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บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
เลขที่ 1034 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
ตาบลบางพูน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
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สารบัญ
หน้า
I
III
VI

สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
บทที่ 1

บทนา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ความเป็นมาของการจัดทารายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
ขอบเขตการศึกษา
วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2560
สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน

1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
1-3
1-3

บทที่ 2

รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1 ที่ตั้งโครงการ
2.2 อาณาเขตติดต่อ
2.3 การคมนาคมเข้าสู่โครงการ
2.4 ประเภทขนาดและการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
2.5 แนวอาคารระยะร่นและกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง
2.6 ระบบจราจรของโครงการ
2.7 ระบบน้าใช้
2.8 น้าเสียและสิ่งปฏิกูล
2.9 ระบบระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
2.10 การจัดการมูลฝอย
2.11 ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า
2.12 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย
2.13 ระบบป้องกันแผ่นดินไหว
2.14 พื้นที่สเี ขียวของโครงการ
2.15 ระยะก่อสร้างโครงการ

บทที่ 3

การปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3-1

บทที่ 4

การปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม

4-1
4-1
4-4
4-6

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

2-1
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2-3
2-5
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2-17
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บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 คุณภาพอากาศ
5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
5.3 ระดับความสัน่ สะเทือน
5.4 คุณภาพน้าทิง้

ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2

ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5

ภาคผนวกที่ 6

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

5-1
5-1
5-1
5-2
5-2

สาเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ใบรายงานผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัตกิ าร
ภาคผนวกที่ 2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวกที่ 2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ภาคผนวกที่ 2-3 ผลการตรวจวัดระดับแรงสัน่ สะเทือน
ภาคผนวกที่ 2-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
สาเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์เอกชน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
เอกสารประกอบการปฏิบัตติ ามมาตรการ
ภาคผนวกที่ 5-1 แผนปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว
ภาคผนวกที่ 5-2 เอกสารบันทึกการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่ 5-3 เอกสารการตรวจสอบเครื่องยนต์และเครื่องจักร
ภาคผนวกที่ 5-4 เอกสารกรณีเกิดเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่ 5-5 สาเนาเอกสารกรรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ
ภาคผนวกที่ 5-6 สาเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ภาคผนวกที่ 5-7 เอกสารตรวจสอบประวัตคิ นงาน
ภาคผนวกที่ 5-8 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาคผนวกที่ 5-9 เอกสารการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน
ภาคผนวกที่ 5-10 เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
ภาคผนวกที่ 5-11 เอกสารแรงงานต่างด้าว
ภาคผนวกที่ 5-12 ใบเสร็จการเก็บขนขยะมูลฝอย
ภาคผนวกที่ 5-13 เอกสารตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
ภาคผนวกที่ 5-14 ใบเสร็จการเก็บขนสิง่ ปฏิกูล
ภาคผนวกที่ 5-15 เอกสารกฎระเบียบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ภาคผนวกที่ 5-16 แผนงานก่อสร้าง Master Program (All Task)
ภาคผนวกที่ 5-17 เอกสารตรวจสอบถังสารองน้า
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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รูปที่
1.6-1
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22

สารบัญรูป
ชื่อรูป
สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปัจจุบนั
แผนที่แสดงทีต่ ั้งโครงการ
เส้นทางคมนาคมเข้า-ออกสู่โครงการ
แผนผังโครงการ
ผังแสดงระยะถอยร่นของแนวอาคารกับแนวเขตที่ดนิ ของโครงการ
แผนผังระบบน้าใช้
แผนผังแสดงตาแหน่งระบบบาบัดน้าเสียและการจัดการน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย
Flow Diagram ระบบบาบัดน้าเสีย
แผนผังโครงการแสดงตาแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ
รั้วทึบรอบบริเวณพืน้ ที่โครงการ
กองเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าพบผู้พกั อาศัยบริเวณใกล้เคียง
ติดตั้ง Sheet Pile เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างภายในพืน้ ที่โครงการ
ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 20 กม./ชม.
ป้ายควบคุมน้าหนักรถบรรทุก
ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกทีใ่ ช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง
พื้นที่ลา้ งทาความสะอาดล้อรถบรรทุก
คนงานทาความสะอาดล้อรถ
เจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้าบริเวณพืน้ ที่กอ่ สร้าง
ผ้าใบทึบปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปูแผ่นเหล็กภายในโครงการที่มรี ถวิ่งผ่าน
พนักงานสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันเสียงดัง
ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด
น้าดื่มสาหรับคนงานก่อสร้าง
ภาชนะสาหรับรองล้างอุปกรณ์
ห้องน้า-ห้องส้วม บริเวณโครงการ
ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปบริเวณโครงการ
จัดให้มีคนงานดูแลห้องส้วมให้สะอาด

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

หน้า
1-16
2-2
2-4
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3-76
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3-76
3-76
3-76
3-77
3-77
3-77
3-77
3-77
3-77
3-78
3-78
3-78
3-78
3-78
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3-79
3-79
3-79
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รูปที่
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29
3-30
3-31
3-32
3-33
3-34
3-35
3-36
3-37
3-38
3-39
3-40
3-41
3-42
3-43
3-44
3-45
3-46
3-47
3-48
3-49
3-50
3-51
3-52
3-53

สารบัญรูป (ต่อ)
ชื่อรูป
ป้ายกาชับให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับ
ถังรองรับมูลฝอยบริเวณโครงการ
ติดตัง้ กล่องรับความคิดเห็นบริเวณหน้าโครงการ
หม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชน
พื้นที่จดั เก็บสารไวไฟ
อุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่โครงการ
ป้ายแนะนาการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ข้อปฏิบัตใิ นการทางานของคนงานก่อสร้าง
กิจกรรม Safety Talk
ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ
พื้นที่สาหรับจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ
ติดตัง้ ป้ายห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการ
พนักงานที่ทาความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ
บ้านพักคนงาน
หัวหน้าแคมป์คนงาน
กฎระเบียบภายในพืน้ ที่บ้านพักคนงาน
ป้ายแสดงเขตปลอดยาเสพติด
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ถุงบรรจุซีเมนต์มีการปิดคลุม
ถังรองรับมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน
คนงานทาความสะอาดบริเวณห้องส้วม-บริเวณบ้านพัก
ห้องน้า-ห้องส้วม บริเวณบ้านพักคนงาน
ป้ายแนะนาการทางาน
ป้ายเตือนการทางาน
พนักงานรักษาความสะอาดภายในพื้นทีก่ ่อสร้าง
ไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ
พื้นที่สาหรับสูบบุหรี่
เครื่องหมายแสดงเขตก่อสร้าง
สัญญาณไฟเตือนเส้นทางสัญจร
กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้าโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

หน้า
3-79
3-79
3-80
3-80
3-80
3-80
3-80
3-80
3-81
3-81
3-81
3-81
3-81
3-81
3-82
3-82
3-82
3-82
3-82
3-82
3-83
3-83
3-83
3-83
3-83
3-83
3-84
3-84
3-84
3-84
3-84
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รูปที่
3-54
3-55
3-56
3-57
3-58
3-59
3-60
3-61
3-62
3-63
4.1-1
4.3-1
4.3-2
4.3-3
4.3-4
4.3-5
4.3-6
4.3-7
4.3-8
4.3-9
4.3-10
4.3-11
4.3-12
4.3-13
4.3-14
4.3-15
4.3-16

สารบัญรูป (ต่อ)
ชื่อรูป
ถังสารองน้าในพืน้ ที่โครงการ ขนาด 20 ลบ.ม.
รางระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ
ตะแกรงดักขยะมูลฝอย
ภาชนะรองรับเศษวัสดุก่อสร้าง
ผ้าใบกั้นตัวอาคาร
วัสดุดูดซับเสียงที่เป็นแผ่นผนังยิปซัม กรุช่องว่าง ด้วยแผ่นกรุผนังอะคูสติค
ติดตั้งแผง/Chain Link เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น
กองดินในพื้นที่ปิดล้อม
พื้นที่ตัด เจียร ในห้องปิด
ลิฟท์ ทาวเวอร์เครน สาหรับขนวัสดุก่อสร้าง
ตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม โครงการ อาคารชุด
โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม ระยะการก่อสร้าง
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองรวม (TSP)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hrs)
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คา่ ความเป็นกรด – ด่าง (pH)
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์อณ
ุ หภูมิ (Temperature)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย
(Total Suspended Solids)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทเี คเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
แสดงการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2
คอนโดมิเนียม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

หน้า
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

สารบัญตาราง
ตารางที่
ชื่อตาราง
1.5-1 แผนการก่อสร้างโครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
1.5.2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด
โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้างประจาปี พ.ศ.2560
2-1 แผนงานการก่อสร้างโครงการ
3.1-1 สรุปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะการก่อสร้างโครงการ
4.1-1 ขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3-5 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.3-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสัน่ สะเทือน
4.3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าทิ้ง
4.3-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็นมาของการจัดทารายงาน

โครงการอาคารชุด โนเบิล รีว อลฟ์ รัช ดา 2 คอนโดมิเ นีย ม ตั้ง อยู่ที่ซ อยรัช ดาภิเ ษก 6 ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้ว ยขวาง กรุง เทพมหานคร ดาเนิน การโดยบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) สานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยโครงการเป็นอาคารชุด พักอาศัยสูง
42 ชั้น มีจานวนห้องชุดพักอาศัย 755 ห้อง ซึ่งจัดให้มีที่จอดรถจานวน 276 คัน พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก อาทิเช่น สระ
ว่ายน้า และพื้นที่สีเขียว จัดสร้างบนพื้นที่ 3-1-66.2 ไร่ หรือ 5,464.80 ตารางเมตร ของโฉนดที่ดินจานวน 2 ฉบับ ได้แก่
โฉนดที่ดินเลขที่ 3311 เลขที่ดิน 442 และโฉนดที่ดินเลขที่ 4991 เลขที่ดิน 455
การดาเนินการก่อสร้างโครงการดัง กล่าว เข้าข่ายอาคารชุดพักอาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจานวนห้อง
ชุดตั้งแต่ 80 ห้อง จึงจัดเป็นการพัฒนาโครงการที่เข้าข่ายต้องศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อ ประกอบการขออนุญ าตก่อสร้างโครงการตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม เรื่ อง กาหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126
ตอนพิเศษ 125ง ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งกาหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณา
ต่อไป ซึ่งโครงการได้ดาเนินการจัดทารายงานฯ ส่งให้สผ. พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.5/199
ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 (สาเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 1)
ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้อมที่กาหนดไว้ใ น
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็น
ประจาปีละ 2 ครั้ง ทั้งในระยะการก่อสร้างและระยะดาเนินการโครงการ ซึ่งในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการดังนั้น
บริ ษัท โนเบิ ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) จึ ง ได้ มอบหมายให้ บริษั ท เซฟตี้ แพลน จ ากั ด ซึ่ง เป็น ห้อ งปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-158 เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
จัดทารายงานเพื่อนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ย วข้องพิ จารณาให้ความเห็น ต่อไป โดยรายงานฉบับนี้เป็ นการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะการก่อสร้างโครงการ (รายงานผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

1-1

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะการก่อสร้าง) โครงการอาคาร
ชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
2) เพื่อ สรุ ปผลการปฏิบัติต ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม (ระยะการก่อสร้าง)โครงการ
อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
3) เพื่อ นาผลการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มมาเปรี ยบเทีย บกั บค่ามาตรฐานที่ หน่ วยงานราชการ
กาหนด และนาไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในโครงการและต่อพื้นที่โดยรอบ
4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นาเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
จากั ด (มหาชน) ที่ เ สนอไว้ใ นรายงานการวิเ คราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม และเอกสารข้อ กาหนดด้านสิ่ง แวดล้ อ มของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ย วข้อง และทาการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดาเนิน
กิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4

วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน

การจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ สิ่ ง แวดล้ อ มโครงการ อาคารชุ ด โนเบิ ล รี ว อลฟ์ รั ช ดา 2
คอนโดมิเนียม ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้จัดทาตามแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 นาเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกาหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อมของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดาเนินการ
ดังนี้
1) จัดทาตารางเปรี ยบเทีย บมาตรการป้อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่กาหนดไว้ ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบัน ที่เปลี่ย นแปลงไปจากมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

1.4.2 นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยทาการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลของการนาเสนอดังนี้
1) แสดงจุ ดเก็บตัว อย่ างคุณภาพสิ่ งแวดล้อ ม ได้ แก่ จุ ดตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศ ระดั บเสีย ง ระดั บความ
สั่นสะเทือน และคุณภาพน้าโดยใช้แผนที่ประกอบ
2) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กาหนดในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการไทย
3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานราชการไทย
4) แสดงภาพถ่ายขณะทาการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5

แผนการดาเนินการประจาปี พ.ศ.2560

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ของบริษัท
โนเบิ ล ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากั ด (มหาชน) ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากส านั กนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัท ฯ จึ งได้ จัดท าแผนงานการก่อ สร้างโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ (ในฉบับนี้จะรายงานผลการติดตาม
ช่วงระยะก่อสร้าง) แสดงดังตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2
1.6

สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน

สถานภาพของโครงการในปั จ จุ บัน เมื่ อ เดื อนกรกฎาคม – ธั น วาคม 2560 พบว่ า อยู่ ใ นช่ ว งระยะการก่ อ สร้ าง
โครงสร้างอาคาร แสดงสถานภาพการก่อสร้างโครงการในปัจจุบันได้ดังรูปที่ 1.6-1

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-1
แผนการก่อสร้างโครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ขั้นตอนการก่อสร้าง
1. การเตรียมการก่อสร้าง

ระยะเวลา
(เดือน)

เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

2. งานก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม
 งานเสาเข็ม

2.5

 งานฐานรากใต้ดินและถังเก็บน้้า

4

3. งานโครงสร้างอาคาร

13

4. งานสถาปัตยกรรม

17

5. งานติดตั้งระบบ
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

19

 งานระบบสุขาภิบาล

19

 งานระบบลิฟต์

5

 งานระบบปรับอากาศ

16

6. งานภายนอกอาคาร

6

7. งานภูมิสถาปัตย์

3

8. งานจัดเก็บความเรียบร้อย

3

หมายเหตุ :

ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม

ที่มา : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน), 2558

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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36

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้างประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด

พารามิเตอร์

1. การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ
- รั้ว Metal Sheet ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร - สภาพความชารุดของรั้วและการ ฉีกขาด
ของผ้าใบ
และติ ด ผ้ า ใบด้ า นบนสู ง 3 เมตร บริ เ วณ
โดยรอบพื้นที่โครงการ
- ติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ าจเกิ ด จากการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
ก่ อ สร้ า ง หากพบว่ า มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นต้ อ งจั ด
เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ตรวจสอบและ แก้ ไ ขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นโดยทันที
2.2 ดินและการชะล้างพังทลาย
- ตรวจสอบระบบป้ อ งกั น การ พั งทลาย
- พื้นที่โครงการ และทางเข้า- ออกโครงการ
ของดิ น จากการก่ อ สร้ า งของโครงการ
และไม่ ให้ มีก ารอุด ตัน ของดิ นต่ อระบบ
ระบายน้ า รวมถึ งการหกหล่ น บริ เ วณ
ถนนทางเข้า-ออกโครงการ
2.3 สภาพทาง ธรณีวิทยาและสภาพทางธรณีสัณฐาน - บั น ทึ ก การซ้ อ มอพยพในกรณี เ กิ ด เหตุ
- ตรวจสอบการซ้ อ มอพยพในกรณี เ กิ ด เหตุ
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
หมายเหตุ :

ม.ค.







ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.



ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.













































































 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด

พารามิเตอร์

2.4 คุณภาพอากาศ
- แนวเขตพื้ น ที่ โ ครงการด้ า นทิ ศ ใต้ ใกล้ กั บ - ค่ า เฉลี่ ย ของฝุ่ น ละอองที่ มี ข นาดเล็ ก
บ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
มากกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ในเวลา
- บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น 24 ชั่วโมง
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- ค่ า เฉลี่ ย ของฝุ่ น ละอองรวมหรื อ ฝุ่ น
ละออง ขนาดไม่ เ กิ น 100 ไมครอน
ในเวลา 24 ชั่วโมง
- ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอก- ไซด์
(CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง
- ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ใน
เวลา 1 ชั่วโมง
- ค่ า เฉลี่ ย ของออกไซด์ ข อไนโตรเจน
(NOx) ในเวลา 1 ชั่วโมง
- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx)
ในเวลา 24 ชั่วโมง
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
หมายเหตุ :

ม.ค.



ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.







แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.















ธ.ค.



 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด

พารามิเตอร์

2.5 เสียง
- แนวเขตพื้ น ที่ โ ครงการด้ า นทิ ศ ใต้ ใ กล้ กั บ - ค่าระดับเสียงสูงสุด
บ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
- ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น - ตรวจสอบไม่ ใ ห้ มี กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เสียงดังในช่วงเวลา 18.00-07.00 น.
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ

- อุปกรณ์ป้องกันเสียง

- อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
(PPE) เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือที่
ครอบหู (Ear Muffs)

2.6 ความสั่นสะเทือน
- แนวเขตพื้ น ที่ โ ครงการด้ า นทิ ศ ใต้ ใ กล้ กั บ - ค่าความสั่นสะเทือน
บ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
- ความเสี ย หาย/ผลกระทบหรื อ เรื่ อ ง
- บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ :

ม.ค.






ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.













แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.









ธ.ค.


























 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
2.7 ทรัพยากรน้า
- เส้นท่อน้าประปา ก๊อกน้าและถังสารองน้า
- ถังสารองน้า

พารามิเตอร์
- สภาพการชารุด และการรั่วซึมของเส้ น
ท่อน้าประปา ก๊อกน้า และถังสารองน้า
- ความสะอาดของน้าใช้

2.8 การใช้น้า
- บ่ อ พั ก น้ าทิ้ ง ที่ อ อกจาก ถั ง บ า บั ดน้ าเสี ย
- pH BOD SS TKN Oil&Grease และ
สาเร็จรูป
Sulfide
- ประสิทธิภาพการทางานของระบบบาบัด
น้าเสียอย่างสม่าเสมอ
- ห้องน้า-ห้องส้วม
- การรั่วซึมและความสะอาด
2.9 ระบบระบายน้า และป้องกันน้าท่วม
- การอุดตันของมูลฝอย เศษดินหิน ทราย
- รางระบายน้าชั่วคราว และบ่อพักตะกอน
ในรางระบายน้ าและบ่ อ ดั ก มู ล ฝอยที่
เตรียมไว้
2.10 การจัดการมูลฝอย
- ความเพียงพอ ความสะอาด และสภาพ
- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
ของถังรองรับมูลฝอย
2.11 การใช้ไฟฟ้า
- สภาพการช ารุ ด ของสายไฟ และอุ ป กรณ์
- อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ
ไฟฟ้า
หมายเหตุ :

ม.ค.













แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.











































ธ.ค.



































































 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
2.12 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
- ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นที่โครงการ
2.13 การจราจร
- พื้นที่โครงการ

2.14 การสื่ อสารและโทรคมนาคม
- ผูพ้ ักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
หมายเหตุ :

พารามิเตอร์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
- บั น ทึ ก การซ้ อ มอพยพในกรณี เ กิ ด เหตุ
ฉุกเฉิน
- ช่ วงเวลาที่ ข นส่ งวั สดุ ก่ อสร้ าง และการ
จอดรถของโครงการ
- ความพร้อมของป้ายการจราจร และลูกศร
แสดงการเข้าออกโครงการ
- การคลุมกระบะรถบรรทุก
- การล้างล้อรถ
- การจอดรถรับส่งวัสดุก่อสร้าง
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ



















แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.



















ก.ย.





ต.ค.





พ.ย.

ธ.ค.














 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
2.15 การสาธารณสุ ข
(1) การสาธารณสุข
(2) สุขภาพ
โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่ อสร้าง
โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

พารามิเตอร์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

- สุขภาพของคนงานก่อสร้าง

- การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และ
แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ด้ า น
คุณภาพอากาศ
- การฉีกขาดของผ้าใบ
- การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง























- สมรรถภาพการได้ยินเสียงของคนงาน
โรคทางเดินอาหาร
- พืน้ ที่ก่อสร้าง
โรคผิวหนัง
- บ้านพักคนงาน

- ความเพียงพอของน้าดื่มที่จัดเตรียม

- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- สุขภาพคนงานก่อสร้างด้านโรคผิวหนัง

หมายเหตุ :

- ความสะอาดของบ้านพักคนงาน


















ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.


































































 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนาโรค
- ระบบสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้อม

- ห้องน้า ห้องส้ว ม
โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนาโรค
- ระบบสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้อม

อุบัติเหตุจากการจราจร
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
หมายเหตุ :

พารามิเตอร์
- สภาพการใช้ งานของระบบสุ ข าภิ บาล
สิ่งแวดล้อม และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และ
แมว
- ความสะอาดของห้องน้า ห้องส้วม
- สภาพการใช้ง านของระบบสุข าภิบาล
สิ่งแวดล้อม และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และ
แมว
- สมรรถภาพการได้ยินเสียงของคนงาน

- สั ญ ญาณจราจร เช่ น ลู ก ศรแสดงทิ ศ
ทางการเดินรถ ป้า ยแสดงทางเข้า -ออก
การปฏิ บัติ งานของ รปภ. การจ ากั ด
ความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่ง
ดินและวัสดุ
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ

ม.ค.









ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.



















แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.









ธ.ค.
















































 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน
โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนาโรค
- ระบบสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้อม

อุบัติเหตุจากการจราจร
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

หมายเหตุ :

พารามิเตอร์
- สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากการ
ก่อสร้าง
- การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้าน
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ด้ า น
อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
- สภาพการใช้ง านของระบบสุข าภิบาล
สิ่งแวดล้อม และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และ
แมว
- สมรรถภาพการได้ยินเสียงของคนงาน

- สั ญ ญาณจราจร เช่ น ลู ก ศรแสดงทิ ศ
ทางการเดินรถ ป้า ยแสดงทางเข้า -ออก
การปฏิ บัติ งานของ รปภ. การจ ากั ด
ความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่ง
ดินและวัสดุ

ม.ค.









ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.



















แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.









ธ.ค.
















































 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ผูพ้ ักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนาโรค
- ระบบสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้อม

หมายเหตุ :

พารามิเตอร์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.












- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
- สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากการ
ก่อสร้าง
- การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้าน
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ด้ า น
อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
- สภาพการใช้ง านของระบบสุข าภิบาล
สิ่งแวดล้อม และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และ
แมว
- สมรรถภาพการได้ยินเสียงของคนงาน















































 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
อุบัติเหตุจากการจราจร
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
อุบัติเหตุจากอัคคีภัย
- พืน้ ที่ก่อสร้าง
- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน
2.16 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล
- ภายในสานักงานสนาม

หมายเหตุ :

พารามิเตอร์
- สั ญ ญาณจราจร เช่ น ลู ก ศรแสดงทิ ศ
ทางการเดินรถ ป้า ยแสดงทางเข้า -ออก
การปฏิ บัติ งานของ รปภ. การจ ากั ด
ความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่ง
ดินและวัสดุ
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
- สถิติบันทึกการเกิดอัคคีภัย
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
- อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
(PPE)
- จ านวนรายการของชุ ด ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

ม.ค.









ก.พ.







มี.ค.







เม.ย.







แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

























ก.ย.







ต.ค.







พ.ย.

ธ.ค.
















 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
หมายเหตุ :

พารามิเตอร์
- บัน ทึ ก การอบรมชี้ แจงคนงานเกี่ ย วกั บ
มาตรการการรักษาความปลอดภัย
- ข้อมู ลสถิติค วามปลอดภัยและอุบัติ เหตุ
ในการก่อสร้าง
- ความเรี ย บร้ อ ยบริ เ วณทางเข้ า -ออก
โครงการ
- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ม.ค.



ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.







แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

















ธ.ค.





 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

รูปที่ 1.6-1 ภาพการก่อสร้างโครงการในปัจจุบัน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1

ที่ตั้งโครงการ

โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเ นีย ม ตั้ง อยู่ที่ซ อยรัช ดาภิเ ษก 6 ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แสดงดังรูปที่ 2-1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ ลักษณะของโครงการเป็นอาคารชุด
พักอาศัยสูง 42 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด +140.95 เมตร และ
ถึงระดับสูงสุดของ อาคาร +147.20 เมตร พื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น 37,436.67 ตารางเมตร จัดสร้างบนพื้นที่ 3 -1-66.2 ไร่
หรือ 5,464.80 ตารางเมตร ของโฉนดที่ดินจานวน 2 ฉบับ ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 3311 เลขที่ดิน 442 และโฉนดที่ดินเลขที่
4991 เลขที่ดิน 455
สาหรับทางเข้า-ออกโครงการ (ซอยรัชดาภิเษก 6) ที่เชื่อมต่อกับถนนรัชดาภิเษกเป็นที่ดินของบุคคล อื่นซึ่งเป็นพื้นที่
ภาระจายอมจานวน 2 แปลง ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 4825 เลขที่ดิน 426 และโฉนดที่ดินเลขที่ 1890 เลขที่ดิน 424
ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ของการรถไฟฟ้ามหานคร โดยแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับโฉนด ที่ดินของโครงการมีดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ที่ดินของบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) โฉนดที่ดินเลขที่ 3310 เลขที่
ดิน 50 และที่ดินภาระจายอมโฉนดที่ดินเลขที่ 4825 เลขที่ดิน 426
ทิศใต้
ติดต่อกับ ที่ดินส่วนบุคคล
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ที่ดินของบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) โฉนด ที่ดินเลขที่ 3310 เลขที่
ดิน 50 และที่ดิน บุคคลอื่ น โฉนดที่ดินเลขที่ 1964 และกลุ่มอาคารสานักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ที่ดิน รฟม. โฉนดที่ดินเลขที่ 1887
2.2

อาณาเขตติดต่อ
อาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา พื้ นที่ภาระจายอม (โฉนด
ที่ดินเลขที่ 4825) ถัดไปเป็นอาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย (การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA))
ทิศใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ ถัดไปเป็นตึกสานักงานทรูทาวเวอร์
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รั ชดา ที่ดินบุคคลอื่น ซึ่งเป็นพื้นที่
ว่างรอการใช้ประโยชน์ และอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ลานจอดรถของสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถัดไปเป็นพื้น
ที่ดินของบุคคลอื่น และถนนรัชดาภิเษก ซึ่งมีความกว้างถนนประมาณ 40 เมตร
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

พื้นที่โครงการ

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟากในท้องที่ แขวงสามเสนนอก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง และแขวงลาดยาว เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528

รูปที่ 2-1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

2.3

การคมนาคมเข้าสู่โครงการ

สาหรับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ซึ่งโครงการจัดให้ มีทางเข้าออก
กว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับซอยรัชดาภิเษก 6 ซึ่งมีความกว้างประมาณ 13 เมตร ออกสู่ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งมีความกว้างถนน
ประมาณ 40 เมตร แสดงในรูปที่ 2-2
นอกจากนี้ การเดินทางเข้า -ออกพื้นที่โครงการ ยังสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ซึ่ ง
สถานีที่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 80 เมตร อยู่ใน
ระยะที่สามารถเดินเท้าได้ (ระยะที่สามารถเดินเท้าได้ประมาณ 500 เมตร) จึงทาให้การเดินทางเข้าสู่โครงการมีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

พื้นที่โครงการ

ที่มา : ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2.4

ประเภท ขนาด และการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ

2.4.1 ประเภท และขนาดของโครงการ
โครงการ อาคารชุด โนเบิ ล รี วอลฟ์ รั ชดา 2 คอนโดมิ เนี ยม เป็ นโครงการอาคารชุ ดพั กอาศั ย สูง 42 ชั้ น
จานวน 1 อาคาร มีจานวนห้องชุดพักอาศัยรวม 755 ห้อง พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก อาทิเช่น สระว่ายน้าพื้นที่จอดรถ
จานวน 276 คัน และพื้นที่สีเขียว ก่อสร้างบนพื้นที่ 3-1-66.2 ไร่ หรือ 5,464.80 ตารางเมตร ของโฉนดที่ดินเลขที่ 3311
เลขที่ดิน 442 และโฉนดที่ดินเลขที่ 4991 เลขที่ดิน 455 ดังรูปที่ 2-3 แผนผังโครงการ
2.4.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
1) การใช้พื้นที่ภายในอาคาร
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม เป็นอาคารสูง 42 ชั้น มีการใช้พื้นที่เป็นห้องชุด
พักอาศั ยจ านวน 755 ห้ อ ง และพื้ น ที่ จอดรถจ านวน 276 คัน มี พื้น ที่ ใ ช้ส อยรวมทั้ง สิ้ น 37,436.67 ตารางเมตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 ชั้นที่ 1 มีการใช้พื้นที่เป็นพื้นที่จอดรถภายในอาคาร และภายนอกอาคาร และที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ
ด้วยระบบเครื่องจักรกล (แบบรางสไลด์) โถงรับแขก สานักงานนิติบุคคล ห้องจดหมาย ห้องน้า ห้อง
ซักรีด ห้องเครื่อง ห้องเครื่องปั๊ม ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องอัดอากาศ ห้องเก็บของ และห้องพักมูลฝอย
รวมคิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 965.01 ตารางเมตร
 ชั้นที่ P2A-P4B มีการใช้พื้นที่เป็นพื้นที่จอดรถ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 4,023.31 ตารางเมตร
 ชั้นที่ P5A-P5B มีการใช้พื้นที่เป็นพื้นที่จอดรถ ห้องปั๊มน้า ห้องเครื่องปั๊ม ดับเพลิง และถังสารองน้า
ดับเพลิงขนาด 86.60 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 1,482.72 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 6 มีการใช้พื้นที่เป็นห้องชุดพักอาศัยขนาด 22-28 ตารางเมตร จานวน 9 ห้อง และห้องชุด พัก
อาศัยขนาด 50-60 ตารางเมตร จานวน 2 ห้อง รวมจานวนห้องชุดพักอาศัย 11 ห้อง ห้องออกกาลังกาย
สระว่ายน้า ห้องน้า ห้องระบบไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น และพื้นที่สีเขียว 364 ตารางเมตร คิดเป็น
พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,430.61 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 7-20 มีการใช้พื้นที่เป็นห้องชุดพักอาศัยขนาด 22-28 ตารางเมตร จานวน 252 ห้อง และห้องชุด
พักอาศัยขนาด 38-54 ตารางเมตร จานวน 42 ห้อง รวมจานวนห้อง ชุดพักอาศัย 294 ห้อง ห้องระบบ
ไฟฟ้า และห้องพักมูลฝอยประจาชั้น คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 11,433.94 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 21-35 มีการใช้พื้นที่เป็นห้องชุดพักอาศัยขนาด 22-28 ตารางเมตร จานวน 270 ห้อง และห้องชุด
พักอาศัยขนาด 38-54 ตารางเมตร จานวน 45 ห้อง รวมจานวนห้อง ชุดพักอาศัย 315 ห้อง ห้องระบบ
ไฟฟ้า และห้องพักมูลฝอยประจาชั้น คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 12,250.65 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 36-41 มีการใช้พื้นที่เป็นห้องชุดพักอาศัยขนาด 22-28 ตารางเมตร จานวน 108 ห้อง และระบบ
ไฟฟ้า และห้องพักมูลฝอยประจาชั้น คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 4,900.26 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 42 มีการใช้พื้นที่เป็นห้องชุดพักอาศัยขนาด 25-28 ตารางเมตร จานวน 8 ห้อง และห้องชุดพัก
อาศัยขนาด 38-40 ตารางเมตร จานวน 1 ห้อง รวมจานวนห้องชุดพักอาศัย 9 ห้อง ห้องระบบไฟฟ้า
ห้ อ งพั กมู ล ฝอยประจ าชั้ น และพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว 410.31 ตารางเมตร คิ ดเป็ น พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยรวมทั้ ง สิ้ น
822.60 ตารางเมตร
 ชั้นห้องเครื่องลิฟต์ มีการใช้พื้นที่เป็นห้องเครื่องลิฟต์ ห้องเครื่องปั๊มน้า พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ขนาด
100 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียว 164.46 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 127.57 ตาราง
เมตร
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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 ชั้นถังเก็บน้า มีการใช้พื้นที่เป็นถังเก็บน้าใช้ จานวน 1 ถัง ขนาดความจุ 130 ลูกบาศก์เมตร
 ชัน้ หลังคา มีการใช้พื้นที่เป็นหลังคา คสล.
เมื่อพิจารณาอาคารโครงการ มีการใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 เป็นสานักงานนิติบุคคล มีความสูงจากพื้น ถึงพื้นเท่ากับ
3.90 เมตร ส่วนพื้นที่บริเวณชั้น 6-42 มีการใช้พื้นที่เป็นที่พักอาศัย มีความสูงจากพื้นถึงพื้น เท่ากับ 3.15 เมตร พบว่ามี
ความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รูปที่ 2-3 แผนผังโครงการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2.4.3 สัดส่วนการใช้ที่ดิน พื้นที่ว่าง และพื้นที่ใช้สอย
โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม มีพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น 37,436.67 ตารางเมตร
นอกจากตัวอาคารแล้วบนพื้นที่โครงการยัง ประกอบไปด้วย สระว่ายน้า ถนน ทางเดิน และพื้นที่สีเขียว เมื่อพิจารณาการใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ที่ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพักอาศัย
ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหลัก และไม่เข้าข่ายการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกิจการที่ต้อ งห้ามในการใช้ที่ดินประเภท
นี้ สาหรับการใช้พื้นที่โครงการมีอัตราส่วนพื้นที่ อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 6.85:1 (ไม่เกิน 7:1) มี อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร (OSR) ร้อย ละ 10.53 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5) และมีอัตราส่วนของที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้น
ที่ดิน ร้อยละ 72.15 (ไม่น้อยกว่า 30)
ในส่วนของพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ โครงการมีพื้นที่อาคารรวม 37,436.67 ตารางเมตร ต้อง มีพื้นที่
ว่างไม่น้อยกว่า 1,684.65 ตารางเมตร ดังนั้น จึงต้องมีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 842.32 ตารางเมตร
สาหรับโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นชั้นล่างซึ่งเป็นพื้นที่น้าซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้นไม้ 1,555.98 ตารางเมตร คิด
เป็นร้อยละ 92.36 ของพื้นที่ว่างตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมือ ง รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 และเมื่อพิจารณาค่าพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50
(พ.ศ. 2540) ข้อ 6 (1) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 หมวด 5 เรื่อง แนวอาคารและ
ระยะต่างๆ พบว่ามีความสอดคล้องตามข้อกาหนดดังกล่าว
2.5

แนวอาคาร ระยะร่น และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง

โครงการได้ อ อกแบบวางผั ง อาคารโครงการให้ มี แ นวอาคารและระยะถอยร่ น จากแนวเขตที่ ดิน ของ โครงการ
สอดคล้ องตามข้อบั ญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงฉบั บที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังแสดงในรูปที่ 2-4 แผนผังโครงการ
แสดงแนวอาคารและระยะถอยร่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ
อาคารโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 6.10 เมตร
ทิศใต้
อาคารโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 9.98-33.35 เมตร
ทิศตะวันออก
อาคารโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 6.10-11.42 เมตร
ทิศตะวันตก
อาคารโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 7.62-31.30 เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รูปที่ 2-4 ผังโครงการแสดงแนวอาคารและระยะถอยร่น

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2.6 ระบบจราจร
2.6.1 ระบบจราจร และถนนภายในโครงการ
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถใช้เส้นทางจากถนนรัชดาภิเษกทิศทางจากแยกรัชโยธิน มุ่งหน้าแยก
อโศก ใช้สะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามเส้นทางถนนรัชดาภิเษก เป็นระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยรัชดาภิเษก 6 ประมาณ 30 เมตร พื้นที่โครงการจะทางด้านขวามือ
สาหรับทางเข้า-ออกโครงการ (ซอยรัชดาภิเษก 6) ที่เชื่อมต่อกับถนนรัชดาภิเษกเป็นที่ดินของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นพื้นที่
ภาระจายอมจานวน 2 แปลง ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 4825 เลขที่ดิน 426 และโฉนดที่ดินเลขที่ 1890 เลขที่ดิน 424
ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้โครงการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการ
เข้า-ออกเป็นทางเข้า-ออกสู่ถนนรัชดาภิเษก
2.6.2 จานวนที่จอดรถ
ในส่ ว นของทางเข้ า -ออกโครงการ มี ความกว้ าง 6 เมตร จะเชื่ อ มกั บซอยรั ช ดาภิ เ ษก 6 และภายในพื้ น ที่
โครงการจัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ มีการจัดระบบจราจรแบบเดินรถสองทาง
(Two Way) และจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จานวนรวมทั้งสิ้น 276 คัน ดังนี้
 ที่จอดรถบริเวณชั้น 1 จานวน 81 คัน (เป็นพื้นที่จอดรถภายในอาคาร จานวน 41 คัน และภายนอกอาคาร
จานวน 40 คัน (ที่จอดรถปกติ 27 คัน และที่จอดรถยนต์อัตโนมัติด้วยระบบเครื่องจักรกล (แบบรางสไลด์)
13 คัน)
 ที่จอดรถภายในอาคารบริเวณชั้น P2A/P2B จานวน 37 คัน
 ที่จอดรถภายในอาคารบริเวณชั้น P3A/P3B จานวน 53 คัน
 ที่จอดรถภายในอาคารบริเวณชั้น P4A/P4B จานวน 53 คัน
 ที่จอดรถภายในอาคารบริเวณชั้น P5A/P5B จานวน 52 คัน
ทั้ง นี้การคานวณที่ จ อดรถให้คานวณตามประเภทของอาคารที่ ใช้ เ ป็น ที่ ประกอบกิ จ การในอาคาร ขนาดใหญ่ นั้ น
รวมกัน หรือให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ให้ คิดเป็น 120 ตารางเมตร
ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
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2.7 ระบบน้าใช้
2.7.1. แหล่งน้าใช้
โครงการได้รับบริการน้าประปาจากการประปานครหลวงสานักงานประปา สาขาพญาไท ซึ่งในปัจจุบันการ
ประปานครหลวงมีท่อประธานขนาด Ø 300 มิลลิเมตร วางเลียบซอยรัชดาภิเษก 6 โดยโครงการจะต่อเชื่อมท่อประธานของ
การประปานครหลวง และรับน้าผ่านทางมาตรวัดน้าเข้าสู่ระบบน้าใช้ของโครงการต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 2-5 แผนผังระบบ
น้าใช้ สาหรับสานักงานประปา สาขาพญาไท สามารถจ่ายน้าประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ ดังหนังสือรับรองการ
ให้บริการจ่ายน้าประปา จากการประปานครหลวงสานักงานประปา สาขาพญาไท
2.7.2. ปริมาณน้าใช้
ปริมาณน้าใช้ของโครงการคาดว่ามีปริมาตร 502.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไม่รวมน้ารดน้าพื้นที่สีเขียว บริเวณ
ชั้นล่าง เนื่องจากใช้น้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย ดังแสดงรายละเอียดการคานวณน้าใช้ ดังนี้
น้าใช้สาหรับห้องชุดพักอาศัย
น้าใช้สาหรับพนักงานของโครงการ
น้าใช้สาหรับรดน้าพื้นที่สีเขียว
น้าล้างห้องพักมูลฝอย
น้าใช้สาหรับเติมสระว่ายน้า

=
=
=
=
=

200 ลิตร/ห้อง/วัน1/
100 ลิตร/คน/วัน1/
1.7
ลิตร/ตารางเมตร/วัน2/
1.5
ลิตร/ตารางเมตร/วัน3/
อัตราการระเหยของน้าจากสถานีตรวจวัดอากาศ
กรุงเทพมหานคร 10 มิลลิเมตร/วัน4/

2.7.3. ระบบจ่ายน้า และการสารองน้าใช้
น้าประปาจากท่อประธานของสานักงานประปาฯ จะถูกส่งผ่านมาตรวัดน้าเข้าสู่ถังเก็บน้าใช้ใต้ดิน จากถังเก็บ
น้าใช้ใต้ดินจะสูบขึ้ นไปเก็บที่ถังเก็บน้าใช้ที่ชั้น ถังเก็บน้ าโดยปั๊ม ส่งน้าประปา ( Cold Water Pump) ควบคุม ด้วยระบบ
อัตโนมัติ อัตราการสูบน้า 200 gpm ที่ TDH 100 เมตร จานวน 3 ชุด สลับการทางานเมื่อใช้งานปกติ ส่งน้าขึ้นไปเก็บไว้ใน
ถังสารองน้าบนชั้นห้องเครื่อง ด้วยท่อประปาขนาด Ø 150 มิลลิเมตร จากนั้นจะส่งน้าลงสู่ชั้นต่างๆ ภายในอาคารด้วยอาศัย
แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) และติดตั้งปั๊มระบบถังอัดแรงดัน (Booster Pump) อัตราการสูบน้า 125 gpm จานวน
3 ชุด สลับกันทางาน 2 ชุด และสารอง 1 ชุด พร้อมกันนี้กาหนดให้มีการทาความสะอาดถังเก็บน้าทุก 6 เดือน เพื่อป้องกัน
ตะกอนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เล็ดลอดเข้าไป แล้วทาให้เกิดการปนเปื้อนของน้าภายในถังเก็บน้า โดยก่อนดาเนินการล้าง
ถัง จะวางแผนและแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และจะดาเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 01.00– 03.00 น.
และจะไม่ดาเนินการในวันหยุด สาหรับวิธีล้างทาความสะอาด คือการใช้เครื่องฉีดน้าความดันสูง เพื่อ ฉีดล้างสิ่งสกปรกออก
จากถังเก็บน้าจนสะอาดแล้ว ใช้เครื่องสูบน้าสุญญากาศสูบเอาตะกอนออกจากถังเก็บน้าจนหมด อย่างไรก็ตาม โครงการมี
การจัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการล้างทาความสะอาดถังเก็บน้าเป็นประจาตามระยะเวลาที่กาหนด
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2.8 น้าเสียและสิ่งปฏิกูล
2.8.1

ปริมาณน้าเสีย

น้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมีปริมาตรประมาณ 397.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยปริมาณน้าเสีย
ที่เกิดขึ้น กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ที่ไม่รวมน้าต้นไม้ โดยถือว่าน้าซึมลงดิน ทั้งหมด และน้าเติมสระ
ว่ายน้าเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดน้าเสีย
2.8.2

ระบบรวบรวมน้าเสีย

ระบบรวบรวมน้าเสียของโครงการเป็นระบบปิด โดยน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร จะผ่านถังดัก
ไขมัน รวมทั้งน้าเสียจากการล้างห้องพั กมูลฝอย จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ ที่อยู่ใต้พื้นที่จอดรถ
ทางด้านทิศใต้ของโครงการจานวน 1 ชุด ผ่านทางท่อ รวบรวมน้าเสีย ของอาคาร ดัง รูปที่ 2-6 แผนผัง แสดงตาแหน่ง
ระบบบาบัดนาเสีย เพื่อทาการบาบัดต่อไป โดยท่อรวบรวมน้าเสียของโครงการ
อย่า งไรก็ต ามเมื ่อ พิจ ารณาต าแหน่ง ที ่ตั้ง ระบบบาบัดน้ าเสีย ของโครงการมีความเหมาะสม เนื่อ งจาก
บริเวณตาแหน่งดังกล่าว ไม่ได้เป็นทางวิ่งหลักของรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ และตาแหน่งฝาบริการส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
ตาแหน่งจอดรถยนต์ ซึ่งในระหว่างการบารุงรักษา/ซ่อมแซม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
2.8.3

ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ

น้าเสียจากอาคารโครงการ ปริมาตรรวม 397.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของ โครงการ
ซึ่งเป็นระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge) ขนาด ความสามารถในการบาบัดน้า
เสีย 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีส่วนประกอบของระบบบาบัดน้าเสีย และ ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสีย
ดังรูปที่ 2-7 Flow Diagram ระบบบาบัดน้าเสีย
2.8.4

การจัดการน้าทิ้ง

น้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดน้าเสียของโครงการปริมาตรรวม 397.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน บางส่ วน
(5.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน) จะนามาใช้ในการรดน้าพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ ซึ่งการรดน้าพื้นที่สีเขียวบริเวณ
ชั้นล่าง โครงการเลือกใช้ระบบท่อซึมดินแบบก้างปลา สาหรับน้าทิ้ง จากระบบบาบัดน้าเสียส่วนที่เหลือ (392.68 ลูกบาศก์
เมตร/วัน) จะระบายออกสู่ท่อระบายน้าซอยรัชดาภิเษก 6 ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้าสาธารณะถนนรัชดาภิเษกต่อไป
2.8.5

ค่าไฟฟ้าและค่าบารุงรักษาสาหรับระบบบาบัดน้าเสีย

วิศวกรผู้อ อกแบบระบบบาบัดน้าเสียได้ ประเมิน ค่าไฟฟ้าและค่ าบารุงรักษาของส่ วนการบาบัดต่ างๆ ของ
โครงการ พบว่า มีค่าใช้จ่าย 3.04 บาท/ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งมิเตอร์แยกต่างหาก ซึ่งมีค่าไฟฟ้าเท่ากับ 1,216.50 บาท/วัน
รวมค่าไฟฟ้ารายเดือนเท่ากับ 36,495 บาท
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รูปที่ 2-5 แผนผังระบบน้าใช้
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รูปที่ 2-6 แผนผังแสดงตาแหน่งระบบบาบัดน้าเสีย และการจัดการน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย
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รูปที่ 2-7 Flow Diagram ระบบบาบัดน้าเสีย
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2.9 ระบบระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
ระบบระบายน้าภายในพื้นที่โครงการเป็นระบบท่อรวม คือรวมท่อระบายน้าทิ้งและท่อระบายน้าฝน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1) การระบายน้าในแนวดิ่ง
- ท่อระบายน้าเสีย น้าเสียที่เกิดจากการใช้น้าของห้องชุดพักอาศัย และพื้นที่อื่นๆ ของ โครงการจะระบายผ่าน
ท่อสุขาภิบาลแนวดิ่ ง โดยน้าโสโครกจากห้องส้ วมจะระบายผ่านท่ อน้าโสโครก (S Pipe) ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 100
มิลลิเมตร และน้าเสียอื่นๆ จะระบายผ่ านท่อน้าทิ้ ง (W Pipe) ขนาดเส้ น ผ่านศูน ย์กลาง 80 มิลลิเมตร ส่วนน้ าเสียจาก
ห้องครัว (K Pipe) จะระบายผ่านท่อน้าขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ผ่านเข้าถังดักไขมันก่อนจะถูกรวบรวมเข้าสู่
ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการต่อไป
- ท่อระบายน้าฝน การระบายน้าฝนของพื้นที่โครงการที่บนอาคารบริเวณชั้นหลังคาและ ระเบียงของห้องพักต่างๆ
จะผ่านทางท่อเมนแนวดิ่งที่กระจายไปตามช่องท่อต่างๆ เพื่อรับ น้าฝนจาก Floor/Roof Drain ที่วางไว้บริเวณหลังคาและ
ระเบียงของห้องพัก ทั้งนี้น้าฝนจากท่อเมนแนวดิ่งจะถูกระบาย ลงบ่อพัก น้าฝนหรือ Manhole ที่อยู่ชั้นล่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบท่อแนวนอนก่อนถูกระบายผ่านท่อ แนวนอนออกสู่ท่อระบายน้าซอยรัชดาภิเษก 6 ที่อยู่ด้านหน้าพื้นที่โครงการ
2) การระบายน้าในแนวนอน
- ท่อระบายน้าเสีย น้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดน้าเสียส่วนที่เหลือจากการรดน้า พื้นที่สีเขียวปริมาตรรวม
392.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าของโครงการ และเข้าสู่ บ่อพัก น้าสุดท้ายที่มีตะแกรงดักมูลฝอย
เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าซอย รัชดาภิเษก 6 ด้านหน้าโครงการต่อไป
- ท่อระบายน้าฝน ทาหน้าที่รวบรวมน้าฝนที่ตกบริเวณชั้นล่างภายนอกอาคาร และรับ น้าฝน จากระบบท่อแนวดิ่ง
ของอาคาร ส่วนน้าฝนที่ตกนอกพื้นที่อาคารบางส่วนจะไหลซึมลงดิน ส่วนที่เหลือจะไหลตามความลาดชันของพื้นที่เข้าสู่ท่อ
ระบายน้า ซึ่งท่อระบายน้าของโครงการมีขนาด Ø 0.30-0.80 เมตร มีความลาดชัน 1:200 และบ่อพักทุกระยะ 8 เมตร ก่อน
จะระบายออกสู่ท่อระบายน้าซอยรัชดาภิเษก 6 ด้านหน้าโครงการต่อไป
การป้องกันน้าท่วมของโครงการแบ่งออกเป็น 2 กรณี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- กรณีปกติ น้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดน้าเสียส่วนที่เหลือจากการรดน้าพื้นที่สีเขียว ปริมาตรรวม 392.68
ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 0.0045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระบายเข้าสู่ระบบระบายน้าของโครงการซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้า
ซอยรัชดาภิเษก 6 ด้านหน้าโครงการ
- กรณีฝนตก น้าฝนทั้งหมดบนพื้นที่โครงการในอัตรา 328.77 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 0.0913 ลูกบาศก์เมตร/
วิน าที จะไหลเข้ าสู่ร ะบบท่ อ ระบายน้ าของโครงการ และทยอยระบายเข้าสู่ ท่ อระบายน้ าซอย รั ช ดาภิ เษก 6 ด้ านหน้ า
โครงการ ด้วยอัตรา 0.0321 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ร่วมกับน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียส่วนที่เหลือจากการรดน้าพื้นที่สีเขียว
ในอัตรา 0.0045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมอัตราการระบายน้าออกจากพื้นที่โครงการเท่ากับ 0.0321+0.0045 = 0.0366
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้าสูงสุดก่อนมีการพัฒนาโครงการ (163.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรื อ
0.0453 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
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2.10 การจัดการมูลฝอย
2.10.1.ประเภทของมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจาแนกออกเป็น 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ , 2551)
ดังต่อไปนี้
- มูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหาร และจาก
การประกอบอาหาร เป็นต้น มีสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด จะรวบรวมใส่ ถุงพลาสติกสีดามัดปากถุงให้
มิดชิดแล้วนาไปเก็บรวบรวมที่ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้
- มูลฝอยแห้งทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ซองบะหมี่สาเร็จรูป กระดาษที่ปนเปื้อน และมูลฝอยที่
นอกเหนือจากมูลฝอยประเภทอื่น มีสัดส่วนร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด จะรวบรวมใส่ถุงพลาสติกสีดามัดปากถุง
ให้แน่น แล้วนาไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้งส่วนมูลฝอยแห้งทั่วไป
- มูลฝอยรีไซเคิล เช่น แก้ว เศษกระดาษ เศษพลาสติก และกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นมูลฝอยที่สามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้ มีสัดส่วนร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด จะรวบรวมใส่ถุงพลาสติกสีดามัดปากถุงให้แน่น แล้ว
นาไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้งส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล
- มูลฝอยอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และขวดน้ายาล้างทาความสะอาด
มีสัดส่วนร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดจะทาการคัดแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป แล้วนาไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพัก
มูลฝอยแห้งส่วนพักมูลฝอยอันตราย
2.10.2.การเก็บขนและการกาจัดมูลฝอย
โครงการมีการคัดแยกมูล ฝอยรีไ ซเคิล เพื่อ นาไปขายให้กับผู้ รับซื้อ ของเก่าเมื่อ มีปริม าณมากพอสมควร
ส่วนมูลฝอยย่อยสลายได้ที่เป็นเศษใบไม้ และหญ้าจะนามาสุมบริเวณโคนต้นไม้ คงเหลือมูล ฝอยแห้ง และมูลย่อยสลายได้
บางส่วน โครงการจะทาการติดต่อให้สานักงานเขตห้วยขวางเข้ามาทาการจัดเก็บเป็นประจาทุกวัน และทุก 15 วันสาหรับ
มูลฝอยอันตราย
พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบการเก็บขนมูลฝอยของสานักงานเขตห้วยขวาง โดยรถเก็บขนมูลฝอย
ของสานักงานเขตห้วยขวาง จะเข้ามาทาการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปเพื่อนาไปกาจัดวันละ 1-2 เที่ยว ในช่วงเวลา 04.00-12.00 น.
(มาถึงโครงการช่วงเวลา 06.00 น.) ของทุกวัน สาหรับมูลฝอยอันตรายจะทาการจัดเก็บเป็นประจาทุก 15 วัน โดยใช้รถเก็บ
ขนมูล ฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 5 ตัน เมื่อ เปรีย บเทีย บกั บปริม าณมูล ฝอยจากโครงการที่ มีปริม าณ 2.28 ตัน จึ ง
สามารถสรุปได้ว่าสานักงานเขตห้วยขวางมีความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการได้
สาหรับทางเข้า-ออกโครงการ เป็นถนนขนาด 6.00 เมตร ซึ่งโครงการกาหนดให้มีจุดจอดรถเก็บขนขยะจอด
บริเวณด้านหน้าห้องพักขยะรวม นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยอานวยความสะดวกด้านการจราจรสาหรับรถ
เก็บขนมูลฝอย โดยหลังการเก็บขนขยะทุกครั้งจะมีการล้างทาความสะอาดห้องพักขยะรวม เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้า
มาพักอาศัยและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และน้าเสียจากการทาความสะอาดห้องพักขยะจะถูกรวบรวมไปยังระบบบาบัด
น้าเสียของโครงการ เพื่อทาการบาบัดต่อไป
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2.11 ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า
2.11.3 ระบบไฟฟ้า
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการคาดว่า มีค่าประมาณ 1,161.89 KVA โดยได้รับบริการจ่าย
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงสาขาสามเสน ซึ่งโครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด
1,600 KVA จ านวน 2 ชุ ด บริเ วณห้ อ งเครื่ องไฟฟ้ าชั้น 1 ของอาคาร ส าหรั บผลกระทบของหม้ อแปลงไฟฟ้ าเนื่องจาก
โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type) ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องไฟฟ้าที่อนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่เข้า-ออก
ได้ จึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้พักอาศัยหรือพื้นที่ข้างเคียง
ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงสาขาสามเสน ขัดข้องหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ น โครงการ
ได้จัดเตรียมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Standby Generator) ขนาด 400 KVA จานวน 1 ชุด โดย การทางานของเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าสารอง จะทางานโดยอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากกระแสไฟฟ้าปกติดับหรือขัดข้อง และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สารองจะจ่ายให้กับส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบปั๊มสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม้ และป้ายทางออก ระบบตู้โทรศัพท์สาขา และระบบรักษาความปลอดภัย
2.11.4 การป้องกันฟ้าผ่า
โครงการจัดให้มีการป้องกันอันตรายและความเสีย หายจากฟ้าผ่า ทั้งจากฟ้าผ่าตัวอาคารโดยตรง และ
ป้องกัน กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าที่เกิดจากฟ้าผ่าไม่ใ ห้ทาความเสี ยหายต่ ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแผงสวิตซ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น โดยได้ออกแบบให้มีระบบสายล่อฟ้าติดตั้งไว้บน
ชั้นหลังคา ซึ่งจะประกอบด้วย เสาล่อฟ้ า สายล่อฟ้า สายตัวนา และหลักสายดิ น ซึ่งความต้านทานของการต่อลงดินของ
ระบบป้องกันฟ้าผ่ากาหนดไว้ไม่ให้เกิน 5 โอห์ม
2.12 ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย
2.12.3 ระบบรักษาความปลอดภัย
โครงการจะจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยจานวน 5 คน แบ่งการทางานเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า 5
คน และรอบดึก 5 คน (ประจาอยู่ที่ป้อมรักษาความปลอดภัย 2 คน และเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ 3 คน) โดยบริเวณป้ อม
รักษาความปลอดภัยจะมีอุปกรณ์สาหรับกั้นรถ ติดตั้งประตูแบบ Key Card และติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โถงต้อนรับ ห้องสานักงานนิติบุคคล ชั้นจอดรถสาหรับชั้นห้องพักอาศัยตั้งแต่ชั้น 6-42 จะ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ภายในลิฟต์โดยสารทุกตัว นอกจากนี้โครงการมีการสร้างรั้วโดยรอบโครงการทุกด้านเพื่อความสงบ
และปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ
2.12.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย
1) ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้และระบบป้องกันเพลิงไหม้
2) ระบบน้าดับเพลิงภายในโครงการ
3) บันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟของโครงการเป็นบันไดหนีไฟภายในอาคารมีความสูงจากชั้น 1 ถึง ชั้น
สูงสุดของอาคารจานวน 2 บันได
4) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher)
5) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light)
จัดทาโดย
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6) ป้ายบอกชั้น ตัวอักษรมีความสูง 15 เซนติเมตร
7) ลิฟต์ดับเพลิง
8) โถงลิฟต์ดับเพลิง
9) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
10) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ
เนื่องจากอาคารโครงการเข้าข่ายอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จึงมีการพิจารณาในส่วนของ
ประตูหนีไฟให้เป็นแบบสามารถเปิดย้อนกลับไปในทิศทางเดิมได้ (re-entry) ทุกๆ 5 ชั้น โดยติดตั้ง อุปกรณ์ปลดล๊อคจาก
ภายในบันไดหนีไฟเพื่อให้สามารถเดินย้อนกลับเข้าสู่ทางเดินภายในอาคารได้
การกาหนดจุดรวมพล
โครงการได้มีการพิจารณาจัดพื้นที่ภายนอกอาคารสาหรับใช้เป็นจุดรวมพลเบื้องต้นจานวน 1 จุด ขนาดพื้นที่รวม
777.38 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บริเวณสนามตรงโถงทางเข้าอาคาร ดังรูปที่ 2-8 แผนผัง โครงการแสดงตาแหน่งจุดรวมพล และ
เส้นทางหนีไฟ สาหรับพื้นที่ดังกล่าวซึ่งใช้เป็นจุดรวมพลของผู้พัก อาศัยภายในอาคาร รวมถึงพนักงานของโครงการ รวม
2,491 คน ซึ่ งคิ ดเป็น สัดส่ว นพื้น ที่จุ ดรวมพลต่อ ผู้พั ก อาศัย ประมาณ 0.31 ตารางเมตร/คน ซึ่ งได้ต ามค่าที่กา หนดโดย
สานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการกรณีเกิดอัคคีภัยคิด
เป็นสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้
โครงการจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานให้วิทยากรจากฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงห้วยขวาง มาฝึกอบรมให้เป็นประจา ซึ่งรายละเอียดของแผนการอพยพหนีไฟ
โดยโครงการจะติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคารที่แสดงตาแหน่ง ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ไว้บริ เวณโถงทางเดินภายใน
อาคารโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ จะมีการกาหนดจุดรวมพลภายในโครงการ เพื่อเป็นจุดที่จะตรวจเช็คจานวนคนว่า
มีผู้ใดติดอยู่ภายในห้องพักหรือไม่ เพื่อจะได้สั่งการให้ทีมดับเพลิง หรือทีม ค้นหาหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้
สูญหายได้ทันท่วงที โดยโครงการจัดให้มีจุดรวมพลไว้ที่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร มีพื้นที่ทั้งหมด 777.38 ตาราง
เมตร ซึ่งเพียงพอและสาหรับการปฐมพยาบาลในกรณีมีคนเจ็บ โดยไม่กีดขวางการเข้าช่วยดับเพลิงของรถดับเพลิงและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
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รูปที่ 2-8 แผนผังโครงการแสดงตาแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางหนีไฟ
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2.13 ระบบป้องกันแผ่นดินไหว
เนื่องจากโครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็น บริเวณเสี่ยง
ภัยแผ่นดินไหวในเขต 2ก. ระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี่ ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปาน
กลาง ทุกคนตกใจสิ่งก่อ สร้างที่ออกแบบไม่ ดีปรากฏความเสี ยหายเล็กน้ อย ดั งนั้นการออกแบบโครงสร้างของอาคารซึ่ ง
คานึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มีเสถียรภาพในการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงการรับ
น้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 และมาตรฐานสากล อันได้แก่ Uniform Building Code (UBC) 1994, American Concrete Institute Building
Code และ Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures
2.14 พื้นที่สีเขียวของโครงการ
ในส่วนของการจัดพื้ นที่สีเขียวภายในโครงการ จะไม่นาพื้น ที่ที่มีความกว้างน้อ ยกว่า 1 เมตร มาคานวณรวม
เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ อีกทั้งการจัดพื้น ที่สีเ ขีย วของโครงการไม่มีการซ้อ นทับอาคาร รวมทั้ง อยู่ใ ต้ช ายคาของ
อาคาร สาหรับโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมประมาณ 2,494.75 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่สีเขียวบริเ วณชั้น
ล่าง 1,555.98 ตารางเมตร และพื้ นที่สีเขียวบนอาคาร 938.77 ตารางเมตร
สาหรับการเลือกชนิดพัน ธุ์ไ ม้คลุม ดิน ที่อ ยู่ใ ต้ต้น ไม้ใ หญ่ข องโครงการนั้น โครงการได้พิจ ารณาเลือ กใช้ หญ้า
มาเลเซีย ซึ่ง มีค วามสามารถทนทานต่อ สภาพอากาศ ส่ว นพัน ธุ์ไ ม้ที ่อ ยู่ใ ต้ต้น ไม้ใ หญ่ช นิดอื่น ได้แ ก่ พุด ศุภโชค ชา
ฮกเกี้ยน นีอ อน และไทรเกาหลี พบว่าเป็น พัน ธุ์ไ ม้ที่ส ามารถเจริญ เ ติบโตได้ใ นที่มีแ สงราไร และสามารถทนทานต่อ
สภาพอากาศได้ดี (พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม 1, 2556) ดังนั้นจึงคาดว่าการเลือกชนิดของพันธุ์ไ ม้ข องโครงการ
มีความเหมาะสม
ในส่วนของการจัดให้มีพื้นที่สีเ ขีย วบนอาคารมีวัต ถุประสงค์เ พื่อ ให้ผู้พักอาศัย ภายในโครงการเข้าใช้เ พื่อ การ
พักผ่อนและสันทนาการ รวมทั้งออกแบบให้มีราวกันตกความสูง 1.10 เมตร พร้อ มปาดมุม ด้านบนของราวกัน ตก เพื่อ
ป้อ งกัน การปีน ขึ้น ไปยืน บริเ วณดัง กล่าว ทั้ง นี้การจัดพื้น ที่ส ีเ ขีย วบนอาคารจะไม่ส่ง ผลต่อ โครงสร้างของอาคาร และ
ระบบระบายน้าของอาคาร และการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างจะไม่ซ้อนทับกับ แนวระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน
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2.15 ระยะก่อสร้างโครงการ
2.15.1 ขั้นตอนการก่อสร้าง
โครงการจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างหลังจากได้รับอนุญาตก่อสร้าง โดยคาดว่าจะใช้ เวลาก่อสร้าง ประมาณ
30 เดือน จานวนคนงานก่อสร้างจะแตกต่างกันออกไปตามขั้นตอนของงาน คาดว่ามีจานวนคนงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่
สูงสุดประมาณ 200 คน โดยมีแผนงานการก่อสร้างดังแสดงในตารางที่ 2.15.1-1 ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาการก่อสร้าง
2.15.2 คนงานก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน
การก่อสร้างโครงการใช้เวลาประมาณ 30 เดือน จานวนคนงานก่อสร้างจะแตกต่างกันออกไปในแต่ ละช่วง
ของกิจกรรมการก่อสร้าง โดยจะมีคนงานและเจ้าหน้าที่สูงสุด ประมาณ 200 คน คนงานก่อสร้างทั้งหมดจะพักอยู่นอกพื้นที่
โครงการ โดยผู้รับเหมาจะหาบ้านพักนอกพื้นที่โครงการให้กับคนงาน รวมทั้งจัด รถรับ -ส่งคนงานระหว่างบ้านพักและพื้นที่
โครงการส าหรับการจัดเตรียมบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยทั่ว ไปแล้วจะเป็นหน้าที่ข องผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ ปัจจุบัน
โครงการได้ มีการคั ดเลือ กผู้ รั บเหมาแล้ ว คือ บริ ษัท ซิ น เทค คอนสตรัคชั่ น จากัด (มหาชน) โดยต าแหน่ งของบ้ านพั ก
คนงาน จะตั้งอยู่ที่ ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุ ทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร แต่หากมีบ้านพักคนงาน ทาง
โครงการต้องกาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานตามมาตรฐานและแบบก่อ สร้างอาคารชั่ว คราวสา หรับคนงาน
ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-34)

2.15.3 การใช้น้าในช่วงก่อสร้าง
น้าใช้ในช่วงก่อสร้างจาแนกเป็น 2 ประเภท คือ น้าใช้ของคนงานก่อสร้าง และน้าใช้เพื่อการก่อสร้างน้าใช้
ทั้งหมดมาจากน้าประปาของการประปานครหลวง สานักงานประปาสาขาพญาไท โดยทางผู้รับเหมาก่ อสร้างจะได้ขอติดตั้ง
มิเตอร์น้าใช้ชั่วคราว ความต้องการใช้น้าในช่วงก่อสร้างคาดว่า จะมีปริมาตรประมาณ 14 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีการใช้น้า
ในแต่ละประเภท ดังนี้
1) น้าใช้ของคนงานก่อสร้าง การใช้น้าของคนงานก่อสร้างจะพิจารณาจากจานวนคนงานก่อสร้างสูงสุด
200 คน ซึ่งคนงานก่อสร้างทั้งหมดพักอาศัยอยู่นอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นการใช้น้าจะเกิดจากการใช้น้าสาหรับห้องส้วม ซึ่งมี
อัตราการใช้น้า 30 ลิตร/คน/วัน และการล้างทาความสะอาดซึ่งมีอัตราการใช้น้า 15 ลิตร/คน/วัน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ ,
2549) ดังนั้ นความต้องการใช้น้าในส่วนนี้จะมีค่าสูงสุด 9 ลูกบาศก์เมตร/วัน (6+3 = 9 ลูกบาศก์ เมตร) ส่วนน้าดื่มทาง
ผู้รับเหมาก่อสร้างจะจัดหาน้าดื่มบรรจุขวดให้คนงาน
2) น้าใช้เ พื่อการก่อ สร้างประกอบด้ วย น้ าใช้ เพื่อการบ่ มคอนกรีต การทาความสะอาดเครื่ องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ การล้างล้อรถ การพรมน้าผิวดินและกองวัสดุเพื่อป้องกันฝุ่น รวมทั้งการล้างทาความสะอาดพื้นและอื่นๆ การ
ใช้น้าเพื่อการก่อ สร้างจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงของกิจกรรมการก่ อสร้าง แต่คาดว่ าจะใช้น้าสูงสุดประมาณ 5 ลูกบาศก์
เมตร/วัน
สาหรับการสารองน้าใช้ในช่วงก่อสร้าง โครงการมีการจัดเตรียมถังสารองน้า ความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 3 ถัง รวมปริมาณน้าสารองเท่ากับ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสารองนาได้นานมากกว่า 1 วัน
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ตารางที่ 2-15.1-1
แผนงานการก่อสร้างโครงการ
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2.15.4 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
การจัดการน้าเสียช่วงก่อสร้าง ทางผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้จัดสร้างห้องส้วมชาย-หญิง จานวน 6 ห้อง บน
พื้นที่ก่อสร้างซึ่งสอดคล้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัยสาหรับลูกจ้าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ที่กาหนดไว้ในสถานที่ทางานที่มีลูกจ้างเกิน 80 คน ต้องจัดให้มีห้องส้วมไม่น้อยกว่า 3 ห้อง
ถ้าลูกจ้างเกิน 80 คนขึ้นไป ต้องมีห้องส้วมเพิ่มอีก 1 ห้อง สาหรับลูกจ้างทุก 50 คน ถ้าเกิน 25 คนให้ถือเป็น 50 คน ดังนั้น
จานวนคนงาน 200 คน จึงต้องจัดให้มีห้องส้วม อย่างน้อย 6 ห้อง โดยโครงการจั ดให้มีห้องส้วมสาหรับคนงานจานวน 6
ห้อง จึงสอดคล้องกับประกาศฉบับดังกล่าว
โดยปริมาณน้าเสียจากห้องส้วมที่เกิดขึ้นเท่ากับปริมาณน้าใช้สาหรับห้องส้วม ซึ่งมีปริมาตร ประมาณ 6
ลูกบาศก์เมตร/วัน น้าเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมและบาบัดด้วยถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปชนิด กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
(Contact Aeration Biofilter) ขนาดความสามารถ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 1 ชุด น้าทิ้งที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสียที่
มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะระบายลงสู่ท่อระบายน้าซอยรัชดาภิเษก 6
2.15.5 การจัดการมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดในช่วงการก่อสร้างของโครงการ จาแนกออกตามแหล่งกาเนิดได้ 2 ประเภท คือ มูล ฝอยที่
เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็น เศษปูน เศษหิน เศษไม้และเศษวัสดุ ก่อสร้าง
เป็นต้น สาหรับปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณ 0.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมี อัตราการเกิดมูล
ฝอยจากการก่อสร้าง 56.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)
การจัดการมูลฝอยประเภทที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ไ ด้ เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็ก เศษปูน
และเศษไม้ เป็นต้น โครงการจะให้คนงานก่อสร้างทาการเก็บกองรวมกันไว้ และจัดหาผู้รับผิดชอบนาไปกาจัด แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันยังไม่มีผู้รับเหมาจึงยังไม่สามารถระบุแหล่งทิ้งมูลฝอยดังกล่าวได้ สาหรับ มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ส ามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้แบบ และเหล็กเส้น
2) มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง เช่น ขวดเครื่องดื่ม เศษอาหาร กระดาษ ถุงพลาสติก
เป็นต้น โดยทางผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร วางไว้ตามจุดต่างๆ จุดละ 4 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย
ได้ ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย) จานวน 4 จุด และในแต่ละวันจะจัดให้
คนงานรับผิดชอบรวบรวมมูลฝอยไปเก็บกองรวมกันในบริเวณที่รถเก็บขนมูลฝอยของสานักงานเขตห้วยขวางสามารถเข้า
ไปทาการจัดเก็บได้โดยสะดวก สาหรับปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นคาดว่าจะมีประมาณ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีอัตราการ
เกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549)
2.15.6 การจราจร
ระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะขนส่งเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ โดยใช้เส้นทางหลัก ผ่าน
ถนนซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระรามเก้า ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนดินแดง และถนนอโศกดินแดง เพื่อไป
ยังถนนโครงข่ายอื่นๆ โดยจะทาการขนส่งระหว่างวันในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยในระยะ
ก่ อ สร้ างนี้ เ ป็ น ระยะที่ มี การใช้ ร ถขนส่ ง วั ส ดุ อุ ปกรณ์ และเครื่ อ งจั กรเข้ า สู่ ห น่ ว ยงานก่ อ สร้ าง โดยมี จ า นวนเที่ ย วของ
ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสูงสุดจานวน 36 เที่ยว/วัน ซึ่งได้แก่ รถกระบะเล็ก ขนส่งเจ้าหน้าที่ (วิศวกร นายช่าง ผู้ตรวจงาน)
ของหน่วยงาน สูงสุด 6 เที่ยว/วัน รถกระบะ 6 ล้อ ขนส่งคนงานสูงสุด 4 เที่ยว/วัน รถบรรทุก 10 ล้อขนส่งวัสดุก่อสร้างสูงสุด
จานวน 10 เที่ยว/วัน รถบรรทุก 10 ล้อ ขนดินจานวน 15 เที่ยว/วัน และรถเทรลเลอร์ ขนส่งเครื่องจักรหนัก เช่นรถแบคโฮค
และปั้นจั่นเข้าหน่วยงาน สูงสุดจานวน 1 เที่ยว/วัน
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2.15.7 การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
ระหว่างการก่อสร้างในฤดูฝน ทางโครงการจะมีการควบคุมการระบายน้าและป้องกันน้าท่วมโดยการขุด
ดินเป็นร่องระบายน้าชั่วคราวขนาดความกว้าง 0.6 ลึก 1.0 เมตร พร้อมบ่อพักชั่วคราวขนาด 1.2x1.2x0.5 เมตร เป็นระยะๆ
โดยรอบบริเวณที่ทาการก่อสร้างเพื่อรองรับน้าหลากและระบายน้าดังกล่าวลงสู่บ่อพักตะกอน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนก่อน
ระบายลงสู่ท่อระบายน้าซอยรัชดาภิเษก 6
2.15.8 การใช้ไฟฟ้า
ในช่ ว งการก่ อ สร้ าง ทางผู้ รั บเหมาจะขอติ ดตั้ ง มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ าชั่ ว คราวขนาด 15 KVA เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ก่อสร้างจากการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนที่รับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งการไฟฟ้านคร
หลวงเขตสามเสน สามารถให้บริการแก่โครงการในระยะก่อสร้างอย่างเพียงพอ
2.15.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงการได้มีการกาหนด “มาตรการการบริหารอาชีวอนามัยในช่วงก่อสร้ าง” และ “ข้อกาหนดและ การ
ปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุในการก่อสร้างและเหตุเดือดร้อนราคาญต่อบริเวณข้างเคียง” ให้ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง
ปฏิบัติตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้
1) มาตรการด้านอาชีวอนามัย
- จั ดให้คนงาน และผู้เ กี่ยวข้องทุ กคนมีอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยส่วนบุ คคลให้พร้ อมในขณะ
ปฏิบัติงาน
- กาหนดให้คนงานทุกคนแต่งกายให้รัดกุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน
- จัดให้มีน้าดื่ม น้าใช้ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะและมีจานวน/ปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมแก่คนงาน
- จัดให้มีเครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ ช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีเมื่อ ประสบ
อุบัติเหตุ
2) มาตรการด้านความปลอดภัย
- จัดสร้างรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และติดตั้งผ้าใบด้านบนสูง 3 เมตร โดยรอบบริเวณก่อสร้าง
- ติดตั้งผ้าใบหรือวัสดุเทียบเท่ากันของตกโดยรอบอาคาร และตลอดความสูงของอาคาร
- มีนั่งร้านที่ปลอดภัย แข็งแรง สาหรับคนงานก่อสร้าง
- จัดทาลิฟต์ระบบขนถ่ายวัสดุให้ครบถ้วน และการติดตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุม
- ติดป้ายแนะนาการทางานและป้ายเตือน
- ต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ของเครื่องจักรอย่างสม่าเสมอ เป็นต้น
ทั้งนี้ นอกจากมาตรการดังกล่าวข้ างต้นแล้ว วิธีการที่ดีที่สุดสาหรับมาตรการที่ เสนอเพิ่ มเติ มและเป็ น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพและสาคัญอย่างยิ่ง คือ การคัดเลือกผู้รั บเหมาที่มีคุณภาพ มีประวัติก ารทางานที่ดี โดยผู้รับเหมา
ดังกล่าวจะให้ความสาคัญต่อการคัดเลือกคนงานก่อสร้าง โดยมีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน ซึ่งคนงานเหล่านี้จะ
ทราบระเบียบปฏิบัติในการก่อสร้างที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ตามที่โครงการกาหนดให้บ้านพักคนงานอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการนั้น “โครงการจะติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ ผู้ควบคุมงาน พร้อม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา
ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน”
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

2-25

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 ของ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ที่กาหนดไว๎ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมซึ่งได๎รับความ
เห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยวิธีการเดิน
ตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยูํในชํวงการกํอสร๎าง และสอบถามจากเจ๎า หน๎าที่ผู๎ควบคุมการกํอสร๎าง พบวํา โดยตลอดระยะ
การกํอสร๎าง บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได๎กาชับและควบคุมให๎ผู๎รับเหมากํอสร๎างยึดถือและปฏิบัติตาม
มาตรการที่กาหนดไว๎ สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ในชํวงระหวํางเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ดังตารางที่ 3.1-1 โครงการเริ่มงานกํอสร๎างตั้งแตํเดือนมกราคม 2559

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

3-1

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
โครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
จัดทารายงานโดย
ช่วงเวลาที่รายงาน
ประเภทโครงการ

:
:
:
:
:
:

โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2
บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ตั้งอยูํที่ซอยรัชดาภิเษก 6 แขวงห๎วยขวาง เขตห๎วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
ระหวํางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
อาคารพักอาศัยรวมที่มีจานวนห๎องพักตั้งแตํ 80 ห๎องขึ้นไป

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และคุณค่าต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
1. ทรั พ ยากรสิ่ง แวดล้ อ มทาง
กายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
- สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่รก - จัดสร๎า งรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร - ทางโครงการจัด ทารั้ว Metal Sheet สู ง 6
ร๎าง ยังไมํมีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการ
และติด ตั้งผ๎ าใบด๎ านบนสู ง 3 เมตร โดยรอบ เมตร รอบพื้ น ที่ โ ครงการเพื่ อ ชํ ว ยบดบั ง
กํอสร๎างแตํอยํางใด ซึ่งพื้นดินเดิมมีระดับ
บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ กํ อ ส ร๎ า ง เ พื่ อ ชํ ว ย บ ด บั ง ทั ศ นี ย ภาพที่ ไ มํ เ หมาะสม ระหวํ า งการ
ความสูง เทํ ากับ ระดับพื้ นถนนสาธารณะ
ทัศนียภาพที่ไมํเหมาะสม ระหวํางการกํอสร๎าง กํอสร๎าง ลดการฟุง้ กระจายของฝุ่นละออง
สาหรับการกํอสร๎างโครงการจะมีการขุดดิน
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเป็นแนว
เพื่อ กํอสร๎างฐานราก ถั งเก็ บน้าใช๎ใ ต๎ดิ น
กาบังเสียง
ถั ง ดั บ เพลิ ง และระบบบ าบั ด น้ าเสี ย - ดูแลบริเวณพื้นที่กํอสร๎างและกองเก็บวัสดุให๎มี - โครงการจั ด ให๎ มีพ้ื น ที่ ส าหรั บ กองเก็ บ วั ส ดุ
ปริมาตรประมาณ 11,765 ลูกบาศก์เมตร
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
อยํางเป็ นระเบีย บ และมี การปิดคลุมกรณี ที่
ซึ่ ง ดิ น ที่ ขุ ด ขึ้ น มานี้ จ ะน ามาปรั บ ระดั บ
อาจมีการฟุ้งกระจายเมื่อลมพัด
พื้ น ที่ โ ครงการ และตกแตํ ง สภาพภู มิ - ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประกาศ เพื่ อ ให๎ รา ยละเอี ย ด - ทางโครงการจัด ให๎มี ป้ายแสดงรายละเอีย ด
สถาปัตย์ประมาณ 7,950 ลูกบาศก์เมตร
โครงการ โดยระบุชื่อเจ๎าของโครงการ วิศวกร ชื่ อ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอ บ โค รงกา ร แ ละจั ด ให๎ มี
ดังนั้น จะมีการขนดินออกนอกโครงการ
ควบคุมการกํอสร๎าง ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพ ท์ที่สามารถติดตํอ ได๎ เพื่ อ
ประมาณ 3,815 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งดินใน
หรื อ สถานที่ ที่ สามารถติ ด ตํ อ ได๎ ข องเจ๎ า ของ รับ ข๎ อ ร๎อ งเรี ยนตํ า งๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการท า
สํวนนี้จะมีการจัดจ๎างผู๎รับจ๎างภายนอกนา
โครงการ และผู๎รับผิดชอบที่สามารถติดตํอได๎ โครงการ
รถบรรทุ ก ดิน ไปทิ้ง นอกหนํ วยงาน โดย
ตลอด 24 ชั่ว โมง เพื่ อ รับ เรื่ องร๎อ งเรีย นหรื อ
ผู๎รับจ๎างจะเป็นผู๎จัดหาที่ทิ้ง ดังนั้นจึงคาด
ข๎อเสนอแนะ พร๎อมทั้งมีการแสดงรายละเอียด
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-1

-

รูปที่ 3-2

-

รูปที่ 3-3

3-2

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-1)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ตํอ)

1.2 ดินและการชะล๎างพังทลาย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
วํา กิ จ กรรมการกํ อสร๎ า งโครงการจะกํ อ ให๎ เ กิ ด
ผลกระทบด๎านลบในระดับต่า (-1)

- การกํอสร๎างอาคารของโครงการซึ่งเป็ นอาคาร
ชุดพักอาศัยขนาดความสูง 42 ชั้น จะมีการขุด
ดินเพื่อกํอสร๎างฐานราก ถังเก็บน้าใช๎ใต๎ดิน ถั ง
เก็บน้าดับเพลิง และระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งดินที่
ขุ ด ขึ้ น มานี้ บ างสํ ว นจะน ามาปรั บ ระดั บ พื้ น ที่
โครงการ และตกแตํ งสภาพภู มิส ถาปั ต ย์ และ
สํว นที่ เ หลื อ จะมี ก ารขนดิ น ออกนอกโครงการ
ประมาณ 3,815 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งดินในสํวนนี้
จะมีการจัดจ๎างผู๎รับจ๎างภายนอกนารถบรรทุกดิน
ไปทิ้งนอกหนํวยงาน โดยทางผู๎รับจ๎างจะเป็นผู๎
จัดหาที่ทิ้งดิน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
มาตรการป้ อ งกั น และแก๎ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่โครงการต๎องปฏิบัติ
ตามอยํางเครํง ครัด ติดไว๎ บริเ วณด๎า นหน๎ า
โครงการ บุคคลทั่ว ไปสามารถมองเห็ นได๎
อยํางชัดเจนตลอดระยะเวลาการกํอสร๎าง
- จั ด เจ๎ า หน๎ า ที่ จ ากโครงการเข๎ า พบผู๎ พั ก - ทางโครงการได๎จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่เข๎าพบ
อาศั ย /อาคารข๎ า งเคี ย ง เพื่ อ สอบถามถึ ง ผู๎พั ก อาศั ย บริ เ วณใกล๎ เ คี ย ง เพื่ อ สร๎ า ง
ผลกระทบจากการกํอสร๎างโครงการ พร๎อม ความเข๎าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็น
ทั้งติดตั้งกลํองรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม และความเดือดร๎อนราคาญที่มีผลกระทบ
ยาม เพื่อรับเรื่องร๎องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หาก มาจากการกํอสร๎างโครงการ เพื่อนามา
มีปัญหาเกิดขึ้นต๎องหาแนวทางแก๎ไขอยําง ปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขโดยเรํ ง ดํ ว น พร๎ อ มทั้ ง
เรํงดํวน
ติ ด ตั้ ง กลํ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ บ ริ เ วณ
ป้อมยาม
มาตรการทั่วไป
- จัดให๎มีพื้นที่กองดินโดยเฉพาะ และในกรณี - โครงการกองดินในพื้นที่ที่ปิด ล๎อม เพื่ อ
ที่มีการเก็บกองไว๎หลายวันต๎อ งปิดปกคลุม ป้องกันการชะล๎างดิน
ด๎วยผ๎า ใบทึบ/พลาสติก หรื อเก็บในพื้นที่ ที่
ปิดล๎อม เพื่อป้องกันการชะล๎างดิน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-25
ภาคผนวกที่ 5-4

-

รูปที่ 3-61

3-3

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-2)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และคุณค่าต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล๎ างพังทลาย - การขุดดิ นเพื่อการกํอสร๎ างฐานราก และ - หลีกเลี่ยงการดาเนินการกํอสร๎างฐานรากและ - ในการด าเนิ น การกํ อ สร๎ า งฐานราก ทาง
(ตํอ)
ระบบสาธารณูปโภค เมื่อพิจารณาสภาพ
ระบบสาธารณูป โภคในชํ วงฤดู ฝน ถ๎ าหากมี โครงการมีการขุดรํองน้าดักโดยรอบบริเวณ
ของดินบริเวณพื้ นที่โครงการ ซึ่ งเป็นดิ น
ความจาเป็นที่จะต๎องดาเนินการในฤดูฝน ต๎อง หลุม/บํอขุด เพื่อเบี่ยงน้าหลากออกจากพื้นที่
ลึก มีความสามารถในการอุ๎มน้าสูง มีการ
มีการขุ ดรํ องน้าดัก โดยรอบบริ เวณหลุม หรื อ ขุด
ระบายน้าเลว ดินมีความสามารถให๎น้าซึม
บํ อ ขุ ด ขนาด 0.6 เมตร พร๎ อ มบํ อ พั ก น้ า
ผํ า นไปได๎ ช๎ า ตลอดทุ ก ชั้ น รวมถึ ง พื้ น ที่
ชั่วคราวขนาด 1.2x1.2x0.5 เมตร เพื่อเบี่ย ง
โครงการที่ตั้งอยูํในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
น้าหลากออกจากพื้นที่ขุด และในหลุมหรือบํอ
ปริ ม าณน้ าฝน (Rainfall) รวมตลอดปี
ขุดต๎ องมี การระบายน้ าออกจากหลุ มหรื อบํ อ
1,415.9 มิลลิเมตร นับวํามีปริมาณน้าฝน
อยํ า งเพี ย งพอ ที่ จ ะไมํ ท าให๎ ส ภาพของดิ น
ไมํมาก ดั งนั้นจึ งสํง ผลให๎ เกิด การชะล๎า ง
เปลี่ยนไป
พังทลายของดินด๎านลบในระดับต่า (-1)
มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน
- การขุดดินหรือเปิดหน๎าดินใช๎ระบบกาแพงกัน - ในชํ ว งที่ มี ก ารเปิ ด หน๎ า ดิ น โครงการใช๎
ดิน เพื่อป้องกันดินทลายเนื่องจากสภาพการ กาแพงกันดิน (Sheet Pile) เพื่อป้องกันดิน
ทางานในหนํ วยงานหรื อจากการรั บน้ าหนั ก ทลาย
ของน้าฝนที่อุ๎มไว๎ ทั้งนี้ระบบกาแพงกันดิน ที่
จะใช๎ในแตํละจุดต๎ องมีการเตรียมการและขอ
อนุ ญ าตจากวิ ศ วกรผู๎ ค วบคุ ม งานกํ อ นการ
ดาเนินการ
- ไมํดาเนินการใดๆ ที่จะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอ - ในการปฏิบัติงานจะมีวศิ วกรคอยควบคุมงาน
สภาพบํอดินขุดโดยมิได๎รับอนุญาตจากวิศวกร ตลอดเวลา และจะปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ ได๎ รั บ
ผู๎ควบคุมงานกํอน และหากมีความจาเป็นต๎อง อนุญาตจากวิศวกรกํอนเทํานั้น
ดาเนินการ จะต๎องมีวิธีการป้องกันการรบกวน
และเสริมความเข๎มแข็งระบบป้องกันดินทลาย
กํอน พร๎อมทั้งให๎เตรียมการและจัดทาการขอ
อนุญาตกํอนการปฏิบัติงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-55

-

รูปที่ 3-5

-

รูปที่ 3-6

3-4

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-3)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.2 ดินและการชะล๎ างพังทลาย
(ตํอ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
-

-

-

-

-

-

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ไมํกองดินไว๎บริเวณปากหลุมของบํอดินที่เปิด
โดยให๎กองหํางจากปากหลุมไมํน๎อยกวําระยะ
แขนของรถขุดดิน
การกองดิ น ไว๎ น าน (เกิ น กวํ า 3 วั น ) ต๎ อ ง
ดาเนินการปรับแตํงกองดินให๎มีความลาดเอียง
ที่เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อไมํให๎เกิดการ
พัง ทลายเนื่ องจากการถูก รบกวนจากสภาพ
การทางานในหนํ วยงานหรื อการรั บ น้าหนั ก
ของน้าฝนที่อุ๎มไว๎
การกองดิ น ที่ สู ง เกิ น กวํ า 2 เมตร ต๎ อ งขอ
อนุ ญ าตจากวิ ศ วกรผู๎ ค วบคุ ม งาน โดยต๎ อ ง
ตรวจสอบคุณภาพและลักษณะของพื้นที่ที่จะ
กองดินนั้นวํา สามารถรองรับน้าหนักดินที่จะ
กองได๎หรือไมํ
ในชํวงที่มีฝนต๎องมีการขุดรํองน้าดักโดยรอบ
บริเวณหลุมหรือบํอขุด เพื่อเบี่ยงน้าหลากออก
จากพื้นที่ขุดและในหลุมหรือบํอขุดต๎องมีการ
ระบายน้าออกจากหลุมหรือบํ ออยํางเพียงพอ
ที่จะไมํทาให๎สภาพของดินเปลี่ยนไป
ปฏิบัติ ตามาตรการป้องกั นการพัง ทลายของ
ดินที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดมาตรการ
ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง
ในการขุดหรือถมดิน พ.ศ. 2548
การกองดิ น หิ น หรื อ ทรายบนพื้ น ที่ ใ ห๎ ใ ช๎
พลาสติกหรือผ๎าใบคลุมเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง หรือทาการพรมน้ากองดินตาม
ความเหมาะสม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- โครงการกองดิน ในพื้นที่ที่ ปิดล๎อม และหํา ง
จากปากหลุมไมํน๎อยกวําระยะแขนของรถขุด
ดิน
- โครงการด าเนิ น การปรั บ แตํ ง กองดิ น ให๎ มี
ความลาดเอี ย งที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะดิ น
กรณีกองดินไว๎นาน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

- โครงการดาเนินการปรับแตํงกองดินไมํให๎สูง
เกินกวํา 2 เมตร

-

-

- โครงการกองดิ น ในพื้ น ที่ ที่ ปิ ด ล๎ อ ม เพื่ อ
ป้องกันการชะล๎างดิน

-

รูปที่ 3-61

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด

-

-

- โครงการกองดิ น หิ น หรื อ ทราย บนพื้ น
โครงการ และพรมน้าเป็นครั้งคราว เพื่อชํวย
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

-

-

3-5

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-4)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และคุณค่าต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพทางธรณีวิท ยาและ - จากการตรวจสอบบริเวณเสี่ยงภั ยแผํน ดินไหว - โครงสร๎ างอาคารต๎ อ งออกแบบค านวณให๎ - ทางโครงการมีการควบคุมการกํอสร๎า ง
สภาพทางธรณีสัณฐาน
ของประเทศไทย พ.ศ. 2548 ของกรมทรัพยากร
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผํนดินไหว บริเวณตํางๆ ภายในโครงการให๎เป็นไป
ธรณีวิ ทยา พ.ศ. 2554 พบวํ า ในเขตกรุ งเทพ
ตามข๎ อ ก าหนดกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด๎าน
มหานครซึ่ ง เป็ นที่ ตั้ ง โครงการ อยูํ ใ นบริ เ วณที่
และตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด๎าน การสัน่ สะเทือนของแผํนดินไหวของกรม
ได๎รับผลกระทบหากเกิดแผํนดินไหวในบริเวณที่
การสั่ น สะเทื อ นของแผํ น ดิ น ไหวของกรม โยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2552
มีแนวรอยเลื่อ นแผํน ดินในเขต 2ก เป็น เขตที่ มี
โยธาธิการและผังเมืองปี พ.ศ. 2552
ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน๎อย - โครงการจั ด ให๎ มี แ ผนฉุ ก เฉิ น ในกรณี เ กิ ด - โครงการได๎ จัด ทาแผนปฏิบั ติก รณี เกิ ด
ถึงปานกลาง ต๎องออกแบบโครงสร๎างอาคารที่รับ
แผํนดินไหวเพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎พักอาศัย
แผํนดินไหว เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนของ
แรงสั่ น สะเทื อ นของแผํน ดิ น ไหวได๎ ข นาด 5-7
และพนั ก งานของโครงการปฏิ บั ติ ใ นกรณี แผํนดินไหว
เมอร์คัลลี ซึ่งทุกคนตกใจ สิ่งกํอสร๎างออกแบบ
เกิดเหตุฉุกเฉิน
ไมํดีจะเกิดความเสียหาย
- โครงการจึงได๎มีการออกแบบอาคารเพื่อรองรับ
แผํนดินไหว และได๎มีการตรวจสอบงานออกแบบ
และคานวณสํวนตํางๆ ของโครงสร๎างอาคารโดย
วิศวกรโยธาระดับวุฒิกร ดังนั้นจึงคาดวําโครงการ
จะได๎รับ ผลกระทบด๎า นธรณีวิ ทยาและการเกิ ด
แผํนดินไหวในระดับต่า (-1)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

เอกสารอ้างอิง
-

ภาคผนวกที่ 5-1

3-6

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-5)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ
1) ฝุ่นละอองจากการกํอสร๎าง
- ปริมาณฝุ่นละอองจากการกํอสร๎างที่เกิดจาก
กิจกรรมในระยะการกํอ สร๎า งโครงการเมื่ อ
รวมกั บ ความเข๎ ม ข๎ น ของฝุ่ น ละอองรวม
(TSP) และความเข๎มข๎นของฝุ่นละอองขนาด
เล็กกวํา 10 ไมครอน (PM-10) มีดังนี้
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น 0.004 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.134 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.138 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 0.33
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น 0.0004 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.0704 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 0.12
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- ทางโครงการจัดทารั้ว Metal Sheet สู ง
6 เมตร รอบพื้นที่โครงการเพื่อชํวยบดบัง
ทั ศ นี ย ภาพที่ ไ มํ เ หมาะสม ระหวํ า งการ
กํอสร๎าง ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

-

รูปที่ 3-1

- ทางโครงการได๎ จั ด ให๎ มี ผ๎ า ใบคลุ ม รอบ
โครงการทั้ง 4 ด๎าน ของอาคารโครงการ
ตามมาตรการกาหนด
- จั ด ให๎ มี ก ารติ ด ตั้ ง แผงกั น วั ส ดุ ต กหลํ น
(Chain Link) ที่แข็งแรงเพื่อกันเศษวัส ดุ
รํวงหลํนลํงสูํพื้นลํางแล๎ว

-

รูปที่ 3-58

-

รูปที่ 3-60

- โครงการได๎จัดกระบะสาหรับใสํเศษวัสดุ ที่
เหลือจากการกํอสร๎างไว๎ในบริเวณจัดเตรียม
ไว๎แล๎ว

-

รูปที่ 3-57

- มีการกาหนดความเร็วของรถบรรทุกให๎มี
ความเร็วไมํเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

-

รูปที่ 3-7

- ควบคุ ม น้ าหนั ก ของรถบรรทุ ก ให๎ เ ป็ น ไปตาม - มีการควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกตาม
ข๎อกาหนดกฎหมาย และกาชับให๎ผู๎ขับรถบรรทุก
พิกัด และมีก ารก าชับ ให๎พ นักงานขั บรถ
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจราจรทางบก
ปฏิบัติตามกฎจราจร
และกาชับให๎ขับรถด๎วยความระมัดระวัง

-

รูปที่ 3-8

- จัดสร๎างรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และ
ติดตั้งผ๎าใบด๎านบนสูง 3 เมตร โดยรอบแนวเขต
ที่ดิน เพื่อ กั้นของเขตพื้ นที่โครงการ อยํา งเป็ น
สัดสํวน และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยัง
อาคารข๎างเคียง
- ติ ด ตั้ ง ผ๎ า ใบทึ บ ตั้ ง แตํ ชั้ น ลํ า งจนถึ ง ชั้ น สู ง สุ ด
โดยรอบอาคาร เพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองฟุ้ ง
กระจายไปยังอาคารข๎างเคียง
- ติด ตั้ง แผงกั นวั สดุ ตกหลํ นที่ มั่น คงแข็ งแรงเป็ น
ระยะๆ ในขณะทาการกํอสร๎างเพื่อป้องกันเศษ
วัสดุกํอสร๎างตกหลํนจากชั้นที่ทาการกํอสร๎างลง
มาที่พื้นลํางและดูแลรักษาให๎อยูํในสภาพที่ดี
- สาหรั บ การกํ อ สร๎ างอาคารชั้ นที่ สู งขึ้ น จั ดให๎ มี
กระบะใสํ เศษวั สดุ จากการกํ อสร๎า ง มีก ารคลุ ม
ผ๎าใบให๎มิ ดชิดกํอนใช๎ทาวเวอร์เครนยกลงมาสูํ
พื้นชั้นลําง
- จากัดความเร็วของรถบรรทุกบนพื้นที่โครงการ
ซอยรัชดาภิเษก 6 ไมํให๎เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3-7

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-6)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
- มลสารทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะกํอสร๎าง
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร
โ ค ร ง กา ร มั กเ กิ ด จ า ก ทํ อ ไ อ เ สี ย ข อ ง
เครื่องจักรกลตํางๆ ซึ่งปลํอยก๏าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx) ออกไซด์ ข องซั ล เฟอร์ (SOx) และ
สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ( HC) ซึ่ ง
Emission จากเครื่ องจักรดังกลําวจะสํงผล
กระทบตํอคุณภาพอากาศของพื้นที่บริเวณ
ใกล๎เคียงโครงการ มีดังนี้
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น 0.0015 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.134 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.1355 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 0.33
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- รถบรรทุกทุกคันที่เข๎า-ออกพื้นที่โครงการจะต๎อง - มีการใช๎ ผ๎าใบปิด คลุมรถบรรทุกที่ใ ช๎
คลุมกระบะให๎มิดชิดป้องกันการตกหลํนของเศษ
ขนสํ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ กํ อ ส ร๎ า งเพื่ อ
วัสดุกํอสร๎างบนถนนสาธารณะ
ป้ อ งกั น การรํ ว งห ลํ น แ ละการฟุ้ ง
กระจายตามมาตรการกาหนด
- จัดให๎มีจุดล๎างล๎อรถภายในพื้นที่โครงการบริเวณ - ทางโครงการจัดให๎มีคนงานทาความ
สะอาดล๎ อ รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ
ทางเข๎า-ออกโครงการที่ติดกับซอยรัชดาภิเษก 6
กํอสร๎างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช๎
และถนนรั ช ดาภิ เ ษก โดยท าเป็ น บํ อ ล๎ า งรถมี
สายฉี ด น้ าแรงดั น สู ง (Water Jet)
เหล็ ก รู ป สามเหลี่ ย มทั้ งทางขึ้ น -ลง เพื่ อ ขู ด ดิ น
ฉีดล๎างเศษดินออกจากล๎อรถบรรทุก
จากล๎ อ รถ ซึ่ ง รถทุ ก คั น กํ อ นออกจากพื้ น ที่
ให๎สะอาดกํอนออกจากโครงการ
โครงการต๎องล๎างล๎ อรถเพื่ อไมํใ ห๎มีดินติ ดล๎อรถ
ไปรํวงหลํนบนถนนสาธารณะ
- ถ๎ า มี ดิ น หรื อ ทรายหกหลํ น บนถนนสาธารณะ - เมื่อมีเศษดิน หิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง
ต๎องเก็บกวาดให๎เรียบร๎อยในทันที
ตกหลํนบนพื้นผิวถนนสาธารณะ จะมี
คนงานคอยทาความสะอาดโดยทันที
- ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่กํอสร๎างหรือบริเวณที่ทา - จั ด ให๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ ค อยฉี ด พรมน้ า
ให๎เกิดฝุ่นตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลา
บริเวณพื้นที่กํอสร๎างและบริเวณที่ทา
การกํอสร๎าง
ให๎ เ กิ ด ฝุ่ น ทุ ก วั น และเพิ่ ม ความถี่
ในวัน ที่สั งเกตเห็ นวํ ามี ฝุ่น ละอองฟุ้ ง
กระจายมาก
- บริเวณปากทางเข๎ า-ออก ต๎องปิ ดทึ บตลอดเวลา - บ ริ เ วณ ท า ง เ ข๎ า -อ อ ก จ ะปิ ด ทึ บ
เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข๎า-ออก
ตลอดเวลา จะเปิ ด เฉพาะเมื่ อ มี ร ถ
เข๎า -ออก และมี เจ๎ าหน๎า ที่ท าความ
สะอาดปากทางเข๎ า -ออกให๎ ส ะอาด
ตลอดเวลา

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-9

-

รูปที่ 3-10
รูปที่ 3-11

-

รูปที่ 3-35

-

รูปที่ 3-12

-

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14

3-8

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-7)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 คําจากการประเมิน 0.0000007 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.0700 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.070007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 0.12
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ก๏าซคาร์บ อนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 1
ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น 0.0063 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
3.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 3.2063 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 34.2
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- จั ด ให๎ มี ก ารวางแผนกองวั ส ดุ ใ นบริ เ วณ - ทางโครงการมีการกองวัสดุในบริเวณพื้นที่
พื้นที่กํอสร๎างโดยกองวัสดุเทําที่จาเป็น
กํอสร๎าง อยํางเป็นสั ดสํวน และตามความ
จาเป็นในการใช๎งาน
- เมื่ อ เปิ ด หน๎ า ดิ น แล๎ ว ให๎ ปิ ด หน๎ า ดิ น ด๎ ว ย - ถ๎าโครงการไมํมีการทางานที่ผิวดิน แล๎วจะ
คอนกรี ต หรื อ ยางแอสฟั ล ต์ ทั น ที ไมํ มี ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด
ความจาเป็นต๎องทางานที่พื้นผิว
- จั ด เทคนิ ค การกํ อ สร๎ า งให๎ เ ป็ น ระบ บ - เมื่ อ ถึ ง ระยะดั ง กลํ า วจะด าเนิ น การตาม
สาเร็ จ รูป หรื อ กึ่ งส าเร็ จรู ป และให๎ มี ก าร มาตรการ
หลํอคอนกรีตในพื้นที่กํอสร๎างน๎อยที่สุด
- จั ด หาแผํ น เหล็ ก อยํ า งหนา ปู บ ริ เ วณ - โครงการจั ด ให๎มี ก ารปู แผํ น เหล็ก ภายใน
ภายในพื้นที่โครงการบริเวณที่มีรถวิ่งผําน โครงการที่มีรถวิ่งผําน จึงไมํมีปัญหารถจม
เพื่อป้องกันรถจมโคลนในชํวงฝนตก
โคลนในชํวงฝนตก
- ตรวจสอบเครื่ องยนต์ ข องรถที่ใ ช๎ ในการ - โครงการแจ๎งให๎ผู๎รับเหมาหมั่นตรวจสอบ
ขนสํงดินวัสดุกํอสร๎าง และเครื่องจักรอื่นๆ
เครื่อ งยนต์ร ถบรรทุ ก เพื่อ ให๎ก ารระบาย
ให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ เพื่อลดการเกิด
ควันเป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
มลสารทางอากาศ
- จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่จากโครงการเข๎าพบผู๎พัก - ทางโครงการได๎จัดให๎มีเจ๎ าหน๎าที่เข๎าพบผู๎
อาศัยข๎างเคียงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบ พักอาศัยบริเวณใกล๎เคียง เพื่อสร๎างความ
จากการกํ อ สร๎ า งโครงการ พร๎ อ มติ ด ตั้ ง เข๎ า ใจอั น ดี แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
กลํองรับความคิด เห็น ที่บริเ วณป้อ มยาม ความเดื อ ดร๎ อ นร าคาญที่ มี ผ ลกระทบมา
เพื่อรับเรื่องร๎องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมี จากการกํ อ สร๎ า งโครงการ เพื่ อ น ามา
ปัญหาเกิดขึ้นต๎องหาแนวทางแก๎ไขอยําง ปรับปรุงแก๎ไขโดยเรํงดํวน พร๎อมทั้งติดตั้ง
เรํงดํวน
กลํองรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

รูปที่ 3-2

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-15

-

ภาคผนวกที่ 5-3

-

รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-25
ภาคผนวกที่ 5-4
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-8)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เฉลี่ย 1
ชั่วโมง
 คําจากการประเมิน 0.0340 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร
 คํ า จากการตรวจวั ด บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ 0.1507 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร
 รวม 0.1847 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด
0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ออกไซด์ ข องซั ล เฟอร์ (SOx) เฉลี่ ย 1
ชั่วโมง
 คําจากการประเมิน 0.0021 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร
 คํ า จากการตรวจวั ด บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ 0.0065 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร
 รวม 0.0086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด
0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ( HC)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
 คําจากการประเมิน 0.0016 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-9)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
1.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 1.5016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ไมํมีคํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด
จากรายละเอี ย ดมลสารทางอากาศที่
เกิดขึ้นจากระยะกํอสร๎างโครงการดังกลําว
ข๎ า งต๎ น พบวํ า มี คํ า ไมํ เ กิ น มาตรฐาน
คุ ณ ภาพอากาศ และการท างานของ
เครื่องจักรตํางๆ ไมํได๎ทางานตลอดทั้งวัน
และไมํได๎ทางานพร๎อมกันหมด ดังนั้นมล
สารทางอากาศที่ เ กิ ด จากการกํ อ สร๎ า ง
โครงการจะสํงผลตํอคุณภาพอากาศที่เกิด
จากการกํ อ สร๎ า งโครงการจะสํ ง ผลตํ อ
คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการด๎าน
ลบในระดับต่า
ผลกระทบสะสม
- เนื่ อ งจา กพื้ น ที่ ข๎ า งเคี ย งโ ครงการมี
แผนการด าเนิ น การกํ อ สร๎ า งอาคารพั ก
อาศั ย (อาคารชุด โนเบิล รี ว อลฟ์ รั ช ดา
คอนโดมิเนียม) ที่ระยะเวลาการกํอสร๎า ง
อาจอยูํ ใ นชํ ว งเดี ย วกั บ ระยะเวลาการ
กํอสร๎างโครงการซึ่งอาจกํอให๎เกิดผลกระทบ
ด๎านฝุ่นละอองและมลสาร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-10)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร ทางอากาศสะสมจากพื้ น ที่ ดั ง กลํ า ว ซึ่ ง
สามารถประเมินในกรณีเลวร๎ายที่สุด คือ มี
ปริ ม าณฝุ่ น ละอองและมลสารทางอากาศ
เทํากับพื้นที่โครงการ สามารถสรุปปริมาณ
ฝุ่นละอองและมลสารทางอากาศสะสมจาก
พื้นที่กํอสร๎างข๎างเคียงได๎ ดังนี้
1) ฝุ่นละอองจากการกํอสร๎าง
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น พื้ น ที่ โ ครงการ
0.004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําประเมินจากพื้นที่กํอสร๎างอาคารชุด
โนเบิ ล รี ว อลฟ์ รั ช ดา คอนโดมิ เ นี ย ม
0.013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.134 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.151 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํ า มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศที่ ก าหนด
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-11)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 คําจากการประเมินพื้นที่โครงการ 0.0004
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําประเมินจากพื้นที่กํอสร๎างอาคารชุดโน
เบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม 0.001
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.0700 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.0714 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 0.12
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) มลสารที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรกล
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 คําจากการประเมินพื้นที่โครงการ 0.0015
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําประเมินจากพื้นที่กํอสร๎างอาคารชุดโน
เบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม 0.0050
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 จากการตรวจวั ด บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการ
0.134 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.1405 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 0.33
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-12)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร - ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กวํ า 10 ไมครอน
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 คํ า จ า กกา ร ป ระเมิ น พื้ น ที่ โ ครงกา ร
0.000007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําประเมินจากพื้นที่กํอสร๎างอาคารชุดโน
เบิ ล รี ว อ ลฟ์ รั ช ดา คอนโ ดมิ เ นี ย ม
0.00002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.0700 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.070027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 0.12
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ก๏าซคาร์บ อนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 1
ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น 0.0063 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร
 คําประเมินจากพื้นที่กํอสร๎างอาคารชุด โน
เบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม 0.0210
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
3.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 3.2273 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-13)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 34.2
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ออกไซด์ ข องไนโตรเจน (NOx) เฉลี่ ย 1
ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น 0.0340 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร
 คํา ประเมิ น จากพื้ น ที่กํ อ สร๎ า งอาคารชุ ด
โนเบิ ล รี ว อลฟ์ รั ช ดา คอนโดมิ เ นี ย ม
0.1140 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.1507 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 0.2987 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด 0.32
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ออกไซด์ ข องซั ล เฟอร์ ( SOx) เฉลี่ ย 1
ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น 0.0021 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร
 คํา ประเมิ น จากพื้ น ที่กํ อ สร๎ า งอาคารชุ ด
โนเบิ ล รี ว อลฟ์ รั ช ดา คอนโดมิ เ นี ย ม
0.0070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คําจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ
0.0065 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-14)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ตํอ)
2) มลสารทางอากาศจากเครื่องจักร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
 รวม 0.0156 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คํา มาตรฐานคุ ณภาพอากาศที่ก าหนด 0.78
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน (HC) เฉลี่ ย 1
ชั่วโมง
 คํ า จากการประเมิ น 0.0016 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร
 คํ า ประเมิ น จากพื้ น ที่ กํ อ สร๎ า งอาคารชุ ด
โนเบิ ล รี ว อลฟ์ รั ช ดา คอนโดมิ เ นี ย ม
0.0060 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 คํา จากการตรวจวัด บริเ วณพื้ น ที่โ ครงการ
1.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 รวม 1.5076 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไมํมีคํา
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนด
- มลสารทางอากาศที่ เ กิ ด ในชํ ว งกํ อ สร๎ า ง
โครงการสํวนมากจะเกิดจากก๏าซที่เกิดจากทํอ
ไอเสี ย ของรถขนสํ ง ดิ น วั ส ดุ กํ อ สร๎ า งและ
เครื่องจักรกลตํางๆ เนื่องจากการทางานของ
เครื่องจักรกลตํางๆ จะไมํได๎ทางานทั้ง วัน และ
ไมํได๎ทางานพร๎อมกันทั้งหมดอีกด๎วย จึงคาด
วํามลสารที่เกิดจากการกํอสร๎างโครงการ จะ
สํงผลกระทบด๎านลบในระดับต่า (-1)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-15)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
เสียงทั่วไปจากการก่อสร้าง
- พื้นที่ข๎างเคียงที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบ
ด๎ า นเสี ย งจากการกํ อ สร๎ า งมากที่ สุ ด
ประกอบด๎วย
ทิ ศ เหนื อ คื อ อาคารจอดรถของ MRT
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย
ทิ ศ ใต๎ คื อ บ๎ า นพั ก พนั ก งานของตลาด
ปั ญ จทรั พ ย์ แ ละกลุํ ม อาคารธนาคา ร
สงเคราะห์ (ธอส.)
ทิ ศ ตะวั น ออก คื อ พื้ น ที่ วํ า ง ถั ด ไปเป็ น
สถานประกอบการ Hollywood
ทิ ศ ตะวั น ตก คื อ พื้ น ที่ ล านจอดรถของ
สถานี ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแหํ ง ประเทศไทย
และอาคารคอนโดมิเนียม IVY
- จา กกา รค า นวณ ระดั บ เสี ย งบริ เ วณ
โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการในขณะที่ มี ก าร
กํอสร๎างโครงการ พบวํา มีระดับเสียงอยูํ
ในชํวง 67.30-77.06 dB(A) เมื่อรวมระดับ
เสียงดังกลําวกับระดับเสียงในปัจจุบันที่ได๎
ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ จะสํงผลให๎
ระดับเสียงบริเวณโดยรอบพื้นที่กํ อสร๎า ง
โครงการเพิ่มขึ้นอยูํใ นชํวง 68.09-77.15
dB(A) ซึ่ง บางสํว นยั งมี คํา เกิน มาตรฐาน
ระดับเสียงทั่วไปที่กาหนดไว๎ที่ 70 dB(A)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
มาตรการลดผลกระทบทางด๎ า นเสี ย งที่ มี ตํ อ
ชุมชนใกล๎เคียง
- จัดสร๎างรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และ
ติด ตั้ง ผ๎ าใบด๎า นบนสู ง 3 เมตร โดยรอบแนว
เขตที่ดิน เพื่อชํวยลดระดับเสียงดังไปยังพื้น ที่
ข๎างเคียงตลอดแนวเขตที่ดิน ที่ติดกับเขตที่ดิ น
บุคคลอื่น
- เลือกใช๎เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียง
ต่าทั้งงานกํอสร๎าง และงานดิน
- โครงการก าหนดชํวงเวลาการทางานกํอสร๎า ง
วั น จั น ทร์ -อาทิ ต ย์ ให๎ อ ยูํ ใ นชํ ว งเวลา 08.0017.00 น. ยกเว๎นกรณีที่มีงานตํอเนื่องเป็นครั้ง
คราวต๎อ งเป็น งานที่ไ มํ มี เสี ย งดั งและเสี ย งดั ง
รบกวน ซึ่งจะทางานได๎ไมํเกินเวลา 22.00 น.
ทั้ ง นี้ จ ะต๎ อ งแจ๎ ง ให๎ อ าคารข๎ า งเคี ย งทรา บ
ลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 3 วัน สาหรับในวันอาทิตย์
และวั น นั ก ขั ต ฤกษ์ โ ครงการจะงดกิ จ กรรม
กํอสร๎างที่กํอให๎เกิดเสียงดัง และเสียงรบกวน
- หลีกเลี่ยงการใช๎เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียง
ดังพร๎อมๆ กัน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- ทางโครงการได๎จัดทารั้ว Metal Sheet โดยรอบ
พื้นที่โครงการสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขต
ที่ดิ น เพื่ อ ชํ ว ยลดระดับ เสี ย งดั ง ไปยั ง พื้ น ที่
ข๎างเคียง

-

รูปที่ 3-1

- ปฏิบัติตามมาตรการกาหนด

-

-

- กาหนดชํวงการกํอสร๎าง ตั้งแตํเวลา 08.00 –
17.00 น. และมี ก ารเปิ ด ท างานนอกเวลา
จนถึง 22.00 น. ทั้ ง นี้จ ะเป็ นกิ จ กรรมที่ ไ มํ
กํอ ให๎ เกิ ดมลพิ ษและไมํ มีผ ลกระทบตํอ ผู๎ ที่
อยูํอาศัยข๎างเคียง

-

-

- ปฏิ บั ติ ตามมาตรการก าหนด โดยหลีกเลี่ ยง
การท ากิ จ กรรมที่ กํ อให๎ เ กิ ดเสี ยงดั งมาก ๆ
พร๎อมๆ กัน และติดตํอกันเป็นระยะเวลานาน

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-16)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียง (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- พยายามเลื อ กใช๎ วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ ต กแตํ ง
ส าเร็ จ รู ป ที่ ตั ด แตํ ง มาจากโรงงาน เพี ย งแตํ
น ามาประกอบที่ ห น๎ า งาน เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
กิจกรรมที่มีเสียงดัง
- กิจ กรรมประเภท ตัด เจีย ร หรื อ กิจ กรรมที่ มี
เสี ย งดั ง ให๎ ด าเนิ น การภายในบริ เ วณที่ จั ด ไว๎
โดยให๎ก ระทาในห๎อ งที่มิ ดชิ ดและอยูํ หํา งจาก
พื้นที่พักอาศัยข๎างเคียงมากที่สุด
- อุป กรณ์ แ ละเครื่อ งจัก รกลที่ มี การใช๎ ง านเป็ น
ครั้งคราว ให๎ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวําง
การพัก
- จากัดความเร็วของยานพาหนะที่ทาการขนสํง
วัสดุกํอสร๎างและอุปกรณ์ตํางๆ เข๎าสูํพื้นที่โรง
การ เมื่อผํานเขตชุมชนที่ตั้งอยูํบริเวณข๎างเคียง
โครงการด๎วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- ห๎ า มรถบรรทุ ก เรํ ง เครื่ อ งและกดแตรโดยไมํ
จาเป็น

แตํไมํเกินคําระดับเสียงสูงสุดที่กาหนดไว๎ที่
115 dB(A) ทั้งนี้โครงการจะมีการจัดสร๎างรั้ว
Metal Sheet ซึ่งสามารถลดเสียงได๎ประมาณ
22 dB(A) ซึ่งจะสํงผลให๎ระดับเสียงบริเวณ
โดยรอบพื้น ที่กํ อสร๎า งโครงการเพิ่ มขึ้ นอยูํ
ในชํวง 46.09-55.15 dB(A)
ผลกระทบสะสม
- เนื่องจากพื้นที่ข๎างเคียงโครงการมี แผนการ
ดาเนินการกํอสร๎างอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์
รัชดา คอนโดมิ เนี ยม ในชํ วงเดี ยวกั บระยะ
เวลาการกํอสร๎างโครงการ ทาให๎ระดับเสียง
สะสมบริเวณรอบพื้นที่กํอสร๎างโครงการ มีคํา
ดังนี้
ทิศเหนือ ระดับเสียงจากแหลํงกาเนิดเสียงที่
สํง ผลกระทบตํอ อาคารจอดรถของ MRT
สถานี ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแหํ ง ประเทศไทย
เทํากับ 62.24 dB(A)
ทิศ ใต๎ ระดั บเสี ยงจากแหลํ ง กาเนิด เสีย งที่
สํงผลกระทบตํอบ๎านพักพนักงานของตลาด - ติ ด ตั้ ง วั ส ดุ ดู ด ซั บ เสี ย งที่ เ ป็ น แผํ น ผนั ง ยิ ป ซั ม
ปัญจทรัพย์ และกลุํมอาคารธนาคารอาคาร (ชนิดแผํน Cylence รุํน Zoundblock STC42
สงเคราะห์ (ธอส.) เทํากับ 61.81 dB(A)
ความหนา 12 มิลลิเมตร ติดตั้งกับแผํนสมาร์ท
บอร์ดหนา 10 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด๎าน กรุชํองวําง
ด๎วยแผํนกรุผนังอะคูสติค) สูง 6.50 เมตร จาก
ระดั บ พื้ นแตํ ล ะชั้ นขณะกํ อ สร๎ า ง โดยปิ ด รอบ
อาคารทั้ง 4 ด๎านของชั้นที่ กาลัง กํอสร๎า ง และ
ติดตั้งเป็นแบบเลื่อนได๎ตามชั้นที่กาลังกํอสร๎าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ปฏิบัติตามมาตรการกาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

- โครงการจัดพื้นที่ปิดสาหรับงานตัดกระเบื้อง
เจียร เพื่อชํวยลดความดังของเสียง

-

รูปที่ 3-62

- โครงการดับเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์
การกํอสร๎างทุกครั้งที่ไมํใช๎งาน

-

-

- มีก ารก าหนดความเร็ว ของรถบรรทุ กให๎ มี
ความเร็วไมํเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

-

รูปที่ 3-7

- โครงการได๎กาชับให๎รถบรรทุกวัสดุกํอสร๎าง
ห๎ามกดแตรหรือเหยีย บคัน เรํง ให๎เ กิดเสีย ง
ดังในบริเวณชุมชน
- โครงการได๎มีการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่เป็น
แผํ น ผนั ง ยิ ป ซั ม (ชนิ ด แผํ น Cylence รุํ น
Zoundblock STC42 ความหนา 12 มิลลิเมตร
ติดตั้งกับแผํนสมาร์ทบอร์ดหนา 10 มิลลิเมตร
1 ชั้น 2 ด๎าน กรุชํองวําง ด๎วยแผํนกรุผนังอะคู
สติค) สูง 6.50 เมตร โดยปิดรอบอาคารทั้ง 4
ด๎าน

-

-

-

รูปที่ 3-59
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-17)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียง (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ในขั้นตอนการขุดเจาะ และขึ้นโครงสร๎าง สํวน
ขั้ น ตอนการเก็ บ งานและตกแตํ ง ให๎ แ ผํ น ผนั ง
ยิป ซั ม (ชนิ ด แผํน Cylence รุํ น Zoundblock
STC42 ความหนา 12 มิลลิเมตร ติดตั้งกับแผํน
สมาร์ทบอร์ดหนา 10 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด๎าน
กรุชํองวํางด๎วยแผํนกรุผนังอะคูสติค) สูง 6.50
เมตร จากระดั บ พื้ น แตํ ล ะชั้ น ขณะกํ อ สร๎ า ง
สาหรับชั้นที่ 2-15 จะปิดล๎อมพื้นที่พื้นที่ทางาน
ทุกด๎านที่มีชํองเปิด (รวมด๎านบนและด๎านลําง)
สํ ว นชั้ น ที่ 16 ขึ้ น ไป จะปิ ด รอบอาคารทั้ ง 4
ด๎านของชั้นที่กาลังกํอสร๎าง และติดตั้งเป็นแบบ
เลื่อนขึ้นได๎ตามชั้นที่กาลังกํอสร๎าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ทิศตะวัน ออก ระดับเสียงจากแหลํ งกาเนิ ด
เสีย งที่สํ งผลกระทบตํอสถานประกอบการ
Holly Wood เทํากับ 60.64 dB(A)
ทิศ ตะวั น ตก ระดั บ เสี ย งจากแหลํ ง ก าเนิ ด
เสียงที่สํงผลกระทบตํออาคารคอนโดมิเนียม
IVY เทํากับ 60.54 dB(A)
ซึ่ง พบวํา มี คํ าไมํ เ กิน มาตรฐานระดั บเสี ย ง
โดยทั่ ว ไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
ที่กาหนดให๎คําระดับเสียงสูงสุดไมํเกิน 115
dB(A) และคํา ระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ไมํเกิน 70 dB(A) ดังนั้นคาดวําการกํอสร๎าง
โครงการจะกํอนให๎เกิดผลกระทบด๎านลบใน
ระดั บ ต่ า(-1) ตํ อ ผู๎ ที่ อ าศั ย ใกล๎ เ คี ย งพื้ น ที่ มาตรการลดผลกระทบทางด๎ า นเสี ย งที่ มี ตํ อ
โครงการ
คนงานในพื้นที่กํอสร๎าง
- ผู๎ที่ จะได๎ รับ ผมกระทบโดยตรงคือ คนงาน - จั ด หาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายสํ ว นบุ ค คล - โครงการจะก าชั บ ให๎ ผู๎ รั บ เหมาจั ด เตรี ย ม
กํอสร๎างที่ทางานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (PPE) เชํน ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายสํ ว นบุ ค คลให๎
ที่มีเสียงดัง
(Ear Muffs) ให๎กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ
คนงานอยํางเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ใกล๎เคียงพื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทางาน
ปฏิบัติงาน
กับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-59

-

รูปที่ 3-16
รูปที่ 3-41
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-18)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียง (ตํอ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- ใช๎ น้ ามั น หลํ อ ลื่ น ชํ ว ยลดการเสี ย ดสี ร ะหวํ า ง - ทางโครงการจั ด ให๎ มี ก ารตรวจสอบ
ชิ้นสํวนของเครื่องจักร และบารุงรักษาเครื่องจักร ประสิ ทธิ ภ า พขอ งเค รื่ อ งจั ก รกล
ให๎มีสภาพพร๎อมใช๎งานอยํางสม่าเสมอ
ตลอดจนบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช๎ใน
การกํอสร๎างให๎มีสภาพดีอยูํเสมอ
- แบํ ง การท างานเป็ น ชํ ว งเวลาตั้ ง แตํ 08.00 – - กาหนดชํ วงการกํ อสร๎าง ตั้ง แตํเ วลา
12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น. โดยมีชํวงเวลา
08.00 – 17.00 น. โดยมี ชํ ว งเวลา
หยุ ดพั ก 12.00 – 13.00 น. เพื่ อลดระดับ เสี ย ง
หยุดพัก 12.00 – 13.00 น.
ผลกระทบในการได๎ยินเสียงดังตํอเนื่องติดตํอกัน
เป็นระยะเวลานาน

ปัญหา/อุปสรรคการ
แก้ไข
-

ภาคผนวกที่ 5-8

-

-

เอกสารอ้างอิง

เสียงรบกวนจากการกํอสร๎าง
- เสีย งรบกวน (Noise) ที ่เ กิด จากการ
กํอ สร๎ างโครงการเป็ น ลั ก ษณะของเสี ย ง
จากแหลํ ง ก าเนิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตํ อ เนื่ อ งนาน
กวํา 1 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทิ ศ เห นื อ ระดั บ เสี ย งรบกวนจา ก
แหลํ ง ก าเนิ ด เสี ย งที่ สํ ง ผลกระทบตํ อ
อาคารจอดรถ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แหํง ประเทศไทย ตามกิจ กรรมการกํอ น
สร๎างดังนี้
 ขั้น ตอนการเตรี ย มพื้ น ที่ สํ ง ผลให๎ เ กิ ด
ระดั บเสี ยงรบกวนเทํ า กับ -3.45 ถึ ง 3.63 dB(A)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-19)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียง (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
 การทาฐานราก สํงผลให๎เกิดระดับเสียง
รบกวนเทํากับ -3.94 ถึง -4.02 dB(A)
 การขุดเจาะและขึ้นโครงสร๎าง สํงผลให๎
เกิดระดับเสียงรบกวนเทํากับ -4.08 ถึง
2.55 dB(A)
 การเก็ บ งานและตกแตํ ง สํง ผลให๎ เ กิ ด
ระดั บเสี ยงรบกวนเทํ า กับ -3.63 ถึ ง 4.30 dB(A)
ทิศใต๎ ระดับเสียงรบกวนจากแหลํงกาเนิด
เสียงที่สํ งผลกระทบตํอ บ๎านพัก พนักงาน
ของตลาดปั ญ จทรั พ ย์ และกลุํ ม อาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตาม
กิจกรรมการกํอสร๎างดังนี้
 ขั้น ตอนการเตรี ย มพื้ น ที่ สํ ง ผลให๎ เ กิ ด
ระดับเสียงรบกวนเทํากับ 3.01 dB(A)
 การทาฐานราก สํงผลให๎เกิดระดับเสียง
รบกวนเทํากับ -0.17 dB(A)
 การขุดเจาะและขึ้นโครงสร๎าง สํงผลให๎
เกิดระดับเสียงรบกวนเทํากับ -2.96 ถึง
7.44 dB(A)
 การเก็ บ งานและตกแตํ ง สํง ผลให๎ เ กิ ด
ระดั บ เสี ย งรบกวนเทํ า กั บ -4.30 ถึ ง
9.96 dB(A)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง
-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-20)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียง (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ทิ ศ ตะวั น ออก ระดั บ เสี ย งรบกวนจาก
แหลํงกาเนิดเสียงที่สํงผลกระทบตํอสถาน
ประกอบการ Hollywood ตามกิ จ กรรม
การกํอสร๎างดังนี้
 ขั้น ตอนการเตรี ย มพื้ น ที่ สํ ง ผลให๎ เ กิ ด
ระดับเสียงรบกวนเทํากับ -3.76 dB(A)
 การทาฐานราก สํงผลให๎เกิดระดับเสียง
รบกวนเทํากับ -4.08 dB(A)
 การขุดเจาะและขึ้นโครงสร๎าง สํงผลให๎
เกิดระดับเสียงรบกวนเทํากับ -4.12 ถึง
0.60 dB(A)
 การเก็ บ งานและตกแตํ ง สํง ผลให๎ เ กิ ด
ระดั บเสี ยงรบกวนเทํ า กับ -3.76 ถึ ง 4.30 dB(A)
ทิ ศ ตะวั น ตก ระดั บ เสี ย งรบกวนจาก
แหลํ ง ก าเนิ ด เสี ย งที่ สํ ง ผลกระทบตํ อ
อาคารคอนโดมิ เนียม IVY ตามกิจ กรรม
การกํอสร๎างดังนี้
 ขั้น ตอนการเตรี ย มพื้ น ที่ สํ ง ผลให๎ เ กิ ด
ระดั บเสี ยงรบกวนเทํา กับ -3.58 ถึ ง 3.87 dB(A)
 การทาฐานราก สํงผลให๎เกิดระดับเสียง
รบกวนเทํากับ -4.00 ถึง -4.12 dB(A)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง
-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-21)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียง (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
 การขุดเจาะและขึ้นโครงสร๎าง สํงผลให๎เกิด
ระดั บเสียงรบกวนเทํ ากับ -0.01 ถึ ง -4.27
dB(A)
การเก็บงานและตกแตํง สํงผลให๎เกิดระดับ
เสียงรบกวนเทํากับ -3.87 ถึง -4.30 dB(A)
- ทั้งนี้โครงการได๎มีการกาหนดมาตรการจัดให๎มี
จัดสร๎า งรั้ ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร
และติดตั้ งผ๎ าใบด๎า นบนสูง 3 เมตร โดยรอบ
แนวเขตที่ดิน เพื่อชํวยลดระดับเสียงดังไปยัง
พื้นที่ข๎างเคียง ตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกับเขต
ที่ดิ น บุ ค คลอื่ น และติ ดตั้ ง วั ส ดุ ดู ด ซั บ เสี ย งที่
เป็นแผํนผนังยิปซัม (ชนิ ดแผํน Cylence รุํ น
Zoundblock STC42 ความหนา 12 มิลลิเมตร
ติดตั้งกับแผํนสมาร์ทบอร์ดหนา 10 มิลลิเมตร
1 ชั้ น 2 ด๎ า น ติ ด ตั้ ง กั บ โครงครํ า วส าเร็ จ
C65,U66 เบอร์ 24 แล๎วกรุชํองวํางด๎วยแผํน
กรุผนังอะคูสติค) ตั้งแตํการกํอสร๎างบริเวณชั้น
ที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีความสามารถในการลดเสียง
ประมาณ 42 dB(A)

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- โครงการได๎มีการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่เป็นแผํน
ผนั ง ยิ ป ซั ม (ชนิ ด แผํ น Cylence รุํ น Zoundblock
STC42 ความหนา 12 มิลลิเมตร ติดตั้งกับแผํนสมาร์ท
บอร์ดหนา 10 มิ ลลิ เมตร 1 ชั้ น 2 ด๎ าน กรุ ชํองวํ าง
ด๎วยแผํ นกรุ ผนั งอะคูสติค) สู ง 6.50 เมตร โดยปิ ด
รอบอาคารทั้ง 4 ด๎าน

ปัญหา/
อุปสรรคการ
แก้ไข

-

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-59
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-22)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 เสียง (ตํอ)

1.6 ความสั่นสะเทือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- จากกา รค านวณพ บวํ า กา รกํ อ ส ร๎ า ง
โครงการหลั ง จากผํ า นวั ส ดุ ดู ด ซั บ เสี ย ง
ดั ง กลํ า ว พบวํ า มี ร ะดั บ เสี ย งรบกวนตํ อ
อาคารข๎ า งเคี ย งหลั ง จากการจั ด ให๎ มี
มาตรการติ ดตั้ ง วั ส ดุ ดู ด ซั บเสี ย งมี คํ า ไมํ
เกินมาตรฐานตามประกาศคระกรรมการ
สิ่ ง แวดล๎ อ มแหํ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 29 (พ.ศ.
2550) เรื่ อ ง คํ า ระดั บ เสี ยงรบกวนที่
กาหนดให๎ ระดับ เสีย งรบกวนเทํ ากั บ 10
dB(A) ดังนั้นจึงคาดวําผู๎พักอาศัยข๎างเคียง
โครงการจะได๎รับผลกระทบด๎านลบระดับ
ต่า (-1) ด๎านเสียงดังและเสียงรบกวนจาก
การกํอสร๎าง
- โครงการเลื อ กวิ ธี ก ารท าฐานรากโดย - จัดลาดับการขึ้นเสาเข็มโดยให๎บริเวณที่ใกล๎กับ - ปฏิบัติตามมาตรการกาหนด
พิจารณาเลือกใช๎วิธีเจาะเสาเข็ม ซึ่งมีคํา
อาคารที่ใกล๎ที่สุดเป็นอันดับแรก
ความเร็วของแรงสั่นสะเทือน 0.170 นิ้ว / - จัดให๎มี วิศ วกรดู แลการกํอ สร๎ างอยํ างใกล๎ชิ ด - ทางโครงการมีวิศวกรที่ควบคุมการดูแลการ
วิน าที หรื อ 4.318 มิ ล ลิ เมตร/วิ น าที ใน
และควบคุ มการกํ อสร๎า งให๎ ถูก ต๎อ งตามหลั ก
กํอสร๎างภายในพืน้ ที่โครงการให๎เป็นไปตาม
ระยะอ๎างอิง 25 ฟุต หรือ 7,620 มิลลิเมตร
วิศวกรรมและสํงผลกระทบตํอพื้น ที่ข๎างเคีย ง
หลักวิศวกรรม
จากการคานวณพบวําแรงสั่นสะเทือนจาก
น๎อยที่สุด
การกํ อ สร๎ า งโครงการที่สํ งผลกระทบตํ อ - จั ด ให๎ มี ก ารติ ด ตั้ ง แผํ น ป้ า ยข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ - ทางโครงการจัด ให๎มี ป้ายแสดงรายละเอีย ด
ชุมชนโดยรอบสามารถคานวณได๎ดังนี้
รายละเอียดโครงการพร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู๎รับผิดชอบโครงการ และจัดให๎มีหมายเลข
ทิศเหนือ แรงสั่นสะเทือนจากแหลํงกาเนิด
ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบโครงการที่สามารถ โทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถติ ด ตํ อ ได๎ เพื่ อ รั บ ข๎ อ
ที่ สํ ง ผลกระทบตํ อ อาคารจอดรถ MRT
ติดตํอได๎
ร๎องเรียนตํางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

รูปที่ 3-6

-

รูปที่ 3-3

3-24

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-23)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.6 ความสั่นสะเทือน (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
ที่มี ระยะหํา งจากพื้น ที่กํ อสร๎า งโครงการ - จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ประสานงานรับเรื่องร๎อ งเรียน - ทางโครงการได๎จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่เข๎าพบผู๎พัก
75.59 เมตร (75,590 มิ ล ลิ เ มตร) มี คํ า
ที่อาจเกิดขึ้นจากการกํอสร๎าง
อาศัยบริเวณใกล๎เคียง เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
เทํากับ 0.346 มิลลิเมตร/วินาที
อั น ดี แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และควา ม
ทิศใต๎ แรงสั่นสะเทือนจากแหลํงกาเนิดที่
เดื อดร๎ อนร าคาญที่ มี ผลกระทบมาจากการ
สํ ง ผลกระทบตํ อ บ๎ า นพั ก พนั ก งานของ
กํอสร๎างโครงการ เพื่อ นามาปรับปรุงแก๎ไ ข
ตลาดปัญจทรัพย์ และกลุํมอาคารธนาคาร
โดยเรํง ดํ วน พร๎ อมทั้ง ติด ตั้ งกลํอ งรับ ความ
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีระยะหํางจาก
คิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม
พื้นที่กํอสร๎างอาคาร 33.35 เมตร (33,350 - ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห๎ ผู๎ พั ก อาศั ย ที่ อ ยูํ โ ดยรอบ - ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด โดยจะมี
มิลลิเมตร) มีคําเทํากับ 0.851 มิลลิเมตร/
รับทราบถึงมาตรการการชดเชยความเสียหาย
เจ๎าหน๎าที่เข๎าพบผู๎พักอาศัยบริเวณใกล๎เคียง
วินาที
การรับเรื่องราวร๎องทุกข์ กํอนเริ่มงานกํอสร๎าง
เพื่อ สร๎า งความเข๎าใจอัน ดีและรับ ฟังความ
ทิ ศ ตะวั น อ อก แ รงสั่ นสะเทื อ นจ า ก
อยํางน๎อยประมาณ 1 สัปดาห์
คิ ด เห็ น และความเดื อ ดร๎ อ นร าคาญที่ มี
แหลํ ง ก าเนิ ด ที่ สํ ง ผลกระทบตํ อ สถาน
ผลกระทบมาจากการกํอสร๎างโครงการ
ประกอบการ Hollywood ถัดจากพื้นที่วําง - บริษัทรับเหมากํอสร๎าง และบริษัทประกันภัย - ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด โดยจะมี
ซึ่งมีระยะหํางจากพื้นที่กํอสร๎างโครงการ
ของผู๎ รั บเหมา เจ๎ า ของโครงการ พร๎ อ มด๎ ว ย
เจ๎าหน๎าที่เข๎าพบผู๎พักอาศัยบริเวณใกล๎เคียง
85.19 เมตร (85,190 มิ ล ลิ เ มตร) มี คํ า
เจ๎ า ของอาคารข๎ า งเคี ย ง ท าการตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารกํอนการกํอสร๎าง
เทํากับ 0.303 มิลลิเมตร/วินาที
สภาพอาคารกํอนการกํอสร๎างไว๎เป็นหลักฐาน
ไว๎เป็นหลักฐาน
ทิ ศ ต ะ วั น ต ก แ ร ง สั่ น ส ะ เ ทื อ น จ า ก - กรณี ที่ อ าคารในบริ เ วณข๎ า งเคี ย ง เกิ ด การ - กรณีที่ อาคารในบริเ วณข๎า งเคี ยง เกิ ดการ
แหลํงกาเนิดที่สํงผลกระทบตํอลานจอดรถ
ช ารุ ด เสี ย หายอั น เป็ น สื บ เนื่ อ งมาจากความ
ชารุดเสียหายอันเป็นสืบเนื่องมาจากความ
ของสถานี ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแหํ ง ประเทศ
สั่นสะเทือนของโครงการ จะต๎องมีการเจรจา
สั่นสะเทือ นของโครงการ ทางที มงานฝ่า ย
ไทยและอาคารคอนโดมิ เ นีย ม IVY มี
กับเจ๎าของเพื่อทาความตกลงในการซํอมแซม
ชํางและวิศวกรจะเข๎ าประเมินพื้นที่ ที่ได๎รั บ
ระยะหํ า งจากพื้ น ที่ กํ อ สร๎ า งโครงการ
หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความ
การเดือดร๎อนจากการกํอสร๎างโครงการเพื่อ
102.55 เมตร (102,550 มิลลิเมตร) มีคํา
เหมาะสม
ทาการซํ อมแซมอาคาร และหรือ สํวนของ
เทํากับ 0.247 มิลลิเมตร/วินาที
อาคารที่แตกร๎าว ทรุดตัวทันที
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-25
ภาคผนวกที่ 5-4

-

รูปที่ 3-4

-

-

-

ภาคผนวกที่ 5-4
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-24)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน (ตํอ)
- จากการค านวณพบวํ า สิ่ ง ปลู ก สร๎ า งที่ อ ยูํ - จัดทาประกันอุบัติเหตุจากการกํอสร๎างอาคาร
โดยรอบโครงการที่จะได๎รับแรงสั่นสะเทือน
โดยจะต๎องครอบคลุมถึงคําเสียหายจากอาคาร
จากการเจาะดินเพื่อการทาเสาเข็มประมาณ
ข๎ า งเคี ย งอั น เนื่ อ งมาจากการกํ อ สร๎ า งของ
0.247-0.851 มิ ลลิ เ มตร/วิ นาที ซึ่ งมี คํา ไมํ
โครงการ
เกินมาตรฐานกาหนดของความสั่นสะเทือน - จ า กั ด ควา ม เร็ ว ขอ งรถบ รรทุ ก บ นพื้ น ที่
ในกรณีที่ 1 ความสั่นสะเทือนที่ไมํทาให๎เกิด
โครงการและซอยรัชดาภิเษก 6 ไมํให๎เกิน 30
การล๎าและการสั่นพ๎องของโครงสร๎างอาคาร
กิโลเมตร/ชั่วโมง
ตามประกาศคระกรรมการสิ่ ง แวดล๎ อ ม - กาหนดให๎รถทุกคันปฏิบัติตามกฎจราจรอยําง
แหํ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่ อ ง
เครํ ง ครั ด โดยไมํ ใช๎ ค วามเร็ ว และไมํบ รรทุ ก
ก าหนดมาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ
น้าหนักเกินที่กฎหมายกาหนด
ป้องกันผลกระทบตํออาคาร ที่กาหนดให๎คํา
ความสั่นสะเทือนสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง ที่
มีความถี่น๎อยกวําหรือเทํากับ 10 เฮิรตซ์ มี
คําไมํเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
ผลกระทบสะสม
- เนื่องจากพื้นที่ข๎างเคียงโครงการมีแผนการ
ด าเนิ น การกํ อ สร๎ า งอาคา รชุ ด โนเบิ ล
รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม ในชํวงเดียวกัน
กับระยะเวลาการกํอสร๎างโครงการ สาหรับ
การประเมิ น ผลกระทบสะสมด๎ า นความ
สั่น สะเทื อนจะพิ จ ารณาจากระยะทางของ
เสาเข็ ม ของอาคารทั้ ง สองโครงการที่ ใ กล๎
อาคารข๎ า งเคี ย งมากที่ สุ ด ถึ ง จั ด ที่ ไ ด๎ รั บ
แรงสั่นสะเทือน โดยสามารถคานวณได๎ดังนี้

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- บริ ษั ท เจ๎ า ของโครงการได๎ มี ก ารท า
ประกั น ภัย งานกํอ สร๎า ง ซึ่ งคุ๎ ม ครอง
แกํชีวิตและทรัพย์สินตํอบุคคลที่สาม
- มีการกาหนดความเร็วของรถบรรทุก
ให๎มีความเร็วไมํเกิน 20 กิโลเมตร/
ชั่วโมง
- มี ก ารควบคุ ม ความเร็ ว และน้ าหนั ก
ของรถบรรทุ ก ตามพิ กั ด และมี ก าร
กาชั บ ให๎พ นั ก งานขั บ รถปฏิ บั ติ ต าม
กฎจราจร

ปัญหา/อุปสรรคการ
แก้ไข
-

ภาคผนวกที่ 5-5

-

รูปที่ 3-7

-

รูปที่ 3-7
รูปที่ 3-8

เอกสารอ้างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-25)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.6 ความสั่นสะเทือน (ตํอ)
- ทิศเหนือ แรงสั่น สะเทือนจากการกํอสร๎า ง
โครงการและโครงการอาคารชุ ด โนเบิ ล
รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียมที่สํงผลกระทบ
ตํอ อาคารจอดรถของ MRT สถานี ศู น ย์
วั ฒ นธรรมแหํ ง ประเทศไทย มี คํ า เทํ า กั บ
1.630 มิลลเมตร/วินาที
- ทิ ศ ใต๎ แรงสั่ น สะเทื อ นจากการกํ อ สร๎ า ง
โครงการและโครงการอาคารชุ ด โนเบิ ล
รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียมที่สํงผลกระทบ
ตํอบ๎ านพักพนัก งานของตลาดปัญ จทรัพ ย์
และกลุํม อาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) มีคําเทํากับ 1.421 มิลลิเมตร/วินาที
- ทิ ศ ตะวั น ออก แรงสั่ น สะเทื อ นจากการ
กํอสร๎างโครงการและโครงการอาคารชุด โน
เบิ ล รีว อลฟ์ รัช ดา คอนโดมิเ นีย มที่ สํง ผล
กระทบตํอสถานประกอบการ Hollywood มี
คําเทํากับ 0.607 มิลลิเมตร/วินาที
- ทิ ศ ตะวั น ตก แรงสั่ นสะเทื อ นจ ากกา ร
กํอสร๎างโครงการและโครงการอาคารชุด โน
เบิ ล รีว อลฟ์ รัช ดา คอนโดมิเ นีย มที่ สํง ผล
กระทบตํ อ ลานจ อดรถของสถา นี ศู น ย์
วั ฒ นธรรมแหํ ง ประเทศไทย และอาคาร
คอนโดมิ เ นี ย ม IVY มี คํ า เทํ า กั บ 0.494
มิลลิเมตร/วินาที

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-26)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.6 ความสั่นสะเทือน (ตํอ)
- จากการประเมินความสั่นสะเทือนรวมจาก
การกํอสร๎างโครงการ และโครงการ อาคาร
ชุด โนเบิ ล รี ว อลฟ์ รั ช ดา คอนโดมิ เ นี ย ม
พบวําสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํโดยรอบโครงการทั้ง
สองที่จะได๎รับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะ
ดินเพื่อทาเสาเข็มประมาณ 0.607 – 1.630
มิล ลิเ มตร/วิน าที ซึ่ง มีคํ าไมํ เกิ นมาตรฐาน
กาหนดของความสั่ น สะเทื อนในกรณี ที่ 1
ความสั่นสะเทือนที่ไมํ ทาให๎เกิดการล๎าและ
การสั่ น พ๎ อ งของโครงสร๎ า งอาคาร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ
ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่ อ งก าหนด
มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบตํออาคาร ที่กาหนดให๎คํา ความ
สั่ น สะเทื อ นสู ง สุ ด ในเวลา 24 ชั่ ว โมง ที่ มี
ความถี่น๎อยกวําหรือเทํากับ 10 เฮิรตซ์ มีคํา
ไมํเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที ดังนั้นจึงคาดวํา
การท าเสาเข็ มของโครงการและโครงการ
ข๎างเคี ยงจะกํ อให๎เกิ ดผลกระทบด๎า นลบใน
ระดับต่า (-1) ตํออาคารข๎างเคียง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-27)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.7 ทรัพยากรน้าและคุณภาพน้า
1) อุทกวิทยาและคุณภาพน้าผิว - ความต๎องการใช๎น้าสูงสุดในระยะกํอสร๎าง
ดิน
โครงการมีปริมาตรประมาณ 14 ลูกบาศก์
เมตร/วัน โดยมีแหลํงน้าใช๎จากการประปา
นครหลวง สานักงานประปาสาขาพญาไท
ไมํ มี ก ารน าน้ าผิ ว ดิ น มาใช๎ แ ตํ อ ยํ า งใด
ดังนั้นการกํอสร๎างโครงการจึงไมํกํอให๎ เกิด
ผลกระทบตํอปริมาณน้าผิวดิน
- แหลํ ง น้ า ผิ ว ดิ น ที่ อ ยูํ ใ กล๎ เ คี ย งพื้ น ที่
โครงการ คือ ลารางยายสุํนซึ่งอยูํหํางไป
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต๎ ข องพื้ น ที่
โครงการประมาณ 400 เมตร แตํน้าเสีย
จากห๎องส๎วมที่ของคนงานกํอสร๎าง ซึ่งมี
ปริมาตรประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จะถู กรวบรวมและบ าบั ดด๎ว ยถั งบ าบั ด
น้าเสี ยส าเร็จ รู ป ชนิด กรองเติ มอากาศ
แบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter)
ขนาดความสามารถ 30 ลูกบาศก์เมตร/
วัน จานวน 1 ชุด น้าทิ้งที่ผํานการบาบัด
จากถังบาบัดน้าเสียที่มีคํา BOD ไมํเกิน
20 มิลลิ กรัม/ลิตร จะระบายลงสูํ บํอพั ก
น้ าชั่ ว คราวรํ ว มกั บ น้ าล๎ า งจากการท า
ความสะอาดที่ มี ป ริ ม าณ 3 ลู ก บาศก์
เมตร/วัน ซึ่งบางสํวนจะระเหยหรือ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- จัดให๎คนงานมีน้าสะอาดใช๎อยํางเพียงพอและจัด - จัด ให๎ มีก ารสารองน้าใช๎ สาหรั บคนงาน
ให๎มีการสารองน้าใช๎สาหรับคนงานปริมาตร 15 และคนงานมีน้าสะอาดใช๎อยํางเพียงพอ
ลูกบาศก์เมตร (5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 ถัง )

-

รูปที่ 3-54

- ประชาสัมพันธ์และกาชับคนงานให๎ใช๎น้า อยําง - โครงการได๎ ก าชั บ หั ว หน๎ า คนงานให๎
ประหยัด และสอดสํองดูแลให๎คนงานปิดก๏อกน้า
รณรงค์และคอยควบคุมดูแลให๎คนงาน
เมื่อไมํต๎องการใช๎น้า
ใช๎ น้าอยํ างประหยั ด พร๎ อ มทั้ งติ ดป้ า ย
รณรงค์ตามจุดตํางๆ
- จั ด หาน้ าดื่ ม บรรจุ ถั ง ที่ ส ะอาดถู ก สุ ข ลั ก ษณะ - โครงการจั ดสวั สดิ การน้ าดื่ ม บรรจุถั ง ที่
ให๎กับ คนงานกํ อสร๎ างในปริม าณที่เ พียงพอใน
สะอาดถู ก สุ ข ลั ก ษณะให๎ เ พี ยงพอกั บ
อัตรา 2 ลิตร/ คน/วัน
ความต๎องการของคนงานกํอสร๎าง
- จัด ให๎ มี กระบะหรื อภาชนะส าหรั บล๎ า งอุ ปกรณ์ - จัด ให๎ มี ภาชนะส าหรับ รองล๎ างอุ ปกรณ์
กํอสร๎าง เพื่อที่จะสามารถล๎างอุปกรณ์กํอสร๎างได๎ กํ อ สร๎ า งเพื่ อ ที่ จ ะสามารถล๎ า งอุ ป กรณ์
ในปริมาณมาก
กํอสร๎างได๎ในปริมาณมาก
มาตรการการจัดการน้าเสีย
- จัดให๎มีห๎องส๎วมชาย-หญิง ที่ถูกหลักสุขาภิบาล - โครงการได๎ จั ด ให๎ มี ห๎ อ งน้ า-ห๎ อ งส๎ ว ม
จานวน 6 ห๎อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
อยํ า งเพี ย งพอสาหรั บคนงานกํ อสร๎ า ง
เรื่อง กาหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
และจัดให๎มีการบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นกํอน
สาหรับลูกจ๎าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ
ระบายลงสูํระบบระบายน้าสาธารณะ

-

รูปที่ 3-17

-

รูปที่ 3-18

-

รูปที่ 3-19

-

รูปที่ 3-20

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

มาตรการด๎านการใช๎น้า
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-28)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.7 ทรัพยากรน้าและคุณภาพน้า
1) อุทกวิทยาและคุณภาพน้าผิว
ดิน (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ซึมลงดิน และระบายลงสูํทํอระบาย
น้ าซอยรั ช ดาภิ เ ษก 6 ด๎ า นหน๎ า
โครงการ ซึ่งเชื่อมตํอกับ ทํอระบาย
น้าสาธารณะถนนรั ชดาภิเ ษก ไมํ มี
การระบายน้ าลงสูํ ล ารางยายสุํ น
ดั ง นั้ น การกํ อ สร๎ า งโครงการจะไมํ
กํอให๎เกิดผลกระทบ (0) ตํอคุณภาพ
น้ าผิ ว ดิ น ในบริ เ วณใกล๎ เ คี ย งพื้ น ที่
โครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- จัดให๎มี ถั งบาบั ดน้ าเสียส าเร็ จรูปชนิดกรองเติ ม - จั ด ให๎ มี ถั ง บ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ
อากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) บาบั ด น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กํ อ นระบายลงสูํ
ขนาดความสามารถ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน ระบบระบายน้าสาธารณะ
1 ชุด น้าทิ้งที่ผํานการบาบัดฯ จะระบายออกสูํทํอ
ระบายน้ าซอยรั ชดาภิ เษก 6 ซึ่ งเชื่ อมตํอกั บทํ อ
ระบายน้าสาธารณะถนนรัชดาภิเษก
- จัดให๎มีบํอพักภายในโครงการ และระบายลงราง - ปัจจุบันโครงการทาการขุดรางระบายน้า
ระบายน้าชั่วคราว กํอนระบายออกสูํทํอระบาย และมีระบบระบายน้าชั่วคราวรอบพื้นที่
น้าซอยรัชดาภิเษก 6 ซึ่งเชื่อมตํอกับทํอระบาย กํ อ ส ร๎ า ง เพื่ อ ระบ า ยน้ า ลงสูํ ค ลอ ง
น้าสาธารณะริมถนนรัชดาภิเษก
สาธารณะ
- จัดให๎มีตะแกรงดักมูลฝอย/เศษวัสดุกํอสร๎างกํอน - โครงการได๎จัดให๎มีระบบระบายน้าชั่วคราว
ระบายลงสูํทํอระบายน้าซอยรัชดาภิเษก 6
รอบพื้นที่ กํอสร๎า ง และมีตะแกรงดักมู ล
ฝอยกํอนระบายลงทํอน้าสาธารณะ
- ก าหนดให๎ มี ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลท าความ - โครงการจะจัดให๎มีคนงานคอยดูแลความ
สะอาดห๎องส๎วมให๎ถูกสุขลักษณะอยูํเสมอ
สะอาดบริเวณห๎องส๎วมตลอดเวลา
- ประสานงานให๎ทางสานักงานเขตห๎วยขวางเข๎ามา - โครงการมีแผนในการสูบสิ่งปฏิกูลในถัง
สูบตะกอนไปกาจัดทุก 6 เดือน หรือตามความ บาบั ด น้าเสี ยส าเร็ จรู ป หากตรวจสอบ
เหมาะสม
แล๎วพบวําเต็ม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-21

-

รูปที่ 3-55

-

รูปที่ 3-55
รูปที่ 3-56

-

รูปที่ 3-22

-

ภาคผนวกที่ 5-13
ภาคผนวกที่ 5-14
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-29)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.7 ทรัพยากรน้าและคุณภาพน้า - ความต๎องการใช๎น้าสูงสุดในระยะกํอสร๎าง
โครงการมีปริมาตรประมาณ 14 ลูกบาศก์
2) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้า
เมตร/วัน โดยมีแหลํงน้าใช๎จากการประปา
ใต๎ดิน
นครหลวง สานักงานประปาสาขาพญาไท
โดยไมํมีการสูบน้าใต๎ดินมาใช๎ ดังนั้นจึงไมํ
กํ อ ให๎ เกิ ด ผ ลกร ะทบ ตํ อ ส ภา พ อุ ท ก
ธรณีวิทยาของน้าใต๎ดิน
- น้าเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากกิจ กรรมของคนงาน
กํ อ สร๎ า งจะบ าบั ด ด๎ ว ยถั ง บ าบั ด น้ าเสี ย
สาเร็จรูปกํอนที่จะระบายลงสูํทํอระบายน้า
ซอยรัดาภิเษก 6 ซึ่งเชื่อมตํอกับทํอระบาย
น้าสาธารณะถนนรัชดาภิเษก โดยไมํมีการ
ระบายลงสูํ พื้นดิน ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (0) ตํอคุ ณภาพน้าใต๎ดินแตํ
อยํางใด

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
-

- จั ด ให๎ มี ร ะบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ
บาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้น กํอนระบายลงสูํระบบ
ระบายน้าสาธารณะ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-21
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-30)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมทางด๎านชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

- เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยูํในเขตชุมชน
เมือ ง ที่มีลัก ษณะเป็น ระบบนิเ วศเมือ ง
(Uban Ecosystem) สภาพพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
ถนนรัชดาภิเษก และพื้นที่เขตห๎วยขวาง
กรุง เทพมหานคร สํว นใหญํเ ป็น พื ้น ที่
พาณิช ย์แ ละพื ้น ที ่พ ัก อาศัย จึง ไมํมี
ทรัพยากรชีวภาพบนบกที่อํอนไหวตํอการ
ถูกทาลาย และเนื่องจากพื้นที่โครงการอยูํ
ในเขตเมื อ งจะพ บเพี ย งต๎ น ไม๎ ที่ ป ลู ก
ประดับไว๎ตามบริเวณตํางๆ สํวนสัตว์ที่พบ
ได๎แกํ สุนัข แมว และนก เป็นต๎น ซึ่งเป็น
ชนิ ด ที่ ส ามารถพบเห็ น ได๎ โ ดยทั่ ว ไปที่
สามารถปรับตัวและดารงชีวิต อยูํในเมือ ง
และพื้นที่โดยรอบโครงการไมํเอื้ออานวย
ตํอการอยูํอาศัยและหากินของสัตว์ ดังนั้น
จึ ง คาดวํ า การกํ อ สร๎ า งและการด าเนิ น
โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)
ตํ อ ระบบนิ เ วศวิ ท ยาบนบกของพื้ น ที่
โดยรอบโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

- ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก๎ ไ ข - ทางโครงการได๎ด าเนิ นการตรวจวั ด
ผลกระทบตํ อทรัพ ยากรสิ่ง แวดล๎ อมทาง
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมตามที่มาตรการ
กายภาพ ได๎แกํ คุณภาพอากาศ เสีย ง
กาหนด
ความสั่ นสะเทือ น การพัง ทลายของดิ น
คุณภาพน้า และคุณคํ าการใช๎ประโยชน์
ของมนุษย์ อยํางเครํงครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวกที่ 2
ใบรายงานผล
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-31)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- ระบบชี ว ภาพทางน้ าของแหลํ ง น้ าบริ เ วณ
ใกล๎เคียงโครงการ ซึ่งได๎แกํ ลารางยายสุํน
ซึ่ง อยูํ หํ า งไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต๎ ข อง
พื้นที่โครงการประมาณ 400 เมตร จากผล
การตรวจวัดคุณภาพน้าบริเวณลารางยายสุํน
พบวําจัดเป็นแหลํงน้าประเภทที่ 5 แหลํงน้า
มีมาตรฐานต่ากวําคุณภาพน้า ในแหลํงน้า
ประเภทที่ 4 เป็นแหลํงน้าที่ได๎รับน้าทิ้งจาก
กิจกรรมประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพื่อการคมนาคม และปัจจุบันลารางยายสุํน
มีการใช๎ประโยชน์เพื่อการระบายน้าทิ้งของ
ชุม ชน ซึ่ ง พบวํ า ไมํ มี สภาพนิ เ วศวิ ท ยาที่
สาคัญหรือควรคําตํอการอนุรักษ์
- การจั ดการน้ าเสีย ของโครงการทั้ง ในระยะ
กํอสร๎า งและระยะดาเนิน โครงการ น้าเสี ย
จากกิจกรรมตํางๆ จะถูกรวบรวมและบาบัด
ด๎วยระบบบาบัด น้าเสียซึ่ง น้าทิ้ งที่ออกจาก
ระบบบาบัดน้าเสียที่มีคํา BOD ไมํเกิน 20
มิลลิ กรั ม /ลิต ร และ SS มีคํ าไมํ เกิ น 30
มิลลิ กรัม /ลิต ร จะระบายลงสูํทํ อระบายน้ า
ซอยรัชดาภิเษก 6 ด๎านหน๎าโครงการ และ
ระบายลงสูํ ทํ อ ระบายน้ าสาธารณะถนน
รัชดาภิเษก อยํางไรก็ตามน้าทิ้งจากระบบ
บาบัดน้าเสียของโครงการมีคําความสกปรก
ต่า ดังนั้นการดาเนินการของโครงการ จึงไม่
มีผลกระทบ (0) ตํอสภาพนิเวศวิทยาทาง
น้าของแหลํงน้าผิวดินในบริเวณข๎างเคียง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก๎ ไ ข - โครงการมี ก ารเฝ้ า ระวั ง โดยท าการเก็ บ
ผลกระทบตํ อ ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล๎ อ มทาง
ตัว อยํ า งน้ าเสีย จากกิ จ กรรมตํ า งๆ ของ
กายภาพ ได๎แกํ คุณภาพน้าผิวดิน คุณภาพ
โครงการ เพื่ อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
น้ าใต๎ ดิ น และการบ าบั ด น้ าเสี ย อยํ า ง
ทิง้ กํอนปลํอยลงสูํรางระบายน้าสาธารณะ
เครํงครัด

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวกที่ 2
ใบรายงานผล

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-31)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
- ระยะกํอสร๎าง มีความต๎องการใช๎
3 คุณคําการใช๎ประโยชน์
น้าสูงสุด 14 ลู กบาศก์ เมตร/วั น
ของมนุษย์
ประกอบด๎วย น้าใช๎เพื่อการอุปโภค
3.1 การใช๎น้า
ของคนงานกํอสร๎าง 9 ลูกบาศก์
เมตร/วั น และน้ าใช๎ เ พื่ อ การ
กํอ สร๎า ง 5 ลู กบาศก์ เ มตร/วั น
สาหรับน้าใช๎เพื่อการบริโภคของ
คนงานกํอสร๎าง ผู๎รับเหมากํอสร๎าง
จะจั ด หาน้ าดื่ ม บรรจุ ข วดให๎ กั บ
คนงานกํอสร๎าง
- แ ห ลํ งน้ า ใช๎ ใ นกิ จ กร ร ม ก า ร
กํ อ สร๎ า งของโครงการ จะใช๎
น้ าประปาจากการประปานคร
หลวง ส านั ก งานประปาสาขา
พญาไท ซึ่งในปี 2556 มีปริมาณ
น้าจาหนําย 251,539 ลูกบาศก์
เมตร/วั น ในขณะที่ น้ าใช๎ ข อง
โครงการในระยะกํ อ สร๎ า ง (14
ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร๎อยละ
0.006) ซึ่งถือวําเป็นปริมาณน๎อย
มากเมื่ อ เที ย บกั บ กาลั งการผลิ ต
ดัง นั้ นการใช๎ น้าของโครงการใน
ร ะ ย ะ กํ อ ส ร๎ า ง จ ะ กํ อ ใ ห๎ เ กิ ด
ผลกระทบด๎านลบในระดับต่า(-1)
ตํอการใช๎น้าของชุมชน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- จัดให๎คนงานมีน้าสะอาดใช๎อยํางเพียงพอ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
- โครงการจัดสวัสดิการน้ าดื่ ม ที่ส ะอาดเพียงพอกั บ
ความต๎องการของคนงานกํอสร๎าง
- ประชาสัมพั นธ์และกาชั บคนงานให๎ ใช๎น้าอยํา ง - มีการติดป้ายรณรงค์การใช๎น้าในพื้นที่โครงการ
ประหยัด และสอดสํองดูแลให๎คนงานปิดก๏อกน้า
เมื่อไมํต๎องการใช๎น้า
- จั ด หาน้ าดื่ ม บรรจุ ถั ง ที่ ส ะอาดถู ก สุ ข ลั ก ษณะ - โครงการจั ดสวั สดิการน้ าดื่ม บรรจุ ถัง ที่ สะอาดถู ก
ให๎ กั บคนงานกํ อสร๎ างในปริ ม าณที่ เพี ย งพอใน
สุขลักษณะให๎เพียงพอกับความต๎องการของ คนงาน
อัตรา 2 ลิตร/คน/วัน
กํอสร๎าง
- จัดให๎มีการสารองน้าใช๎สาหรับคนงานปริมาตร - จัดให๎มีการสารองน้าใช๎สาหรับคนงานและคนงานมี
15 ลูกบาศก์เมตร (5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 ถัง)
น้าสะอาดใช๎อยํางเพียงพอ
- จัด ให๎ มี กระบะหรื อภาชนะส าหรั บล๎ า งอุ ปกรณ์
กํอสร๎างเพื่อที่จะสามารถล๎างอุปกรณ์กํอสร๎างได๎
ในปริมาณมาก
- ตรวจสอบคุณภาพน้าใช๎เบื้องต๎น โดยสังเกตจาก
กลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นวําได๎รับ
การปนเปื้ อ นให๎ ทาความสะอาดล๎า งถัง เก็บ น้ า
สารองทันที
- ล๎างทาความสะอาดถังเก็บน้าสารองอยํางน๎อยปี
ละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
- ล๎างถังเก็บน้าสารอง ครั้งละ 1 ถัง จนกวําจะครบ
ตามจานวนถังเก็บน้าสารอง จะไมํล๎างพร๎อมกัน
ทั้งหมดเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้าใช๎
- น้าที่ เกิ ดจากการล๎า งถั งเก็ บน้ าส ารองให๎ใ ช๎ฉี ด
พรมถนนภายในพื้นที่โครงการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-17

รูปที่ 3-18

รูปที่3-54

- จัด ให๎ มีภ าชนะส าหรับ รองล๎า งอุ ปกรณ์ กํอ สร๎ า ง
เพื่อที่จะสามารถล๎างอุปกรณ์กํอสร๎างได๎ในปริมาณ
มาก
- โครงการมีการเฝ้าระวังโดยทาการเก็บตัวอยํางน้าเสีย
จากกิ จ กรรมตํ า งๆ ของโครงการ เพื่ อ ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งกํอนปลํอยลงสูํรางระบาย
น้าสาธารณะ
- โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด

-

รูปที่ 3-19

-

ภาคผนวกที่ 2
ใบรายงานผล

-

ภาคผนวกที่ 5-17

- โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด

-

ภาคผนวกที่ 5-17

- โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด

-

ภาคผนวกที่ 5-17
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-32)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
3.2 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล - น้ าเสี ย ของโครงการระยะกํ อ สร๎ า ง
ปริมาตรประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/
วัน จะถูก รวบรวมและบาบั ดด๎วยถั ง
บาบัดน้าเสียสาเร็ จรูปชนิด กรองเติ ม
อากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration
Biofilter) ขนาดความสามารถ 30
ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 1 ชุด น้าทิ้ง
ที่อ อกจากระบบบาบั ด น้าเสี ยที่ มี คํ า
BOD ไมํเกิน 20 มิลลิกรัม /ลิตร จะ
ระบายลงสูํ บํอพัก น้าชั่ว คราวรํวมกั บ
น้ าเสี ย จากการล๎ า งท าความสะอาด
ของคนงานกํ อ สร๎ า งประมาณ 5
ลูกบาศก์เมตร/วัน กํอนระบายออกสูํ
ทํ อ ระบายน้ าซอยรั ช ดาภิ เ ษก 6
ด๎านหน๎าโครงการ ซึ่งเชื่อมตํอกับทํอ
ร ะ บ า ย น้ า ส า ธ า ร ณ ะ ริ ม ถ น น
รัชดาภิเษก ซึ่งคาดวําการจัดการน้า
เสี ย ข อ ง โ คร ง ก า ร จ ะกํ อ ใ ห๎ เ กิ ด
ผลกระทบด้ านลบในระดับต่ า (-1)
ตํ อ คุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น และชุ ม ชน
ข๎างเคียง

-

-

-

-

-

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
จัดให๎มีห๎องน้าและห๎องส๎วมชาย-หญิง ที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลจานวน 6 ห๎อง
รวบรวมน้าเสียจากการล๎างทาความสะอาดเข๎าสูํ
บํ อ พั ก และระบายออกสูํ ทํ อ ระบายน้ าซอย
รัชดาภิเษก 6 ด๎านหน๎าโครงการ ซึ่งเชื่อมตํอกับ
ทํอระบายน้าสาธารณะถนนรัชดาภิเษก
น้ าเสี ย จากห๎ อ งส๎ ว มจะเข๎ า สูํ ถั ง บ าบั ด น้ าเสี ย
ส าเร็ จ รู ป ชนิ ด กรองเติ ม อากาศแบบผิ ว สั ม ผั ส
(Contact Aeration Biofilter) ขนาดความสามารถ
ในการรองรั บ น้ าเสี ย 30 ลู ก บาศก์เ มตร/วั น
จานวน 1 ชุด ที่สามารถรองรับน้าเสียได๎อยําง
เพียงพอ
น้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียมีคํา BOD ไมํเกิน 20
มิลลิ กรัม /ลิ ตร จะระบายลงสูํทํ อระบายน้าซอย
รัชดาภิเษก 6 ด๎านหน๎าโครงการ ซึ่งเชื่อมตํอกับทํอ
ระบายน้าสาธารณะถนนรัชดาภิเษก
ก าหนดให๎ มี ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลท าความ
สะอาดห๎องส๎วมให๎ถูกสุขลักษณะอยูํเสมอ
กาหนดให๎รถสูบสิ่งปฏิกูลของสานักงานเขตห๎วย
ขวางมาสูบตะกอนจากสํวนแยกกากทุก 1 เดือน

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- โครงการจัดให๎มีห๎องน้า-ห๎องส๎วมที่สะอาด
อยํางเพียงพอสาหรับคนงานกํอสร๎าง
- โครงการมี ก ารเฝ้ า ระวั ง โดยท าการเก็ บ
ตัว อยํ า งน้ าเสีย จากกิ จ กรรมตํ า งๆ ของ
โครงการ เพื่ อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ทิ้งกํอนปลํอยลงสูํรางระบายน้าสาธารณะ
- จัดให๎มีถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป เพื่อบาบัด
น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กํ อ นระบายลงสูํ ร ะบบ
ระบายน้าสาธารณะ

- โครงการมี ก ารเฝ้ า ระวั ง โดยท าการเก็ บ
ตัว อยํ า งน้ าเสีย จากกิ จ กรรมตํ า งๆ ของ
โครงการ เพื่ อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ทิ้งกํอนปลํอยลงสูํรางระบายน้าสาธารณะ
- โครงการจะจัดให๎มี คนงานคอยดูแลความ
สะอาดบริเวณห๎องส๎วมตลอดเวลา
- โครงการมีแ ผนในการสู บสิ่ งปฏิ กูลในถั ง
บาบัดน้าเสียสาเร็จรูป หากตรวจสอบแล๎ว
พบวําเต็ม
ให๎มีการปลูกต๎นไม๎รอบบริเวณห๎องส๎วม
- ทางโครงการได๎กาชับให๎ผู๎รับเหมาปฏิบัติ
ตามมาตรการอยํางเครํงครัด
เก็ บสถิ ติ และข๎ อมู ลซึ่ งแสดงผลการท างานของ - จัดให๎มีถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป เพื่อบาบัด
ระบบบ าบั ดน้าเสี ยในแตํละวั น เพื่อตรวจสอบ น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กํ อ นระบายลงสูํ ร ะบบ
ประสิทธิภาพการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
ระบายน้าสาธารณะ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-20

-

ภาคผนวกที่ 2
ใบรายงานผล

-

รูปที่ 3-21

-

ภาคผนวกที่ 2
ใบรายงานผล

-

รูปที่ 3-22

-

ภาคผนวกที่ 5-13
ภาคผนวกที่ 5-14

-

-

-

ภาคผนวกที่ 2
ใบรายงานผล
รูปที่ 3-21
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-33)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.3 การระบายน้าและป้องกันน้า
ทํวม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- ระยะกํอ สร๎ า ง กิ จกรรมการปรับ ถม
พื้นที่อาจสํงผลกระทบตํอการระบาย
น้าโดยรอบพื้นที่โครงการ แตํผลกระทบ
ดังกลําวจะเกิดขึ้นในระยะการกํอสร๎าง
เทํานั้น อีกทั้งโครงการได๎จัดให๎มีรํอง
ระบายน้ าชั่ ว คราวขนาดความกว๎ า ง
0.6 ลึก 1.0 เมตร พร๎อมบํอพักชั่วคราว
ขนาด 1.2x1.2x0.5 เมตร เป็นระยะๆ
ภายในพื้น ที่กํอสร๎าง เพื่อ รองรับน้ า
หลากจากพื้นที่โ ครงการเข๎าสูํ บํอพั ก
ตะกอน เพื่ อ ให๎ เ กิ ด การตกตะกอน
กํอ นระบายออกสูํทํ อ ระบายน้ าซอย
รัช ดาภิ เ ษก 6 ด๎ า นหน๎ า โครงการ
ดังนั้นจึงคาดวําการระบายน้าในพื้นที่
กํอสร๎างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ลบในระดับต่า (-1) ตํอพื้นที่ข๎างเคียง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- จัดสร๎างรางระบายน้าชั่วคราว ขนาด 0.6 เมตร ลึก - ปัจจุบันโครงการทาการขุดรางระบายน้า
1.0 เมตร พร๎อมบํอพักชั่วคราว ขนาด 1.2x1.2x0.5
ไว๎โดยรอบพื้นที่โครงการแล๎ว
เมตร สาหรับ ระบายน้า เพื่อไมํใ ห๎น้าหลากจาก
พื้นที่กํอสร๎างไหลบําเข๎าพื้นที่ข๎างเคียง
- ขุดลอกตะกอนในรางระบายน้าชั่วคราว และบํอพัก - ปัจจุบันโครงการเพิ่งเริ่มดาเนินโครงการ
เป็นประจาตามความเหมาะสม
จึ ง ยั ง ไมํ มี ขุ ด ลอกตะกอน เมื่ อ ถึ ง ระยะ
โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
- ไมํ ท าการทิ้ ง เศษวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งจากการกํ อ สร๎ า ง - ปัจจุบันโครงการได๎จัดทาภาชนะสาหรับ
ใสํเศษวัสดุจากการกํอสร๎าง และแจ๎งเตือน
อาคารให๎ลงไปยังทํอระบายน้าสาธารณะด๎านหน๎า
ให๎ทิ้งเศษวัสดุลงในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว๎
โครงการ
- เก็บกองวัสดุกํอสร๎างให๎เป็นระเบียบเพื่อไมํให๎ขวาง - ทางโครงการมีการกองวัสดุในบริเวณพื้นที่
ทิศทางการไหลของน้า
กํอสร๎าง อยํางเป็นสัดสํวน และตามความ
จาเป็นในการใช๎งาน
- จัด ให๎มี พื้ น ที่ก องวั ส ดุ กํอ สร๎า งอยํา งเป็ น ระเบี ย บ - โครงการจะจัดให๎มี พื้นที่สาหรับกองเก็ บ
โดยมี ผ๎าใบปิด คลุม อยํางมิดชิ ด และควรอยูํหํา ง
วัสดุอยํางเป็นระเบียบ และมีการปิดคลุม
จากรางระบายน้าของโครงการ
กรณีที่อาจมีการฟุ้งกระจายเมื่อลมพัด
- กาชับให๎คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุกํอสร๎างลงใน - โครงการได๎กาชับให๎คนงานทิ้งมูลฝอยลง
ภาชนะที่จัดเตรียมไว๎ ห๎ามทิ้งลงในรางระบายน้า
ภาชนะรองรับที่ได๎จัดเตรียมไว๎
ชั่วคราวของโครงการ และจัดให๎มีการเก็บเศษวัสดุ
กํอ สร๎ าง ท าความสะอาดพื้ นที่ กํ อ สร๎ า งในเวลา
หลังจากเลิกงานทุกวัน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-55

-

-

-

รูปที่ 3-57

-

รูปที่ 3-2

-

รูปที่ 3-2

-

รูปที่ 3-23

3-36

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-34)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
- มู ล ฝอยที่ เ กิ ด จ ากกิ จ กรรมกา ร
3.4 การจัดการมูลฝอย
กํ อ ส ร๎ า ง ค า ด วํ า จ ะ มี ป ริ ม า ณ
ประมาณ 0.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จะได๎มีการแยกตามประเภทของมูล
ฝอยตามแหลํงกาเนิด โดยมูลฝอย
ประเภทที่ไ มํสามารถน ากลับมาใช๎
ประโยชน์ไ ด๎ จะให๎ คนงานกํ อสร๎ า ง
เก็ บ กองรวมกั น ไว๎ และจั ด หา
ผู๎รับผิดชอบนาไปกาจัด
- มูล ฝอยที่ เ กิ ด จากคนงานกํ อ สร๎ า ง
ปริมาตรประมาณ 0.60 ลูกบาศก์
เมตร/วั น ในแตํ ล ะวั น จะจั ด ให๎
คนงานท าการเก็ บรวบรวมไปกอง
รวมกั น บริ เ วณหน๎า พื้น ที่ โครงการ
ซึ่ง ได๎ มี การจั ด เตรีย มถัง รองรับ มู ล
ฝอยไว๎เพื่ออานวยความสะดวกแกํ
รถเก็ บมูลฝอยของเขตห๎วยขวางที่
จะเข๎า มารับ ไปกาจัด ซึ่ งจากการ
จัดการมูลฝอยของโครงการข๎างต๎น
คาดวํ า การกํ อ สร๎ า งโครงการจะ
ก่อ ให้ เ กิด ผลกระทบด้ านลบใน
ระดับต่า(-1) ตํอพื้นที่ข๎างเคียง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- จัดให๎มีถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร วางไว๎ตามจุดตํางๆ - ทางโครงการจั ดเตรี ยมถั งรองรั บมู ลฝอย
จุดละ 4 ถัง (ถังรองรั บมูล ฝอยยํ อยสลายได๎ ถั ง
ขนาด 200 ลิ ตร วางไว๎ ตามจุ ดตํ า งๆ ใน
รองรับมูลฝอยทั่วไป ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และ
บริเวณพืน้ ที่กํอสร๎าง สาหรับรองรับมูลฝอย
ถังรองรับมูลฝอยอันตราย) จานวน 4 จุด
เพื่อรอให๎รถเก็บขนมูลฝอยมาดาเนินการเก็บ
- คัดแยกมูลฝอยจากกิจกรรมการกํอสร๎างโดยแยกมูล - ทางโครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยําง
เครํงครัด
ฝอยที่สามารถนากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎ และมูลฝอย
ที่ต๎องนาไปกาจัด เพื่อลดปริมาณมูลฝอย

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-24

-

-

- สาหรับการกํอสร๎างอาคารชั้นที่สูงขึ้น จัดให๎มีกระบะ - โครงการได๎จัดกระบะสาหรับใสํเศษวัสดุ ที่
ใสํเศษวัสดุจากการกํอสร๎าง มีการคลุมผ๎าใบให๎มิดชิด เหลือจากการกํอสร๎างไว๎ในบริเวณจัดเตรียม
กํอนใช๎ทาวเวอร์เครนยกลงมาสูํพื้นชั้นลําง
ไว๎แล๎ว

-

รูปที่ 3-57

- จัดให๎มีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวมมูลฝอย มี - ทางโครงการประสานงานให๎ฝ่ า ยรั ก ษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะสานักงาน
การแยกประเภทของมูลฝอย ณ แหลํงกาเนิด และ
เขตห๎ วยขวาง เข๎ามาเก็บขยะมูล ฝอยไป
อานวยความสะดวกแกํเจ๎าหน๎า ที่ของสานักงานเขต
กาจัดประจาทุกวัน
ห๎วยขวางที่เข๎ามาเก็บขนมูลฝอย
- เศษวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งประเภทเศษหิ น ปู น และทราย - ทางโครงการให๎ ผู๎ รั บ เหมากํ อ สร๎ า งเป็ น
ผู๎ ด าเนิ น การน าเศษวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งไปถม
จะต๎องรวบรวมและจัดเก็บไว๎ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อ
พื้ น ที่ ที่ ต๎ อ งการปรั บ ถมระดั บ หรื อ ขาย
รอผู๎รับเหมานาไปกาจัด เชํน การนาไปถมที่ดินซึ่ง
ให๎ แ กํ ผู๎ รั บ ซื้ อ เพื่ อ น าไปถมที่ ดิ น ทั้ ง นี้
เจ๎าของที่ดินยินยอม
ผู๎รับเหมาจะต๎องแจ๎งสถานที่ทิ้งหรือแหลํง
รั บ ซื้ อ เศ ษวั ส ดุ ดั ง กลํ า ว ให๎ เจ๎ า ขอ ง
โครงการรับทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้ง
ได๎รับอนุญาตจากเจ๎าของที่ดินแล๎ว
- ก าชั บ คนงานให๎ ทิ้ ง มู ล ฝอยลงในถั ง มู ล ฝอยที่ ไ ด๎ - โครงการได๎กาชับให๎คนงานทิ้งมูลฝอยลง
จัดเตรียมไว๎
ภาชนะรองรับที่ได๎จัดเตรียมไว๎

-

ภาคผนวกที่ 5-12

-

-

รูปที่ 3-23
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-35)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ตํอ)

3.5 การใช๎ไฟฟ้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับมู ลฝอย
ถ๎าพบวําไมํเพียงพอให๎จัดหามาเพิ่มเติม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ในชํว งระยะฐานรากโครงการยังมี คนงานไมํ
มากนัก ทางโครงการได๎จัด ถังรองรับมูลฝอย
ไว๎อยํางเพียงพอ
- ทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเป็นประจาทุก - ทางโครงการได๎ ป ฏิ บัติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
ครั้งหลังรถเก็บขนมูลฝอยของสานักงานเขตห๎วย
ขวางเข๎าไปเก็บขน
- กรณี ที่ มี ข๎ อ ร๎ อ งเรี ย นและพิ สู จ น์ ท ราบได๎ วํ า - โครงการได๎ ก าชั บ ให๎ ค นงานทิ้ ง มู ล ฝอยลง
โครงการนามู ลฝอยจากโครงการไปทิ้ง ยัง ในที่ ภาชนะรองรับที่ได๎จัดเตรียมไว๎ แตํถ๎าเกิดกรณี
ห๎ามทิ้ง โครงการจะรับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยที่ มี ข๎ อ ร๎ อ งเรี ย นวํ า โครงการน ามู ล ฝอยจาก
เกิดขึ้นออกจากพื้นที่โดยทันที และปรับสภาพ โครงการไปทิ้ ง ยั ง ในที่ ห๎ า มทิ้ ง จะปฏิ บั ติ ต าม
พื้ น ที่ ใ ห๎ ดี ดั ง เดิ ม ทั้ ง นี้ จ ะต๎ อ งไมํ น าเศษวั ส ดุ มาตรการอยํางเครํงครัด
กํอ สร๎ างไปทิ้ง ในพื้น ที่ส าธารณะหรื อสถานที่ ที่
อาจสํงผลกระทบตํอผู๎อยูํอาศัยในบริเวณนั้นๆ
- โ ค ร ง ก า ร จ ะ ไ ด๎ รั บ บ ริ ก า ร จํ า ย
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง
เขตสามเสน โดยผู๎รับเหมากํอสร๎างจะ
ได๎ ท า กา รขอติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ไ ฟ ฟ้ า
ชั่วคราวขนาด 15 KVA สาหรับการ
ดาเนินการกํอสร๎างโครงการคาดวําจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ด๎านการ
ใช๎ ไ ฟฟ้ า ตํ อ ชุ ม ชนบริ เ วณใกล๎ เ คี ย ง
เนื่องจากไฟฟ้าที่ใช๎ในระยะกํอสร๎างมี
ปริมาณไมํมากประกอบกับการไฟฟ้า
นครหลวงเขตสามเสน มีศักยภาพที่
เพียงพอในการให๎บริการ

- ทางโครงการได๎ ติด ตั้ง หม๎ อแปลงไฟฟ้ าแยก
ตํางหากจากชุมชน และอยูํภายในโครงการ
- มี ก ารรณรงค์ แ จ๎ ง ให๎ ค นงานใช๎ ไ ฟฟ้ า อยํ า ง
ประหยัด
- ทางโครงการจั ด ให๎ มี พื้ น ที่ จั ด เก็ บ สารไวไฟ
โดยมีรั้วล๎อมรอบ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย
- ทางโครงการได๎ ป ฏิ บัติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
- ทางโครงการจัดให๎มีชํางเทคนิคไฟฟ้าควบคุม
การปฏิบัติงาน
- เลื อกใช๎อุ ป กรณ์ไ ฟฟ้า ที่ ได๎ ม าตรฐานประหยั ด - ทางโครงการเลื อ กใช๎ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ ไ ด๎
มาตรฐานประหยั ดพลั งงานและมีอ ายุก ารใช๎
พลังงานและมีอายุการใช๎งานยาวนาน
งานยาวนาน
- ดาเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช๎
ในระยะกํอสร๎าง
- กาชับคนงานให๎ใช๎ไฟฟ้าอยํางประหยัด และระมัด
ระวังเมื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ไฟฟ้า
- ต๎ อ งจั ด เก็ บ สารไวไฟที่ ใ ช๎ ใ นการกํ อ สร๎ า งไว๎
บริเวณพื้นที่จัดเก็บอยํางมิดชิด
- ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ตั ด กระแสไฟฟ้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
- จัดให๎มีชํางเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-24

-

-

-

รูปที่ 3-23

-

รูปที่ 3-26

-

-

-

รูปที่ 3-27

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-36)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
- เนื่องจากระยะกํอสร๎างโครงการจะมีการ
3.6 ความปลอดภัยและการ
เข๎า-ออกบริเวณพื้นที่กํอสร๎างของรถขนสํง
ป้องกันอัคคีภัย
วัสดุอุปกรณ์ คนงานกํอสร๎าง และบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ ซึ่งอาจกํอให๎เกิด
ปัญหาความไมํปลอดภัย ดังนั้นโครงการ
ได๎จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย
บริ เวณพื้ นที่ กํอ สร๎ างตลอด 24 ชั่ วโมง
คอยดูแลไมํให๎บุคคลที่ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎อ ง
กั บ การกํ อ สร๎ า งโครงการเข๎ า ไปภายใน
พื ้น ที ่ก ํอ นได๎ร ับ อนุญ าต ซึ ่ง หากเป็น
บุคคลภายนอกต๎องมีการแลกบัตรกํอนเข๎า
สูํพื้นที่โครงการ รวมถึงดูการเปิด-ปิดประตู
โครงการ จากการจัดการดังกลําวข๎างต๎น
คาดวําการกํอสร๎างของโครงการกํอให๎เกิด
ผลกระทบด้านลบในระดับต่า(-1) ด๎าน
ความปลอดภัย
- การเกิ ด อัค คี ภัยอาจเกิ ดได๎ จ ากกิ จกรรม
หลัก 2 ประการ ได๎แกํ กิจกรรมการพัก
อาศั ยของคนงานกํ อสร๎าง และกิ จกรรม
การกํอ สร๎า ง เนื ่อ งจากคนงานของ
โครงการไมํ มี ก ารพั ก อาศั ย ภายในพื้ น ที่
กํอสร๎าง จึงไมํกํอให๎เกิดผลกระทบดังกลําว
ส า ห รั บ กิ จ ก รรม ก า รกํ อ ส ร๎ า ง ที่ อา จ
กํอให๎เกิดอัคคีภัย ได๎แกํ อุปกรณ์เครื่องใช๎
ไฟฟ้าขัดข๎อง กิจกรรมการเชื่อม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

-

-

-

-

-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
จัด ให๎ มีถั ง ดับ เพลิ งเคมี บริ เ วณพื้น ที่ กํอ สร๎ า ง
เพื่อเตรียมความพร๎อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม๎
จัดให๎มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อั ค คี ภั ย ให๎ ส ามารถใช๎ ง านได๎ อ ยูํ เ สมอหาก
พบวํ า มี ก ารเสี ยหายหรื อ ใช๎ ก ารไมํ ไ ด๎ใ ห๎ รี บ
ดาเนินการแก๎ไขทันที
ติดป้ายแนะนาการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ไว๎บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยูํเพื่อให๎ผู๎ที่อยูํใกล๎
ที่เกิดเหตุสามารถใช๎ได๎ทันที
ก าหนดให๎ ผู๎ รั บ เหมากํ อ สร๎ า งปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบข๎อบังคับของการทางาน และหมั่น
ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าให๎มีสภาพดี
พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ
จัดอบรมและซ๎อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม๎
โดยติดตํอประสานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎
มาอบรมและซักซ๎อมแผนอพยพหนีไฟให๎กับ
โครงการ
มาตรการชดเชยค่ า เสี ย หายต่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการ
เมื่อคัดเลือ กผู๎รับเหมาแล๎วให๎โครงการจัดท า
ประกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการกํอสร๎าง และ
เงื่ อ นไขการจํ า ยประกั น ที่ ค รอบคลุ ม ความ
เสี ย หายทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จากอาคาร
ข๎างเคียงและผู๎สัญจรเดินเท๎า

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ทางโครงการได๎ ติดตั้ง ถังดับ เพลิง เคมีใ น
สถานที่กํอสร๎างโครงการอยํางเพียงพอ
- ทางโครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยําง
เครํงครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-28

-

ภาคผนวกที่ 5-10

- โครงการได๎ ติ ด ป้ า ยค าแนะน าการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอัค คีภัย ไว๎ เพื่อให๎ ผู๎ที่อ ยูํ
ใกล๎ที่เกิดเหตุสามารถใช๎ได๎ทันที
- โครงการจัดให๎มีกฎระเบียบการปฏิบัติตน
ภา ย ใน พื้ นที่ กํ อ ส ร๎ า ง แ ล ะ ก า ห น ด
บทลงโทษสาหรับผู๎ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

-

รูปที่ 3-29

-

รูปที่ 3-30

- ปัจจุบั นทางโครงการเพิ่ง เริ่ม ดาเนิ นงาน
กํ อ สร๎ า ง ทางผู๎ รั บ เหมาจะมี กิ จ กรรม
Safety talk การอพยพคนกรณีเพลิงไหม๎

-

รูปที่ 3-31
ภาคผนวกที่ 5-2

- ทางโครงการได๎จัดทาประกันอุบัติเหตุจาก
การกํ อ สร๎ า งอาคาร โดยครอบคลุ ม ถึ ง
คําเสียหายจากอาคารข๎า งเคี ยงเสีย หาย
จากการกํอสร๎างด๎วย

-

ภาคผนวกที่ 5-5
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-37)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอัคคีภัย (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
การทิ้ ง บุห รี่ข องคนงานกํ อสร๎ าง หรื อ
ความประมาทของคนงานกํอสร๎าง และ
เนื่องจากรอบอาคารจะมีการคลุมผ๎าใบ
ป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งผ๎าใบดังกลําวเป็น
เชื้อเพลิงและทาให๎ เกิดการลุกไหม๎และ
ลุ ก ลามได๎ งํ า ยอา จกํ อ ให๎ เ กิ ด ควา ม
เสี ย ห า ย ทั้ ง ตํ อ ชี วิ ต แ ละ ทรั พ ย์ สิ น
อยํ า งไรก็ ต า มโ ครงกา รได๎ จั ด ให๎ มี
มาตรการฯ เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบ
ดังกลําว คาดวํากิ จกรรมการกํอสร๎า ง
ของโครงการกํอให๎เกิดผลกระทบด้าน
ลบในระดับต่า(-1) ด๎านความปลอดภัย
และการเกิดอัคคีภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการต๎องทาหนังสือแจ๎งไปยังอาคารข๎างเคียง - กํอนดาเนินงานกํอสร๎าง โครงการมีการ
เพื่อแจ๎งขออนุญาตในการบันทึ กภาพอาคาร ทั้ ง
เข๎าไปถํายรูปอาคารที่อยูํบริเวณโดยรอบ
สภาพภายนอกและภายในกํอนดาเนินการกํอสร๎าง
เพือ่ เก็บภาพถํายสภาพเดิมของอาคาร
ใดๆ ทั้งนี้ต๎องมีตัวแทนของโครงการ ผู๎รับเหมา
กํอนที่จะมีการกํอสร๎าง และเมื่อกํอสร๎าง
กํ อ สร๎ า งตั ว แทนบริ ษั ท ประกั น เข๎ า ส ารวจและ
เสร็ จ เรี ย บร๎ อ ยแล๎ ว จะเข๎ า ไปถํ า ยรู ป
บันทึก ภาพรํวมกัน จากนั้นให๎จัด ทาส าเนาภาพ
อาคารที่ อ ยูํ โ ดยรอบอี ก ครั้ ง เพื่ อ เก็ บ
ดัง กลํ า วพร๎ อ มลงรายมื อ ชื่ อ ทั้ ง 2 ฝ่ า ยไว๎ เ ป็ น
สภาพอาคารภายหลั ง การกํ อ สร๎ า ง
หลักฐานและให๎เก็บไว๎กับโครงการ 1 ชุ ด และ
อาคาร
เจ๎าของอาคาร 1 ชุด
- ระบุไว๎ในสัญญาวําจ๎างผู๎รับเหมากํอสร๎างวํา “ หาก - กรณีที่อาคารในบริเวณข๎างเคียง เกิดการ
เกิดข๎อร๎องเรียนเกี่ยวกั บความเสียหายตํออาคาร
ชารุ ด เสี ย หายอั น เป็ น สื บ เนื่ อ งมาจาก
ข๎างเคียงไมํวําจะเป็นฐานรากหรือโครงสร๎างอาคาร
ความสั่ น สะเทื อ นของโครงการ ทาง
ผู๎รับเหมากํอสร๎างจะต๎องเข๎าไปตรวจสอบประเมิน
ที ม งานฝ่ า ยชํ า งแ ละวิ ศ วกรจะเข๎ า
ความเสียหายและดาเนินการแก๎ไขซํอมแซมทันที
ประเมินพื้นที่ที่ได๎รับการเดือดร๎อนจาก
หรือให๎เป็นไปตามข๎อตกลงระหวํางเจ๎าของอาคาร
กา รกํ อ ส ร๎ า งโค รงกา รเพื่ อ ท ากา ร
กับผู๎รับเหมา ทั้งนี้ทุกกรณีผู๎รับเหมาจะต๎องแจ๎งให๎
ซํ อ มแซมอาคาร และหรื อ สํ ว นของ
โครงการรับทราบทุกครั้งและทุกขั้นตอน”
อาคารที่แตกร๎าวทรุดตัวทันที

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-4

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-38)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.7 การจราจร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- ระ ยะ กํ อ ส ร๎ า ง ผู๎ รั บ เ ห ม า จ ะข นสํ ง
เครื่ องจักร/วั สดุ อุป กรณ์ กํอ สร๎า งเข๎า สูํ
โครงการ โดยใช๎เส๎นทางหลัก ผํานถนน
ซอยรั ช ดาภิ เ ษก 6 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก
ถนน พระรามเก๎า ถนนเทีย มรํว มมิ ต ร
ถนนดินแดง และถนนอโศกดินแดง เพื่ อ
ไปยังถนนโครงขํายอื่นๆ โดยจะทาการ
ขนสํง ระหวํ างวัน นอกชํ วงเวลาเรํ งดํว น
โดยในระยะกํอ สร๎างนี้เ ป็นระยะที่มีการ
ใช๎รถขนสํงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร
เข๎าสูํหนํ วยงานกํอสร๎าง โดยมี จานวน
เที่ ย วของยานพาหนะที่ ใ ช๎ข นสํ งสู ง สุ ด
จ านวน 36 เที่ ย ว/วั น คิ ด เป็ น 32.50
PCU/ชั่วโมง
- สภาพการจราจรบริ เ วณโครงการ จะ
พิจารณาจากโครงขํายเส๎นทางคมนาคม
คื อ ถ น น รั ช ด า ภิ เ ษ ก แ ล ะ ซ อ ย
รัชดาภิเษก 6 โดยที่ปรึกษาฯ ได๎สารวจ
ป ริ ม า ณ จ ร า จ ร เ ป็ น เ ว ล า 2 วั น
ประกอบด๎วย วันทาการ (วันพฤหัสบดีที่
23 มกราคม 2557) และวันหยุดราชการ
(วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557) ในชํวง
เวลา 7.00 - 19.00 น. โดยมีผลการสารวจ
ดังนี้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
มาตรการด้ า นการจราจรติ ด ขั ด บนถนนที่
เกี่ยวข้อง
- จัด ให๎ มี ป้า ยชื่ อ โครงการ และลู ก ศรแสดงทิ ศ
ทางการเข๎า -ออกโครงการ ให๎สามารถมองเห็น
ได๎อยํางชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถ
เข๎าสูํพื้นที่โครงการได๎อยํางปลอดภัย
- จั ด ให๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอย
อานวยความสะดวกให๎ กับรถที่ จะเข๎า หรือ ออก
จากโครงการให๎ส ามารถเข๎ า -ออกโครงการได๎
โดยสะดวกและปลอดภัย ไมํกีดขวางการจราจร
บนถนนสาธารณะ
- จากัด ความเร็วของรถบรรทุ กที่ใช๎ ในการขนสํ ง
วัสดุกํอสร๎าง รถยนต์เข๎า -ออก โครงการ รวมถึง
รถของผู๎รับเหมาไมํให๎เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ให๎ ป ฏิ บั ติ ต ามข๎ อ ก าหนดของกฎหมายอยํ า ง
เครํง ครัด โดยเฉพาะเรื่ องความเร็วและน้ าหนั ก
บรรทุกโดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อเข๎าสูํเขตชุมชน
- ห๎า มมิ ใ ห๎ จ อดรถบรรทุ กเพื่ อ รอขนสํ ง ดิ น หรื อ
รับ สํ ง คนงาน หรื อ วางวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งในบริ เ วณ
ด๎ า นหน๎ า โครงการเพื่ อ ป้ อ งกั น การกี ด ขวาง
การจราจรอยํางเด็ดขาด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการมีก ารติ ด ตั้ง ป้า ยชื่อ โครงการ
และแสดงลูก ศรทิ ศ ทางเข๎ าสูํ โครงการ
อยํางชัดเจน

-

รูปที่ 3-3

- ทางโครงการจั ด ให๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ รั ก ษา
ค วา ม ป ลอ ดภั ย ค อ ยดู แ ลบ ริ เ วณ
ทางเข๎า-ออกด๎านหน๎าโครงการ

-

รูปที่ 3-14
ภาคผนวกที่ 5-15

- มีการกาหนดความเร็วของรถบรรทุกให๎
มีความเร็วไมํเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

-

รูปที่ 3-7

- ทางโครงการจัด ให๎ มีพื้ นที่ส าหรับ จอด
รถบรรทุ ก และวัส ดุ กํอ สร๎ างไว๎ภ ายใน
พื้นที่โครงการ และติดตั้งป้ายห๎ามจอด
ไหลํท างของถนน เพื่ อ ป้อ งกัน การกี ด
ขวางการจราจร

-

รูปที่ 3-33
รูปที่ 3-34

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-39)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.7 การจราจร (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก (ฝั่ ง โครงการ)
ในวัน ท าการ มี ปริ ม าณการจราจรเพิ่ม ขึ้ น
จาก 5,728 PCU/ชั่ ว โมง เป็ น 5,760.5
PCU/ชั่วโมง อัต ราสํวนปริ มาณจราจร ตํ อ
ความจุ ถ นนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก 1.59
เป็ น 1.60 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บเกณฑ์
ก าหนดระดั บ การบริ ก าร ของการจราจร
พบวําอยูํในระดับ F
สาหรั บในวั นหยุดปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้นจาก 4,358 PCU/ชั่วโมง เป็น 4,390.5
PCU/ชั่ว โมง อั ต ราสํ ว นปริ ม า ณจราจ ร
ตํ อ ความจุ ถ นนมี ก ารเปลี่ย นแ ป ลงจ า ก
1.21 เป็น 1.22 และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์
ก าหนดระดั บ การบริ ก ารของ การจราจร
พบวําอยูํในระดับ F
 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก (ฝั่ ง ตรงข้ า ม
โครงการ) ในวันทาการมีปริมาณการจราจร
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 6,085 PCU/ชั่ ว โมงเป็ น
6,117.5 PCU/ชั่ วโมง อั ตราสํ วน ปริม าณ
จราจรตํอความจุถนนมีการเปลี่ยนแปลงจาก
1.69 เป็น 1.70 และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์
ก าหนด ระดั บ การบริ ก ารของการจราจร
พบวําอยูํในระดับ F

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ควบคุ ม รถที่ ใ ช๎ ข นสํ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ กํ อ สร๎ า ง
ไมํให๎บรรทุกน้าหนักเกินเพราะอาจทาให๎ถนน
ชารุด
- ในการบรรทุกวัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎างต๎องขับ
รถด๎วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
ระยะที่ ผํ า นชุ ม ชนแ ละจุ ด เข๎ า -อ อกพื้ น ที่
โครงการ
- จัดให๎มีการขนสํงดิ น และวัสดุกํอสร๎าง โดย
รถบรรทุก 6 ล๎อ ระหวํางเวลา 09.00 -16.00 น.
และ 20.00 – 06.00 น. และรถบรรทุก 10 ล๎อ
ระหวํางเวลา 21.00-06.00 น.
มาตรการลดผลกระทบด้านการกีดขวาง
การจราจร
- ห๎ า มมิ ใ ห๎ ผู๎ รั บ เหมาจอดรถ หรื อ กองวั ส ดุ
กํ อ ส ร๎ า ง ใ น บ ริ เ ว ณ ไ ห ลํ ท า ง ข อ ง ถ น น
โดยเฉพาะด๎ า นหน๎ า โครงการเพื่ อ ไมํ ใ ห๎ กี ด
ขวางการจราจร
- จัดระบบการจราจรให๎มีความปลอดภัย โดยจัด
เจ๎ า หน๎ า ที่ ดู แ ลให๎ ค วามสะดวกและคอยให๎
สั ญ ญาณการเข๎ า ออกของรถบรรทุ ก ของ
โครงการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณทางเข๎า ออก ในชํวงขนสํงวัสดุกํอสร๎าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- มี ก ารควบคุ ม น้ าหนั ก ของรถบรรทุ ก ตาม
พิกัดที่กฎหมายกาหนด และมีการกาชับให๎
พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร
- มีการกาชับให๎พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ
จราจร และระมัดระวังเป็นพิเศษ ในระยะที่
ผํานชุมชนและจุดเข๎า-ออกพื้นที่โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-8

-

-

- เมื่ อ ถึง ขั้ น ตอนการกํ อสร๎ างตั ว อาคารทาง
โครงการจะปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด

-

-

- ทางโครงการจั ด ให๎ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ จอด
รถบรรทุก และวัสดุกํอสร๎างไว๎ภายในพื้นที่
โครงการ และติ ดตั้งป้ายห๎ามจอดไหลํทาง
ของถนน
- ทางโครงการจัดให๎มี เจ๎าหน๎าที่รักษาความ
ปลอดภั ย คอยดู แ ลบริ เ วณทางเข๎ า -ออก
ด๎านหน๎าโครงการ

-

รูปที่ 3-33
รูปที่ 3-34

-

รูปที่ 3-14
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-40)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.7 การจราจร (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ส า ห รั บ ใ น วั น ห ยุ ด ป ริ ม า ณ
การจราจรเพิ่ ม ขึ้น จาก 4,434 PCU/
ชั่ ว โมง เป็ น 4,466.5 PCU/ชั่ ว โมง
อั ต ราสํ ว นปริ ม าณจราจรตํ อ ความจุ
ถนนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 1.23 เป็น
1.24 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บเกณฑ์
ก า ห น ด ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง
การจราจร พบวําอยูํในระดับ F
 ซอยรัชดาภิเษก 6 ในวันทาการ
มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 42 PCU/
ชั่วโมง เป็น 74.5 PCU/ชั่วโมง อัตราสํวน
ปริ ม าณจราจรตํ อ ความจุ ถ นนมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงจาก 0.02 เป็น 0.04 และเมื่อ
ทาการเปรียบเทีย บเกณฑ์กาหนดระดั บ
การบริ การของการจราจร พบวํ าอยูํใ น
ระดับ A
ส า หรั บ ในวั น ห ยุ ด ป ริ ม า ณ
การจราจรเพิ่มขึ้นจาก 32 PCU/ชั่วโมง
เป็น 64.5 PCU/ชั่วโมง อัตราสํวนปริมาณ
จราจรตํอความจุถนนมีการเปลี่ยนแปลง
จาก 0.02 เป็น 0.04 และเมื่อเปรียบเทียบ
เกณฑ์ ก าหนดระดั บ การบริ ก ารขอ ง
การจราจรพบวําอยูํในระดับ A

-

-

-

-

-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
จัดเตรี ยมพื้ นที่ จอดรถยนต์และกองเก็บ วัส ดุ
กํอสร๎างภายในโครงการอยํางเพียงพอสะดวก
ตํอการเข๎า-ออกโครงการ
ใช๎ผ๎าใบคลุมวัสดุ อุปกรณ์กํ อสร๎างขณะขนสํ ง
ให๎ มิด ชิด และแนํ นหนา เพื่ อป้ องกั นการตก
หลํนของวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างและกรณีที่ความ
ยาวของวัสดุ กํอสร๎างมากกวํา กระบะบรรทุ ก
จะต๎ อ งติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณให๎ ร ถยนต์ ที่ ต ามหลั ง
มองให๎ชัดเจน และเป็นไปตามข๎อกาหนดของ
กรมการขนสํงทางบก
ควบคุ ม รถที่ ใ ช๎ ข นสํ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ กํ อ สร๎ า ง
ไมํให๎บรรทุกน้าหนักเกินเพราะอาจทาให๎ถนน
ชารุด
กาชับให๎พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎ
จราจรอยํางเครํงครัด และกาชับให๎ระมัดระวัง
เป็นพิเศษชํวงผํานชุมชน
ดู แ ลสภาพรถบรรทุ ก ที่ ใ ช๎ ใ นการขนสํ ง วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ กํ อ สร๎ า งให๎ อ ยูํ ใ นสภาพดี ไ มํ ใ ห๎ เ กิ ด
เสียงดัง
กรณีมีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหลํนบนพื้นผิว
จราจรในโครงการ ต๎องรีบให๎พนักงานเก็บหรือ
ทาความสะอาดทันที
จัดให๎มีพนักงานทาความสะอาดและดูแลความ
เรียบร๎อยของถนนที่ตํอเชื่อมกับทางเข๎า -ออก
โครงการรวมทั้งบริเวณสถานที่ข๎างเคียงให๎อยูํ
ในสภาพเรียบร๎อยอยูํเสมอ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ทางโครงการจัดให๎มีพื้นที่สาหรับจอดรถไว๎
ภายในพื้นที่โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-33

- มีการใช๎ ผ๎า ใบปิ ดคลุมรถบรรทุ กที่ ใช๎ข นสํ ง
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ กํ อ สร๎ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น การรํ ว ง
หลํ น และการฟุ้ ง กระจายตามมาตรการ
กาหนด

-

รูปที่ 3-9

- มี ก ารควบคุ ม น้ าหนั ก ของรถบรรทุ ก ตาม
พิกัดที่กฎหมายกาหนด และมีการกาชับให๎
พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร
- มีการกาชับให๎พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ
จราจร และเพิ่ มความระมั ดระวังขณะที่ขั บ
ผํานชุมชน
- โครงการได๎ก าชับ ให๎ ผู๎ รับ เหมาดูแ ลสภาพ
รถบรรทุ ก ที่ ใ ช๎ ใ นการขนสํ ง วั ส ดุ ใ ห๎ อ ยูํ ใ น
สภาพดี
- เมื่อมีเศษดินหินทรายวัสดุกํอสร๎างตกหลํ น
บนพื้น ผิวจราจร จะมีค นงานคอยทาความ
สะอาดโดยทันที
- จัด ให๎มี พ นัก งานที่ ท าความสะอาดบริ เ วณ
ทางเข๎า-ออกพื้นที่โครงการเป็นประจาทุกวัน

-

รูปที่ 3-8

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-35

-

รูปที่ 3-35
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-41)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ตํอ)
ผลกระทบสะสม
- รถบรรทุ ก ทุ ก คั น ที่ เ ข๎ า -ออกพื้ น ที่ โ ครงการ
จะต๎ อ งคลุ ม กระบะให๎ มิ ด ชิ ด ป้ อ งกั น การตก
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ข๎ า งเคี ยงโครงการมีแ ผนการ
หลํนของเศษวัสดุกํอสร๎างบนถนนสาธารณะ
ดาเนินการ กํอสร๎างโครงการอาคารชุด โนเบิล
รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม ที่ระยะเวลาการ
กํอสร๎างอาจอยูํในชํวง เดียวกับระยะเวลาการ - จั ด ให๎ มี จุ ด ล๎ า งล๎ อ รถภายในพื้ น ที่ โ ครงการ
กํอสร๎างโครงการ ซึ่งอาจกํอให๎เกิดผลกระทบ
บริ เ วณทางเข๎ า -ออกโครงการที่ ติ ด กั บ ซอย
รัชดาภิเษก 6 และถนนรัชดาภิเษก โดยทา
ด๎านการจราจรสะสมจากกิจ กรรมการขนสํ ง
ตํา งๆ จากพื้น ที่ดั งกลํา ว อีก ทั้ง เส๎ นทางการ
เป็นบํอล๎างรถมีเหล็กรูปสามเหลี่ยมทั้งทางขึ้นลง เพื่อขูดดินจากล๎อรถ ซึ่งรถทุกคันกํอนออก
ขนสํ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ตํ า งๆ ของพื้ น ที่ กํ อ สร๎ า ง
ข๎างเคี ยงจะ ใช๎เส๎ นทางเดียวกั บการกํ อสร๎า ง
จากพื้นที่โครงการต๎องล๎าง ล๎อรถเพื่อไมํให๎มี
ดินติดล๎อรถไปรํวงหลํนบนถนนสาธารณะ
โครงการ ซึ่ง ในการ ประเมิ น ผลกระทบด๎ า น
การจราจรสะสมจากพื้นที่ กํอสร๎างข๎างเคียงจะ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีที่
ประเมิ น จากจ านวนที่จ อดรถที่ จัด ให๎ มี ข อง จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ
โครงการรวมกับที่จอดรถของอาคารข๎างเคียง - จัดให๎มีพื้ นที่ส าหรับจอดรถยนต์ รถขนวัส ดุ
ที่คาดวําจะเปิดดาเนินการในเวลาใกล๎เคียงกัน
อุปกรณ์ไว๎ภายในพื้นที่กํอสร๎างอยํางเพียงพอ
คื อ 42.12 PCU/ชั่ ว โมง พบวํ า สภาพการ
โดยไมํ รุ ก ล้ าเข๎ า ไปในถนน และไหลํ ท าง
จราจรมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
สาธารณะ หรื อ จั ด พื้ น ที่ วํ า งส ารองไว๎ จ อด
 ถนนรัช ดาภิเ ษก (ฝั่ งโครงการ)
รถยนต์ใกล๎บริเวณพืน้ ที่โครงการ
ในวัน ท าการ มี ปริ ม าณการจราจรเพิ่ม ขึ้ น - เลื อ กขนาดรถบรรทุ ก ที่ ข นสํ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
จาก 5,728 PCU/ชั่วโมง เป็น 5,770.12
กํอสร๎างให๎มีความเหมาะสม พร๎อมทั้งมีการ
PCU/ชั่วโมง อั ตราสํวนปริม าณจราจรตํ อ
วางแผนด๎ า นการขนสํ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เชํ น
ความจุถ นนมี การเปลี่ย นแปลงจาก 1.59
เส๎นทางที่ใช๎ในการขนสํงชํวงเวลาที่ขนสํง และ
เป็น 1.60 และเมื่อทาการเปรียบเทียบเกณฑ์
ความถี่ ใ นการขนสํ ง เพื่ อ ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ
ก าหนดระดั บ การบริ ก ารของการจราจร
แผนการด าเนิ น งานและลดผลกระทบตํ อ
พบวําอยูํในระดับ F
ปริ ม าณการจราจรบนถนนที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
โครงการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- มีการใช๎ ผ๎าใบปิด คลุ มรถบรรทุกที่ ใช๎ข นสํ ง
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ กํ อ สร๎ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น การรํ ว ง
หลํ น และการฟุ้ ง กระจายตามมาตรการ
กาหนด
- ทางโครงการจัดให๎มีคนงานทาความสะอาด
ล๎ อ รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งภายใน
พื้นที่โครงการ โดยใช๎ส ายฉีด น้าแรงดันสู ง
(Water Jet) ฉี ดล๎ างเศษดิ นออกจากล๎ อ
รถบรรทุกให๎สะอาดกํอนออกจากโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-9

-

รูปที่ 3-10
รูปที่ 3-11

- ทางโครงการจั ด ให๎ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ จอด
รถบรรทุก และวัสดุกํอสร๎างไว๎ภายในพื้น ที่
โครงการ และติด ตั้งป้า ยห๎า มจอดไหลํทาง
ของถนน

-

รูปที่ 3-33
รูปที่ 3-34

- ทางโครงการจัดให๎มีคนงานทาความสะอาด
ล๎ อ รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งภายใน
พื้นที่โครงการ โดยใช๎ส ายฉีด น้าแรงดันสู ง
(Water Jet) ฉี ดล๎ างเศษดิ นออกจากล๎ อ
รถบรรทุกให๎สะอาดกํอนออกจากโครงการ

-

รูปที่ 3-11
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-42)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.7 การจราจร (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สาหรับในวันหยุด ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้นจาก 4,358 PCU/ชั่วโมง เป็น 4,400.12
PCU/ชั่วโมง อัตราสํวนปริมาณจราจรตํอความ
จุถนนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 1.21 เป็น 1.22
และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์กาหนดระดับการ
บริการของการจราจร พบวําอยูํในระดับ F
 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก (ฝั่ ง ตรงข้ า ม
โครงการ) ในวันทาการมีปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้นจาก 6,085 PCU/ชั่วโมง เป็น 6,127.12
PCU/ชั่ว โมง อั ตราสํ วนปริม าณจราจรตํ อ
ความจุถนนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 1.69 เป็น
1.70 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บเกณฑ์ ก าหนด
ระดับการบริการของการจราจร พบวําอยูํใน
ระดับ F
สาหรับในวันหยุด ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้นจาก4,434 PCU/ชั่วโมง เป็น 4,476.12
PCU/ชั่วโมง อัตราสํวนปริมาณจราจรตํอความ
จุถนนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 1.23 เป็น 1.24
และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์กาหนดระดับการ
บริการของการจราจร พบวําอยูํในระดับ F

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง
-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-43)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.7 การจราจร (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
 ซอยรัชดาภิเษก 6 ในวันทาการ มี
ปริม าณการจราจรเพิ่ม ขึ้นจาก 42 PCU/
ชั่วโมง เป็น 84.12 PCU/ชั่วโมง สํงผลให๎
อัต ราสํ ว นปริ มาณจราจรตํ อความจุ ถ นนมี
การเปลี่ยนแปลงจาก 0.02 เป็น 0.05 และ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเกณฑ์ ก าหนดระดั บ การ
บริการของการจราจร พบวําอยูํในระดับ A
สาหรับในวันหยุด ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้นจาก 32 PCU/ชั่วโมง เป็น 74.12
PCU/ชั่ ว โมง สํ ง ผลให๎ อั ต ราสํ ว นปริ ม าณ
จราจรตํอความจุถนนมีการเปลี่ยนแปลงจาก
0.02 เป็น 0.04 และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์
ก าหนดระดั บ การบริ ก ารของการจราจร
พบวําอยูํในระดับ A
- ปริ ม าณการจราจรที่ ต รวจนั บ เป็ น ปริ ม าณ
การจราจรในชั่ว โมงเรํง ดํวน แตํส าหรับใน
พื้น ที่ กรุ ง เทพมหานครรถบรรทุ กที่ จ ะเข๎ า ออกพื้นที่โครงการได๎เฉพาะนอกเวลาชั่วโมง
เรํงดํวน คือ สาหรับรถบรรทุก 6 ล๎อ ระหวําง
เวลา 9.00-16.00 น. และเวลา 20.00-06.00
น. สํ วนรถบรรทุก 10 ล๎อ ระหวํางเวลา
21.00-06.00 น. ในวันธรรมดา และ 24
ชั่วโมงในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ซึ่ ง ปริ ม าณการจราจรจะเบาบางกวํ า ชํ ว ง
ชั่วโมงเรํงดํวน ดังนั้นจึงสามารถประเมินได๎
วํ า การกํ อ สร๎ า งของโครงการกํ อ ให๎ เ กิ ด
ผลกระทบด้านลบในระดับปานกลาง (-2)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

3-46

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-44)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.8 การสื่อสารและโทรคมนาคม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- อาคารภายในโครงการ เป็นอาคารสูง
42 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีความสูง
จากระดับพื้นดินที่กํอสร๎างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด +140.95 เมตร และถึง
ระดับสูงสุดของอาคาร +147.20 เมตร
ซึ่งความสูงของอาคารอาจกํอ ให๎เกิ ด
การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์
ในบริเวณข๎างเคียง เมื่อพิจารณาจาก
ลั ก ษณะของบ๎ า นพั ก อาศั ย /อาคาร
โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ พบวํ า มี
บ๎ า นพั ก อาศั ย /อาคารกระจายอยูํ
โดยรอบ โดยเป็ น บ๎ า นพั ก อาศั ย /
อาคารชุ ด พั ก อาศั ย /อาคารพาณิ ช ย์
และอาคารสานักงาน เป็นต๎ น ทั้ง นี้
บ๎านพั กอาศั ยหรือ อาคารเหลํ านี้ได๎ มี
การติดตั้งสัญญาณเคเบิลทีวี/สัญญาณ
ดาวเที ยมอยูํแ ล๎ว ดัง นั้น อาคารของ
โครงการจึง ไม่ส่งผลกระทบ (0) ตํอ
การรับสัญญาณของอาคารเหลํานี้แตํ
อยํางใด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- ประชาสัมพันธ์ และทาหนังสือแจ๎งให๎ประชาชน - ทางโครงการได๎ ป ฏิ บั ติต ามมาตรการ
อยํางเครํงครัด เจ๎าของโครงการ ทาการ
โดยรอบ ที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบด๎านการบด
แจ๎ ง ตํ ออาคารบ๎ า นพั ก อาศั ย ใกล๎ เ คี ย ง
บั ง คลื่ น สั ญ ญาณวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ จ ากการ
หากถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และ
พัฒนาโครงการ ซึ่งในหนังสือดังกลําวจะระบุชื่อ
ลม จากตัวอาคารโครงการ ให๎สามารถ
และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลผู๎รั บเรื่ องที่ ผู๎
แจ๎ ง หรื อ หารื อ กั บเจ๎ าของโครงการใน
ได๎รั บผลกระทบสามารถติด ตํอ กับ โครงการได๎
การแก๎ไขผลกระทบดังกลําวได๎ ทั้งนี้ให๎
โดยตรง โดยก าหนดระยะเวลาให๎ แ จ๎ ง กั บ
แจ๎ งเจ๎า ของโครงการได๎ ตั้ง แตํ เริ่ มการ
โครงการในชํ วงเวลาตั้ งแตํ เริ่ มกํ อ สร๎ างอาคาร
กํอสร๎างอาคารจนแล๎วเสร็จถึงภายหลัง
แล๎ ว เสร็ จ จนถึ ง ภายหลั ง การจดทะเบี ย นนิ ติ
การจัดตั้ งนิติ บุคคลอาคารชุด แล๎ว เป็ น
บุคคลอาคารชุดแล๎วเป็นเวลา 1 ปี
เวลา 1 ปี
- จัดให๎มี การปรั บแก๎ จานรับสัญญาณ และติ ดตํ อ - ทางโครงการได๎ ป ฏิ บั ติต ามมาตรการ
อยํางเครํงครัด
บริ ษั ทที่ เกี่ ยวข๎ องให๎ ด าเนิ นการติ ดตั้ งจุ ดขยาย
สั ญ ญาณในบริ เวณที่ ไ ด๎ รั บ แจ๎ งวํ า เกิ ด การอั บ
สัญญาณ โดยจะมี การตรวจสอบกํอนวําเกิดการ
อับสัญญาณอันสืบเนื่องมาจากโครงการจริง
- กรณีที่อาคารของโครงการกํอให๎เกิดผลกระทบ - ยังไมํพบปัญหาการบดบังคลื่นสัญญาณ
วิทยุและโทรทัศน์ ตํ ออาคารข๎างเคีย ง
ด๎านการบดบังคลื่นสั ญญาณวิ ทยุแ ละโทรทัศ น์
หากเกิดกรณีดังกลําวขึ้นทางโครงการ
ตํอ อาคารข๎า งเคี ย ง โครงการต๎ อ งด าเนิ นการ
จะพิ จ ารณาชดเชยคํ า เสี ย หายตามที่
พิจารณาชดเชยคําเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ
มาตรการกาหนดอยํางเครํงครัด
ดังกลํา วรํว มกั บผู๎ เสีย หายตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ไมํสามารถหาข๎อยุติเพื่อตกลง รํวมกับ
ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบได๎จะต๎องมีการตก ลงรํวมกัน
ที่ประกอบด๎วยบุคคล 3 ฝ่าย (ไตรภาคี) ได๎แกํ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-45)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.8 การสื่อสารและโทรคมนาคม
(ตํอ)
3.9 การใช๎ประโยชน์ที่ดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบ
- พื้นที่โดยรอบโครงการสํวนใหญํเป็นพื้นที่
ตัวเมืองและยํานการค๎า ใช๎ประโยชน์เพื่อ
พักอาศัย และการพาณิชย์ ดังนั้นการใช๎
ประโยชน์ที่ดินของโครงการซึ่งเป็นการใช๎
ประโยชน์ เ พื่ อ การพั ก อาศั ย จึ ง มี ค วาม
สอ ดคล๎ อ งกั บ กา รใช๎ ป ระโ ยชน์ ที่ ดิ น
โดยรอบ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)
ด๎านการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
ของพื้นที่
ความสอดคล้ อ งขอ งข้ อ ก าหนด ที่
เกี่ยวข้อง
- พื้นที่โ ครงการตั้ง อยูํในเขตพื้ นที่สีน้ าตาล
หมายเลข ย.9-5 เป็น ที่ดินประเภทที่อ ยูํ
อาศั ยหนาแนํ นมากที่มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
รองรั บ การอยูํ อ าศั ย ในบริ เ วณพื้ น ที่ เ ขต
เมืองชั้นในซึ่งอยูํในเขตการให๎บริการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบ และบุคคลหรือหนํวยงาน
ที่ทั้งสองฝ่าย
- โครงการได๎ มี ก ารออกแบบและปฏิ บั ติ ต าม - ทางโครงการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
มหาดไทย เรื่ อ งความปลอดภั ย ใน
ข๎ อ ก า ห น ด /กฎห ม า ยที่ เ กี่ ย ว กั บ กา รใ ช๎
งานกํอ สร๎าง รวมทั้ง ข๎อกาหนดอื่น ที่
ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
เกี่ยวข๎องอยํางเครํงครัด
1) กฎกระทรวงให๎ ใ ช๎ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
2) ข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกาหนด
บริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลง ใช๎หรือเปลี่ยน
การใช๎ อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภทริ ม
ถนนรั ช ดาภิ เ ษกทั้ ง สองฟากในท๎ อ งที่ แ ขวง
สามเสนนอก แขวงห๎วยขวาง เขตห๎วยขวาง
และแขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528
3) พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนสํงมวลชน
แหํงประเทศไทย พ.ศ.2543
4) ข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2544

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-46)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.9 การใช๎ประโยชน์ที่ดิน (ตํอ)

4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
1) สภาพเศรษฐกิจ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ของระบบขนสํงมวลชน ตามข๎อกาหนดใน
กฎกระทรวงให๎ ใช๎ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
สาหรับการใช๎ประโยชน์ที่ดินของโครงการที่
เป็นการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพักอาศัย
ซึ่ง เป็ นการใช๎ ป ระโยชน์ที่ ดิ น ประเภทหลั ก
และไมํ เ ข๎ า ขํ า ยการใช๎ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตาม
กิจ การที่ต๎ องห๎ ามในการใช๎ ที่ ดิน ประเภทนี้
พบวํามีความสอดคล๎องตามข๎อกาหนดของ
กฎกระทรวงฯ ฉบับดังกลําว

- การด าเนิ น การกํ อ สร๎ า งของโครงการมี
ระยะเวลาประมาณ 30 เดือน และมีจานวน
คนงานกํอสร๎างสูงสุดประมาณ 200 คน จะ
สํงผลให๎มีจานวนประชากรในชุมชนบริเวณ
โดยรอบพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น แตํเนื่องจาก
คนงานจะไมํ พั ก อาศั ย บนพื้ น ที่ โ ครงการ
ดั ง นั้ น จ านวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จึ ง ไมํ
กํ อ ให๎ เ กิ ด ผลกระทบอยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ตํ อ
ความหนาแนํ น ของชุม ชนบริ เ วณโดยรอบ
โครงการ รวมถึงการกํอสร๎างโครงการ จะ
กํอให๎เกิดผลกระทบด๎านบวกได๎แกํ เกิดการ
จับจํายใช๎สอยของคนงานทาให๎เกิดผลดีตํอ
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
5) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แก๎ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
6) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก๎ไข
เพิ่ ม เติ ม ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 61 (พ.ศ.
2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

-

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ
-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

-

เอกสารอ้างอิง
-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-47)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
(ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
บริ เ วณใกล๎ เ คี ย งโครงการ และการ
กํอสร๎า งของโครงการจะกํอให๎เ กิด การ
ซื้อ ขายวั ส ดุ อุ ปกรณ์ กํ อสร๎ า ง รวมทั้ ง
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งใช๎ ใ นการตกแตํ ง
ภายในอาคารและห๎องพั กจะกํอให๎เกิ ด
การหมุนเวียนของเงินตรา ซึ่งกํอให๎เกิด
ผลกระทบด้านบวก (+1) ในระดับต่า
ตํอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
- คนงานกํ อ สร๎ า งทั้ ง หมดจะพั ก อาศั ย
ภายนอกพื้ น ที่โ ครงการ ลั กษณะการ
ทางานแบบเช๎าไปเย็นกลับ โดยบริษัท
รับเหมากํอ สร๎างจะมีร ถรับสํ ง คนงาน
ระห วํ า งบ๎ า นพั ก และพื้ น ที่ กํ อ ส ร๎ า ง
อยํ า งไรก็ ต ามเพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ผลกระทบจากที่ พั ก คนงานกํ อ สร๎ า งที่
อาจมีตํอชุมชนใกล๎เคียงบ๎านพักคนงาน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- คัดเลือกผู๎รับเหมาที่มีคุณภาพ มีประวัติการ - ทางโครงการได๎ คั ด เลือ กผู๎ รั บเหมาที่ มี
ท างานที่ ดี โดยผู๎ รั บ เหมาดั ง กลํ า วจะให๎ คุ ณ ภา พ และมี ป ระวั ติ ข องคนงา น
ความส าคัญ ตํ อ การคั ด เลื อ กคนงาน โดยมี กํอสร๎างที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ทะเบี ย นประวั ติ ค นงานกํ อ สร๎ า งทุ ก คน ซึ่ ง ได๎
คนงานเหลํานี้ จะทราบระเบี ยบปฏิบั ติในการ
กํ อ ส ร๎ า งที่ จ ะไมํ สํ งผลกระทบ ตํ อ ชุ ม ช น
ข๎างเคียง

-

ภาคผนวกที่ 5-7
ภาคผนวกที่ 5-9
ภาคผนวกที่ 5-11

- จัดให๎มีรั้วรอบพื้นที่กํอสร๎างและให๎คนงานออก - ทางโครงการจัดทารั้ว Metal Sheet สูง
จากพื้นที่กํอสร๎างตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว๎
6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ
- กาหนดให๎ผู๎รับเหมากํอสร๎าง ควบคุมคนงาน - ทางโครงการเข๎มงวดตํอการปฏิบัติงาน
ขอ งคนงา น โ ดยอ อ กกฎระเบี ย บ
กํ อ สร๎ า งให๎ อ ยูํ ใ นความสงบเรี ย บร๎ อ ย ไมํ
ควบคุ ม อยํ า งเครํ ง ครั ด พร๎ อ มก าหนด
กํอ ให๎ เ กิด ความเดื อดร๎อ นราคาญ โดยออก
บทลงโทษที่ชัดเจน
กฎระเบี ย บควบคุ ม อยํ า งเครํ ง ครั ด พร๎ อ ม
กาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน

-

รูปที่ 3-1

-

รูปที่ 3-30
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-48)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม - การเปลี่ย นแปลงวิ ถีชี วิต ของผู๎ ที่
อยูํใกล๎เคีย ง คาดวํ าไมํมีผู๎ได๎รั บ
(ตํอ)
ผลกระทบโดยตรง เนื่ อ งจาก
บริ เ วณโครงการเป็ น ยํ านชุ ม ชน
ซึ่ ง มี ก ารใช๎ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ เ พื่ อ
การพักอาศัย ประกอบธุรกิจ และ
ค๎ า ขายเป็ น สํ ว นใหญํ โดยการ
กํอ สร๎า งโครงการที่ ใ ช๎ป ระโยชน์
ที่ดินเป็นพื้นที่พักอาศัย มีความ
สอดคล๎ อ งกั บ การใช๎ ป ระโยชน์
ที่ดินบริเวณใกล๎เคียง ดังนั้นการ
กํอสร๎างโครงการจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (0) ตํอวิถีชีวิตของผู๎ที่
อยูํใกล๎เคียง
- ในกรณี ที่ผู๎ รับ เหมาจั ด ให๎ มีที่ พั ก
คนงาน ณ ที่แหํงใดก็ตาม อาจ
สํง ผลกระทบตํ อชุ ม ชนใกล๎ เคี ย ง
กับบ๎านพักคนงานของโครงการ

-

-

-

-

-

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก๎ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตามที่ได๎เสนอไว๎อยําง
เครํงครัด
จัด ให๎ มี ผู๎ดู แ ลโครงการประสานงาน แจ๎ ง
แผนการทางานของโครงการ และทาความ
เข๎าใจกับผู๎อยูํอาศัยในบริเวณข๎างเคียงเป็น
ระยะๆ พร๎ อ มทั้ ง ให๎ ห มายเลขโทรศั พ ท์
ติ ด ตํ อ เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หาจากการกํ อ สร๎ า ง
โครงการ
กาหนดให๎ ผู๎รับ เหมากํอ สร๎า งต๎ อ งจัด ให๎มี ที่
พักคนงานชั่วคราวสาหรับคนงานกํอสร๎าง ที่
มี ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ สุ ข า ภิ บ า ล ที่ ถู ก
สุขลั กษณะ โดยต๎องมีลัก ษณะ/คุณสมบั ติ
เทียบเทําหรือไมํต่ากวําที่กาหนดในแนวทาง
ในการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยชั่วคราวของ
ลู ก จ๎ า งในกิ จ การกํ อ สร๎ า งของวิ ศ วกรรม
สถานแหํงประเทศไทย ห๎องครัว และที่พัก
มูลฝอย
จัดให๎มีทางเข๎ า -ออกที่พักคนงานทางเดีย ว
และมี เ จ๎ า หน๎ า ที่ รั ก ษาควา มป ลอ ดภั ย
ควบคุ ม ดู แ ลการเข๎ า -ออกพื้ น ที่ บ๎ า นพั ก
คนงานอยูํตลอดเวลา
จัดให๎มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้ง
บทลงโทษตํางๆ ภายในพื้นที่ที่พักคนงาน
เชํน เขตปลอดยาเสพติด การทิ้งมูลฝอยการ
จากัดความเร็วของยานพาหนะ เป็นต๎น

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ทางโครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

- ทางโครงการได๎ จั ด ให๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ เ ข๎ า พบผู๎ พั ก
อาศั ย บริ เ วณใกล๎ เ คี ย ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห๎
ทราบถึงกาหนดการ/แผนงานกํอสร๎างโครงการ
และระยะเวลาการกํอสร๎างอยํางสม่าเสมอ

-

รูปที่ 3-4

- ทางโครงการจะจัดเตรียมที่พักคนงานและระบบ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อมที่มีความสะอาด
ถู กสุ ขลั กษณะ ได๎ แ กํ น้ าดื่ ม ห๎ อ งสุ ข า ระบบ
บ าบั ด น้ าเสี ย และระบบก าจั ด มู ล ฝอย ให๎
เพียงพอตํอจานวนคนงานกํอสร๎าง

-

รูปที่ 3-36

- ทางเข๎า-ออกที่พักคนงานทางเดียว และมีหัวหน๎า
แคม ป์ ค นงาน คอ ยดู แ ลความ เป็ น ระเบี ย บ
เรี ย บร๎ อ ยของที่ พั ก และความประพฤติ ข อง
คนงานอยํางเครํงครัด
- ทางโครงการเฝ้าระวังและดูแลความประพฤติของ
คนงานไมํ ใ ห๎ ส ร๎ า งความเดื อ ดร๎ อ น และปั ญ หา
ตํ า งๆ แกํ ค นงานด๎ ว ยกั น รวมทั้ ง ประชาชน
ใกล๎เคียง และติดประกาศ กฎระเบี ยบ รวมทั้ ง
บทลงโทษตํางๆ ภายในพื้นที่ที่พักคนงาน

-

รูปที่ 3-37

-

รูปที่ 3-38
รูปที่ 3-39
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-49)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
(ตํอ)

2) การศึกษา

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

- ระยะกํอสร๎างจะมีคนงานประมาณ 200
คน และระยะเวลากํอสร๎างเป็นเวลาสั้นๆ
จึ ง คาดวํ า ไม่ ส่ ง ผลกระทบ (0) ตํ อ
สถานศึ ก ษาในด๎ า นการใช๎ บ ริ ก ารที่
เพิ่มขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- จั ด ให๎ มี หั วหน๎ า คนงานคอยดู แ ลควา ม - มี หั ว หน๎ า แคมป์ ค นงาน คอยดู แ ลความ
ประพฤติ และความเป็นระเบียบเรียบร๎อ ย ประพฤติ และความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของที่พั ก และความประพฤติข องคนงาน ของที่พัก และความประพฤติของคนงาน
กํอสร๎างอยํางเครํงครัด
กํอสร๎างอยํางเครํงครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

- ในกรณี ที่ บ๎า นพั กคนงานกํอ สร๎ างชั่ วคราว - เมื่ อ ด าเนิ น โครงการเสร็ จ เรี ย บร๎ อ ยแล๎ ว
ภายหลั ง การกํ อ สร๎ า งโครงการแล๎ ว เสร็ จ
ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอยําง
ผู๎รั บ เหมากํอ สร๎ า งต๎ องด าเนิ น การรื้ อ ถอน
เครํงครัด
อาคารรวมทั้ ง ระบบสุ ข าภิ บ าลในพื้ น ที่
ทั้งหมด โดยเก็บกวาดทาความสะอาดพื้นที่
รวมทั้งฉีดพํนยาฆําแมลงและเชื้อโรคที่เป็น
พาหะนาโรค และปรั บระดั บพื้ นที่ บริ เวณ
ดังกลําวให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยดังเดิม
-

-

-

-

-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-37
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-50)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3) ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- โครงการตั้งอยูํในเขตห๎วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งลักษณะพื้นที่เป็นสังคมเมืองชั้นใน มีประชาชน
เข๎ามาอาศัยจากตํางที่ ตํางเชื้อชาติเป็นจานวนมาก
จึงไมํมี วัฒ นธรรม และประเพณีที่ เป็น เอกลั กษณ์
เฉพาะท๎องถิ่น อีกทั้งในเขตห๎วยขวางซึ่งเป็นที่ตั้ ง
ของโครงการมีพุทธศาสนสถานและศาสนาสถาน
อื่นๆ ที่หลากหลาย ที่สามารถให๎ผู๎ที่นับถือศาสนา
อื่ น ๆ สามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมของศาสนา
นั้นๆ ได๎ ทั้งนี้หากมีคนงานงานกํอสร๎างย๎ายเข๎ามา
ในพื้นที่ในระยะกํอสร๎าง หรือมีผู๎เข๎ ามาพักอาศัยใน
พื้ น ที่ ใ นระยะเปิ ด ด าเนิ น การคาดวํ า ผู๎ ที่ นั บ ถื อ
ศาสนาตํา งภายในพื้ นที่โครงการสามารถเข๎ารํว ม
กิจกรรมทางศาสนาได๎อ ยํางปกติ และการดาเนิ น
โครงการจะ ไมํกํ อให๎เ กิดความเปลี่ย นแปลงด๎า น
ศาสนาภายในพื้นที่และจะไมํกํอให๎เกิดผลกระทบ
(0) ด๎านศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมแตํอยํางใด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-51)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 การสาธารณสุข และสุขภาพ
1) ความเพียงพอของ
สถานพยาบาล

2) ผลกระทบตํอสุขภาพการศึกษา
และประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ
ได๎ ป ร ะ เ มิ น ต า ม แ นว ท า ง ก า ร
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพใน
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม และวิ เ คราะห์ ค วาม
เชื่อมโยงของ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

- พื้นที่โครงการอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง มี ส ถานบริ ก ารทางการแพทย์ และ
สาธารณสุ ข อยํ า งเพี ย งพอรวมทั้ ง การ
เดิ น ทางไปสูํ สถานบริ การสามารถทาได๎
โดยสะดวก ดั ง นั้ น การที่ มี แ รงงานของ
โครงการเข๎ารับบริการรักษาพยาบาลจาก
ส ถ า น บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ห รื อ
สาธารณสุ ข ในบริ เ วณใกล๎ เ คี ย งพื้ น ที่
โครงการ จะกํอให๎เกิดผลกระทบด้านลบ
ในระดับต่า(-1) ตํอการบริการประชาชน
ในท๎องถิ่น
-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- จัดให๎มีห๎องปฐมพยาบาลและเวชภั ณฑ์ในการ - ทางโครงการจัดให๎มีชุดอุปกรณ์ปฐม
ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต๎ น ที่ ส านั ก งานกํ อ สร๎ า ง
พยาบาลเบื้องต๎น และรถรั บสํงผู๎ป่ว ย
และจัด ให๎มีเ บอร์โ ทรศัพท์ ของโรงพยาบาลที่
เจ็ บ ไว๎ ภ ายในพื้ น ที่ กํ อ สร๎ า งกรณี
อยูํ ใกล๎บ ริเ วณพื้ นที่ โครงการ เพื่อ ติด ตํอ ใน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีรถสาหรับนาคน
เจ็ บ สํ งแ พ ทย์ ห รื อ โ ร งพ ย า บ า ลป ร ะจ า
ตลอดเวลาทางาน
- ตรวจสุข ภาพของคนงานกํ อสร๎างกํ อนรับเข๎ า - ทางโครงการมี ก ารตรวจสุ ข ภาพ
คนงานโดยใช๎สิทธิประกันสังคม สํวน
ทางานและทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการ
คนงานตํ า งด๎ า วได๎ รั บ กา รตรวจ
กํอสร๎าง
สุ ข ภ า พ ใ น ขั้ น ตอ น ก า รท า บั ต ร
ประจาตัวแรงงานตํางด๎าวอยูํแล๎ว
-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

รูปที่ 3-40

-

ภาคผนวกที่ 5-9

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-52)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 การสาธารณสุข และสุขภาพ (ตํอ)
ข๎อมูลสถิติของโรคย๎อนหลัง 5 ปี ของ
ส ถา นบ ริ ก า รด๎ า นส า ธ า รณ สุ ข ที่
ใกล๎ เ คี ย งโครงการมากที่ สุ ด คื อ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห๎วยขวาง
กับกิจกรรมการกํอสร๎างของโครงการ
ร ว ม ถึ ง ข๎ อ หํ ว ง กั ง ว ล จ า ก ก า ร
ดาเนิ น การมีสํ วนรํ วมของประชาชน
และปัจจัยจากกิจกรรมที่ทาให๎เกิดโรค
ตํางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) หน่ว ยงานบริการสาธารณสุ ข
ในพื้นที่ จากการสารวจพื้นที่โดยรอบ
โครงการ พบวํา มีหนํวยงานที่ให๎บริการ
ด๎ า นสาธารณสุ ข ที่ ใ กล๎ ที่ สุ ด คื อ
โรงพยาบาลพระราม 9 โดยหํางไป
จากที่ ตั้ ง โครงการไปทางทิ ศ ใต๎ เ ป็ น
ระยะ 1.27 กิโลเมตร และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 25 ห๎วยขวางโดยหํา ง
จากที่ตั้งโครงการ ไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

3-55

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-53)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 การสาธารณสุข และสุขภาพ (ตํอ)
ทางทิศเหนือประมาณ 1.81 กิโลเมตร
(2) สถิ ติก ารเจ็ บป่ วยย้อ นหลัง 5 ปี
(พ.ศ. 2552-2556) จากสถิ ติ ผู๎ ป่ ว ยนอก
จาแนกตามกลุํม สาเหตุ การป่วย 21 กลุํมโรค
ของศู นย์ บริ ก ารสาธารณสุ ข 25 ห๎ วยขวาง
พบวํ าในชํ วง 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห๎วยขวาง กลุํมโรค
ที่พบมากที่สุดเป็นอันดั บที่ 1 คื อ โรคระบบ
ไหลเวี ยนเลือ ด อันดั บ ที่ 2 คือ โรคเกี่ย วกั บ
ตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม อันดับ
ที่ 3 คือ โรคระบบหายใจ อันดับที่ 4 คืออาการ
แสดงและสิ่ง ผิด ปกติที่ พบได๎ จากการตรวจ
ทางคลินิกและทางห๎องปฏิบตั ิการที่ไมํสามารถ
จาแนก โรคในกลุํมอื่นได๎ และลาดับที่ 5 คือ
โรคระบบกล๎ามเนื้อ รวมโครงรํางและเนื้อยึด
เสริม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- เมื่อพิจารณาสถิติการเจ็บป่วยในชํวง 5
ปีที่ผํานมาของศูนย์ บริการสาธารณสุ ข
25 ห๎วยขวางและโรงพยาบาลพระรามเก๎า
พบวํามีความสอดคล๎องกันโดยมีแนวโน๎ม
ลดลง ซึ่งกลุํมโรคที่พบมากในลักษณะ
เดียวกัน คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจและโรคเกี่ ยวกับตํอมไร๎
ทํอ โภชนาการ และเมตะบอลิ ซึม และ
จากการสารวจกลุํมตัวอยํางของประชาชน
ในรัศมี 1 กิโลเมตร ทั้ง 3 กลุํม ข๎อมูล
ด าเนิ น การมี สํ ว นรํ ว มของประชาชน
พบวํา สํวนใหญํเจ็บ ป่วยด๎วยกลุํมโรค
ระบบทางเดินหายใจเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่ง
เมื่อเปรีย บเทียบกั บแนวโน๎ม อัตราของ
ผู๎ป่วยนอก ข๎อมูลสาธารณสุขย๎อนหลัง
5 ปี (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556) ของศูนย์
บริการสาธารณสุข 25 ห๎วยขวาง และ
โรงพยาบาลพระรามเก๎า พบวํ าไมํ สอด
คล๎องกั นทั้งนี้ อาจเป็นเพราะประชาชน
เป็ น เพี ย งโรคหวั ด ธรรมดาและหายา
รัก ษาตามอาการเองไมํ จ าเป็ น ต๎อ งไป
สถานพยาบาลก็เป็นได๎ทั้งนี้โรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดิ น หายใจนั้ น พบมากเป็ น
อันดับ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-54)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 การสาธารณสุข และสุขภาพ (ตํอ)
(3) สภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน
โดยรอบโครงการจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จากการดาเนินการมีสํวน
รํวมของประชาชน ชํวงเดือนธันวาคม 2556
ถึง เดื อนมกราคม 2557 ในสํว นของความ
คิดเห็นด๎านสาธารณสุขและอนามัยครอบครัว
กลุํมตัวอยํางที่ทาการสารวจสํวนใหญํมีโรคที่
เจ็บป่ วยมากที่สุ ด 3 อัน ดับแรก คื อ โรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับทางเดิน
อาหาร และโรคระบบไหลเวี ย นเลื อ ด
ตามลาดับ ซึ่งเมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะเข๎ารับ
การรั ก ษาจากโรงพยาบาลเอกชน ได๎ แ กํ
โรงพยาบาลลาดพร๎าว โรงพยาบาลกรุงเทพ และ
โรงพยาบาลพญาไท และอื่นๆ ได๎แกํ การซื้อ
ยากินเอง และไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ของรัฐ ได๎แกํ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงพยาบาลตารวจ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ในปี พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งอาจเนื่องจาก
บริเวณโดยรอบโครงการสํ วนใหญํเป็ น
แหลํงพาณิชยกรรมการพักอาศัย และ
สถานที่ราชการ ความต๎องการด๎านที่พัก
อาศัย จึง พัฒ นาเพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งปั จจั ย
ด๎ า นการคมนาคมขนสํ ง รวมถึ ง การ
เ ข๎ า ถึ ง ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณู ป การที่ ค รบครั น ก็ เ ป็ น อี ก
เหตุผลหนึ่งที่ทาการพัฒนาในพื้นที่มีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น โดยในแตํละปี
สถิติจานวนผู๎ป่วยด๎วยโรคระบบทางเดิน
หายใจในพื้นที่มีคําเปลี่ยนแปลงไมํมาก
นัก แตํก็ถือวํามีจานวนมากนอกจากนี้
ยังมีความสอดคล๎องกับผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่
มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ พบวํา
ปริมาณมลพิษทางอากาศตํางๆ (CO,
THC, NO2, SO2, TSP, PM10) เกิดขึ้น
ในปริมาณน๎อยไมํเกินคํามาตรฐานที่จะ
กํอให๎เกิดโรคได๎

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-55)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.2 การสาธารณสุข และสุขภาพ - โครงการอาคารชุด โนเบิล รีว อลฟ์
รัชดา 2 คอนโดมิเนียม เป็นอาคาร
(ตํอ)
ชุดพัก อาศัยสูง 42 ชั้น จ านวน 1
(4) การพัฒนาโครงการขนาด
อาคาร มี พื้ น ที่ ใ ช๎ ส อย รวมทั้ ง
ใหญ่โดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร
โครงการ 37,436.67 ตารางเมตร
พื้ น ที่ โ ดยรอบโครงการมี ก ารใช๎
ใช๎ระยะเวลาการกํ อสร๎า งประมาณ
ประโยช น์ ที่ ดิ น สํ วนใหญํ เ ป็ น
30 เดือน สาหรับการพัฒนาโครงการ
ห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ ตลาด
ทั้งในระยะการกํ อสร๎ าง และระยะ
สถานบันเทิงอาคารสานักงานซึ่ง
เปิดด าเนิ นการมีกิจ กรรมที่ค าดวํ า
เป็ น อาคารสู ง และอาคารขนาด
จะกํอ ให๎เ กิ ดผลกระทบตํอ สุ ขภาพ
ใหญํซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ.2554-2556)
อนามั ยของชุ มชนโดยรอบและตั ว
โครงการเอง
มีข๎อมูลอาคารที่ขออนุญาตกํอสร๎าง
ย๎อนหลังตั้งแตํปี ในรัศมีโดยรอบ
1,000 เมตร มีทั้งหมด 9 อาคาร
สาหรับ ข๎ อมู ล ดัง กลํา วข๎า งต๎ น
จะนามาใช๎ประกอบการประเมินผล
กระทบด๎านสุขภาพจากการกํอสร๎าง
โครงการ ดังนี้

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-56)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.2 การสาธารณสุข และสุขภาพ
(ตํอ)
(4) การพัฒนาโครงการขนาด
ใหญ่โดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร
ผลกระทบด้านสุขภาพหลัก
ผลกระทบต่อสุขภาพ
- ฝุ่ น ละออง สํ ง ผลกระทบตํ อ
(Major impact)
สุขภาพ แนวโน๎ มอัตราการป่ว ย
1) โรคระบบทางเดินหายใจจาก
ด๎วยโรคระบบทางเดินหายใจ เชํน
ฝุ่นละออง
ไข๎ ห วั ด โรคภู มิ แ พ๎ ห ลอดลม
อั ก เสบโรคปอดอั ก เสบเพิ่ ม ขึ้ น
น๎อยมาก

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- จั ด เตรี ย มหน๎ า กากกั น ฝุ่ น ให๎ กั บ คนงาน - โครงการจะกาชับให๎ผู๎รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์
กํอสร๎าง
ป้ อ งกั น อั น ตรายสํ ว นบุ ค คลให๎ ค นงานอยํ า ง
เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่กํอสร๎างที่กํอให๎เกิด - จัด ให๎ มี เ จ๎ าหน๎ า ที่ ค อยฉี ด พรมน้ าบริ เ วณพื้ น ที่
ฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะกํอสร๎าง
กํ อ สร๎ า งแ ละบริ เ วณ ที่ ท า ให๎ เ กิ ด ฝุ่ น ทุ ก วั น
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
และเพิ่มความถี่ในวันที่สังเกตเห็นวํามีฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจายมาก
- จัดทารั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร ผ๎าใบ - ทางโครงการจัดทารั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร
สูง 3 เมตร รอบๆ บริเวณพื้นที่กํอสร๎างเพื่อ รอบพื้นที่โครงการเพื่อชํวยบดบังทัศนียภาพที่ไมํ
บดบังภูมิทัศน์ที่ไมํดีจากการกํอสร๎าง
เหมาะสม ระหวํางการกํอสร๎าง ลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง
- ติดตั้งผ๎าใบทึบ 2 ชั้น รอบตั้งแตํชั้นลํางจนถึง - ทางโครงการได๎จัดให๎มีผ๎าใบคลุมรอบโครงการ
ทั้ง 4 ด๎า น ของอาคารโครงการตามมาตรการ
ชั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
กาหนด
ละอองไปยังพื้นที่ข๎างเคียง
- ในการกองวัสดุที่ มีฝุ่นหรือเศษวัสดุ ที่เหลื อ - โครงการจะจั ด ให๎ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ กองเก็ บ วั ส ดุ
ใช๎ ให๎ปิ ด หรื อคลุ มด๎ วยผ๎ าใบด๎ า นบนและ
อยํางเป็นระเบียบ และมีการปิดคลุมกรณีที่อาจมี
ด๎านข๎างอีก 3 ด๎านให๎มิดชิด
การฟุ้งกระจายเมื่อลมพัด

-

รูปที่ 3-41

-

รูปที่ 3-12

-

รูปที่ 3-1

-

รูปที่ 3-58

-

รูปที่ 3-2

- การกระทาใดๆ ที่อาจกํอให๎เกิดมลภาวะให๎ - เมื่ อ ถึ ง ขั้ น ตอนการกํ อ สร๎ า งตั ว อาคารทาง
โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด
จั ด ท าในพื้ น ที่ ที่ ค ลุ ม ผ๎ า ใบหรื อ ในห๎ อ งที่ มี
หลังคาและผนังปิดด๎านข๎างอีก 3 ด๎าน

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-57)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1) โรคระบบทางเดินหายใจจาก
ฝุ่นละออง (ตํอ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง - เสี ย งจากการเปิ ด พื้ น ที่ การ
เตรียมการกํอสร๎าง การวางฐาน
ราก การขนสํงวัสดุกํอสร๎าง การ
ดาเนินงานกํอสร๎างอาคาร
ผลกระทบต่อสุขภาพ
- เสี ย งดั ง ผลกระทบตํ อ สุ ข ภาพ
แนวโน๎ ม การเจ็ บ ป่ ว ยการเสื่ อ ม
ของประสาทหูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
คนงานประชาชนโดยรอบ
โดยเฉพาะกลุํมเสี่ยง เด็ก สตรีมี
ครรภ์ ผู๎สูงอายุ แนวโน๎มเกิดการ
เจ็ บ ป่ ว ยจากระบบประสาทหู
เสื่อม การเจ็บครรภ์กํอนกาหนด
คลอ ดขอ งส ตรี มี ค รรภ์ ที่ อ า จ
เพิ่มขึ้นแตํน๎อยมาก

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข๎ า -ออก ให๎ - จั ด ให๎ มี พ นั ก งานที่ ท าความสะอาดบริ เ วณ
ปราศจากเศษดินทรายตกค๎างตลอดระยะกํอสร๎าง
ทางเข๎า-ออกพื้นที่โครงการเป็นประจาทุกวัน
- เศษวัสดุ ที่เหลือ ใช๎ต๎ องไมํมีก ารกองหรือ เก็บ ไว๎ ที่ - ปัจ จุ บั น โครงการได๎ จัด ท าภาชนะส าหรั บ ใสํ
หน๎างานโดยจัดให๎มีรถบรรทุกมารับไปกาจัด
เศษวัสดุจากการกํอสร๎าง และแจ๎งเตือนให๎ทิ้ง
เศษวัสดุลงในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว๎
- จัดให๎ มีหน๎ากากป้องกั นสาหรับคนงานที่เกี่ยวข๎อ ง - โครงการจะก าชั บ ให๎ ผู๎ รั บ เหมาจั ด เตรี ย ม
กับการทางานที่ใช๎สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เชํน การ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลให๎คนงาน
ทาสี เป็นต๎น
อยํางเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- จัดให๎มีชํองระบายอากาศเพื่อให๎อากาศถํายเทได๎ - โครงกา รได๎ ป ฏิ บั ติ ต าม มา ตรกา รอ ยํ า ง
เครํงครัด
สะดวก
- จัดทารั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร ผ๎าใบสูง - ทางโครงการจัดทารั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร
3 เมตร รวมความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ รอบพื้นที่โครงการเพื่อชํวยบดบังทัศนียภาพที่
ไมํเ หมาะสม ระหวํา งการกํ อสร๎ าง ลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

- หันทิศทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจกํอให๎เกิด - กาชับให๎คนงานหันอุปกรณ์เครื่องจักรออกจาก
เสียงดังออกจากพื้นที่อํอนไหวที่อยูํใกล๎เคียง
พื้นที่อํอนไหวที่อยูํใกล๎เคียง
- จัดเครื่องมือกํอสร๎าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ตํางๆ - โครงการจัดเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช๎กํอสร๎าง
ไว๎ ใ ห๎ หํ า งจากอาคารที่ พั ก อาศั ย บริ เ วณพื้ น ที่
ไว๎ ใ ห๎ หํ างจ ากและชุ ม ชนข๎ า งเคี ยงพื้ น ที่
โครงการ และชุ ม ชนข๎ า งเคี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ
โครงการ
บริเวณด๎านหน๎าโครงการที่อยูํติดกับพื้นที่โครงการ
ให๎มากที่สุดเทําที่จะทาได๎
- เข๎มงวดตํอคนงาน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง เชํ น - ทางโครงการเข๎ มงวดตํ อการปฏิ บัติ งานของ
คนงาน และจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกันการ
การงั ด การจั ด หาวั ส ดุ ร องรั บ หรื อ ป้ อ งกั น การ
กระแทก การลงวัส ดุ การกํอ สร๎า งด๎ว ยความ
กระแทกการขนย๎ายวั สดุการกํอสร๎างด๎วยความนิ่ ม
นุํมนวล เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
นวล

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-35

-

รูปที่ 3-57

-

รูปที่ 3-41

-

-

-

รูปที่ 3-1

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-58)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง
(ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- ลดจานวนของเครื่องจักรกลที่ใช๎งานในบริเวณที่ - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
อยูํใกล๎เคียงกัน
- กรณี ใช๎อุ ปกรณ์ เครื่องจักรที่ต๎อ งมีก ารตอกที่ - ทางโครงการเข๎มงวดตํอการปฏิบัติงานของ
คนงาน และจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกัน
กํอให๎เกิดเสียงดังต๎องหาวัสดุ เชํน กระสอบหรือ
การกระแทก การลงวั สดุก ารกํ อสร๎างด๎ว ย
อื่นๆ มารองรับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรมในเวลา
ความนุํ ม นวล ในกรณี ที่ มี ก ารใช๎ ง านที่
เดียวกัน
กํอให๎เกิดเสียงดัง
- อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช๎งานชั่วคราว - มีก ารดั บ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งยนต์ อุ ป กรณ์
จะต๎องให๎มีการดับเครื่องหรือเบาเครื่องระหวําง
การกํอสร๎างทุกครั้งที่ไมํใช๎งาน
การพัก
- ใช๎อุ ปกรณ์ เครื่อ งจั กรที่ได๎ รับ การบ ารุ งรั กษา - ทา งโ ค รง กา รจั ดให๎ มี ก า ร ตรว จ ส อ บ
เครื่อ งจั ก รกลที่ ใ ช๎ใ นการกํ อสร๎า งให๎ อยูํ ใ น
อยํ า งดี เ ทํ า นั้ น และต๎ อ งได๎ รั บ การดู แ ลอยํ า ง
สภาพดีอยูํเสมอ และพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ
สม่าเสมอในระหวํางการกํอสร๎าง
- ใช๎ น้ ามั น หลํ อ ลื่ น ชํ ว ยลดการเสี ย ดสี ร ะหวํ า ง - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
ชิ้นสํวนของเครื่องจักร
- ไมํ ใ ช๎ เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งยนต์ ที่ มี อั ต ราเร็ ว - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
เกินไป
- กาหนดชํวงเวลาการกํอสร๎างที่กํอให๎เกิดเสียงดัง - ทางโครงการได๎กาหนดชํวงเวลาการสร๎า ง
ฐานราก ให๎ ด าเนิ น การเฉพาะชํ ว งเวลา
ให๎อยูํในชํวงเวลา 08.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยง
8.00-17.00 น. ไมํมีการทางานลํวงเวลา
กิจกรรมที่ทาให๎เกิดเสียงดังในเวลาพักผํอนของ
ประชาชน
- กํอสร๎างโดยใช๎เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบ - โครงการเลื อ กใช๎ เ สาเข็ ม ระบบเจาะกด
(Fully Auger Method) แทนการตอกด๎วย
ตํอผู๎ที่อยูํใกล๎เคียง
เครื่ อ งตอกเสาเข็ ม เพื่ อ ลดผลกระทบจาก
แรงสั่นสะเทือน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 5-3

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-59)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
และคุณค่าต่างๆ
สาคัญ
2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง
(ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- ในการขนสํง วัสดุกํอสร๎า งเข๎ามาในพื้ นที่โครงการ - มีการขนสํงวัสดุกํอสร๎างเข๎ามาในพื้นที่โครงการ
โครงการต๎องกาชับผู๎รับเหมา ให๎ดาเนินการขนสํง
ถูกต๎องตามหลักการขนย๎าย และควบคุมคนงาน
ให๎ถูกต๎องตามหลักการขนย๎าย และควบคุมคนงาน
ไมํให๎มีการโยนวัสดุกํอสร๎าง
ไมํให๎มีการโยนวัสดุกํอสร๎าง เชํน เหล็กเส๎นซึ่งการ
กระทาดังกลําวจะกํอให๎เกิดเสียงดังรบกวน รวมทั้ง
ใช๎ Tower Crane ในการขนย๎ายวัสดุกํอสร๎างไปยัง
ตาแหนํงตํางๆ ภายในพื้นที่กํอสร๎างโครงการ
- จัดพื้นที่เฉพาะในการทากิจกรรม เชํน การเชื่อม - ทางโครงการจัดพื้น ที่ในการเชื่อม เจี ยร อยูํใ น
ห๎องมิดชิด
การบัดกรี เป็นต๎น ให๎กระทาในห๎องที่มิดชิด และอยูํ
หํางจากพื้นที่ที่มีผู๎อาศัยมากที่สุด
- ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให๎อยูํ - ทางโครงการจัดให๎มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล
ที่ใช๎ในการกํอสร๎างให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ และ
ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง
พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง

-

รูปที่ 3-62

-

ภาคผนวกที่ 5-3

3-62

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-60)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.2 ประเมิ น ผลกระทบด้ า น ผลกระทบต่อสุขภาพ
- โรค/ความแปรปรวนของการทางาน
สุขภาพ
ของกระเพาะอาหารและล าไส๎ เชํ น
ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพรอง
ท๎องอืด ท๎องเฟ้อ อาหาร ไมํยํอย จาก
(MinorImpact)
การติดเชื้อแบคทีเรีย
จากกิจกรรมการกํอสร๎าง กรณีมี
คนงานกํอ สร๎ างเข๎า มาทางานใน
พื้ น ที่ ชุ ม ชน อาจสํ ง ผลกระทบ
ด๎านสุขภาพหากมีการปฏิบัติด๎าน
สุ ข าภิ บ าลไมํ ไ ด๎ ได๎ แ กํ โรค
ทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรค
จากสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค โรคที่
เกิ ด จากคนเป็ น พาหะน าโรค
รายละเอียด ดังตํอไปนี้
1) โรคทางเดินอาหาร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- จัดเตรียมน้าดื่ม (คนละ 2 ลิตร/วัน) ที่สะอาดไว๎ - โครงการจัดน้าดื่มที่ถูกสุขลักษณะให๎เพียงพอ
อยํางเพียงพอ
กับความต๎องการของคนงานกํอสร๎าง
- โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
- รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้าดื่ม
เครํงครัด
- จัดให๎มีการอบรมชี้แจงคนงานด๎านสุขลักษณะใน - ทางผู๎รับ เหมาจะมีกิจ กรรม Safety Talk
การรับประทานอาหาร เชํน รับประทานอาหาร
เป็นประจาเพื่อชี้แจงคนงานด๎านสุขลักษณะ
ที่ปรุงสุกใหมํๆ ล๎างมือกํอนรับประทานอาหาร
เป็นต๎น
- จัดให๎มีห๎องส๎วมที่ถูกสุขลักษณะไว๎อยํางเพียงพอ - โครงการได๎จัด ให๎ มีห๎อ งน้ า-ห๎อ งส๎ วมอยํา ง
และกาชับให๎คนงานดูแลความสะอาดสม่าเสมอ
เพียงพอสาหรับคนงานกํอสร๎าง
- เข๎ม งวดตํอคนงานด๎า นสุ ขาภิ บาล เพื่ อป้อ งกั น - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
ปั ญ หา กา รแพ รํ ก ระจ ายของเชื้ อ โรคห รื อ
โรคติดตํอ
- โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
- ไมํนาสัตว์ที่ป่วยตายมาบริโภค
เครํงครัด
- ดื่ม และใช๎น้าสะอาด
- โครงการจัดน้าดื่มที่ถูกสุขลักษณะให๎เพียงพอ
กับความต๎องการของคนงานกํอสร๎าง
โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
- ล๎ า งมื อ ทุ ก ครั้ ง กํ อ นรั บ ประทานอาหาร หรื อ
เครํงครัด
หลังจากเข๎าห๎องน้า
- รับประทานอาหารที่ สุก ใหมํๆ ไมํรั บประทาน - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
อาหารที่มีแมลงวันตอม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-18

-

รูปที่ 3-18

-

รูปที่ 3-31

-

รูปที่ 3-20
รูปที่ 3-22
-

-

-

-

รูปที่ 3-18

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-61)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
2) โรคผิวหนัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
- สาเหตุที่อาจกํอให๎เกิดโรคผิวหนัง เชํน
การแพ๎ฝุ่นละอองหรือสารเคมี เชํน ผง
ปูนซีเมนต์ หรือน้ายาตํางๆ ที่ใช๎ในการ
กํอสร๎าง การสวมเสื้อผ๎าที่ไมํสะอาด มี
การอับชื้น เป็นระยะเวลานาน เพื่อลด
สาเหตุที่อาจกํอให๎ผลกระทบตํอสุขภาพ
ดัง กลํ า วทางโครงการต๎ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการที่กาหนดไว๎อยํางเครํงครัด
- แนวโน๎ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของการขนสํ ง
อุ ป กรณ์ ก ารจราจรอาจสํ ง ผลตํ อ ฝุ่ น
ละออง แนวโน๎ ม ป่ ว ยด๎ ว ยโรคผิ ว หนั ง
เชํน แผลพุพอง ผิว หนังอักเสบที่อาจ
เกิ ด จากความประมาทจากการใช๎
เครื่องจักรของคนงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- จั ด ให๎ มี ผ๎ า ใบโดยรอบอาคารเพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ่ น - ทางโครงการได๎ จั ด ให๎ มี ผ๎ า ใบคลุ ม รอบ
โครงการทั้ง 4 ด๎านของอาคารโครงการตาม
ละอองรวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ ฟุ้งกระจายไปยัง
มาตรการกาหนด
พื้นที่ข๎างเคียง
- ให๎คนงานสวมเสื้อผ๎าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุก - โครงการจะก าชั บ ให๎ ผู๎ รั บ เหมาจั ด เตรี ย ม
ครั้งที่จะต๎องสัม ผัสผงปู นซีเมนต์หรือสารเคมี ที่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลให๎คนงาน
เป็นอันตรายตํอผิวหนังในการทางาน
อยํางเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ดูแ ลความสะอาดภายในห๎ อ งพัก คนงานอยํ า ง - ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด โดยจั ดให๎ มี
สม่าเสมอ
ดูแลความสะอาดภายในบ๎านพักคนงาน อยูํ
เป็นประจา
- ล๎างทาความสะอาดรองเท๎าที่ใสํทางาน ทุกครั้ง - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
หลังเลิกใช๎งานและตากให๎แห๎งกํอนนาไปใสํ
- จัด ให๎ มี การอบรมชี้ แจงคนงานด๎า นสุข อนามั ย - ทางผู๎ รั บ เหมาจะมี กิ จ กรรม Safety Talk
ด๎านบุคคล เชํน การรักษาความสะอาดรํางกาย
เป็นประจาเพื่อชี้แจงคนงานด๎านสุขลักษณะ
สวมใสํเสื้อผ๎าที่แห๎งและสะอาด เป็นต๎น

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-58

-

รูปที่ 3-41

-

รูปที่ 3-44

-

-

-

รูปที่ 3-31
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-62)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนาโรค

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
- หากมีระบบสาธารณสุขที่ดี ทาให๎
แหลํงอาศัยอยูํของสัตว์ทีเป็นพาหะ
นาโรคน๎อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนา
โรคจะลดลง เชํน ลูกน้า ยุงลาย หนู
และ แมลงสาบ เป็นต๎น

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ปฏิบัติตามมาตรการกาหนด โดยจัดให๎มีดูแล
ความสะอาดภายในบ๎ านพั กคนงาน อยูํ เป็ น
ประจา

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-45

- ทางโครงการจั ดเตรียมถังรองรับมูลฝอยที่มี ฝา
ปิ ด มิ ด ชิ ด วางไว๎ ต ามจุ ด ตํ า งๆ ในบ๎ า นพั ก
คนงาน สาหรับรองรับมูลฝอย เพื่อรอให๎รถเก็บ
ขนมูลฝอยมาดาเนินการเก็บ

-

รูปที่ 3-43

- ปฏิบัติตามมาตรการกาหนด โดยจัดให๎มีดูแล
ความสะอาดภายในบ๎ านพั กคนงาน อยูํ เป็ น
ประจา
- โครงการจะจั ด ให๎ มี ค นงานท าความสะอาด
บริเวณห๎องส๎วมอยูํเป็นประจา
- โครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด

-

รูปที่ 3-45

-

รูปที่ 3-44

-

-

- โครงการได๎ จั ด ให๎ มี ห๎ อ งน้ า-ห๎ อ งส๎ ว มอยํ า ง
เพียงพอสาหรับคนงานกํอสร๎าง
- ก าจั ด สั ตว์ ที่ เป็ น พาหะน าโรค เชํ น ยุ ง - โครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด
แมลงสาบ แมลงวัน หนู ตลอดจนห๎องน้ า
ห๎องส๎วม กํอนและหลังการรื้อถอนบ๎านพัก
คนงาน

-

รูปที่ 3-45

-

-

-

-

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ดูแลไมํให๎ มีแหลํงน้ าทํวมขัง ทั้ง ในบริเวณ
พื้ น ที่ กํ อ สร๎ า งแ ละบ๎ า นพั ก คนงานเพื่ อ
ป้อ งกั น การเกิด แหลํ ง เพาะพั น ธุ์ ยุ ง หรื อ
แหลํงเชื้อโรคตํางๆ
จัดให๎มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูล
ฝอยได๎อ ยํา งเพีย งพอมี ฝาปิด มิด ชิด และ
ดูแลความสะอาดไมํให๎ มีมูลฝอยล๎น ถังเพื่ อ
ป้องกันสัตว์พาหะนาโรค เชํน แมลงวัน หนู
หรือแมลงสาบ รบกวน
หากไมํใช๎ ขวดน้า กระป๋อง หรือภาชนะอื่น
ที่อาจเก็บขังน้าให๎คว่าหรือใสํถุง เพื่อไมํให๎
น้าขังและเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ยุง
จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความสะอาดห๎องส๎วม
และห๎องอาบน้าอยูํประจา
ไมํอนุญาตให๎คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้น ที่
กํอสร๎างและบ๎านพักคนงาน
จัดให๎มีห๎องส๎วมที่สะอาดถูกสุขาภิบาล
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-63)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4) โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนา ผลกระทบต่อสุขภาพ
- เนื่องจากผู๎รับเหมาโครงการต๎อง
โรค
จั ด ให๎ มี บ๎ า นพั ก คนงาน ท าให๎
คนงานกํ อ สร๎ า งต๎ อ งอาศั ย อยูํ
รํวมกัน อาจทาให๎เกิดการติดตํอ
จากคนที่เป็นพาหะนาโรคได๎

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- วําจ๎ างคนงานที่ ถูกต๎ องตามกฎหมายเทํ านั้ น - โครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด
เพื่อป้อ งกันการเป็ นพาหะนาโรค เชํน โรค
ไข๎หวัด โรควัณโรค เป็นต๎น
- ตรวจสอบสุข ภาพคนงานกํอ นรั บเข๎า ทางาน - ทางโครงการมีการตรวจสุขภาพคนงานโดยใช๎
สิทธิประกัน สังคม สํว นคนงานตํา งด๎าวได๎รั บ
และหลังรับเข๎าทางานอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง
การตรวจสุ ข ภาพในขั้ น ตอนการท าบั ต ร
(6 เดือน /ครั้ง)
ประจาตัวแรงงานตํางด๎าวอยูํแล๎ว
- ล๎างทาความสะอาดรองเท๎าที่ใสํทางานทุกครั้ง - โครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด
หลังเลิกใช๎งานและตากให๎แห๎งกํอนนาไปใสํ
- จัดระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให๎แกํ - ทางโครงการจะจัดเตรียมบ๎า นพักคนงานและ
คนงานอยํ า งถูก สุ ข ลั กษณะ เชํ น ห๎ อ งพั ก ระบบสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย สิ่ ง แวดล๎ อ มที่ มี
ห๎องน้า น้าใช๎ การระบายน้าเสียจากส๎วม ถัง ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ได๎แกํ น้าดื่ม ห๎อง
รองรับ มูลฝอย ฯลฯ ให๎มีจานวนและคุณภาพ สุข า ระบบบ าบัด น้ าเสี ย และระบบก าจั ด มู ล
ตามมาตรฐานวิ ศ วกรรมสถานแหํ ง ประเทศ ฝอย ให๎เพียงพอตํอจานวนคนงานกํอสร๎าง
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด
- ไมํใช๎ของมีคมรํวมกับผู๎อื่น
- ให๎ล๎างมือบํอยๆ ด๎วยน้าและสบูํ โดยเฉพาะ - โครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด
หลังจากไอและจาม
- โครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด
- ใช๎ผ๎าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอและจาม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

-

ภาคผนวกที่ 5-7
ภาคผนวกที่ 5-9
ภาคผนวกที่ 5-11

-

-

-

รูปที่ 3-36
รูปที่ 3-44
รูปที่ 3-45

-

-

-

-

3-66

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-64)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
5) อุบัติเหตุจากการจราจร
ผลกระทบต่อสุขภาพ
- แนวโน๎ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของการจราจร
อาจสํ ง ผลตํ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ าก
การจราจร อาจเกิดการสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพได๎

-

-

-

-

-

-

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
จัดให๎มีป้ายชื่อ โครงการ และลูกศรแสดงทิ ศ
ทางการเข๎า-ออกโครงการ ให๎สามารถมองเห็น
ได๎อยํางชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยว
รถเข๎าสูํพื้นที่โครงการได๎อยํางปลอดภัย
จากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช๎ในการขนสํง
วัสดุกํอสร๎าง รถยนต์เข๎า-ออก โครงการ รวมถึง
รถของผู๎รับเหมาไมํเกินกฎหมายกาหนดและ
ไมํให๎เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งเมื่อเข๎าสูํเขตชุมชน
ห๎ามมิให๎จอดรถบรรทุกเพื่อรอขนสํงดิน หรือ
รับสํงคนงาน หรือวางวัสดุกํอสร๎างในบริเวณ
ด๎ า นหน๎ า โครงการเพื่ อ ป้ อ งกั น การกี ด ขวาง
การจราจรอยํางเด็ดขาด
ควบคุ ม รถที่ ใ ช๎ ข นสํ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ กํ อ สร๎ า ง
ไมํให๎บรรทุกน้าหนักเกินตามกฎหมายกาหนด
เพราะอาจทาให๎ถนนชารุด
ในการบรรทุกวัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎างต๎องขับ
รถด๎วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
ระยะที่ ผํ า นชุ ม ชนแ ละจุ ด เข๎ า -อ อกพื้ น ที่
โครงการ
เลือกขนาดรถบรรทุกที่ขนสํงวัสดุอุปกรณ์การ
กํอสร๎างให๎มีความเหมาะสม พร๎อมทั้งมีการ
วางแผนด๎า นการขนสํ งวัส ดุอุปกรณ์ เพื่อให๎
สอดคล๎ อ งกั บ แผนการด าเนิ น งานและลด
ผลกระทบตํ อ ปริ ม าณการจราจรบนถนนที่
เกี่ยวข๎องกับโครงการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และแสดง
ลูกศรทิศทางเข๎าสูํโครงการอยํางชัดเจน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-32

- มี ก ารก าหนดความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ให๎ มี
ความเร็วไมํเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

-

รูปที่ 3-7

- ทางโครงการจัดให๎มีพื้นที่สาหรับจอดรถบรรทุก
และวัส ดุกํอ สร๎ างไว๎ภ ายในพื้ นที่โ ครงการ และ
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยห๎ า มจอดไหลํ ท างของถนน เพื่ อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
- มีการควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกตามพิกัด ที่
กฎหมายกาหนด และมีก ารก าชั บให๎ พนัก งาน
ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร
- มี ก ารก าชั บ ให๎ พ นั ก งานขั บ รถปฏิ บั ติ ต ามกฎ
จราจร และระมัดระวังเป็นพิเศษ ในระยะที่ผําน
ชุมชนและจุดเข๎า-ออกพื้นที่โครงการ

-

รูปที่ 3-33
รูปที่ 3-34

-

รูปที่ 3-8

-

-

- โครงการได๎ปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด

-

-

3-67

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-65)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
5) อุบัติเหตุจากการจราจร (ตํอ)

6) อุบัติเหตุจากการกํอสร๎าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
-

ผลกระทบต่อสุขภาพ
- เนื่องจากอาคารโครงการเป็ นอาคาร
ขนาดใหญํจึง ทาให๎เกิ ดอุบั ติเหตุจาก
การพลั ด ตกจากที่ สู ง ผลกระทบตํ อ
สุข ภาพการบาดเจ็ บ อุบั ติ เ หตุ การ
เสียชีวิตมีแนวโน๎มของอัตราการป่วย
อัตราการตายที่เพิ่มขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ห๎ามไมํ ให๎มีก ารขนสํงดินและวัส ดุกํอสร๎างใน
ชั่ว โมงเรํ งดํ วน เวลากลางคื น วั นหยุ ดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และให๎เป็นไป
ตามกฎหมายที่กาหนด และขนสํงในชํวงเวลา
ที่ไ ด๎รั บตามความเห็ นชอบของเจ๎ า พนั กงาน
ต ารวจท๎ อ งที่ ใ ห๎ ร ถบรรทุ ก 6 ล๎ อ สามารถ
สัญจรบนถนนบริเวณโครงการ
มาตรการของอาคารข้างเคียง
- กํ อ นที่ จ ะกํ อ สร๎ า งโครงการ จะต๎ อ งจั ด ให๎ มี
เจ๎ า หน๎ า ที่ จ ากบริ ษั ท ผู๎ รั บ เหมาเข๎ า ไปแจ๎ ง
บ๎านพักอาศั ยบริ เวณใกล๎เคี ยง พร๎ อมทั้ งให๎
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ๎าหน๎าที่ควบคุมการ
กํอสร๎างเพื่อให๎สามารถติดตํอกับโครงการได๎
โดยตรงซึ่ ง หากได๎ รั บ แจ๎ ง ผลกระทบต๎ อ งหา
แนวทางแก๎ไขโดยทันที
- เมื่อทาโครงสร๎างอาคารต๎องทา Chain Link
ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุรํวงหลํนถัดลง
ไป 2 ชั้น
- เมื่อย๎ าย Chain Link ไปแล๎วต๎อ งทาแผงตา
ขํายกั้นรอบอาคาร โดยใช๎โครงเหล็กขึงด๎วยตา
ขํายถี่ทุกชั้น
- ทุก 2-3 ชั้น ต๎ องแขวนนั่ง ร๎า นและขึง ตาขํา ย
รอบเพื่ อใช๎ใ นการทาผนั ง ภายนอกคนงานที่
ทางานกํอสร๎าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ปฏิ บัติ ตามมาตรการกาหนด โดยหลีกเลี่ ยง
การขนสํงในชั่วโมงเรํงดํวน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

- ทางโครงการได๎ จั ด ให๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ เ ข๎ า พบ
ผู๎พักอาศัยบริเวณใกล๎เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์
ให๎ ท ราบถึ ง ก าหนดการ/แผนงานกํ อ สร๎ า ง
โครงการระยะเวลาการกํ อ สร๎ า งอยํ า ง
สม่ าเสมอ และมี แ ผนในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ
เรื่องร๎องเรียน

-

รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-25
ภาคผนวกที่ 5-4

- จั ด ให๎ มี การติ ด ตั้ ง แผงกั น วั ส ดุ ต กหลํ น
(Chain Link) ที่แข็งแรงเพื่อกันเศษวัสดุรํวง
หลํนลํงสูํพื้นลํางแล๎ว

-

รูปที่ 3-60

- จั ด ให๎ มี การติ ด ตั้ ง แผงกั น วั ส ดุ ต กหลํ น
(Chain Link) ที่แข็งแรงเพื่อกันเศษวัสดุรํวง
หลํนลํงสูํพื้นลํางแล๎ว

-

รูปที่ 3-60

- ทางโครงการได๎ จั ด ให๎ มี ผ๎ า ใบคลุ ม รอบ
โครงการทั้ ง 4 ด๎ า น ของอาคารโครงการ
ตามมาตรการกาหนด

-

รูปที่ 3-58
รูปที่ 3-60
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-66)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
6) อุบัติเหตุจากการกํอสร๎าง (ตํอ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- บริ เ วณทางเข๎ า -ออกต๎ อ งมี เ จ๎ า หน๎ า ที่ รั ก ษา - ทางโครงการจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความ
ความปลอดภัยดูแลการเข๎า-ออกของเจ๎าหน๎าที่
ปลอดภั ย คอยดูแ ลบริ เวณทางเข๎า -ออก
คนงานและยานพาหนะตํางๆตลอด 24 ชั่วโมง
ด๎านหน๎าโครงการ
เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร๎อย
มาตรการภายในพื้นที่ก่อสร้าง
- ติด ป้ า ยแนะน าการท างานป้ า ยเตื อ นเพื่ อ ให๎ - ติ ด ตั้ ง ป้ า ยแนะน าการท างาน และป้ า ย
คนงานกํอสร๎างปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง
เตือนตํางๆ ในบริเวณที่จาเป็น เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอยํางถูกต๎องปลอดภัย
- จัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุในระหวําง - โครงการจะกาชั บให๎ผู๎รั บเหมาจั ดเตรีย ม
การท างานให๎ กั บ คนงาน เชํ น หมวกนิ ร ภั ย
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายสํ ว นบุ ค คลให๎
แวํ น ตานิ ร ภั ย หน๎ า กากกั น ฝุ่ น ละออง ปลั๊ ก
คนงานอยํ า งเพี ย งพอและเหมาะสมกั บ
เสียบหู ถุงมือเป็นต๎น
การปฏิบัติงาน
- จัด ให๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ออก - ทางโครงการจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความ
ตรวจดูแลความเรียบร๎อยตลอด 24 ชั่วโมง
ปลอดภั ย คอยดูแ ลบริ เวณทางเข๎า -ออก
ด๎านหน๎าโครงการ
- การกํ อ สร๎ า งทุ ก ขั้ น ตอนจะต๎ อ งมี วิ ศ วกรที่ - ทางโครงการมี วิศวกรที่ ควบคุ มการดูแ ล
เกี่ยวข๎องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแล
การกํ อ สร๎ า งภายในพื้ น ที่ โ ครงการให๎
อยํางใกล๎ชิด เพื่อให๎การกํอสร๎างเป็นไปตาม
เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
หลักวิศ วกรรมและปลอดภัยตํ อคนงาน และ
ชุมชนใกล๎เคียง
- ปฏิ บั ติ ต ามในการก าหนดรายละเอี ย ดให๎ - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
ครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง
ความปลอดภัยในงานกํอสร๎าง ซึ่งรวมถึงการ
ใช๎ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น สํ ว นบุ ค คลและให๎ ท าง
โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู๎รับเหมา
ให๎ปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-14
ภาคผนวกที่ 5-15

-

รูปที่ 3-46
รูปที่ 3-47

-

รูปที่ 3-41

-

รูปที่ 3-14
ภาคผนวกที่ 5-15

-

รูปที่ 3-6

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-67)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
6) อุบัติเหตุจากการกํอสร๎าง (ตํอ)

7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
- ผลกระทบตํ อ สุ ข ภาพจากการได๎ รั บ
อุบัติเหตุจากอัคคีภัยมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น
แตํไมํมาก ผลที่ตามมาหากเกิดอัคคีภัย
อาจบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตได๎

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- จัดให๎มีก ารรั กษาความสะอาดอาคารภายใน - ทางโครงการจัดให๎มีพนักงานรักษาความ
พื้น ที่ กํอ สร๎ างให๎ไ ด๎ ม ากที่ สุด เพื่ อลดปริ ม าณ
สะอาดภายในพื้นที่กํอสร๎าง
การเกิดอุบัติเหตุตํางๆ
- ห๎ามติดตั้ง กองเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร๎าง - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
ใดๆ ในที่สาธารณะ ผู๎รับเหมาจะต๎องจัดให๎มี
พื้นที่สาหรับการดั งกลําว ภายในเขตที่ดิน ที่
ดาเนินการกํอสร๎าง
- เก็ บ วั ส ดุ ที่ ติ ด ประกายไฟได๎ งํ า ยหํ า งจาก - จั ด เก็ บ วั ส ดุ ที่ ติ ด ประกายไฟได๎ งํ า ยหํ า ง
บริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ
จากบริเ วณที่มี การเชื่ อมหรื อบริเ วณที่ มี
ประกายไฟ พร๎อมทั้งติดป้ายเตือน
- ควบคุม ดูแลและสอดสํ องการใช๎ ไฟฟ้ า และ - โครงการจั ด ให๎ มี ไ ฟสํ อ งสวํ า งโดยรอบ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จาเป็น
พื้นที่กํอสร๎างอยํางเพียงพอ
- ห๎ า มสู บ บุ ห รี่ ใ นบริ เ วณวั ต ถุ ไ วไฟและขณะ - ทางโครงการจะจัดพื้นที่สาหรับสูบบุหรี่ไว๎
ปฏิบั ติง านจัด ให๎ มีหั วหน๎ าคนงานคอยกากั บ
ในกับพนักงาน และหากฝ่าฝืนจะลงโทษ
ดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
- มี ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ช นิ ด มื อ ถื อ อยูํ ใ นบริ เ วณที่ - ทางโครงการได๎ ติดตั้ง ถังดับ เพลิง เคมีใ น
สถานที่กํอสร๎างโครงการอยํางเพียงพอ
เห็นชัดเจนและสะดวกใช๎
- ติด ป้า ยค าแนะน าการใช๎ อุป กรณ์ แตํ ละตัว ไว๎ - โครงการได๎ ติ ด ป้ า ยค าแนะน าการใช๎
บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให๎ผู๎ที่อยูํใกล๎ที่เกิด
อุปกรณ์ป้องกันอัค คีภัย ไว๎ เพื่อให๎ ผู๎ที่อ ยูํ
เหตุสามารถใช๎ได๎ทันทีควบคุมดูแล
ใกล๎ที่เกิดเหตุสามารถใช๎ได๎ทันที
- สอดสํ อ งการใช๎ ไ ฟฟ้ า ของคนงาน และ - โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จาเป็น
- จัดให๎มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดวําจะเกิด - ทางโครงการได๎ ติดตั้ง ถังดับ เพลิง เคมีใ น
สถานที่กํอสร๎างโครงการอยํางเพียงพอ
เพลิ ง ไหม๎ ได๎ งํ า ย โดยเฉพาะสถานที่ มี ส าร
ไวไฟ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-48

-

-

รูปที่ 3-27

-

รูปที่ 3-49

-

รูปที่ 3-50

-

รูปที่ 3-28

-

รูปที่ 3-29
ภาคผนวกที่ 5-10

-

-

-

รูปที่ 3-28
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-68)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
1) อาชีวอนามัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

- ระยะกํอสร๎าง คาดวําจะมีจานวนคนงาน
กํอสร๎า งและเจ๎า หน๎า ที่สูงสุด 200 คน
สาหรับผลกระทบด๎านอาชีวอนามัยของ
คนงา นและเจ๎ า หน๎ า ที่ ภ ายในพื้ น ที่
กํอ สร๎ า งจะขึ้ น อยูํ กับ การจั ด การระบบ
สุขาภิบาลภายในพื้นที่ รวมไปถึงความ
เข๎มงวดของผู๎รับเหมาในการกวดขันให๎
คนงานปฏิ บั ติ ต า มข๎ อ ก า ห นดหรื อ
มาตรการด๎านอาชีวอนามัย ซึ่งคาดวําจะ
กํอ ให๎ เกิ ด ผลกระทบด้า นลบในระดั บ
ต่า (-1)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

- จัดให๎คนงาน และผู๎เกี่ยวข๎องทุกคนมีอุปกรณ์
ป้ อ งกั น ความปลอดภั ย สํ ว นบุ ค คลให๎ พ ร๎ อ ม
ในขณะปฏิบัติงาน เชํน หมวกเหล็ก เข็มขัด
นิรภัยถุงมือ รองเท๎ายาง เป็นต๎น
- จัดให๎มี ถังดั บเพลิง เคมีชนิ ดบรรจุ ในถังโลหะ
แบบเคลื่ อ นย๎ า ยชนิ ด ผงสารเคมี แ ห๎ ง ชั้ น
(class) A,B,C ขนาด 10 ปอนด์ (4.5
กิโลกรัม ) ติดตั้งในบริเวณกํอสร๎างที่ตาแหนํง
ตํางๆ ซึ่ งเหมาะสมและเห็นได๎ชัดเจน และ
สามารถน ามาใช๎ โ ดยสะดวกเมื่ อ เกิ ด เหตุ
ฉุกเฉิน
- กาหนดให๎คนงานทุกคนแตํงกายให๎รัดกุม เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน
- จัดให๎มีน้าดื่ม (2 ลิตร/คน/วัน) น้าใช๎ และส๎วม
ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและมี จ า นวน/ปริ ม าณ ที่
เพียงพอและเหมาะสมแกํคนงาน
- จัดให๎มี เครื่อ งเวชภัณ ฑ์ใ นการปฐมพยาบาล
เบื้องต๎น เพื่อชํวยเหลือคนงานได๎ทันทํวงทีเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุโดยไมํคิดมูลคํา และจัดให๎มี
เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ข องโรงพยาบาลที่ อ ยูํ ใ กล๎
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการไว๎ ใ นสานั ก งานสนาม
เพื่อ ติด ตํอ ในกรณี เกิ ดเหตุฉุ กเฉิน และมีร ถ
สาหรั บน าคนเจ็บ สํง แพทย์ หรื อโรงพยาบาล
ตลอดเวลาทางาน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการจะก าชั บให๎ ผู๎ รั บเหมาจั ดเตรี ยม
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายสํ ว นบุ ค คลให๎
คนงานอยํ างเพี ยงพอและเหมาะสมกั บการ
ปฏิบัติงาน
- ทางโครงการได๎ ติดตั้ง ถังดับ เพลิง เคมีใ น
สถานที่กํอสร๎างโครงการอยํางเพียงพอ

-

รูปที่ 3-41

-

รูปที่ 3-28

- โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด

-

รูปที่ 3-41

- โครงการจั ด น้ า ดื่ ม และห๎ องน้ า ที่ ถู ก
สุ ขลั กษณะให๎ เพี ยงพอกั บความต๎ องการ
ของคนงานกํอสร๎าง
- ทางโครงการจั ด ให๎ มี ชุ ด อุ ป กรณ์ ป ฐม
พยาบาลเบื้ องต๎น และรถรับสํ งผู๎ป่ว ยเจ็ บ
ไว๎ ภ ายในพื้ น ที่ กํ อ สร๎ า งกรณี เ หตุ ก ารณ์
ฉุกเฉิน

-

รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-20

-

รูปที่ 3-40

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-69)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
- อันตรายที่เกิดในระหวํางกํอสร๎างสํวนใหญํ
2) ความปลอดภัย
เกิดขึ้นกับคนงานและเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน
2.1) ความปลอดภัยของคนงาน
ในโครงการจากอุบัติเหตุตํางๆที่ อาจเกิ ด
กํอสร๎าง
จากการท างานที่ ข าดความระมั ด ระวั ง
หรื อ ประมาทในการใช๎ เ ครื่ อ งจัก รการใช๎
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไมํสมบูรณ์และอาจ
เกิ ด จากแรงสั่ น สะเทื อ นที่ เ กิ ด จากการ
กํอสร๎างการขนสํงวั สดุอุปกรณ์ กํอสร๎างที่
อาจท าให๎ เ กิ ด การกี ด ขวางการจราจร
ดั ง นั้ น จึ ง คาดวํ า จะกํ อ ให๎ เ กิ ด ผลกระทบ
ด้านลบในระดับต่า (-1)

-

-

-

-

-

-

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
จัดสร๎างรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร
และติดตั้งผ๎าใบด๎านบนสูง 3 เมตร โดยรอบ
บริ เ วณกํ อ สร๎ า งและแสดงเครื่ อ งหมายให๎
สั ง เกตเห็ น ได๎ งํ า ยวํ า เป็ น เขตกํ อ สร๎ า ง
อันตราย การเข๎า-ออกในบริเวณกํอสร๎างให๎
ระมัดระวัง
ติ ด ตั้ ง ผ๎ า ใบหรื อ วั ส ดุ เ ที ย บเทํ ากั น ของตก
โดยรอบอาคาร และตลอดความสูงของอาคาร
ในขณะกํอสร๎าง เพื่อป้องกันของตกและฝุ่ น
ละออง รวมทั้งติดตั้งแผํนไม๎อัดกันของตกเป็น
ระยะ
สาหรับการกํอสร๎างอาคารชั้นที่สูงขึ้น จัดให๎
มีกระบะใสํเศษวัสดุจากการกํอสร๎างกํอสร๎าง
มีก ารคลุม ผ๎า ใบให๎มิ ด ชิด กํอ นใช๎ ทาวเวอร์
เครนยกลงมาสูํพื้นชั้นลําง
สาหรับอาคารที่กํอสร๎าง ต๎องจัดบันไดทาง
ขึ้ น -ลงส าหรั บ คนงานและผู๎ เ กี่ ย วข๎ อ งให๎
เรียบร๎อย เพื่อความสะดวกในการทางาน
มีนั่งร๎านที่ปลอดภัย แข็งแรง สาหรับคนงาน
กํอสร๎าง โดยได๎รับความเห็นชอบจากวิศวกร
ควบคุมงาน และมีราวกันตกสูงอยํางน๎อย 0.90
เมตร หรือไมํเกิน 1.10 เมตร จากพื้นนั่งร๎าน
จั ด ท าลิ ฟ ต์ ร ะบบขนถํ า ยวั ส ดุ ใ ห๎ ค รบถ๎ ว น
และการติดตั้งต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรควบคุม หรือเป็นไปตามกฎกระทรวง
กาหนด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ทางโครงการจัดทารั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร
รอบพื้นที่โครงการเพื่อชํวยบดบังทัศนียภาพที่
ไมํเ หมาะสม ระหวํา งการกํ อสร๎ าง ลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง และแสดงเครื่องหมาย
วํา เป็นเขตกํอสร๎างอันตราย การเข๎า -ออกใน
บริเวณกํอสร๎างให๎ระมัดระวัง
- จัดให๎มีการติ ดตั้งแผงกันวัสดุ ตกหลํน (Chain
Link) ที่แข็งแรงเพื่อกันเศษวัสดุรํวงหลํนลํงสูํพื้น
ลํางแล๎ว

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-51

-

รูปที่ 3-60

- โครงการได๎จัดกระบะสาหรับใสํเศษวัสดุที่เหลือ
จากการกํอสร๎างไว๎ในบริเวณจัดเตรียมไว๎แล๎ว

-

รูปที่ 3-57

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด

-

-

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัด

-

-

- โครงการมี การติ ดตั้ งลิฟต์ส าหรับ การขนถํ า ย
วัสดุไว๎แล๎วและมีการตรวจสอบการใช๎งานเป็น
ระยะตามเวลาที่กาหนด

-

รูปที่ 3-63
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-70)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.1) ความปลอดภัยของคนงาน
กํอสร๎าง (ตํอ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ติด ป้ า ยแนะน าการท างานและป้ า ยเตื อ น เพื่ อ ให๎ - ติดตั้งป้ายแนะนาการทางาน และป้ายเตือนตํางๆ
คนงานกํ อ สร๎ า งปฏิ บั ติ ไ ด๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ ง โดยจะมี
ในบริเวณที่จ าเป็ น เพื่อให๎การปฏิ บัติง านเป็นไป
หัวหน๎าคนงานเป็นผู๎ควบคุมดูแล
อยํางถูกต๎องปลอดภัย
- ในเวลากลางคื นจะต๎ องติด ตั้ง สัญ ญาณไฟ เพื่ อให๎ - โครงการได๎ ติด สั ญญาณไฟเตือ นให๎ ผู๎ใ ช๎ เส๎ นทาง
สัญญาณแกํคนงานหรือบุคคลอื่นๆ ทราบถึงอาณาเขต
สัญจรไปมามีความระมัดระวัง
บริเวณกํอสร๎าง
- การกระทาใด ๆ ที่เห็นวําอาจเกิดอันตราย ให๎วิศวกร - ในการปฏิ บั ติ ง านจะมี วิ ศ วกรคอยควบคุ ม งาน
เป็นผู๎พิจารณากํอนตัดสินใจดาเนินการ
ตลอดเวลา และจะปฏิบัติงานเมื่อได๎รับ อนุญาตจาก
วิศวกรกํอนเทํานั้น
- จัดให๎มีหัวหน๎าคนงานคอยดูแลความเรียบร๎อยของ - ทางโครงการจะจัดให๎มีพื้นที่จัดเก็บ วัสดุไวไฟ โดย
คนงานในการเก็ บรั กษาวั สดุ ไวไฟจาพวกทิ นเนอร์
ต๎องมีรั้วล๎อมรอบ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย
และอื่นๆ รวมทั้งการเดินสายไฟฟ้าและใช๎ไฟฟ้าของ
คนงานกํอสร๎าง
- ออกระเบียบและบทลงโทษแกํคนงานกํอสร๎างและ - โครงการจัดให๎มีกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายใน
บุคคลากรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืน
พื้ น ที่ กํ อ สร๎ า ง และก าหนดบทลงโทษส าหรั บ
ผู๎ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
- ต๎องตรวจสอบสภาพความพร๎อมในการใช๎งานของ - โครงการมี ก ารตรวจสอบสภาพเครื่ อ งจั ก ร ให๎
เครื่อ งจัก รอยํ า งสม่าเสมอ มิฉ ะนั้น อาจทาให๎เ กิ ด
พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ
ความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักรได๎
- แบํงการทางานเป็นชํวงเวลาตั้งแตํ 08.00 – 12.00 น. - กาหนดชํ วงการกํ อสร๎ าง ตั้งแตํเวลา 08.00 น. –
และ 13.00 – 17.00 น. โดยมีชํว งเวลาหยุด พัก
17.00 น. โดยมีชํวงเวลาหยุดพัก 12.00 น. - 13.00 น.
12.00 -13.00 น. เพื่อลดระดับเสียงผลกระทบในการ
ได๎ยินเสียงดังตํอเนื่องติดตํอกันเป็นระยะเวลานาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-46
รูปที่ 3-47

-

รูปที่ 3-52

-

รูปที่ 3-6

-

รูปที่ 3-27

-

รูปที่ 3-30

-

ภาคผนวกที่ 5-3

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-71)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.1) ความปลอดภัยของคนงาน
กํอสร๎าง (ตํอ)

2) ความปลอดภัย
2.2) ความปลอดภัยของ
ประชาชนโดยรอบ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

- ระยะกํอสร๎า งจะมีคนงานเข๎ามาภายใน
พื้นที่โครงการจานวน 200 คน ซึ่งอาจ
กํ อ ให๎ เ กิ ด ความวิ ต กกั ง วลด๎ า นความ
ปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ เชํน เรื่อง
ของการดื่มสุราหรือของมึนเมา การลัก
ขโมย ปัญหายาเสพติด การสํงเสียงดัง
รบกวน หรือการกํ อเหตุ ทะเลาะวิวาท
ดังนั้นจึง คาดวํา จะกํอให๎เกิดผลกระทบ
ด้านลบในระดับต่า (-1)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม
- รถบรรทุ ก ที่ ข นสํ ง วั ส ดุ กํ อ สร๎ า งและอุ ป กรณ์ - มีการใช๎ผ๎าใบปิดคลุ มรถบรรทุกที่ใ ช๎ขนสํ ง
ตํางๆ จะต๎องคลุมกระบะด๎วยผ๎าใบให๎มิดชิด
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ กํ อ สร๎ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น การรํ ว ง
หลํ น และการฟุ้ ง กระจายตามมาตรการ
กาหนด
- จากั ดความเร็ว ของยานพาหนะที่ข นสํง วั ส ดุ - มีก ารกาหนดความเร็ว ของรถบรรทุก ให๎ มี
กํอสร๎างและอุปกรณ์ตํางๆ เข๎าสูํพื้นที่โครงการ
ความเร็วไมํเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ไมํเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน และ
ห๎ามคนขับรถเรํงเครื่องและกดแตรที่กํอให๎เกิด
เสียงดังโดยไมํจาเป็น
- ในกรณีมีการตกหลํนของดินจากรถบรรทุกที่ - เมื่อมีเศษดิน หิน ทราย วัสดุกํอสร๎างตก
ออกจากโครงการบนถนนสาธารณะ ให๎จั ด
หลํนบนพื้นผิ วถนนสาธารณะ จะมีค นงาน
คนงานไปเก็บกวาดให๎เรียบร๎อย
คอยทาความสะอาดโดยทันที
- ไมํกองวัสดุ และจอดรถบนพื้นที่สาธารณะเพื่อ - ทางโครงการจั ด ให๎ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ จอด
ไมํให๎กีดขวางทางสัญจร
รถบรรทุก และวัสดุกํอสร๎างไว๎ภายในพื้นที่
โครงการ และติ ดตั้งป้ายห๎ามจอดไหลํทาง
ของถนน
- จัดสร๎างรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร - ทางโครงการจัด ทารั้ว Metal Sheet สูง 6
และติดตั้งผ๎าใบด๎านบนสูง 3 เมตร โดยรอบ เมตร รอบพื้ น ที่ โ ครงการเพื่ อ ชํ ว ยบดบั ง
บริเวณกํอสร๎าง
ทั ศ นี ย ภาพที่ ไ มํ เ หมาะสม ระหวํ า งการ
กํอสร๎าง ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- จัดให๎มีการติดกล๎องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ - โครงการมีก ารติ ด กล๎ องวงจรปิ ด (CCTV)
ป้อมยาม และภายในพื้นที่กํอสร๎าง
บริเวณด๎านหน๎าโครงการ
- จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ - ทางโครงการจัดให๎มี เจ๎าหน๎าที่รักษาความ
พื้นที่กํอสร๎างตลอด 24 ชั่วโมง คอยดูแลไมํให๎
ปลอดภั ย คอยดู แ ลบริ เ วณทางเข๎ า -ออก
บุ ค คลที่ ไ มํ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ งกั บ การกํ อ สร๎ า ง
ด๎านหน๎าโครงการ
โครงการเข๎าไปภายในพื้นที่กํอนได๎รับอนุญาต

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-9

-

รูปที่ 3-7

-

รูปที่ 3-48

-

รูปที่ 3-33
รูปที่ 3-34

-

รูปที่ 3-1

-

รูปที่ 3-53

-

รูปที่ 3-14
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 (ระยะกํอสร๎าง)
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ (ต่อ-72)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
-

4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

- การกํ อ สร๎ า งอาคารจะกํ อ ให๎ เ กิ ด
ผลกระทบตํ อ ทั ศ นี ย ภาพโดยรอบ
พื้นที่โครงการอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎
แตํ จ ะเป็ น ผลกระทบชั่ ว คราวใน
ระยะกํอสร๎างเทํานั้น

-

-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
จัดให๎มีหัวหน๎าคนงานคอยควบคุม ดูแลคนงาน
ไมํให๎กํอความเดือดร๎อนตํอชุมชนข๎างเคียง
ติด ตั้ง ป้า ยชื่ อโครงการและหมายเลขโทรศั พ ท์
ติด ตํ อ ในต าแหนํ งที่ บุ ค คลภายนอกสามารถ
มองเห็นได๎อยํางชัดเจน
จัดสร๎างรั้ว Metal Sheet สูง 3 เมตร และผ๎าใบ
ทึบ 3 เมตร โดยรอบพื้นที่กํอสร๎าง พร๎อมทั้งใช๎
ผ๎าใบทึบขึงปิดคลุมรอบตัวอาคารโครงการ และ
ดู แ ลรั้ ว แ ละผ๎ า ใบ ใ ห๎ อ ยูํ ใ น ส ภา พ ดี ต ลอ ด
ระยะเวลาการกํอสร๎าง
ก าชั บ ไมํ ใ ห๎ เ ก็ บ กองวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งนอกพื้ น ที่
โครงการ

- จัดให๎มีคนงานเก็บกวาดพื้นที่กํอสร๎างเป็นประจา
ทุกวัน หลังเลิกกิจกรรมการกํอสร๎าง
- จัด ให๎ มี ก ลํ อ งรั บ ความคิด เห็ น ติ ด ตั้ ง ไว๎ บ ริ เ วณ
ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร๎องเรียน หากพบวํามีเรื่อง
ร๎ อ งเรี ย นต๎ อ งรี บ ด าเนิ น การแก๎ ไ ขปั ญ หาโดย
เรํงดํวน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- โครงการได๎ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอยํ า ง
เครํงครัด
- โครงการมีการติ ดตั้งป้ายชื่อโครงการ และ
แสดงลู ก ศรทิ ศ ทางเข๎ า สูํ โ ครงการอยํ า ง
ชัดเจน
- ทางโครงการจัด ทารั้ว Metal Sheet สู ง 6
เมตร รอบพื้ น ที่ โ ครงการเพื่ อ ชํ ว ยบดบั ง
ทั ศ นี ย ภาพที่ ไ มํ เ หมาะสม ระหวํ า งการ
กํอสร๎าง ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- ทางโครงการมีการกองวั สดุ ในบริเวณพื้ นที่
กํ อสร๎ า ง อยํ า งเป็ นสั ดสํ วน และตามความ
จาเป็นในการใช๎งาน
- ทางโครงการจัด ให๎ มี คนงานคอยท าความ
สะอาดพื้นที่โครงการเป็นประจาทุกวัน หลัง
เลิกกิจกรรมการกํอสร๎าง
- ทางโครงการได๎ติดตั้งกลํองรับความคิดเห็น
บริ เ วณด๎ า นหน๎ า โครงการเพื่ อ รั บ เรื่ อ ง
ร๎องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้น
จะดาเนินการหาแนวทางแก๎ไขอยํางเรํงดํวน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวกที่ 5-6

-

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-32

-

รูปที่ 3-1

-

รูปที่ 3-2

-

รูปที่ 3-48

-

รูปที่ 3-25
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-1 รั้วทึบรอบบริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-2 กองเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

รูปที่ 3-3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 3-4 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง

รูปที่ 3-5 ติดตั้ง Sheet Pile เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

รูปที่ 3-6 วิศวกรควบคุมการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-7 ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 20 กม./ชม.

รูปที่ 3-8 ป้ายควบคุมน้าหนักรถบรรทุก

รูปที่ 3-9 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 3-10 พื้นที่ล้างทาความสะอาดล้อรถบรรทุก

รูปที่ 3-11 คนงานทาความสะอาดล้อรถ

รูปที่ 3-12 เจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-13 ผ้าใบทึบปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ 3-15 ปูแผ่นเหล็กภายในโครงการที่มีรถวิ่งผ่าน

รูปที่ 3-16 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

รูปที่ 3-17 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด

รูปที่ 3-18 น้าดื่มสาหรับคนงานก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-19 ภาชนะสาหรับรองล้างอุปกรณ์

รูปที่ 3-20 ห้องน้า-ห้องส้วม บริเวณโครงการ

รูปที่ 3-21 ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปบริเวณโครงการ

รูปที่ 3-22 จัดให้มีคนงานดูแลห้องส้วมให้สะอาด

รูปที่ 3-23 ป้ายกาชับให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับ

รูปที่ 3-24 ถังรองรับมูลฝอยบริเวณโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-25 ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณหน้าโครงการ

รูปที่ 3-26 หม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชน

รูปที่ 3-27 พื้นที่จัดเก็บสารไวไฟ

รูปที่ 3-28 อุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-29 ป้ายแนะนาการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

รูปที่ 3-30 ข้อปฏิบัติในการทางานของคนงานก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-31 กิจกรรม Safety talk

รูปที่ 3-32 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-33 พื้นที่สาหรับจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-34 ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้า
โครงการ

รูปที่ 3-35 พนักงานที่ทาความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-36 บ้านพักคนงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-37 หัวหน้าแคมป์คนงาน

รูปที่ 3-38 กฎระเบียบภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน

รูปที่ 3-39 ป้ายแสดงเขตปลอดยาเสพติด

รูปที่ 3-40 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รูปที่ 3-41 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-42 ถุงบรรจุซีเมนต์มีการปิดคุลม
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-43 ถังรองรับมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 3-44 คนงานทาความสะอาดบริเวณห้องส้วม-บริเวณบ้านพัก
คนงาน

รูปที่ 3-45 ห้องน้า-ห้องส้วมบริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 3-46 ป้ายแนะนาการทางาน

รูปที่ 3-47 ป้ายเตือนการทางาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-48 พนักงานรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้าง

3-83

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-49 ไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-50 พื้นที่สาหรับสูบบุหรี่

รูปที่ 3-51 เครื่องหมายแสดงเขตก่อสร้าง

รูปที่ 3-52 สัญญาณไฟเตือนเส้นทางสัญจร

รูปที่ 3-53 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้า
โครงการ

รูปที่ 3-54 ถังสารองน้าในพื้นที่โครงการ ขนาด 20 ลบ.ม.

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-55 รางระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-56 ตะแกรงดักขยะมูลฝอย

รูปที่ 3-57 ภาชนะรองรับเศษวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 3-58 ผ้าใบกั้นตัวอาคาร

รูปที่ 3-59 วัสดุดูดซับเสียงที่เป็นแผ่นผนังยิปซัม

รูปที่ 3-60 ติดตั้งแผง/Chain Link เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น

กรุช่องว่าง ด้วยแผ่นกรุผนังอะคูสติค

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-61 กองดินในพื้นที่ปิดล้อม

รูปที่ 3-62 พื้นที่ตัด เจียร ในห้องปิด

รูปที่ 3-63 ลิฟท์ ทาวเวอร์เครน สาหรับขนวัสดุก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 4
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัช ดา 2 คอนโดมิเนีย ม
ระยะการก่อสร้าง ซึ่งระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และน้าทิ้ง โดยกาหนดให้
ติดตามตรวจวัดตลอดระยะการก่อสร้ างโครงการ ดั งนั้ น ทางโครงการจึ งได้ยึ ดถื อและปฏิบัติตามมาตรการ โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ มีรายละเอียดการดาเนินงานดังต่อไปนี้
4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดง
ขอบเขตการดาเนิ น งานตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง ตารางที่ 4.1-1 โครงการได้ ท าการติ ด ตามตรวจวั ดคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมขณะมีกิจกรรมการก่อสร้าง โดยทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง จานวน 2 สถานี คือ บริเวณแนวเขต
พื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ และบริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น -ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้
1) บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ การตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ทุกวันในช่วงที่มีการทาฐานราก และตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการก่อสร้าง
- ระดับเสียง ทุกวันในช่วงที่มีการทาฐานราก และตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการก่อสร้าง
- ระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันในช่วงที่มีการทาฐานราก และตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการก่อสร้ าง
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการก่อสร้าง

2) บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น -ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ทุกวันในช่วงที่มีการทาฐานราก และตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการก่อสร้าง
- ระดับเสียง ทุกวันในช่วงที่มีการทาฐานราก และตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการก่อสร้าง
- ระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันในช่วงที่มีการทาฐานราก และตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการก่อ สร้าง
แสดงตาแหน่งตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-1

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.1-1
ขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ
- บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ
ตลาดปัญจทรัพย์
- บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป
- บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ
ตลาดปัญจทรัพย์
- บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
3. ระดับความสั่นสะเทือน
- บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ
ตลาดปัญจทรัพย์
- บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
4. น้าเสีย
- บริเวณน้าทิ้งก่อนระบายออก
สู่ท่อระบายน้าสาธารณะ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ดัชนีที่วิเคราะห์

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

วันที่ตรวจวัด

- Total Suspended Particulate
(TSP)
- Particulate Size Less Than 10
Micron (PM10)

- Hi-Volume, Gravimetric Method

- Leq 24 hrs Lmax Ldn L5
L10 L50 L90

- Integrated Sound Level Meter

6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

- Vibration

- Triaxial Vibration Monitor

6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

- pH
- Temperature
- Biochemical Oxygen Demand
- Settleable Solids
- Fat Oil & Grease
- Total Suspended Solids
- Total Dissolved Solids
- Total Kjeldahl Nitrogen
- Sulfide

- Electrometric Method (pH Meter)
- Thermometer
- Azide Modification
- Gravimetric Method
- Partition & Gravimetric
- AWWA, Part 2540 D. (Dried at 103-105 oC)
- AWWA, Part 2540 D. (Dried at 103-105 oC)
- Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
- ZnS Precipitation Iodometric

- PM10 Size Selective, Hi-Volume,
Gravimetric Method

6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

6 ก.ค. 60
7 ส.ค. 60
7 ก.ย. 60
25 ต.ค. 60
24 พ.ย. 60
20 ธ.ค. 60
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.1-1 ตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม ระยะการก่อสร้าง
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดาเนินการตามวิธีที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่ วไป ฉบั บที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบั บที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่ งกาหนดโดยคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ ม
แห่งชาติ และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไปคือ US.EPA. หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sample
and Analysis มีรายละเอียดดังนี้
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี High-Volume
Air Sampler (Hi-vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่
ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ฝุ่นละออง (TSP) จะติดบนแผ่นกรอง และนาไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric Method การคานวณหา
ปริมาณฝุ่นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10) เก็บตัวอย่าง
อากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่น
กรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตรา
การไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป
และฝุ่น ละอองที่ มี ขนาดไม่ เกิ น 10 ไมครอนจะติ ดบนแผ่น กรอง และน าไปวิ เคราะห์ ด้ว ยวิธี Gravimetric Method ใน
ห้องปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการวิ เคราะห์ TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหน่วยเป็ น
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
3) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) (Carbon Monoxide) เก็บตัวอย่างและตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
โดยใช้เครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการดูดกลืน
รังสีอินฟราเรด ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น ppm
4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) เก็บตัวอย่างและตรวจวัด
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้เครื่อง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
โดยอาศัยหลักการให้ก๊าซโอโซนทาปฏิกิริยากับก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้ววัด
ความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นสูงกว่า 600 นาโนมิเตอร์ ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1
ชั่วโมง มีหน่วยเป็น ppb
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (Sulfur Dioxide) เก็บตัวอย่างและตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยใช้
เครื่อง SO2 UV-Fluorescence Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการให้แสงอุลตร้าไว
โอเลต (UV) ทาปฏิกิริยากับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และวัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้นด้วย Photomultiplier
Tube กับวงจรอิเล็คทรอนิคส์ ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น ppb
6) ไฮโดรคาร์บอน (THC) (Total Hydrocarbon) เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Pump ปรับอัตราการไหล
อากาศ 0.01 ลิตรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และทาการวิเคราะห์โดยเครื่อง Gas Chromatography ระบบ
Flame Ionization Detection Method มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
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4.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
การตรวจวัดระดับเสียงจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยวิธีการตรวจวัดระดับเสียง ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( Leq 24 hrs)
จะใช้วิธีมาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical
Commission; ICE) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Intregrated Sound Level Meter ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยใน
แต่ละชั่วโมง (Leq 1 hr) และบันทึกระดับเสียงได้ต่อเนื่อง สามารถอ่าน คานวณ และรายงานผลได้ในลักษณะของ Leq
ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของวัน ตลอด 24 ชั่วโมง Leq Lmax และ Ldn ในช่วงเวลาแต่ละวัน L5 L10 L50 และ L90
ในช่วงเวลาแต่ละวัน
4.2.3 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
การตรวจวัดระดับความสั่ นสะเทือน ใช้เครื่ องมือ ตรวจวัด รุ่น Minimate ของประเทศแคนาดา ทาการบันทึ ก
ข้อ มู ล ของคลื่ น ความสั่ น สะเทื อ น ซึ่ ง รั บสั ญญาณผ่ านทางกล่ องทรานดิ ว ซ์ เ ซอร์ ช นิ ด Triaxial มี ความเที่ ย งตรงสู ง ได้
มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะสาหรับการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในภาคสนาม เลือกจุดตรวจวัดที่เป็น
พื้นราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณ
ของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่องวิเคราะห์คลื่นและความถี่ที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือน
เกิ ดขึ้ น ในระดั บ 0.254 มิ ล ลิเ มตร/วิ นาที หรือ สู งกว่า เครื่อ งจะทาการบัน ทึ กค่ าความเร็ ว อนุ ภาคสูง สุด (Peak particle
velocity) ในหน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรือแนว
ขวาง (Transverse) ความถี่ ของคลื่น และเวลาที่เกิ ดคลื่ นความสั่นสะเทื อน ไว้ เป็น เหตุ การณ์ใ นหน่ วยความจาหลักของ
เครื่อง โดยที่สามารถเก็บข้อมูลของเหตุการณ์ได้สูงสุดถึง 300 เหตุการณ์ในหน่วยความจาหลัก
4.2.4 วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
เก็บตัวอย่างน้าโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 2,000 มิลลิลิตร
ชนิด Polyethylene ตัว อย่ างทั้ งหมดจะถู กแช่ใ นถัง น้าแข็ งเพื่ อเก็บรักษาตั วอย่างก่อ นน ามาวิเ คราะห์ ในห้อ งปฏิ บัติ การ
ภายใน 24 ชั่วโมง สาหรับบางดัชนีจะทาการตรวจวัดที่ภาคสนาม ได้แก่ pH ตัวอย่างที่นากลับไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ
ของบริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอีย ด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกากับตัวอย่าง (Chain
of Custody) ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (External Quality Control) และนาส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้า ดาเนินการตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ใน
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health
Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป
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4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.1.1คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป 24 ชั่ ว โมงต่ อ เนื่อ ง จ านวน 2 สถานี ได้ แ ก่
บริเวณแนวเขตพื้นที่ โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้ านพั กพนั กงานของตลาดปัญ จทรั พย์ และบริเวณด้านข้างลิฟต์ ขึ้น -ลง
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เพื่อติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-1 แสดงกราฟผลการตรวจวิเคราะห์ดังรูปที่ 4.3-1
ถึงรูปที่ 4.3-6 และแสดงการเก็บตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปดังรูปที่ 4.3-18 สรุปผลการ
ตรวจวัดได้ดังนี้ สรุปได้ดังนี้
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)
บริ เ วณแนวเขตพื้น ที่ โ ครงการด้ านทิ ศใต้ ใ กล้ กับบ้ านพั กพนั กงานของตลาดปั ญจทรั พ ย์ ผลการ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.024-0.055 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร เปรี ยบเทีย บกับค่ามาตรฐาน พบว่ า ปริม าณฝุ่นละอองรวมบริเ วณพื้ นที่ โครงการ มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้น ของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไป ต้องมีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
บริเ วณด้านข้ างลิ ฟต์ ขึ้น -ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูน ย์วั ฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย ผลการ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.009-0.041 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร เปรี ยบเทีย บกับค่ามาตรฐาน พบว่ า ปริม าณฝุ่นละอองรวมบริเ วณพื้ นที่ โครงการ มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไป ต้องมีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10; PM10)
บริ เ วณแนวเขตพื้น ที่ โ ครงการด้ านทิ ศใต้ ใ กล้ กับบ้ านพั กพนั กงานของตลาดปั ญจทรั พ ย์ ผลการ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่ามีค่าระหว่าง 0.008-0.029
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปต้องมีค่าไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณพื้นที่โครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริ เวณด้ านข้างลิ ฟต์ ขึ้น -ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้ น สถานี ศูน ย์วั ฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย ผลการ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่ามีค่าระหว่าง 0.003-0.013
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปต้องมีค่าไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณพื้นที่โครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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3) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon)
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ ผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือ นกรกฎาคม - ธั นวาคม 2560 ปริ มาณไฮโดรคาร์ บอนทั้งหมดในบรรยากาศ มี ค่าระหว่าง ND.-7.78 mg/m3
สาหรับมาตรฐานปริมาณไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศนั้น ยังไม่มีมาตรฐานกาหนดไว้
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลการตรวจวัด
ระหว่ างเดือนกรกฎาคม - ธัน วาคม 2560 ปริม าณไฮโดรคาร์บอนทั้ งหมดในบรรยากาศ มีค่าระหว่าง ND.-5.50 mg/m3
สาหรับมาตรฐานปริมาณไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศนั้น ยังไม่มีมาตรฐานกาหนดไว้
4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide CO)
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ ผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.21.0 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าบริเวณที่ทาการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 30 ส่วนใน
ล้านส่วน
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0-0.3
ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าบริเวณที่ทาการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 30 ส่วนใน
ล้านส่วน
5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide NO2)
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ ผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 2.03.0 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าบริเวณที่ทาการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 170 ส่วนใน
พันล้านส่วน
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง
0.2-5.8 ส่ว นในล้านส่ วน เปรี ยบเทีย บกั บค่ ามาตรฐานพบว่ าบริเ วณที่ ทาการตรวจวั ด มี ค่าเฉลี่ย ของก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ อยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่ว โมง
จะต้องไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

6) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2)
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ ผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.23.7 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าบริเวณที่ทาการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 300 ส่วนใน
พันล้านส่วน
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.41.7 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าบริเวณที่ทาการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 300 ส่วนใน
พันล้านส่วน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

12-13 ม.ค. 60
13-14 ก.พ. 60
6-7 มี.ค. 60
21-25 เม.ย. 60
22-23 พ.ค. 60
10-11 มิ.ย. 60

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

ผลการตรวจวัด (mg/m3) /สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.055
0.012
0.041
0.009
0.025
0.011
0.024
0.013
0.024
0.008
0.009
0.003
0.045
0.024
0.010
0.008
0.045
0.023
0.021
0.008
0.055
0.029
0.019
0.012
0.330
0.120
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์

บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

วันที่ตรวจวัด

6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

3

ปริมาณฝุ่นละออง (mg/m )
TSP
PM10

0.055
0.025
0.024
0.045
0.045
0.055
0.041
0.024
0.009
0.010
0.021
0.019
0.330

0.012
0.011
0.008
0.024
0.023
0.029
0.009
0.013
0.003
0.008
0.008
0.012
0.120

ไฮโดรคาร์บอน
(mg/m3)

ND
4.07
3.27
7.78
4.19
2.22
ND
4.73
2.28
5.50
3.59
2.01
-

ดัชนีคุณภาพอากาศ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

1.6
1.6
1.5
1.3
1.3
0.9
1.1
1.1
0.5
0.7
0.6
0.6
-

0.9
1.0
0.2
0.4
0.5
0.2
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
30

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppb)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

3.5
5.1
5.1
4.8
3.5
3.8
1.7
1.7
3.7
2.6
1.8
1.6
-

2.0
2.0
2.0
3.0
2.0
2.2
0.2
5.8
0.2
1.0
1.0
0.5
170

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppb)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

3.0
3.9
5.7
5.2
3.5
4.6
1.2
3.1
3.0
3.0
2.6
1.8
120

2.2
2.5
3.7
3.0
2.0
1.2
0.4
1.7
1.3
0.8
1.2
0.5
3002/

1. 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2. 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
3. 3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4. 4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
5. ND = Not Detected

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.1.2

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

เปรีย บเทีย บผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ไป ตั้ง แต่ เดื อ นกุ มภาพั น ธ์ 2559 –
ธัน วาคม 2560 พบว่ า ดัช นี คุณภาพอากาศที่ ท าการตรวจวั ดบริเ วณแนวเขตพื้ น ที่ โ ครงการด้ านทิ ศใต้ ใกล้ กับบ้ านพั ก
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ และบริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ ที่มาตรฐานกาหนด ทั้ งนี้ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุ่น ละอองขึ้นอยู่กับปัจจัย สภาพอากาศในแต่ล ะ
ฤดูกาล สภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.3-2 และรูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-6
ตารางที่ 4.3-2
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 1

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด

1-2 ก.พ. 59
2-3 ก.พ. 59
3-4 ก.พ. 59
4-5 ก.พ. 59
5-6 ก.พ. 59
6-7 ก.พ. 59
7-8 ก.พ. 59
8-9 ก.พ. 59
9-10 ก.พ. 59
10-11 ก.พ. 59
11-12 ก.พ. 59
12-13 ก.พ. 59
13-14 ก.พ. 59
14-15 ก.พ. 59
15-16 ก.พ. 59
16-17 ก.พ. 59
17-18 ก.พ. 59
18-19 ก.พ. 59
19-20 ก.พ. 59
20-21 ก.พ. 59

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.133
0.001
0.175
0.073
0.128
0.001
0.141
0.060
0.146
0.0004
0.145
0.062
0.140
0.0003
0.189
0.077
0.142
0.0001
0.142
0.062
0.140
0.0003
0.154
0.067
0.310
0.001
0.215
0.026
0.144
0.0003
0.136
0.082
0.174
0.0003
0.189
0.087
0.053
0.001
0.285
0.059
0.139
0.001
0.091
0.037
0.089
0.028
0.088
0.024
0.057
0.024
0.057
0.033
0.057
0.033
0.057
0.032
0.138
0.001
0.039
0.001
0.147
0.001
0.134
0.031
0.250
0.001
0.034
0.019
0.063
0.001
0.093
0.035
0.068
0.001
0.069
0.031
0.060
0.001
0.167
0.020
0.330
0.120
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3) /สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.022
0.004
0.248
0.014
0.034
0.008
0.124
0.031
0.087
0.010
0.161
0.014
0.102
0.001
0.086
0.060
0.173
0.001
0.099
0.028
0.015
0.009
0.131
0.045
0.156
0.001
0.130
0.043
0.218
0.061
0.202
0.103
0.237
0.063
0.155
0.101
0.250
0.059
0.207
0.111
0.070
0.061
0.282
0.113
0.096
0.063
0.170
0.100
0.121
0.060
0.239
0.110
0.080
0.059
0.279
0.113
0.102
0.001
0.133
0.082
0.101
0.0003
0.076
0.072
0.120
0.001
0.139
0.104
0.101
0.001
0.093
0.068
0.167
0.001
0.099
0.090
0.241
0.001
0.180
0.110
0.242
0.001
0.182
0.109
0.075
0.0004
0.094
0.062
0.042
0.001
0.130
0.040
0.123
0.0003
0.069
0.063
0.086
0.004
0.098
0.031
0.089
0.001
0.114
0.059
0.122
0.0002
0.138
0.059
0.072
0.0004
0.099
0.045
0.330
0.120
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9
ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11
มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

วันที่ตรวจวัด2/

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3) /สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.133
0.004
0.167
0.091
0.079
0.010
0.075
0.027
0.126
0.016
0.146
0.015
0.138
0.009
0.058
0.045
0.073
0.012
0.149
0.029
0.159
0.011
0.135
0.075
0.144
0.014
0.121
0.018
0.127
0.028
0.112
0.056
0.162
0.054
0.119
0.060
0.060
0.012
0.151
0.032
0.132
0.059
0.133
0.086
0.081
0.054
0.180
0.098
0.106
0.065
0.130
0.057
0.034
0.010
0.121
0.052
0.087
0.024
0.092
0.032
0.090
0.033
0.079
0.026
0.079
0.025
0.064
0.024
0.091
0.018
0.080
0.012
0.070
0.016
0.101
0.035
0.099
0.027
0.119
0.017
0.234
0.059
0.055
0.022
0.026
0.009
0.011
0.004
0.069
0.012
0.066
0.022
0.185
0.035
0.134
0.046
0.330
0.120
0.330
0.120

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3) /สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.076
0.021
0.223
0.046
0.080
0.013
0.060
0.011
0.102
0.036
0.314
0.068
0.120
0.033
0.085
0.022
0.079
0.018
0.101
0.034
0.151
0.038
0.051
0.009
0.064
0.011
0.079
0.023
0.077
0.016
0.024
0.009
0.060
0.010
0.049
0.021
0.082
0.025
0.124
0.054
0.054
0.023
0.105
0.046
0.047
0.014
0.277
0.087
0.055
0.018
0.036
0.022
0.085
0.024
0.082
0.014
0.098
0.026
0.089
0.028
0.075
0.024
0.087
0.026
0.088
0.030
0.093
0.031
0.095
0.034
0.086
0.024
0.055
0.019
0.064
0.020
0.085
0.041
0.056
0.022
0.311
0.086
0.067
0.059
0.080
0.028
0.073
0.023
0.082
0.032
0.211
0.088
0.056
0.014
0.041
0.010
0.124
0.087
0.169
0.067
0.141
0.090
0.044
0.016
0.330
0.120
0.330
0.120

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-14

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3) /สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.081
0.035
0.246
0.086
0.079
0.039
0.022
0.009
0.184
0.067
0.021
0.010
0.077
0.031
0.161
0.058
0.051
0.025
0.051
0.018
0.061
0.022
0.126
0.066
0.125
0.074
0.084
0.036
0.098
0.031
0.124
0.064
0.136
0.026
0.099
0.021
0.093
0.015
0.111
0.028
0.068
0.036
0.156
0.026
0.066
0.025
0.148
0.042
0.117
0.022
0.121
0.032
0.125
0.018
0.135
0.021
0.124
0.056
0.084
0.031
0.098
0.041
0.065
0.03
0.078
0.029
0.057
0.017
0.089
0.032
0.086
0.025
0.074
0.028
0.093
0.039
0.106
0.045
0.085
0.035
0.099
0.038
0.072
0.041
0.075
0.021
0.079
0.022
0.072
0.018
0.201
0.055
0.124
0.056
0.068
0.013
0.222
0.042
0.126
0.021
0.124
0.039
0.042
0.011
0.112
0.051
0.021
0.010
0.126
0.032
0.033
0.020
0.330
0.120
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 21

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 23

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3) /สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.044
0.021
0.039
0.013
0.071
0.036
0.078
0.024
0.169
0.058
0.039
0.011
0.056
0.024
0.039
0.012
0.082
0.035
0.056
0.029
0.040
0.011
0.054
0.043
0.041
0.010
0.074
0.041
0.023
0.009
0.060
0.029
0.058
0.032
0.062
0.024
0.049
0.021
0.060
0.022
0.111
0.087
0.186
0.056
0.030
0.019
0.094
0.038
0.031
0.020
0.031
0.018
0.049
0.022
0.037
0.014
0.057
0.012
0.114
0.058
0.056
0.009
0.099
0.043
0.073
0.026
0.027
0.012
0.049
0.020
0.052
0.021
0.068
0.018
0.139
0.090
0.066
0.016
0.098
0.036
0.075
0.027
0.081
0.028
0.049
0.025
0.098
0.023
0.115
0.082
0.028
0.025
0.101
0.049
0.164
0.084
0.064
0.038
0.037
0.031
0.139
0.045
0.067
0.029
0.055
0.021
0.059
0.034
0.047
0.012
0.076
0.029
0.330
0.120
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 24

สัปดาห์ที่ 25

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3) /สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.072
0.030
0.041
0.005
0.095
0.060
0.135
0.010
0.077
0.069
0.089
0.012
0.087
0.066
0.099
0.041
0.084
0.064
0.123
0.075
0.106
0.065
0.127
0.069
0.098
0.065
0.109
0.084
0.113
0.084
0.124
0.066
0.153
0.055
0.134
0.072
0.154
0.104
0.118
0.070
0.129
0.098
0.111
0.090
0.102
0.068
0.098
0.032
0.198
0.045
0.073
0.064
0.086
0.066
0.139
0.078
0.102
0.098
0.125
0.064
0.113
0.068
0.123
0.064
0.117
0.052
0.165
0.071
0.114
0.089
0.187
0.092
0.115
0.090
0.139
0.098
0.124
0.102
0.154
0.070
0.127
0.092
0.081
0.075
0.072
0.025
0.057
0.012
0.073
0.019
0.044
0.020
0.082
0.023
0.066
0.025
0.044
0.015
0.073
0.030
0.055
0.022
0.058
0.018
0.056
0.018
0.054
0.019
0.069
0.020
0.066
0.018
0.330
0.120
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 28

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด

7-8 ส.ค. 59
8-9 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
10-11 ส.ค. 59
11-12 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
13-14 ส.ค. 59
22-23 ส.ค. 59
12-13 ก.ย. 59
10-11 ต.ค. 59
5-6 พ.ย. 59
10-11 ธ.ค. 59
12-13 ม.ค. 60
13-14 ก.พ. 60
6-7 มี.ค. 60
21-25 เม.ย. 60
22-23 พ.ค. 60
10-11 มิ.ย. 60
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

ผลการตรวจวัด (mg/m3) /สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
ทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของ จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ตลาดปัญจทรัพย์
แห่งประเทศไทย
TSP
PM10
TSP
PM10
0.074
0.036
0.058
0.012
0.072
0.044
0.066
0.010
0.080
0.025
0.074
0.018
0.074
0.036
0.084
0.020
0.066
0.044
0.073
0.012
0.063
0.030
0.057
0.010
0.066
0.025
0.054
0.008
0.102
0.064
0.094
0.056
0.019
0.080
0.061
0.030
0.085
0.056
0.043
0.027
0.075
0.055
0.045
0.036
0.077
0.035
0.044
0.030
0.015
0.008
0.010
0.006
0.077
0.044
0.054
0.024
0.084
0.044
0.054
0.023
0.077
0.024
0.049
0.011
0.063
0.021
0.054
0.022
0.049
0.014
0.054
0.032
0.055
0.012
0.041
0.009
0.025
0.011
0.024
0.013
0.024
0.008
0.009
0.003
0.045
0.024
0.010
0.008
0.045
0.023
0.021
0.008
0.055
0.029
0.019
0.012
0.330
0.120
0.330
0.120

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์

22-23 ส.ค. 59
12-13 ก.ย. 59
10-11 ต.ค. 59
5-6 พ.ย. 59
10-11 ธ.ค. 59
12-13 ม.ค. 60
13-14 ก.พ. 60
6-7 มี.ค. 60
21-25 เม.ย. 60
22-23 พ.ค. 60
10-11 มิ.ย. 60
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

3

ปริมาณฝุ่นละออง (mg/m )
TSP
PM10

0.102
0.190
0.085
0.075
0.077
0.015
0.077
0.084
0.077
0.063
0.049
0.055
0.025
0.024
0.045
0.045
0.055
0.330

0.064
0.080
0.056
0.055
0.035
0.008
0.044
0.044
0.024
0.021
0.014
0.012
0.011
0.008
0.024
0.023
0.029
0.120

ไฮโดรคาร์บอน
(mg/m3)

ND
ND
0.008
0.009
0.008
0.008
0.009
0.008
0.008
0.008
ND
ND
4.07
3.27
7.78
4.19
2.22
-

ดัชนีคุณภาพอากาศ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

3.8
1.3
4.1
2.5
1.9
1.9
1.5
1.2
0.4
0.7
1.2
1.6
1.6
1.5
1.3
1.3
0.9
-

3.9
1.7
7.8
2.9
3.1
1.9
2.1
1.6
1.3
1.5
1.4
0.9
1.0
0.2
0.4
0.5
0.2
30

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppb)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

2.3
6.9
2.8
2.6
3.2
5.0
27.3
4.4
3.6
2.8
2.2
3.5
5.1
5.1
4.8
3.5
3.8
-

4.3
13.0
3.9
3.6
4.2
5.1
45.6
4.6
3.8
3.0
2.6
2.0
2.0
2.0
3.0
2.0
2.2
170

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppb)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

2.7
1.1
5.9
3.2
3.3
6.7
7.2
4.0
3.6
2.8
2.6
3.0
3.9
5.7
5.2
3.5
4.6
120

6.6
3.0
8.2
5.9
4.6
7.8
8.6
4.8
4.4
3.9
3.5
2.2
2.5
3.7
3.0
2.0
1.2
3002/

1. 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2. 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
3. 3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4. 4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
5. ND = Not Detected

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-19

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

22-23 ส.ค. 59
12-13 ก.ย. 59
10-11 ต.ค. 59
5-6 พ.ย. 59
10-11 ธ.ค. 59
12-13 ม.ค. 60
13-14 ก.พ. 60
6-7 มี.ค. 60
21-25 เม.ย. 60
22-23 พ.ค. 60
10-11 มิ.ย. 60
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

3

ปริมาณฝุ่นละออง (mg/m )
TSP
PM10

0.094
0.061
0.043
0.045
0.044
0.010
0.054
0.054
0.049
0.054
0.054
0.041
0.024
0.009
0.010
0.021
0.019
0.330

0.056
0.030
0.027
0.036
0.030
0.006
0.024
0.023
0.011
0.022
0.032
0.009
0.013
0.003
0.008
0.008
0.012
0.120

ไฮโดรคาร์บอน
(mg/m3)

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
4.73
2.28
5.50
3.59
2.01
-

ดัชนีคุณภาพอากาศ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

4.9
1.4
2.5
1.9
1.9
1.9
1.1
1.3
1.3
0.3
0.3
1.1
1.1
0.5
0.7
0.6
0.6
-

5.1
1.6
6.0
2.3
1.6
1.8
2.6
1.5
0.0
0.9
0.9
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
30

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppb)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

2.9
15.0
3.6
3.4
3.6
2.3
1.7
3.0
2.8
2.6
3.0
1.7
1.7
3.7
2.6
1.8
1.6
-

9.1
29.7
5.6
4.3
5.3
3.1
5.8
3.2
3.0
2.8
3.2
0.2
5.8
0.2
1.0
1.0
0.5
170

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppb)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

0.7
19.5
3.6
3.2
2.3
24.2
1.6
3.2
2.0
1.1
1.3
1.2
3.1
3.0
3.0
2.6
1.8
120

1.3
23.8
5.8
2.4
3.3
28.7
4.8
4.0
2.8
1.9
1.7
0.4
1.7
1.3
0.8
1.2
0.5
3002/

1. 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2. 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
3. 3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4. 4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
5. ND = Not Detected

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559-ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

m3
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559-ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559-ธันวาคม 2560

รูปที่ 4.3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559-ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559-ธันวาคม 2560

รูปที่ 4.3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559-ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่ว ไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง จานวน 2 สถานีตรวจวัด ได้แ ก่
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนั กงานของตลาดปัญจทรั พย์ และบริเวณด้านข้ างลิฟต์ขึ้น -ลง
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 โดยมีดัชนีตรวจวัด
ประกอบด้วย ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hrs.), ระดับเสียงสูงสุด (Lmax), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5, 10, 50
และ 90 (L5, L10, L50 และ L90) นาผลการตรวจวัดมาคานวณหาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) แสดงผลการ
การตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-3 และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-8 และรูปเก็บตัวอย่างที่ 4.3-18 สรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ จาก
ผลการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 60.7-64.6 เดซิเบล(เอ)
และระดั บ เสี ย งสู ง สุ ด มี ค่ าระหว่ าง 75.3-94 เดซิ เ บล(เอ) เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดระดับให้เสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และกาหนดระดับเสียงสูงสุด ต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบว่า ระดับเสียง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จาก
ผลการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 54.8-60.5 เดซิเบล(เอ)
และระดั บเสี ย งสู ง สุ ด มี ค่าระหว่ าง 69.4-91.1 เดซิ เ บล(เอ) เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดระดับให้เสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และกาหนดระดับเสียงสูงสุด ต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบว่า ระดับเสียง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-3
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะก่อสร้าง)
(ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
62.4
86.8
59.2
57.8
82.2
54.6
60.7
75.3
57.8
54.8
69.4
51.9
63.9
91.2
59.9
60.5
87.8
56.5
62.7
89.6
58.3
58.7
82.2
54.3
64.6
94
61.3
59
91.1
54.2
61.5
85.6
58.2
56
79.4
52.7
70
115
70
115
-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 - ธันวาคม 2560
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ระดับเสียงบริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
และบริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนด แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.3-4 และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-8

ตารางที่ 4.3-4
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 1

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด

1-2 ก.พ. 59
2-3 ก.พ. 59
3-4 ก.พ. 59
4-5 ก.พ. 59
5-6 ก.พ. 59
6-7 ก.พ. 59
7-8 ก.พ. 59
8-9 ก.พ. 59
9-10 ก.พ. 59
10-11 ก.พ. 59
11-12 ก.พ. 59
12-13 ก.พ. 59
13-14 ก.พ. 59
14-15 ก.พ. 59
15-16 ก.พ. 59
16-17 ก.พ. 59
17-18 ก.พ. 59
18-19 ก.พ. 59
19-20 ก.พ. 59
20-21 ก.พ. 59

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
66.8
94.1
61
68.8
97.4
65.4
69.6
98.3
64.1
68
86.9
64.1
69
106.1
63.6
69.8
99.1
64.2
68.5
103.3
66.3
69.8
100.1
64.7
65.4
94.3
60.2
67
90.9
63.5
67.9
90.4
63.7
67.5
84.9
64.1
69.8
99.9
65.2
68.7
98.4
58.2
69.5
95.1
57.9
69.1
100.7
65.6
67.6
104.7
62.2
68.7
93.2
64.4
68.4
107.7
65.1
69.8
101.7
64.8
69.4
99.7
65.3
69
94.4
64.9
68.4
101.8
66.3
68.7
96
64.5
68.8
104
65.5
69.2
103.9
63.6
69.1
102.5
65.8
65.9
99.5
62.4
68.8
103.2
63.8
66.1
92
63
68.2
90.2
65.3
67.3
99.9
62.9
68.2
92.7
64.7
68.6
93.9
63.1
68.7
99.6
65.9
68.2
98
63.5
68.7
109.3
65.6
67.8
83.6
62.9
69
101.6
65.8
68.3
98.4
63.5
70
115
70
115
-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
67.5
102.2
63.6
69
101.0
64.9
69
103.4
66
69.4
90.4
63.8
69
98.3
65.5
69.8
110.2
63.6
68.1
102.1
65.3
69.4
100.2
62.6
68.7
105.6
66
68.6
102.5
64.2
67.1
93.9
65.2
68.9
102.0
63.5
68.9
92.8
65.5
67.4
93.8
62.7
67.9
89.5
64.3
68.4
100.7
63.0
66.4
83.5
62.8
69.2
98.8
65.3
67.2
87.3
63.3
69.2
105.1
64.6
68.7
101.5
66.5
69.8
106.5
64.6
68.3
99.0
65.5
69.1
99.7
65.2
69.6
101.1
63.7
67.5
96.4
63.8
67.7
95.3
63.5
68.6
96.0
64.9
68.6
100.9
65.6
68.3
91.2
64.1
69.5
94.6
64.9
69.8
104.3
65.9
68.1
94.9
66.1
67.0
93.6
63.3
69.2
108.4
66.5
68.5
99.5
65.1
69.0
101.9
65.3
69.3
103.8
65.0
69.3
102.4
65.8
68.4
96.8
63.9
68.9
100.8
63.3
66.6
85.7
63.2
67.8
97.4
64.3
67.1
89.9
63.2
68.8
102.7
66.5
69.1
101.1
64.1
68.9
100.7
65.8
64.4
90.5
60.1
68.8
105.9
66.1
62.8
82.5
59.5
68.7
98.2
64.8
65.9
92.7
60.8
68.5
93.9
66.2
64.9
92.5
60.2
68.2
109.9
65.28
64.0
99.7
59.1
70
115
70
115
-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

วันที่ตรวจวัด2/

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
68.9
91.6
66.2
67.1
93.4
59.1
69.6
104.5
66.6
62.3
92.4
58.4
68.9
106.0
66.5
67.6
101.0
59.6
69.5
99.9
66.5
63.9
98.6
59.4
68.4
102.9
64.4
65.4
102.0
60.2
66.7
97.6
62.3
65.9
92.7
60.2
69.1
109.2
64.3
64.4
104.2
58.9
69.6
103.6
66.0
65.9
108.3
61.3
69.1
91.2
65.3
64.9
87.2
61.1
68.0
99.0
62.2
63.2
89.3
60.3
68.6
105.0
61.5
69.2
98.8
65.0
64.7
95.0
59.4
68.4
94.5
64.3
64.6
86.9
60.6
69.2
105.1
64.6
62.8
88.5
58.7
67.4
86.7
63.9
65.6
92.7
59.5
63.0
88.6
58.6
63.3
78.6
59.5
62.7
88.5
59.0
69.3
91.6
64.2
62.9
89.7
59.5
66.6
83.8
62.3
63.8
81.3
59.4
66.9
84.9
62.1
63.2
86.4
59.7
65.6
89.5
58.4
65.8
88.7
61.1
66.7
94.0
60.3
67.6
84.6
64.2
67.2
85.4
63.9
65.2
98.9
61.1
67.4
84.6
64.2
65.6
93.1
61.7
66.8
89.8
62.9
64.6
98.9
61.3
67.2
89.7
65.2
62.4
88.0
52.3
62.2
86.9
56.2
66.9
86.4
65.5
62.4
91.7
59.7
67.0
93.1
63.8
63.6
89.9
59.3
66.3
90.3
63.0
65.9
95.5
59.6
68.0
106.1
63.6
67.9
105.8
60.1
68.8
96.8
64.4
70
115
70
115
-

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ
3/
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน
2/

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

วันที่ตรวจวัด2/

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
65.5
94.1
59.1
66.4
86.0
62.6
61.5
89.6
58.8
67.7
86.1
63.9
67.6
80.8
63.8
68.5
81.2
64.9
67.8
84.2
62.5
67.4
87.1
65.0
64.6
75.8
60.0
67.9
84.2
62.6
65.6
84.0
62.6
66.8
94.8
54.8
66.5
85.1
63.7
66.9
97.4
54.5
66.3
84.2
57.4
65.9
96.9
55.8
68.0
86.5
57.7
66.4
90.7
59.3
66.6
86.3
56.2
63.8
83.6
57.6
65.1
88.7
57.7
66.4
86.5
58.5
64.2
99.5
53.7
66.2
86.3
58.3
64.5
83.6
58.7
62.5
87.4
54.7
69.1
99.6
64.2
62.4
92.5
62.2
65.9
91.8
62.4
62.4
89.3
66.4
68.9
97.1
63.9
60.3
87.1
59.1
67.6
99.9
63.3
63.6
91.3
64.6
67.2
100.6
63.1
60.0
90.5
52.7
66.9
99.9
63.7
60.8
89.3
53.4
66.6
95.4
63.0
60.6
94.7
57.0
66.1
105.8
49.4
64.4
102.2
60.0
65.0
98.5
58.4
63.6
93.6
60.1
66.1
99.6
49.5
61.1
99.7
57.5
65.3
100.6
57.1
60.2
83.6
54.7
67.1
107.0
55.3
60.7
93.5
57.1
65.4
98.1
56.7
61.7
98.2
54.5
64.1
98.5
57.3
61.9
89.2
52.3
70
115
70
115
-

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ
3/
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน
2/

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
67.6
80.8
63.8
61.4
90.1
57.2
68.9
84.2
63.4
63.3
83.6
60.8
64.6
75.8
60.0
63.7
84.2
61.2
67.0
85.1
64.1
64.5
88.6
62.2
65.6
84.0
62.6
63.2
95.1
60.3
67.3
92.3
56.5
62.6
97.9
55.5
67.4
96.5
56.7
63.3
94.2
55.2
67.3
91.3
61.9
64.6
75.8
60.0
65.8
80.3
59.3
66.9
99.0
60.3
66.9
97.9
59.2
66.3
92.9
60.1
67.6
87.1
62.1
65.5
109.2
58.6
65.9
94.5
58.1
67.2
108.1
61.7
67.0
95.9
61.8
66.5
95.2
60.7
67.8
96.0
62.4
67.9
98.5
62.7
67.6
99.9
63.3
65.0
102.7
60.4
67.2
100.6
63.1
67.8
97.5
66.2
66.9
99.9
63.7
64.4
101.5
59.5
68.3
95.4
64.0
61.8
98.6
54.0
64.9
94.5
57.2
64.1
100.7
60.7
63.4
97.9
56.1
62.7
95.1
54.5
64.0
101.9
58.9
64.4
102.2
60.0
67.7
90.1
64.5
67.9
96.8
64.6
68.4
89.3
64.3
68.4
99.6
64.5
68.8
90.1
61.8
68.8
97.5
66.4
68.8
100.2
62.1
67.5
87.5
64.4
67.5
92.2
62.9
68.5
96.0
64.4
67.7
98.2
63.8
68.8
91.3
65.3
68.8
89.1
62.1
67.9
94.3
62.1
70
115
70
115
-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 21

สัปดาห์ที่ 22

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
65.1
88.7
57.7
60.8
97.5
54.7
64.2
99.5
53.7
60.8
98.5
53.9
61.9
88.8
49.7
59.9
94.9
47.4
56.1
77.0
49.6
62.0
85.7
51.9
59.8
90.3
51.4
66.1
83.7
59.2
58.1
79.3
49.5
65.9
96.9
55.8
62.2
98.8
53.1
66.4
90.7
59.3
60.7
78.8
53.7
60.4
97.6
52.7
60.7
81.8
52.9
61.8
84.7
51.6
56.5
89.4
54.5
62.5
87.4
54.7
58.2
84.7
54.9
61.1
89.7
54.3
61.1
91.7
55.1
62.3
83.5
54.6
56.6
83.3
54.8
58.0
89.4
52.5
63.8
83.6
57.6
60.0
90.5
52.7
61.2
88.9
54.1
56.0
85.2
53.2
59.6
93.2
53.4
66.0
109.4
56.2
58.3
93.3
50.6
69.5
107.8
61.0
61.9
96.0
53.2
58.4
93.8
53.7
58.7
89.1
53.1
53.7
77.5
51.4
57.8
89.6
52.5
57.5
92.4
55.9
55.5
86.8
50.0
62.8
100.1
60.6
62.4
103.1
55.2
55.0
85.8
51.8
67.1
100.1
59.9
54.1
81.2
51.9
67.0
90.9
61.8
67.5
112.0
54.7
65.5
92.2
58.3
66.6
112.2
57.2
63.8
83.2
57.7
54.8
93.4
52.2
64.8
89.9
59.2
53.8
76.1
51.8
67.2
99.0
59.7
54.2
84.1
51.6
70
115
70
115
-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 25

สัปดาห์ที่ 26

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 27

สัปดาห์ที่ 28

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/
2/

วันที่ตรวจวัด

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
65.4
97.1
58.0
53.8
92.7
51.5
65.0
97.5
57.6
66.6
109.2
56.5
67.8
93.9
62.5
54.8
86.3
52.5
67.1
97.9
58.7
53.8
91.5
51.5
65.0
93.7
57.8
59.8
111.1
52.1
65.9
87.2
61.8
54.3
85.8
51.6
64.4
86.2
58.0
52.6
79.9
51.3
68.7
97.1
59.7
67.1
96.7
57.1
68.4
92.9
58.7
66.0
100.0
57.3
64.3
86.8
59.4
65.6
93.7
57.9
62.8
87.5
58.2
66.6
83.7
57.1
69.6
96.7
67.6
65.0
83.8
57.7
66.5
98.5
57.0
62.7
77.5
56.8
65.8
95.4
56.4
68.5
101.7
60.8
66.7
96.7
62.2
54.1
80.7
49.6
68.9
99.3
64.5
53.6
101.0
48.4
66.3
92.0
58.5
53.3
86.0
48.8
65.1
90.9
57.0
52.5
81.5
49.1
64.1
76.2
57.8
52.9
80.3
49.4
66.6
90.8
60.7
60.7
95.5
55.2
64.6
80.2
60.8
57.9
92.2
55.0
62.7
89.9
58.0
59.1
94.7
56.2
56.7
80.5
50.1
57.6
79.7
55.9
55.5
86.1
50.5
58.6
84.3
56.1
61.7
86.2
54.0
60.4
110.9
54.3
58.2
90.6
53.1
57.9
84.6
51.1
61.4
94.8
54.1
61.9
92.6
50.7
58.5
82.6
52.7
61.4
92.2
51.0
70
115
70
115
-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

22-23 ส.ค. 59
12-13 ก.ย. 59
10-11 ต.ค. 59
5-6 พ.ย. 59
10-11 ธ.ค. 59
12-13 ม.ค. 60
13-14 ก.พ. 60
6-7 มี.ค. 60
21-25 เม.ย. 60
22-23 พ.ค. 60
10-11 มิ.ย. 60
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/
2/

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
Ldn
64.2
97.8
57.8
67.9
89.0
63.0
58.2
83.0
53.7
64.6
94.1
58.4
65.3
92.5
57.1
62.7
90.7
58.5
65.0
103.7
54.9
58.5
81.1
52.1
67.5
89.0
61.1
64.7
93.2
54.2
63.5
102.1
57.3
62.2
93.7
57.2
62.7
85.5
56.1
58.9
79.4
52.3
67.5
97.2
63.8
65.9
89.2
62.4
65.6
90.6
60.8
64.1
89.3
59.3
63.8
88
59
62.9
83.3
59
61.6
90
57.2
60.7
84.5
57.2
62.4
86.8
59.2
57.8
82.2
54.6
60.7
75.3
57.8
54.8
69.4
51.9
63.9
91.2
59.9
60.5
87.8
56.5
62.7
89.6
58.3
58.7
82.2
54.3
64.6
94
61.3
59
91.1
54.2
61.5
85.6
58.2
56
79.4
52.7
70
115
70
115
-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-7
4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)
hr)
โครงการอาคารชุ
โครงการ
อาคารชุดดโนเบิ
โนเบิล ลรีฟรีวอร์อลฟ์
ม คอนโดมิ
รัชดา 2เนีคอนโดมิ
ยม ระยะการก่
เนียม อสร้าง
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุ
นพฤษภาคม
มภาพันธ์ 2559
2554 – ธัเมษายน
นวาคม 2560
2555
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.3.3.1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ตรวจวัดเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ดาเนินการตรวจวั ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-5 และรูปเก็บตัวอย่างที่ 4.3-18 บริเวณแนว
เขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ และบริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น -ลง อาคารจอดรถ 3
ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้
1) บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงการตรวจวัดเกิดขึ้นในแนวแกนดิ่ง
มีค่า 3.633 มิลลิเมตรต่อวินาที โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
2) บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงการตรวจวัดเกิดขึ้นในแนวแกนดิ่ง
มีค่า 8.128 มิลลิเมตรต่อวินาที โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการ
ตรวจวัดอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน โดยระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อฐาน
รากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2 ได้แก่
(1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
(2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาล
ของทางราชการ
(5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทาง
ราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
(6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
(7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นเดี ยวกันกับอาคารตาม (1), (2), (3), (4),
(5) และ (6)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-5
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพัก
พนักงานของตลาดปัญจทรัพย์
ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง

วันที่ตรวจวัด
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.233 (Vert)
8
1.244 (Vert)
9
1.452 (Vert)
8
1.244 (Vert)
>100
1.625 (Vert)
>100
1.055 (Vert)
>100
0.577 (Vert)
8
0.566 (Vert)
9
0.451 (Vert)
8
0.246 (Vert)
7
0.333 (Vert)
8
0.324 (Vert)
5

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.3.2 เปรียบเทียบการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560
พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนบริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ และ
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด
ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2 แสดงตามตารางที่ 4.3.-6

ตารางที่ 4.3-6
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 1

บริเวณแนวเขตพื้นที่
โครงการด้านทิศใต้
ใกล้กับบ้านพัก สัปดาห์ที่ 2
พนักงานของตลาด
ปัญจทรัพย์
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 3

หมายเหตุ :

1.

วันที่ตรวจวัด
1-2 ก.พ. 59
2-3 ก.พ. 59
3-4 ก.พ. 59
4-5 ก.พ. 59
5-6 ก.พ. 59
6-7 ก.พ. 59
7-8 ก.พ. 59
8-9 ก.พ. 59
9-10 ก.พ. 59
10-11 ก.พ. 59
11-12 ก.พ. 59
12-13 ก.พ. 59
13-14 ก.พ. 59
14-15 ก.พ. 59
15-16 ก.พ. 59
16-17 ก.พ. 59
17-18 ก.พ. 59
18-19 ก.พ. 59
19-20 ก.พ. 59
20-21 ก.พ. 59

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
2.159 (Tran)
57
3.81 (Vert)
26
4.001 (Vert)
24
2.159 (Vert)
39
0.699 (Vert)
N/A
1.27 (Vert)
N/A
0.762 (Vert)
5
0.508 (Vert)
6
0.635 (Vert)
6
1.143 (Vert)
5
0.889 (Vert)
6
1.143 (Vert)
6
0.889 (Vert)
15
1.651 (Vert)
5
1.778 (Vert)
5
1.27 (Vert)
7
1.27 (Vert)
6
1.27 (Vert)
5
0.762 (Vert)
4
0.635 (Vert)
4

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤15.7
≤9
≤8.5
≤12.3
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤6.3
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-39

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

บริเวณแนวเขต
พื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ใกล้กับ
บ้านพักพนักงาน
ของตลาดปัญจ
ทรัพย์
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

หมายเหตุ :

1.

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.762 (Vert)
6
1.397 (Vert)
4
0.762 (Vert)
6
1.651 (Vert)
5
0.889 (Vert)
5
1.016 (Vert)
4
1.143 (Vert)
5
1.143 (Vert)
20
6.477 (Vert)
16
1.524 (Long)
73
2.54 (Vert)
15
1.778 (Long)
19
0.635 (Vert)
5
1.651 (Vert)
7
1.016 (Long)
27
3.556 (Tran)
N/A
1.016 (Vert)
5
1.524 (Vert)
N/A
1.27 (Vert)
4
1.27 (Vert)
6
1.27 (Vert)
6
1.27 (Vert)
8
2.286 (Vert)
N/A
2.032 (Vert)
6
2.032 (Vert)
5
0.889 (Tran)
N/A
1.27 (Vert)
5
0.762 (Vert)
13

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤7.5
≤6.5
≤17.3
≤6.3
≤7.3
≤5
≤5
≤9.3
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-40

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

20-21 มี.ค. 59
21-22 มี.ค. 59
22-23 มี.ค. 59
สัปดาห์ที่ 8
23-24 มี.ค. 59
24-25 มี.ค. 59
25-26 มี.ค. 59
26-27 มี.ค. 59
27-28 มี.ค. 59
28-29 มี.ค. 59
บริเวณแนวเขต
29-30 มี.ค. 59
พื้นที่โครงการ
สัปดาห์ที่ 9
30-31 มี.ค. 59
ด้านทิศใต้ใกล้กับ
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 59
บ้านพักพนักงาน
1-2 เม.ย. 59
ของตลาดปัญจ
2-3 เม.ย. 59
ทรัพย์
3-4 เม.ย. 59
(ตรวจวัดทุกวัน)
4-5 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
สัปดาห์ที่ 10
6-7 เม.ย. 59
7-8 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
9-10 เม.ย. 59
10-11 เม.ย. 59
สัปดาห์ที่ 11
11-12 เม.ย. 59
12-13 เม.ย. 59
หมายเหตุ :

1.

1/

2.

2/

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.524 (Tran)
N/A
1.651 (Vert)
5
1.397 (Vert)
18
3.556 (Vert)
3
0.762 (Vert)
7
1.524 (Vert)
5
1.27 (Vert)
5
0.762 (Vert)
4
3.429 (Long)
>100
1.143 (Vert)
20
0.762 (Tran)
6
1.651 (Vert)
5
1.524 (Long)
73
1.016 (Vert)
8
0.699 (Tran)
N/A
0.508 (Vert)
8
0.508 (Vert)
7
0.508 (Tran)
17
0.572 (Vert)
8
7.366 (Tran)
30
1.016 (Long)
3
0.508 (Long)
4
1.08 (Vert)
8
0.762 (Vert)
9

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤7
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤20
≤7.5
≤5
≤5
≤17.3
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤10
≤5
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ

3. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-41

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13
บริเวณแนวเขต
พื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ใกล้กับ
บ้านพักพนักงาน
ของตลาดปัญจ
ทรัพย์
(ตรวจวัดทุกวัน) สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

หมายเหตุ :

1.

1/

2.

2/

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.397 (Vert)
4
0.635 (Vert)
4
2.159 (Vert)
4
2.794 (Vert)
5
1.143 (Vert)
5
1.016 (Vert)
5
3.683 (Tran)
4
0.953 (Long)
>100
1.854 (Long)
12
1.712 (Tran)
N/A
2.286 (Tran)
7
1.08 (Vert)
5
0.762 (Tran)
6
0.889 (Vert)
8
1.27 (Vert)
5
2.667 (Vert)
3
1.016 (Vert)
6
1.478 (Vert)
5
1.778 (Vert)
4
1.27 (Vert)
6
1.143 (Vert)
6
1.016 (Vert)
4
1.651 (Vert)
7
1.27 (Vert)
5
1.905 (Vert)
5
0.762 (Tran)
5

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤20
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ

3. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-42

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

15-16 พ.ค. 59
16-17 พ.ค. 59
17-18 พ.ค. 59
สัปดาห์ที่ 16
18-19 พ.ค. 59
19-20 พ.ค. 59
20-21 พ.ค. 59
21-22 พ.ค. 59
22-23 พ.ค. 59
23-24 พ.ค. 59
24-25 พ.ค. 59
สัปดาห์ที่ 17
25-26 พ.ค. 59
บริเวณแนวเขต
26-27 พ.ค. 59
พื้นที่โครงการ
27-28 พ.ค. 59
ด้านทิศใต้ใกล้กับ
28-29 พ.ค. 59
บ้านพักพนักงาน
29-30 พ.ค. 59
ของตลาดปัญจ
30-31 พ.ค. 59
ทรัพย์
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 59
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 18
1-2 มิ.ย. 59
2-3 มิ.ย. 59
3-4 มิ.ย. 59
4-5 มิ.ย. 59
5-6 มิ.ย. 59
6-7 มิ.ย. 59
7-8 มิ.ย. 59
สัปดาห์ที่ 19
8-9 มิ.ย. 59
9-10 มิ.ย. 59
10-11 มิ.ย. 59
11-12 มิ.ย. 59
หมายเหตุ :

1.

1/

2.

2/

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.27 (Vert)
5
1.27 (Vert)
5
1.016 (Vert)
4
1.651 (Vert)
4
1.524 (Tran)
6
1.27 (Vert)
5
1.27 (Vert)
6
0.873 (Vert)
6
0.873 (Vert)
6
0.571 (Vert)
5
0.968 (Vert)
6
0.619 (Vert)
6
0.698 (Long)
6
0.794 (Long)
7
0.254 (Long)
73
0.413 (Long)
85
0.222 (Vert)
18
0.181 (Long)
N/A
0.191 (Vert)
8
1.461 (Long)
17
0.286 (Tran)
64
0.635 (Vert)
7.4
0.762 (Vert)
4.8
0.79 (Vert)
5.7
1.508 (Vert)
4.8
1.318 (Vert)
4.7
0.825 (Vert)
6.2
0.937 (Vert)
6.1

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤17.3
≤18.5
≤7
≤5
≤6.8
≤16.4
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ

3. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

สัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 21

บริเวณแนวเขต
พื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ใกล้กับ
บ้านพักพนักงาน
ของตลาดปัญจ
ทรัพย์
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่
23

หมายเหตุ :

1.

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
3.302 (Long)
57
1.762 (Vert)
>100
1.829 (Vert)
N/A
2.651 (Vert)
4.3
1.58 (Tran)
7
0.826 (Vert)
N/A
0.127 (Vert)
>100
1.715 (Vert)
6
0.603 (Vert)
73
0.508 (Vert)
64
0.460 (Vert)
73
0.46 (Vert)
8
1.318 (Vert)
5.7
0.683 (Vert)
4.5
0.984 (Vert)
>100
0.952 (Vert)
21
0.952 (Vert)
3.2
1.191 (Long)
3.2
1.016 (Vert)
3.4
1.778 (Vert)
N/A
1.27 (Vert)
10
0.826 (Vert)
19
1.27 (Vert)
85
2.032 (Vert)
73
2.667 (Vert)
73
2.032 (Vert)
3
0.191 (Vert)
27
0.508 (Tran)
3

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤15.7
≤20
≤5
≤5
≤5
≤20
≤5
≤17.3
≤16.4
≤17.3
≤5
≤5
≤5
≤20
≤7.8
≤5
≤5
≤5
≤5
≤7.3
≤18.5
≤17.3
≤17.3
≤5
≤9.3
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-44

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่
24

สัปดาห์ที่
25

บริเวณแนวเขต
พื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ใกล้กับ
บ้านพักพนักงาน
ของตลาดปัญจ
ทรัพย์
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่
26

สัปดาห์ที่
27

หมายเหตุ :

1.

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.349 (Vert)
6
0.588 (Vert)
6
0.667 (Long)
6
0.381 (Long)
47
0.222 (Vert)
6
0.333 (Vert)
6
0.333 (Long)
6
0.651 (Long)
8
0.667 (Long)
6
0.635 (Tran)
6
0.762 (Tran)
5
0.508 (Tran)
6
0.762 (Tran)
6
0.889 (Long)
5
1.86 (Long)
26
0.159 (Long)
6
1.082 (Tran)
70
0.349 (Vert)
>100
1.27 (Long)
73
1.27 (Long)
73
0.222 (Tran)
73
0.159 (Long)
57
0.476 (Tran)
20
0.730 (Long)
85
0.175 (Tran)
64
0.581 (Vert)
N/A
0.191 (Tran)
73
0.302 (Vert)
21

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤14.3
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤9
≤5
≤17
≤20
≤17.3
≤17.3
≤17.3
≤15.7
≤7.5
≤18.5
≤16.4
≤17.3
≤7.8

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง
บริเวณแนวเขต
พื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ใกล้กับ
บ้านพักพนักงาน
ของตลาดปัญจ
ทรัพย์
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่
28

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ :

1.

วันที่ตรวจวัด
7-8 ส.ค. 59
8-9 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
10-11 ส.ค. 59
11-12 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
13-14 ส.ค. 59
22-23 ส.ค. 59
12-13 ก.ย. 59
10-11 ต.ค. 59
5-6 พ.ย. 59
10-11 ธ.ค. 59
12-13 ม.ค. 60
13-14 ก.พ. 60
6-7 มี.ค. 60
21-22 เม.ย. 60
22-23 พ.ค. 60
10-11 มิ.ย. 60
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.238 (Tran)
57
0.254 (Vert)
73
0.413 (Long)
85
0.222 (Vert)
18
0.191 (Vert)
8
1.461 (Long)
17
0.286 (Tran)
64
1.27 (Vert)
N/A
3.633 (Vert)
39
0.614 (Vert)
2.4
0.909 (Vert)
75
1.478 (Vert)
5
1.335 (Vert)
8
0.789 (Vert)
75
1.244 (Vert)
50
9.58 (Vert)
10
2.331 (Vert)
10
1.331 (Vert)
10
1.233 (Vert)
8
1.244 (Vert)
9
1.452 (Vert)
8
1.244 (Vert)
>100
1.625 (Vert)
>100
1.055 (Vert)
>100

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤15.7
≤17.3
≤18.5
≤7
≤5
≤6.75
≤16.4
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-46

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2
บริเวณด้านข้าง
ลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3
ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

หมายเหตุ :

1.

วันที่ตรวจวัด
1-2 ก.พ. 59
2-3 ก.พ. 59
3-4 ก.พ. 59
4-5 ก.พ. 59
5-6 ก.พ. 59
6-7 ก.พ. 59
7-8 ก.พ. 59
8-9 ก.พ. 59
9-10 ก.พ. 59
10-11 ก.พ. 59
11-12 ก.พ. 59
12-13 ก.พ. 59
13-14 ก.พ. 59
14-15 ก.พ. 59
15-16 ก.พ. 59
16-17 ก.พ. 59
17-18 ก.พ. 59
18-19 ก.พ. 59
19-20 ก.พ. 59
20-21 ก.พ. 59
21-22 ก.พ. 59
22-23 ก.พ. 59
23-24 ก.พ. 59
24-25 ก.พ. 59
25-26 ก.พ. 59
26-27 ก.พ. 59
27-28 ก.พ. 59

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.334 (Vert)
3
1.27 (Vert)
4
1.27 (Vert)
3
1.016 (Vert)
3
1.962 (Long)
6
1.62 (Long)
18
1.143 (Vert)
3
1.334 (Vert)
5
2.35 (Tran)
10
2.794 (Vert)
4
3.874 (Tran)
16
1.27 (Tran)
32
0.762 (Vert)
5
0.572 (Vert)
3
1.524 (Vert)
4
0.508 (Vert)
5
0.699 (Vert)
4
1.715 (Tran)
37
0.699 (Vert)
4
1.207 (Tran)
19
1.778 (Vert)
4
1.08 (Vert)
5
1.08 (Vert)
4
2.096 (Vert)
4
1.143 (Vert)
4
2.985 (Tran)
15
0.953 (Vert)
6

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤7
≤5
≤5
≤5
≤5
≤6.5
≤10.5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤11.8
≤5
≤7.3
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤6.3
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

บริเวณด้านข้าง
ลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3
ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

หมายเหตุ :

1.

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.461 (Vert)
5
3.747 (Tran)
32
2.057 (Vert)
51
1.461 (Vert)
34
2.477 (Tran)
73
3.62 (Tran)
28
0.889 (Vert)
4
0.762 (Vert)
3
1.524 (Vert)
5
4.763 (Tran)
22
1.27 (Vert)
5
2.604 (Tran)
12
1.842 (Vert)
4
5.112 (Long)
12
1.016 (Vert)
3
0.953 (Vert)
3
0.826 (Vert)
9
2.54 (Vert)
27
4.128 (Vert)
27
2.794 (Tran)
18
1.143 (Vert)
5
1.461 (Vert)
>100
1.08 (Long)
N/A
4.89 (Tran)
10
0.953 (Vert)
3
1.715 (Vert)
6
1.143 (Vert)
5
0.953 (Vert)
3

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤10.5
≤15.1
≤11
≤17.3
≤9.5
≤5
≤5
≤5
≤8
≤5
≤5.5
≤5
≤5.5
≤5
≤5
≤5
≤9.3
≤9.3
≤7
≤5
≤20
-
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

27-28 มี.ค. 59
28-29 มี.ค. 59
29-30 มี.ค. 59
สัปดาห์ที่ 9
30-31 มี.ค. 59
31 มี.ค. – 1 เม.ย. 59
1-2 เม.ย. 59
2-3 เม.ย. 59
3-4 เม.ย. 59
4-5 เม.ย. 59
5-6 เม.ย. 59
สัปดาห์ที่ 10
6-7 เม.ย. 59
7-8 เม.ย. 59
8-9 เม.ย. 59
9-10 เม.ย. 59
10-11 เม.ย. 59
สัปดาห์ที่ 11
11-12 เม.ย. 59
12-13 เม.ย. 59
18-19 เม.ย. 59
19-20 เม.ย. 59
20-21 เม.ย. 59
สัปดาห์ที่ 12
21-22 เม.ย. 59
22-23 เม.ย. 59
23-24 เม.ย. 59

บริเวณด้านข้าง
ลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3
ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(ตรวจวัดทุกวัน)

หมายเหตุ :

วันที่ตรวจวัด

1.

1/

2.

2/

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.08 (Vert)
5
1.143 (Long)
N/A
0.889 (Vert)
8
0.826 (Vert)
4
3.747 (Tran)
32
4.267 (Vert)
51
0.699 (Long)
>100
1.016 (Tran)
3
1.168 (Tran)
N/A
2.515 (Tran)
11
1.461 (Tran)
>100
7.874 (Vert)
>100
2.858 (Tran)
30
0.508 (Vert)
6
1.505 (Tran)
2
0.635 (Vert)
8
0.635 (Vert)
9
1.382 (Vert)
15
0.572 (Vert)
5
0.572 (Vert)
5
0.572 (Vert)
5
0.762 (Vert)
4
0.635 (Vert)
4

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤10.5
≤15.1
≤20
≤5
≤5.3
≤20
≤20
≤10
≤5
≤20
≤5
≤5
≤6.3
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ

3. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

บริเวณด้านข้าง
ลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3
ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

หมายเหตุ :

1.

1/

2.

2/

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.889 (Vert)
3
1.27 (Vert)
5
0.762 (Vert)
4
1.478 (Vert)
5
0.889 (Vert)
8
2.032 (Vert)
5
1.27 (Vert)
6
1.016 (Vert)
4
1.27 (Vert)
5
3.937 (Tran)
64
2.667 (Vert)
3
0.889 (Vert)
3
1.27 (Vert)
5
1.778 (Vert)
6
1.016 (Vert)
6
1.778 (Vert)
7
1.651 (Vert)
7
1.778 (Vert)
6
1.778 (Vert)
5
1.143 (Vert)
5
1.143 (Vert)
5
4.016 (Vert)
5
1.143 (Vert)
5
1.27 (Vert)
7
1.016 (Vert)
7
1.524 (Vert)
7
1.016 (Vert)
7

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤16.4
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
ช่วงระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดของโครงการ

3. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-50

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

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

บริเวณด้านข้าง
ลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3
ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(ตรวจวัดทุกวัน)

หมายเหตุ :

วันที่ตรวจวัด

1.

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.81 (Long)
6
0.905 (Tran)
5
0.968 (Vert)
8
0.968 (Vert)
5
0.635 (Vert)
6
0.651 (Long)
6
0.783 (Long)
6
1.032 (Long)
>100
0.127 (Vert)
20
0.222 (Vert)
N/A
0.191 (Tran)
85
0.286 (Vert)
26
0.476 (Tran)
39
0.635 (Vert)
>100
0.651 (Vert)
4.9
0.905 (Vert)
9.5
0.857 (Vert)
6.3
0.619 (Vert)
4.9
0.556 (Vert)
3.8
0.651 (Vert)
5.2
1.889 (Vert)
7.8
1.334 (Vert)
85
1.207 (Vert)
>100
0.826 (Vert)
73
0.762 (Vert)
>100
1.588 (Vert)
20
1.524 (Vert)
9
1.905 (Vert)
10

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤20
≤7.5
≤18.5
≤9.0
≤12.3
≤20
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤18.5
≤20
≤17.3
≤20
≤7.5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-51

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

สัปดาห์ที่ 21

สัปดาห์ที่ 22

บริเวณด้านข้าง
ลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3
ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่
23

สัปดาห์ที่
24

หมายเหตุ :

1.

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
2.826 (Vert)
6
0.73 (Vert)
5
2.445 (Vert)
11
1.492 (Vert)
5.6
2.27 (Vert)
4.7
2.572 (Vert)
5.3
0.778 (Vert)
35
1.524 (Vert)
7
1.905 (Vert)
8
2.032 (Tran)
N/A
3.175 (Vert)
18
2.985 (Long)
13
1.524 (Vert)
20
2.667 (Long)
18
0.826 (Vert)
19
1.27 (Vert)
85
2.032 (Vert)
73
2.667 (Vert)
73
2.032 (Long)
3
1.86 (Tran)
26
8.128 (Long)
17
0.320 (Long)
3
0.143 (Long)
51
0.318 (Tran)
8
0.841 (Tran)
8
0.333 (Tran)
N/A
1.143 (Long)
N/A
0.556 (Vert)
4

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5.2
≤5
≤5
≤5
≤11.3
≤5
≤5
≤5
≤7
≤5.8
≤7.5
≤7
≤7.3
≤18.5
≤17.3
≤17.3
≤5
≤9
≤6.8
≤5
≤15.1
≤5
≤5
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-52

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่
25

สัปดาห์ที่
26

บริเวณด้านข้าง
ลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3
ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่
27

สัปดาห์ที่
28

หมายเหตุ :

1.

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.635 (Tran)
4
0.556 (Long)
>100
0.191 (Vert)
>100
0.159 (Vert)
26
0.508 (Tran)
3
0.635 (Tran)
2
0.476 (Vert)
19
0.524 (Long)
57
0.175 (Vert)
47
1 (Vert)
>100
0.889 (Vert)
75
0.889 (Vert)
>100
0.635 (Vert)
42
1.54 (Vert)
21
0.159 (Vert)
85
0.159 (Tran)
9
0.254 (Long)
24
0.27 (Tran)
51
0.286 (Tran)
57
0.143 (Long)
N/A
0.191 (Vert)
6
1.032 (Long))
>100
0.127 (Vert)
20
0.191 (Tran)
85
0.286 (Vert)
26
0.476 (Tran)
39
0.635 (Vert)
>100
3.127 (Vert)
47

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤20
≤20
≤9
≤5
≤5
≤7.3
≤15.7
≤14.3
≤20
≤17.5
≤20
≤13
≤7.8
≤18.5
≤5
≤8.5
≤15.1
≤15.7
≤5
≤20
≤7.5
≤18.5
≤9
≤12.3
≤20
≤14.3

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-53

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง
อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

12-13 ส.ค. 59
12-13 ก.ย. 59
10-11 ต.ค. 59
5-6 พ.ย. 59
10-11 ธ.ค. 59
12-13 ม.ค. 60
13-14 ก.พ. 60
6-7 มี.ค. 60
21-22 เม.ย. 60
22-23 พ.ค. 60
10-11 มิ.ย. 60
6-7 ก.ค. 60
7-8 ส.ค. 60
6-7 ก.ย. 60
25-26 ต.ค. 60
24-25 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

หมายเหตุ :

1.

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
2.667 (Tran)
3
3.048 (Vert)
47
1.079 (Vert)
4.7
0.756 (Vert)
75
0.667 (Vert)
7.5
0.288 (Vert)
10
1.692 (Vert)
30
0.423 (Vert)
5
0.753 (Vert)
8
0.633 (Vert)
5
0.578 (Vert)
9
0.577 (Vert)
8
0.566 (Vert)
9
0.451 (Vert)
8
0.246 (Vert)
7
0.333 (Vert)
8
0.324 (Vert)
5

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2)
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
2. N/A = Not Available

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
4.3.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 บริเวณน้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ โดยมีดัชนีที่ทาการ
ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณสารแขวนลอย (Total
Suspended Solids) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และซัลไฟด์ (Sulfide) แสดงดังตารางที่ 4.3-7 และรูปเก็บตัวอย่างที่ 4.3-12 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) พบว่า ทุกเดือนที่ทาการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตารางที่ 4.3-7
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะก่อสร้าง)
(เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ผลการตรวจวัด
บริเวณที่ตรวจวัด

เดือนที่ตรวจวัด

บริเวณน้าทิ้งก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะ
มาตรฐาน1/

6 ก.ค. 60
7 ส.ค. 60
7 ก.ย. 60
25 ต.ค. 60
24 พ.ย. 60
20 ธ.ค. 60

2/

pH

Temp.
(oC)

7.5
6.4
7.5
7.0
7.5
7.0
5.0-9.0

27.1
28.5
28.7
26.0
27.2
24.1
-

BOD
(mg/l)
7
<2
<2
<2
<2
<2
<20

Oil & Grease
(mg/l)
2.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.2
<0.1
<20

SS
(mg/l)
25.5
28.5
10.5
ND
22.6
5
<30

TKN
(mg/l)
<0.23
ND
0.28
0.28
ND
5.04
<35

Sulfide (mg/l)
<0.09
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<1

หมายเหตุ : 1. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
2. 2/ ใบรายงานผลการแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560 แสดงดังตารางที่ 4.3-8 และรูปที่ 4.3-5 ถึงรูปที่ 4.3-11 พบว่า น้าทิ้ง
มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ซึ่งทางโครงการมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของน้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกาหนด
ตารางที่ 4.3-8
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ผลการตรวจวัด
บริเวณที่ตรวจวัด

เดือนที่ตรวจวัด

บริเวณน้าทิ้งก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะ

มาตรฐาน1/

20 ก.พ. 59
5 มี.ค. 59
22 เม.ย. 59
14 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
7 ก.ค. 59
22 ส.ค. 59
13 ก.ย. 59
10 ต.ค. 59
5 พ.ย. 59
11 ธ.ค. 59

2/

pH

Temp.
(oC)

8.1
8.2
8.5
8.3
8.2
7.8
8.0
7.5
7.35
7.45
7.55
5.0-9.0

24.5
24.9
24.2
24.0
24.3
25.9
24.4
25.6
24.5
25.3
24.3
-

BOD
(mg/l)
15
14
13
14
13
11.3
10.2
11.9
12.3
11.4
10.9
<20

Oil & Grease
(mg/l)
4.5
4.3
4.5
4.3
4.1
4.1
4.4
3.5
3.4
3.2
2.9
<20

SS
(mg/l)
20
18
20
22
20
19.8
20.5
22.8
24.3
25.4
26.7
<30

TKN
(mg/l)
34.72
14.62
13.04
<0.28
14.56
ND
<0.28
<0.28
<0.23
<0.29
<0.27
<35

Sulfide (mg/l)
0.4
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.07
<0.08
<0.09
<1

หมายเหตุ : 1. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
2. 2/ ใบรายงานผลการแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน
3. ND หมายถึง ตรวจไม่พบ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-8 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (ระยะฐานราก - ระยะก่อสร้าง)
(เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2560)

ผลการตรวจวัด
บริเวณที่ตรวจวัด

เดือนที่ตรวจวัด

บริเวณน้าทิ้งก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะ

มาตรฐาน1/

12 ม.ค. 60
13 ก.พ. 60
6 มี.ค. 60
22 เม.ย. 60
22 พ.ค. 60
11 มิ.ย. 60
6 ก.ค. 60
7 ส.ค. 60
7 ก.ย. 60
25 ต.ค. 60
24 พ.ย. 60
20 ธ.ค. 60

2/

pH

Temp.
(oC)

7.3
7.4
7.5
7.5
7.9
7.8
7.5
6.4
7.5
7.0
7.5
7.0
5.0-9.0

23.8
24.1
23.9
23.9
24.5
26.9
27.1
28.5
28.7
26.0
27.2
24.1
-

BOD
(mg/l)
10
9
8
7.5
6.8
7.2
7
<2
<2
<2
<2
<2
<20

Oil & Grease
(mg/l)
3.1
3.2
3.4
2.6
3.5
2.3
2.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.2
<0.1
<20

SS
(mg/l)
25.9
24.4
25.4
21.1
28.1
26.1
25.5
28.5
10.5
ND
22.6
5
<30

TKN
(mg/l)
<0.23
<0.23
<0.23
<0.23
<0.23
<0.23
<0.23
ND
0.28
0.28
ND
5.04
<35

Sulfide (mg/l)
<0.09
<0.09
<0.09
<0.09
<0.09
<0.09
<0.09
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<1

หมายเหตุ : 1. 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
2. 2/ ใบรายงานผลการแสดงในเอกสารแนบท้ายรายงาน
3. ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559–ธันวาคม 2560

รูปที่ 4.3-10 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ (Temperature)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559–ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-11 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559–ธันวาคม 2560

รูปที่ 4.3-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559–ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-59

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559–ธันวาคม 2560

รูปที่ 4.3-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559–ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559–ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP, PM10)
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์

รูปที่ 4.3-16 แสดงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP, PM10)
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น-ลง อาคาร
จอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
บริเวณบ่อพักน้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ

รูปที่ 4.3-16 (ต่อ) แสดงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการป้ อ งกั นและแก้ ไ ขผลกระทบ และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม (รายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560) พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ
กาหนด และการดาเนินงานของโครงการไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง แสดงให้เห็นความตระหนักถึง
การให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวัดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
5.1 คุณภาพอากาศ
จากผลสรุปของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในระยะการก่อสร้าง บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับ
บ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ และบริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น -ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย ทุกวันในช่วงที่มีฐานราก ระหว่างมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
โดยมีดัชนีตรวจวัดประกอบด้วยปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
พบว่า ทุกดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด แสดงตามกราฟเปรียบเทียบ (รูปที่ 4.3-1) ทั้งนี้ ทาง
โครงการจะทาการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้าในวันที่สภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง อย่างไรก็ตาม
คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมีค่าแตกต่างจากช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัดได้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น
ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน กิจกรรมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และกิจกรรม
การก่อสร้างของโครงการ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไปสร้างผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียง ทางโครงการจะต้องควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด โดยต้องควบคุมกิจกรรมที่อาจทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่ น
การขนส่งวัสดุก่อสร้ างต้องมีการปิดคลุ มส่วนบรรทุกเพื่อป้อ งกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุ มีการฉี ดพรมน้าบริเวณพื้น ที่
ก่อสร้ างหรือพื้ นที่ ที่ อาจก่ อให้ เกิดการฟุ้งกระจาย ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกก่ อนแล่นออกจากพื้น ที่ก่อ สร้าง จั ดให้ มี
พนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบผ้าใบกันฝุ่นให้อยู่ในสภาพดี ฯลฯ เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง
5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
จากผลสรุปของการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปภายในพื้นที่โครงการ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ระหว่าง
มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 พบว่า ผลการตรวจวัดบริเวณแนวเขตพื้น ที่
โครงการด้านทิศใต้ใกล้กับบ้านพักพนักงานของตลาดปัญจทรัพย์ และบริเวณด้านข้างลิฟต์ขึ้น -ลง อาคารจอดรถ 3 ชั้น
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด อย่างไร
ก็ตาม ทางโครงการควรปฏิบั ติต ามมาตรการป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบด้ านเสียงอย่างเคร่ง ครัด และดาเนิน กิจกรรม
ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้เสียงดังจากโครงการไปสร้างผลกระทบทาให้
เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง และมีการแจ้งชุมชนใกล้เคียงให้ ทราบก่อนหากจะมีการดาเนินกิจกรรมที่มี
เสียงดังกว่าปกติ นอกจากนี้ จะจัดให้มีการเฝ้าระวังโดยทาการติดตามตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงเป็นระยะในระหว่าง
มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

5.3 ระดับความสั่นสะเทือน
จากผลสรุปของการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ โครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
2560 พบว่า ความสั่นสะเทือนสูงสุดที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่
2 อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะดาเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ความสั่นสะเทือนมีผลกระทบต่อชุมชนที่
อยู่รอบๆโครงการ
5.4 คุณภาพน้าทิง
จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบว่ า ทุ ก ดั ช นี คุณภาพน้ าทิ้ ง ที่ท าการตรวจ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จน้าทิ้งที่ เกิดจากการก่อสร้างจะหมดไป
แต่จะมีน้าทิ้งที่เกิดจากผู้พักอาศัยในระยะดาเนินการ ซึ่งจะมีการบาบัดตามขั้นตอนต่อไป

…………………………………………………….

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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