
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4.3.1.6

วิธีการเก็บตัวอย่ างก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)

เก็ บตัวอย่า งด้วยเครื องวัดโดยหลัก การ Flame Ionization Detector (FID) คื อ
เครื องมือวัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการทําให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตก
ราฟี เมือก๊าซตัวอย่างแต่ ละชนิ ดออกมาจากคอลัมน์แ ล้ว จะถู กทําให้อ ยู่ในรู ปไอออนด้วยเปลวไฟ และวัด
ปริ มาณไอออนทีเกิ ดขึนแล้วซึ งสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC) ซึ งเครื องตรวจวัด
ต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสี ยงในบรรยากาศโดยทัวไป
วิธีการตรวจวัดระดับเสี ยง โดยใช้มาตรระดับเสี ยงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห้อ
AWA รุ่ น 5636-4 ซึ งเป็ นมาตรระดับเสี ยงทีได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 มีค วามเทียงตรงสู ง เป็ น
เครื อง Type 2 เหมาะสําหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะตรวจวัดจะมี Wind Screen ติดที Microphone
เพือป้ องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด โดยตังมาตรระดับเสี ยงให้สูงจากพืน 1.2-1.5 เมตร โดยห่ างจากสิ งกี ด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าทีอ่ านได้จากมาตรระดับเสี ยงจะเป็ น ค่ า เฉลีย RMS โดยนําผลการ
ตรวจวัดทีเป็ นค่าเฉลียทุก 1 ชัวโมง (Leq 1 hr) มาคํานวณหาค่าเฉลีย 24 ชั วโมง (Leq 24 hr) ตามสมการ
ด้านล่าง
Leq 24 hr = 10 log

∑

10

⁄

. . . + 10

⁄

เดซิเบล (เอ)

4.3.3 การตรวจวัดระดับ ความสั นสะเทือน
การตรวจวัดคลืนความสั นสะเทือนเป็ น ค่าความเร็ ว (Particle Peak Velocity) มีหน่ วยเป็ น
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี (Frequency) มีหน่ วยเป็ นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาทีมีการสั นสะเทือน เครื องวัด
ความ-สั นสะเทือน โดยใช้เครื องมือยีห้อ Geosonic รุ่ น 3000LC หรื อ Instantel, CANADA รุ่ น Minimateplus
รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื องวัด และแสดงผลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปในคอมพิวเตอร์
4.3.4 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ คุณภาพนําทิง
วิธีการเก็ บและวิเคราะห์ ตวั อย่างคุ ณภาพนําทิ ง (Waste Water) โดยใช้วธิ ี การตักจ้วง เก็บ
ตรงจุดกึงกลางทีระดับความลึก 1 เมตร (ในกรณี ทีอยู่ในตําแหน่งจะจ้วงตักได้ง่าย (เอือมไม่ถึง) อาจใช้เชื อ ก
ผูกถังพลาสติกตักตัวอย่างนําหรื อใช้ไม้ยาวทีมีกระป๋ องตักนําผูกปลายไม้เพือใช้การตักนํา) เก็ บรัก ษาสภาพ
นํา ด้วยวิธี ก ารแช่ เ ย็น ด้ วยนํา แข็ ง เพื อลดการทํา งานของพวกจุ ลิ น ทรี ย์ และลดอัต ราเร็ ว ของการเกิ ด
กระบวนการเปลียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่ งห้องปฏิบตั ิ การวิเ คราะห์ตวั อย่างคุณภาพนําตามวิธีก าร
วิเคราะห์
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4.4

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้ อม
4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
4.4.1.1 ผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

ผลการตรวจวัด ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยดําเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืนทีก่อ สร้า ง
โครงการ และวัดช่ องลม พบว่า มีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) ทีกําหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม
(TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉลีย 24 ชัวโมง ไว้ไม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. ดังตารางที 4.4-1 รู ปที 4.4-1 ถึงรู ปที
4.4-2 และภาพที 4.4-1
ผลการตรวจวัดเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย 24
ชัวโมง ระหว่างเดือ นกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยดําเนิ นการตรวจวัด เดื อ นละ 1 ครัง จํานวน 2 สถานี
ได้แก่ พืนทีก่อสร้างโครงการ และวัดช่องลม พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ ง ชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) ทีกําหนดความเข้มข้น
ของฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัวไปเท่ากับ 0.120 มก./ลบ.ม. ดังตารางที
4.4.1 รู ปที 4.4-3 ถึงรู ปที 4.4-4 และภาพที 4.4-1
ผลการตรวจวัด ปริ ม าณปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือ น
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยดําเนิ นการตรวจวัด เดือ นละ 1 ครั ง จํานวน 2 สถานี ได้แ ก่ พื นที ก่อ สร้า ง
โครงการ และวัดช่องลม พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ
ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื องกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั วไป โดยกํ า หนดปริ มาณก๊ า ซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงไว้ไม่เกิน 30 ส่ วนในล้านส่ วนดังตารางที 4.4-1 รู ป ที 4.4-5 และ
ภาพที 4.4-1
ผลการตรวจวัด ปริ มาณออกไซด์ข องไนโตรเจน (NO2) ในรู ปของไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยดําเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง จํานวน 2
สถานี ได้แ ก่ พื นที ก่ อ สร้ างโครงการ และวัดช่ อ งลม พบว่า มี ค่ า อยู่ ในเกณฑ์ม าตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 33 (พ.ศ.2552) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊ าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปโดยกําหนดปริ มาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เท่า กับ 0.170 ส่ วนใน
ล้านส่ วน ตารางที 4.4-1 รู ปที 4.4-6 และภาพที 4.4-1
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ผลการตรวจวัด ปริ ม าณออกไซด์ข องซัล เฟอร์ (SO2) ระหว่า งเดื อ นกรกฎาคมธันวาคม 2559 โดยดําเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครัง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืนทีก่อสร้างโครงการ และวัด
ช่องลม พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที 21 (พ.ศ.2544) ออก
ตามความในพระบัญญัติส่งเสริ มรักษา คุณภาพสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535 เรื องกําหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา 1 ชัวโมง และประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อ ม
แห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ.2549) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป โดยกําหนด
ปริ มาณซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เท่ากับ 0.120 และ 0.300 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลําดับแสดงดังตารางที
4.4-1 รูปที 4.4-7 ถึงรู ปที 4.4-8 และภาพที 4.4-1
ผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (THC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2560 โดยดําเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครัง จํานวน 1 สถานี ได้แก่ พืนทีก่ อสร้ า งโครงการ พบว่า มีค่ าอยู่
ในช่วง 5.36-.706 ส่ วนในล้านส่ วน แสดงดังตารางที 4.4-1 รูปที 4.4-9 และภาพที 4.4-1

98 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-1 ผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
5-6 กรกฎาคม 2560
5-6 สิ งหาคม 2560
6-7 กันยายน 2560
4-5 ตุลาคม 2560
3-4 พฤศจิกายน 2560
11-12 ธันวาคม 2560
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.105
0.177
0.106
0.082
0.084
0.104
0.330

0.054
0.071
0.067
0.050
0.045
0.060
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

ตารางที 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วัดช่ องลม
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
5-6 กรกฎาคม 2560
5-6 สิ งหาคม 2560
6-7 กันยายน 2560
4-5 ตุลาคม 2560
3-4 พฤศจิกายน 2560
11-12 ธันวาคม 2560
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.086
0.127
0.071
0.076
0.058
0.087
0.330

0.045
0.086
0.033
0.048
0.034
0.051
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

99 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

5-6 กรกฎาคม 2560

1.02

0.0033

0.0043

0.0156

7.06

5-6 สิ งหาคม 2560

0.63

0.0018

0.0028

0.0147

6.27

6-7 กันยายน 2560

0.66

0.0027

0.0036

0.0153

5.36

4-5 ตุลาคม 2560

0.58

0.0026

0.0042

0.0137

6.19

3-4 พฤศจิกายน 2560
11-12 ธันวาคม 2560
มาตรฐาน

0.57
0.57
30(1)

0.0027
0.0029
0.120(2)

0.0047
0.0056
0.300(3)

0.0140
0.0148
0.170(4)

5.74
6.11
-

มาตรฐาน :

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 21 (พ.ศ.2544) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ได ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา 1 ชัวโมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 33 (พ.ศ.2552) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป
(2)

100 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-1 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-2 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณวัดช่องลม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
101 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-3 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-4 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
บริ เวณวัดช่องลม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
102 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-5 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-6 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
103 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-7 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-8 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
104 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-9 ผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (THC) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
4.4.1.2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อ มของโครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดานราธิ วาส-สาทร (ระยะก่ อ สร้ าง) ตังแต่เ ดื อนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560 พบว่า ผลการตรวจวัดคุ ณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัวไป มีแนวโน้มไม่คงที ทังนีการเปลียนแปลงขึนอยู่กบั ปั จจัยสภาพอากาศในแต่ละ
ฤดูกาล และสภาพการจราจรบริ เวณพืนทีโครงการ รวมทังกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เปรี ยบเทียบผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทัวไป แสดงดังตารางที 4.4-2 และรู ปที 4.4-10 ถึงรู ปที 4.4-18

105 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
18-19 มีนาคม 2559
19-20 มีนาคม 2559
20-21 มีนาคม 2559
21-22 มีนาคม 2559
22-23 มีนาคม 2559
23-24 มีนาคม 2559
24-25 มีนาคม 2559
25-26 มีนาคม 2559
26-27 มีนาคม 2559
27-28 มีนาคม 2559
28-29 มีนาคม 2559
29-30 มีนาคม 2559
30-31 มีนาคม 2559
31 มีนาคม - 01 เมษายน 2559
01-02 เมษายน 2559
02-03 เมษายน 2559
03-04 เมษายน 2559
04-05 เมษายน 2559
05-06 เมษายน 2559
06-07 เมษายน 2559
07-08 เมษายน 2559
08-09 เมษายน 2559
09-10 เมษายน 2559
10-11 เมษายน 2559
18-19 เมษายน 2559
19-20 เมษายน 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.069
0.075
0.071
0.097
0.124
0.162
0.204
0.133
0.147
0.083
0.130
0.086
0.108
0.121
0.097
0.065
0.056
0.078
0.074
0.078
0.072
0.053
0.077
0.110
0.099
0.087
0.330

0.026
0.036
0.027
0.032
0.047
0.072
0.083
0.049
0.056
0.040
0.035
0.041
0.052
0.053
0.040
0.028
0.029
0.036
0.034
0.035
0.035
0.037
0.033
0.043
0.042
0.031
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

106 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
20-21 เมษายน 2559
21-22 เมษายน 2559
22-23 เมษายน 2559
23-24 เมษายน 2559
24-25 เมษายน 2559
25-26 เมษายน 2559
26-27 เมษายน 2559
27-28 เมษายน 2559
28-29 เมษายน 2559
29-30 เมษายน 2559
30 เมษายน-01 พฤษภาคม 2559
01-02 พฤษภาคม 2559
02-03 พฤษภาคม 2559
03-04 พฤษภาคม 2559
04-05 พฤษภาคม 2559
05-06 พฤษภาคม 2559
06-07 พฤษภาคม 2559
07-08 พฤษภาคม 2559
08-09 พฤษภาคม 2559
09-10 พฤษภาคม 2559
10-11 พฤษภาคม 2559
11-12 พฤษภาคม 2559
12-13 พฤษภาคม 2559
13-14 พฤษภาคม 2559
14-15 พฤษภาคม 2559
15-16 พฤษภาคม 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.091
0.119
0.084
0.089
0.067
0.088
0.108
0.103
0.111
0.125
0.110
0.116
0.058
0.076
0.051
0.050
0.062
0.050
0.046
0.072
0.087
0.095
0.097
0.106
0.057
0.082
0.330

0.034
0.048
0.037
0.049
0.024
0.035
0.040
0.041
0.042
0.073
0.040
0.056
0.023
0.027
0.040
0.020
0.018
0.021
0.022
0.028
0.029
0.046
0.043
0.074
0.026
0.043
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

107 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
16-17 พฤษภาคม 2559
17-18 พฤษภาคม 2559
18-19 พฤษภาคม 2559
19-20 พฤษภาคม 2559
20-21 พฤษภาคม 2559
21-22 พฤษภาคม 2559
22-23 พฤษภาคม 2559
23-24 พฤษภาคม 2559
24-25 พฤษภาคม 2559
25-26 พฤษภาคม 2559
26-27 พฤษภาคม 2559
27-28 พฤษภาคม 2559
28-29 พฤษภาคม 2559
29-30 พฤษภาคม 2559
30-31 พฤษภาคม 2559
31 พฤษภาคม-01 มิถนุ ายน 2559
01-02 มิถุนายน 2559
02-03 มิถุนายน 2559
03-04 มิถุนายน 2559
04-05 มิถุนายน 2559
05-06 มิถุนายน 2559
06-07 มิถุนายน 2559
07-08 มิถุนายน 2559
08-09 มิถุนายน 2559
09-10 มิถุนายน 2559
10-11 มิถุนายน 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.118
0.086
0.043
0.053
0.028
0.043
0.037
0.064
0.048
0.057
0.056
0.073
0.052
0.064
0.076
0.069
0.073
0.066
0.074
0.065
0.062
0.048
0.090
0.049
0.053
0.057
0.330

0.051
0.045
0.022
0.025
0.013
0.020
0.013
0.029
0.026
0.036
0.032
0.039
0.026
0.035
0.043
0.047
0.038
0.034
0.046
0.042
0.034
0.027
0.043
0.034
0.036
0.040
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

108 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
11-12 มิถุนายน 2559
12-13 มิถุนายน 2559
13-14 มิถุนายน 2559
14-15 มิถุนายน 2559
15-16 มิถุนายน 2559
16-17 มิถุนายน 2559
17-18 มิถุนายน 2559
18-19 มิถุนายน 2559
19-20 มิถุนายน 2559
20-21 มิถุนายน 2559
21-22 มิถุนายน 2559
22-23 มิถุนายน 2559
23-24 มิถุนายน 2559
24-25 มิถุนายน 2559
25-26 มิถุนายน 2559
26-27 มิถุนายน 2559
27-28 มิถุนายน 2559
28-29 มิถุนายน 2559
29-30 มิถุนายน 2559
30 มิถนุ ายน-01 กรกฎาคม 2559
01-02 กรกฎาคม 2559
02-03 กรกฎาคม 2559
03-04 กรกฎาคม 2559
04-05 กรกฎาคม 2559
05-06 กรกฎาคม 2559
06-07 กรกฎาคม 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.046
0.045
0.047
0.044
0.053
0.071
0.055
0.058
0.073
0.082
0.077
0.065
0.062
0.067
0.063
0.055
0.058
0.065
0.081
0.073
0.049
0.106
0.079
0.095
0.070
0.058
0.330

0.025
0.022
0.026
0.024
0.035
0.054
0.025
0.027
0.036
0.041
0.039
0.038
0.037
0.030
0.035
0.030
0.034
0.034
0.048
0.035
0.026
0.055
0.050
0.069
0.049
0.042
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

109 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
07-08 กรกฎาคม 2559
08-09 กรกฎาคม 2559
09-10 กรกฎาคม 2559
10-11 กรกฎาคม 2559
11-12 กรกฎาคม 2559
12-13 กรกฎาคม 2559
13-14 กรกฎาคม 2559
08-09 สิ งหาคม 2559
06-07 กันยายน 2559
06-07 ตุลาคม 2559
24-25 พฤศจิกายน 2559
06-07 ธันวาคม 2559
10-11 มกราคม 2560
3-4 กุมภาพันธ์ 2560
6-7 มีนาคม 2560
4-5 เมษายน 2560
5-6 พฤษภาคม 2560
6-7 มิถนุ ายน 2560
5-6 กรกฎาคม 2560
5-6 สิ งหาคม 2560
6-7 กันยายน 2560
4-5 ตุลาคม 2560
3-4 พฤศจิกายน 2560
11-12 ธันวาคม 2560
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.051
0.048
0.041
0.039
0.045
0.051
0.053
0.157
0.066
0.071
0.077
0.120
0.075
0.150
0.132
0.113
0.194
0.159
0.105
0.177
0.106
0.082
0.084
0.104
0.330

0.036
0.025
0.023
0.020
0.024
0.028
0.030
0.079
0.043
0.033
0.059
0.051
0.032
0.073
0.070
0.087
0.099
0.069
0.054
0.071
0.067
0.050
0.045
0.060
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

110 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
วัดช่ องลม
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
14-15 พฤษภาคม 2559
13-14 มิถุนายน 2559
14-15 กรกฎาคม 2559
08-09 สิ งหาคม 2559
06-07 กันยายน 2559
06-07 ตุลาคม 2559
24-25 พฤศจิกายน 2559
06-07 ธันวาคม 2559
10-11 มกราคม 2560
3-4 กุมภาพันธ์ 2560
6-7 มีนาคม 2560
4-5 เมษายน 2560
4-5 พฤษภาคม 2560
6-7 มิถนุ ายน 2560
5-6 กรกฎาคม 2560
5-6 สิ งหาคม 2560
6-7 กันยายน 2560
4-5 ตุลาคม 2560
3-4 พฤศจิกายน 2560
11-12 ธันวาคม 2560
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.052
0.053
0.077
0.031
0.031
0.064
0.068
0.082
0.059
0.115
0.079
0.109
0.090
0.070
0.086
0.127
0.071
0.076
0.058
0.087
0.330

0.027
0.034
0.052
0.012
0.018
0.031
0.055
0.039
0.025
0.043
0.042
0.080
0.066
0.047
0.045
0.086
0.033
0.048
0.034
0.051
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

111 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

18-19 มีนาคม 2559
21-22 เมษายน 2559

3.65

0.0052

0.0073

0.0135

3.94

4.32

0.0061

0.0080

0.0147

3.77

14-15 พฤษภาคม 2559

2.96

0.0070

0.0097

0.0159

3.51

13-14 มิถนุ ายน 2559

1.53

0.0072

0.0095

0.0178

3.58

14-15 กรกฎาคม 2559

2.93

0.0070

0.0104

0.0164

3.43

08-09 สิ งหาคม 2559

1.24

0.0056

0.0090

0.0200

3.37

06-07 กันยายน 2559

1.91

0.0024

0.0049

0.0135

3.12

06-07 ตุลาคม 2559

0.98

0.0043

0.0060

0.0138

2.59

24-25 พฤศจิกายน 2559
06-07 ธันวาคม 2559
มาตรฐาน

0.79
0.38
30(1)

0.0030
0.0025
0.120(2)

0.0040
0.0038
0.300(3)

0.0146
0.0149
0.170(4)

2.22
2.84
-

มาตรฐาน :

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 21 (พ.ศ.2544) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ได ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา 1 ชัวโมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 33 (พ.ศ.2552) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป

112 จัดทําโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

10-11 มกราคม 2560

0.43

0.0038

0.0067

0.0153

3.03

3-4 กุมภาพันธ์ 2560

0.72

0.0041

0.0064

0.0175

3.25

6-7 มีนาคม 2560

0.80

0.0034

0.0056

0.0154

3.45

4-5 เมษายน 2560

0.79

0.00033

0.0060

0.0178

5.01

4-5 พฤษภาคม 2560
6-7 มิถนุ ายน 2560
5-6 กรกฎาคม 2560
5-6 สิ งหาคม 2560
6-7 กันยายน 2560
4-5 ตุลาคม 2560
3-4 พฤศจิกายน 2560
11-12 ธันวาคม 2560
มาตรฐาน

0.95
0.36
1.02
0.63
0.66
0.58
0.57
0.57
30(1)

0.0022
0.0035
0.0033
0.0018
0.0027
0.0026
0.0027
0.0029
0.120(2)

0.0038
0.0059
0.0043
0.0028
0.0036
0.0042
0.0047
0.0056
0.300(3)

0.0139
0.0153
0.0156
0.0147
0.0153
0.0137
0.0140
0.0148
0.170(4)

5.53
6.02
7.06
6.27
5.36
6.19
5.74
6.11
-

มาตรฐาน :

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 21 (พ.ศ.2544) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ได ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา 1 ชัวโมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 33 (พ.ศ.2552) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป
(2)

113 จัดทําโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-10 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-11 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณวัดช่องลม ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
114 จัดทํา โดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-12 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-13 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
บริ เวณวัดช่องลม ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
115 จัดทํา โดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รูปที 4.4-14 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุด
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-15 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
116 จัดทํา โดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-16 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2559

รู ปที 4.4-17 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
117 จัดทํา โดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-18 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (THC) เฉลีย 24 ชัวโมง
บริ เวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559-ธันวาคม 2560
4.4.2 ตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป
ผลการตรวจวัด ระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง ระดับเสี ยงสู งสุ ด ระหว่างเดื อน กรกฎาคมธัน วาคม 2560 โดยดําเนิ นการตรวจวัดทุก เดื อนตลอดช่ วงก่ อสร้ าง จํานวน 1 สถานี ได้แก่ พืนทีก่ อสร้ า ง
โครงการ พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที
15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐานระดับเสี ยงโดยทัวไป ทีกําหนดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง ไว้เ ท่ากับ
70.0 เดซิ เบลเอ และระดับเสี ยงสู งสุ ดเท่ากับ 115.0 เดซิ เบลเอ ดังตารางที 4.4-3 รู ปที 4.4-5 ถึงรู ปที 4.4-19
และภาพที 4.4-20

118 จัดทํา โดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
5-6 กรกฎาคม 2560
5-6 สิ งหาคม 2560
6-7 กันยายน 2560
4-5 ตุลาคม 2560
3-4 พฤศจิกายน 2560
11-12 ธันวาคม 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
64.6
61.6
65.5
62.6
61.8
64.3

Lmax
dB(A)
96.3
102.0
93.0
91.3
93.8
100.7

70.0

115.0

L90
dB(A)
50.8
51.5
50.5
48.9
52.8
44.8
-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับ เสี ยงโดยทัวไป

รูปที 4.4-19 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

119 จัดทํา โดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-20 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
4.4.2.2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อ มของภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิ วาสสาทร (ระยะก่ อสร้ าง) ตังแต่เดือนสิ งหาคม 2559-ธันวาคม 2560 พบว่าระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง และระดับ
เสี ยงสู งสุ ด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดตลอดการตรวจวัด แสดงรายละเอียดดังตารางที 4.4-4 รู ปที
4.4-21 ถึงรู ปที 4.4-22

120 จัดทํา โดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-ธันวาคม 2560
พืนทีก่อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
06 สิ งหาคม 2559
07 สิ งหาคม 2559
08 สิ งหาคม 2559
09 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
11 สิ งหาคม 2559
12 สิ งหาคม 2559
13 สิ งหาคม 2559
14 สิ งหาคม 2559
15 สิ งหาคม 2559
16 สิ งหาคม 2559
17 สิ งหาคม 2559
18 สิ งหาคม 2559
19 สิ งหาคม 2559
20 สิ งหาคม 2559
21 สิ งหาคม 2559
22 สิ งหาคม 2559
23 สิ งหาคม 2559
24 สิ งหาคม 2559
25 สิ งหาคม 2559
26 สิ งหาคม 2559
27 สิ งหาคม 2559
28 สิ งหาคม 2559
29 สิ งหาคม 2559
30 สิ งหาคม 2559
31 สิ งหาคม 2559
01 กันยายน 2559
02 กันยายน 2559
03 กันยายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
69.7
65.7
66.7
65.1
64.2
64.1
59.3
67.5
63.7
67.9
66.9
66.7
65.5
67.3
67.8
61.5
67.3
67.7
67.7
68.9
65.6
66.8
60.5
66.9
65.9
66.9
65.8
64.9
64.5

Lmax
dB(A)
99.6
95.9
101.0
99.4
98.5
96.7
82.2
97.4
99.6
97.9
95.6
97.4
98.6
102.0
104.9
93.4
103.4
104.1
104.5
103.7
99.2
114.8
93.1
95.5
100.2
98.9
100.7
103.9
96.0

70.0

115.0

L90
dB(A)
51.1
51.5
51.8
50.2
49.3
47.5
51.9
52.6
52.5
54.7
55.1
53.0
50.4
49.9
51.4
49.3
51.0
51.7
49.3
52.7
53.6
53.8
51.3
49.5
51.4
51.2
51.4
50.6
50.5
-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
121 จัดทําโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2558-ธันวาคม 2560
พืนทีก่อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
04 กันยายน 2559
05 กันยายน 2559
06 กันยายน 2559
07 กันยายน 2559
08 กันยายน 2559
09 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559
11 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
14 กันยายน 2559
15 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
17 กันยายน 2559
18 กันยายน 2559
19 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
21 กันยายน 2559
22 กันยายน 2559
23 กันยายน 2559
24 กันยายน 2559
25 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559
27 กันยายน 2559
28 กันยายน 2559
29 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559
06-07 ตุลาคม 2559
24-25 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
59.7
65.6
66.8
69.9
68.2
68.4
65.9
59.8
67.3
69.0
67.4
67.9
65.3
63.6
57.9
69.8
63.3
65.6
65.1
69.1
67.8
60.7
62.3
67.5
67.7
64.7
64.6
65.2
62.9

Lmax
dB(A)
90.9
104.2
98.4
105.8
99.1
103.1
103.4
87.4
109.6
101.9
101.3
99.7
101.1
101.1
86.6
106.3
94.9
107.4
97.8
100.0
98.9
95.1
99.2
99.3
107.0
98.1
97.0
99.4
89.8

70.0

115.0

L90
dB(A)
49.7
48.5
50.5
56.7
50.3
50.6
50.6
52.0
52.2
49.6
51.4
49.8
52.4
48.3
51.2
51.8
50.0
52.9
51.5
50.1
49.0
49.3
49.8
51.1
51.0
50.3
49.7
52.0
50.9
-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
122 จัดทําโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2558-ธันวาคม 2560
พืนทีก่อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
06-07 ธันวาคม 2559
10-11 มกราคม 2560
03-04 กุมภาพันธ์ 2560
06-07 มีนาคม 2560
04-0 เมษายน 2560
05-06 พฤษภาคม 2560
06-07 มิถนุ ายน 2560
05-06 กรกฎาคม 2560
05-06 สิงหาคม 2560
06-07 กันยายน 2560
04-05 ตุลาคม 2560
03-04 พฤศจิกายน 2560
11-12 ธันวาคม 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
69.2
68.1
67.1
67.4
64.3
62.1
64.4
64.6
61.6
65.5
62.6
61.8
64.3

Lmax
dB(A)
101.4
96.1
101.4
100.1
101.0
98.2
94.8
96.3
102.0
93.0
91.3
93.8
100.7

70.0

115.0

L90
dB(A)
52.7
54.3
50.9
55.5
50.1
50.5
50.5
50.8
51.5
50.5
48.9
52.8
44.8
-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป

123 จัดทําโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-21 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2558-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-22 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2558-ธันวาคม 2560
124 จัดทํา โดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.3 ผลการตรวจวัด ความสั นสะเทือน
ผลการตรวจวัดค่าความสั นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยดําเนิ นการ
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง จํานวน 1 สถานี ได้แ ก่ พื นที ก่ อสร้ างโครงการ พบว่า มี ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที
กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที 37 (พ.ศ.2553) เรื อง กําหนดมาตรฐานความ
สั นสะเทือนเพือป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที 2
มิถุนายน 2553) ดังตารางที 4.4- และภาพที 4.4-3
ตารางที 4.4-5 ผลการตรวจวัดค่าความสันสะเทือนสู งสุ ด 24 ชัวโมง พืนทีก่ อสร้ างโครงการ
Transverse
Vertical
Longitudinal
Standard
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด ช่ วงเวลา Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
10-11 มกราคม 2560 08:00-09:00 0.3810
2.00
0.4450
2.00
0.4450
2.00
5.0000
f≤10
3-4 กุมภาพันธ์ 2560 08:00-09:00 0.318
73.0
1.830
73.0
0.413
17.0
17.300 50<f≤100
6-7 มีนาคม 2560
14:00-15:00 0.317
22.5
1.240
16.8
0.333
14.3
6.700 10<f≤50
4-5 เมษายน 2560
13:00-14:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
5-6 พฤษภาคม 2560 10:00-11:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
6-7 มิถนุ ายน 2560 09:00-10:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
5-6 กรกฎาคม 2560 08:00-09:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
5-6 สิ งหาคม 2560 15:00-16:00 0.190
1.7
1.080
3.4
0.130
0.7
5.000
f≤10
6-7 กันยายน 2560 10:00-11:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
4-5 ตุลาคม 2560
13:00-14:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
3-4 พฤศจิกายน 2560 13:00-14:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
11-12 ธันวาคม 2560 10:00-11:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที 37 (พ.ศ.2553) เรื อง กําหนดมาตรฐานความสันสะเทื อนเพื อป้ องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที 2 มิถนุ ายน 2553)
หมายเหตุ : - = Not detectable

125 จัดทําโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํ าทิง
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําทิ ง บริ เวณบ่อพักนําก่ อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยดําเนิ นการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครัง โดยทําการตรวจวัดคุณภาพนําทิ งในดัชนีต่างๆ ดังนี คื อ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Settable Solids และFecal Coliform Bacteria
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิ งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที 4.4-6 และรู ปที 4.4-23 ถึงรู ปที 4.4-31 และภาพที 4.4-4

126 จัดทําโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทิ งบริ เวณบ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ทอ่ สาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ดัชนีตรวจวัด

หน่ วย

ผลตรวจวิเคราะห์

6 กรกฎาคม 2560
6 สิ งหาคม 2560 7 กันยายน 2560 5 ตุลาคม 2560 4 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560
pH
7.85
7.34
8.38
8.35
8.40
6.99
BOD
mg/l
<1.0
<1.0
1
3
2
<1.0
Total Suspended Solids (TSS)
mg/l
8.00
<5
<5
<5
<5
<5
<0.2
<0.2
Sulfide
mg/l
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
Total Dissolved Solids (TDS)
mg/l
<50
<50
<50
<50
<50
<50
Settable Solids
ml/l
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
Oil & Grease
mg/l
1.10
2.0
5.2
<0.5
0.9
0.9
TKN
mg/l
<0.28
0.28
0.28
1.12
0.28
<0.28
Fecal Coliform Bacteria
MPN/100 ml
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ : (1) สารที ละลายได้ท งหมด
ั
(TDS) ต้องมีค่าเพิ มขึนจากปริ มาณสารละลายในนําใช้ตามปกติไม่เ กิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

127 จัดทําโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

มาตรฐาน
5-9
≤20
≤30
≤1.0
≤500 (1)
≤0.5
≤20
≤35
-

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-23 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-24 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
128 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รูปที 4.4-25 ผลการตรวจวิเ คราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รูปที 4.4-26 ผลการตรวจวิเ คราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
129 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-27 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายนําได้ทงหมด
ั
(TDS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-28 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
130 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-29 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและนํามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-30 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทังหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
131 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-31 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

132 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.4.2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนําทิง
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมของโครงการศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิ วาส (ระยะก่ อสร้ าง) ตังแต่เดื อนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
พบว่าดัชนี ทีตรวจวิเ คราะห์คุณ ภาพนําทิ งมี แนวโน้ มไม่ค ง แต่อ ย่า งไรก็ ตามเมื อนําไปเที ยบตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ผลการ
เปรี ยบเทียบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําทิ ง แสดงดังตารางที 4.4-7 และรู ปที 4.4-32 ถึงรู ปที 4.4-40
ตารางที 4.4-7 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทิ งบริ เวณบ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
ผลตรวจวิเคราะห์
เดือนทีตรวจวัด

pH

BOD
(mg/l)

TSS
(mg/l)

Sulfide
(mg/l)

TDS(2)
(mg/l)

Settable Solids
(mg/l)

Oil & Grease
(mg/l)

TKN
(mg/l)

7 กันยายน 2559
7.48
<1.0
3
<0.2
<50
<0.1
2.5
0.28
07 ตุลาคม 2559
7.44
1.1
12
<0.2
<50
<0.1
1.5
0.52
<0.1
15
<0.28
23 พฤศจิกายน 2559
8.31
16.0
6.0
<0.2
<50
<0.1
2.2
<0.28
07 ธันวาคม 2559
8.20
4.96
<5.0
<0.2
80
11 มกราคม 2560
8.21
1.0
6
<0.2
64
<0.2
3.1
0.28
0.28
4 กุมภาพันธ์ 2560
8.31
1.0
10.0
<0.2
136
<0.1
1.1
7 มีนาคม 2560
6.56
<1
6
1.0
179
<0.1
0.9
<0.28
(1)
มาตรฐาน
5-9
≤20
≤20
≤30
≤1.0
≤500
≤0.5
≤35
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ : (1) สารที ละลายได้ท งหมด
ั
(TDS) ต้องมีค่าเพิ มขึนจากปริ มาณสารละลายในนําใช้ตามปกติไม่เ กิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

133 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 ml)
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-7 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทิ งบริ เวณบ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
ผลตรวจวิเคราะห์
เดือนทีตรวจวัด

5 เมษายน 2560
7 พฤษภาคม 2560
7 มิถนุ ายน 2560
6 กรกฎาคม 2560

pH

BOD
(mg/l)

TSS
(mg/l)

Sulfide
(mg/l)

TDS(2)
(mg/l)

Settable Solids
(mg/l)

Oil & Grease
(mg/l)

TKN
(mg/l)

7.42
8.54
7.77
7.85

2.0
2.4
2
<1.0

<5
<5
<5

<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<50
145
<50
<50

<0.1
<0.1
<0.1

1.5
6.9
<0.5
1.1

<0.28

8

<0.1

5.60
1.00
<0.28

6 สิ งหาคม 2560
7.34
<1.0
<5
<0.2
<50
<0.1
2.0
0.28
7 กันยายน 2560
8.38
1.0
<5
<0.2
<50
<0.1
5.2
0.28
5 ตุลาคม 2560
8.35
3.0
<5
<0.2
<50
<0.1
<0.5
1.12
4 พฤศจิกายน 2560
8.40
2
<5
<0.2
<50
<0.1
0.9
0.28
12 ธันวาคม 2560
6.99
<1.0
<5
<0.2
<50
<0.1
0.9
<0.28
มาตรฐาน
5-9
≤20
≤20
≤30
≤1.0
≤500(1)
≤0.5
≤35
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ : (1) สารที ละลายได้ท งหมด
ั
(TDS) ต้องมีค่าเพิ มขึนจากปริ มาณสารละลายในนําใช้ตามปกติไม่เ กิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

134 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 ml)
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
-

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-32 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-33 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
135 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-34 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-35 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
136 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-36 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายนําได้ทงหมด
ั
(TDS)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-37 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560
137 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที 4.4-38 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและนํามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560

รูปที 4.4-39 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทังหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560

138 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ศุ ภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รูปที 4.4-40 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal Coliform
Bacteria) ระหว่างเดือนกันยายน 2559-ธันวาคม 2560

139 จัดทํา โดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

พืนทีก่อสร้ างโครงการ
ภาพที 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

140 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

พืนทีก่อสร้ างโครงการ
ภาพที 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

141 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

วัดช่องลม
ภาพที 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

142 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

พืนทีก่อสร้ างโครงการ
ภาพที 4.4-2 การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป

143 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

พืนทีก่อสร้ างโครงการ
ภาพที 4.4-3การตรวจวัดความสั นสะเทือน

144 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

บ่อพักนําเสี ยก่อนปล่อยสู่ สาธารณะ
ภาพที 4.4-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพนําทิ ง

145 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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