รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Monument Thonglo
(ระยะก่อสร้าง)
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

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

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

สารบัญ
หน้า
สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
บทที่ 1

บทนา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

I
III
VI
ความเป็นมาของการจัดทารายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
ขอบเขตการศึกษา
วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2560
สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน

1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
1-3
1-5

บทที่ 2

รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1 ที่ตั้งโครงการและการเดินทางเข้าสู่พนื้ ที่โครงการ
2.2 ประเภทและขนาดโครงการ
2.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคาร
2.4 การใช้ประโยชน์พื้นทีน่ อกอาคาร
2.5 รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ

2-1
2-1
2-5
2-6
2-6
2-6

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

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 คุณภาพอากาศ
5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
5.3 ระดับความสั่นสะเทือน
5.4 คุณภาพน้าทิ้ง

5-1
5-1
5-1
5-1
5-1

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

I

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2

สาเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ใบรายงานผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัตกิ าร
ภาคผนวกที่ 2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวกที่ 2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ภาคผนวกที่ 2-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง

ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5

สาเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์เอกชน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
เอกสารประกอบการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ภาคผนวกที่ 5-1 สาเนาเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ
ภาคผนวกที่ 5-2 แผนปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่ 5-3 เอกสารการตรวจสอบเครื่องยนต์และเครื่องจักร
ภาคผนวกที่ 5-4 เอกสารตรวจสอบประวัตคิ นงาน
ภาคผนวกที่ 5-5 ใบเสร็จการเก็บขนขยะมูลฝอย
ภาคผนวกที่ 5-6 สาเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวกที่ 5-7 เอกสารการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน
ภาคผนวกที่ 5-8 แผนอบรมดับเพลิง
ภาคผนวกที่ 5-9 ตรวจสอบอุปกรณ์
ภาคผนวกที่ 5-10 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี
ภาคผนวกที่ 5-11 แบบการตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
ภาคผนวกที่ 5-12 การอบรม/ให้ความรู้ ด้านสุขอนามัย การป้องกันโรค
ภาคผนวกที่ 5-13 เอกสารตรวจสอบการเข้า-ออก ของคนงาน
ภาคผนวกที่ 5-14 เอกสารตรวจสอบรอยรั่วซึม ข้อต่อ ห้องน้า
ภาคผนวกที่ 5-15 เอกสารตรวจสอบถังน้าสารอง

ภาคผนวกที่ 6

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

II

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่
1.6-1
2.1-1
2.1-2
2.1-3
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
3-23
3-24
3-25
3-26

สารบัญรูป
ชื่อรูป
สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปัจจุบนั
แผนแสดงที่ตงั้ โครงการ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
ผังบริเวณโครงการ
รั้วทึบรอบบริเวณพืน้ ที่โครงการ
ติดตั้ง Sheet Pile เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างภายในพืน้ ที่โครงการ
กองเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
คนงานคอยทาความสะอาดเศษดิน หิน ทราย
ทารั้วรอบโครงการ
พื้นที่ลา้ งทาความสะอาดล้อรถบรรทุก
ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกทีใ่ ช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง
สภาพปัจจุบนั พื้นที่รอบโครงการ
จัดพืน้ ที่สาหรับกองเก็บวัสดุ/ วัตถุไวไฟอย่างเป็นระเบียบ
ควบคุมความเร็วและน้าหนักรถบรรทุก
ถังขยะรองรับมูลฝอย
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ
ทาความสะอาดถนนและฉีดพรมน้า
ล้างล้อรถก่อนออกนอกโครงการ
น้าดื่มสะอาดสาหรับคนงาน
รั้วทึบปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ห้องส้วมคนงานในพืน้ ที่โครงการ
แผ่นกั้นป้องกันเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง
พนักงานสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันเสียงดัง
บ่อดักตะกอนและถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปบริเวณโครงการ
ป้ายสถิตคิ วามปลอดภัย
ติดตั้งป้ายสัญญาณแสดงทางเข้า-ออกโครงการ
ห้องน้า-ห้องส้วม ลานซักล้าง บริเวณบ้านพักคนงาน
มาตรการฯด้านความปลอดภัยในการทางาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

หน้า
1-5
2-1
2-3
2-4
3-57
3-57
3-57
3-57
3-57
3-57
3-58
3-58
3-58
3-59
3-59
3-59
3-59
3-59
3-60
3-60
3-60
3-60
3-60
3-61
3-61
3-61
3-61
3-61
3-62
3-62
III

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่
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
3-54
3-55
3-56

สารบัญรูป (ต่อ)
ชื่อรูป
ซ้อมแผนและอบรมคนงาน
ติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์งาน
เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน กรณีเกิดเหตุเกินความควบคุม
ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไฟส่องสว่างบริเวณพืน้ ที่โครงการ
ถังสารองน้าในพืน้ ที่โครงการ
หม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง
ถังดับเพลิงภายโครงการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
พนักงานแต่งเครื่องแบบตามที่บริษทั กาหนด
ดูแล ตรวจสอบเครื่องจักรกล
พื้นที่สาหรับจอดรถยนต์
กล่องรับเรื่องร้องเรียน
พบปะชุมชนข้างเคียง
ป้ายแนะนาการทางานในบริเวณทีจ่ าเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการ
กฎระเบียบบ้านพักคนงาน
ใช้เสาเข็มแบบเจาะ
รางระบายน้ารอบพืน้ ที่โครงการ
คนงานทาความสะอาดบริเวณห้องน้า-ห้องส้วม
ติดป้ายสัญญาณบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
บ้านพักคนงาน-บริเวณประตู แสดงกฎระเบียบและเวลาการเข้า-ออก
ป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์หากไม่ใช้งาน”
มีพื้นทีป่ ิดมิดชิดสาหรับงานที่ทาให้เกิดเสียงดังและฝุน่ ละออง
การสูบสิง่ ปฏิกลู โดยสานักงานเขตวัฒนา
ใช้เทคนิคสาเร็จรูป เพื่อลดการหล่อคอนกรีต ในพื้นทีใ่ ห้มากที่สดุ
มีการขุดลอกดินในบ่อพักน้าเป็นประจา
จัดทาโครงเหล็ก-ผ้าใบ โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
มีพนักงานทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอย
ป้าย “ห้ามเผาขยะ” ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

หน้า
3-62
3-63
3-63
3-63
3-63
3-63
3-63
3-64
3-64
3-64
3-65
3-65
3-65
3-65
3-65
3-65
3-65
3-66
3-66
3-66
3-66
3-66
3-67
3-67
3-67
3-67
3-67
3-67
3-68
3-68
IV

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่
3-57
3-58
3-59
3-60
3-61
3-62
3-63
3-64
3-65
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
4.3-17
4.3-18

สารบัญรูป (ต่อ)
ชื่อรูป
ป้าย “รณรงค์การประหยัดน้า-ไฟ”
มีพนักงานคอยดูแลทาความสะอาดห้องน้า
ควบคุมการกวาดแขนของ Boom ให้อยูใ่ นพืน้ ที่โครงการ
มีป้ายประชาสัมพันธ์โดยรอบพื้นที่โครงการ
ผ้าใบปิดทึบรอบตัวอาคาร
รถเก็บขนขยะ
แขวนนัง่ ร้านและขึงตาข่ายโดยรอบตัวอาคาร
หัวหน้าคนงานคอยดูแลคนงาน
เตรียมกระบะสาหรับล้างอุปกรณ์กอ่ สร้าง
ตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองรวม (TSP)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ไฮโดรคาร์บอน (THC)
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hrs)
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์อณ
ุ หภูมิ (Temperature)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleables Solids)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย
(Total Suspended Solids)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด
(Total Dissolved Solids)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทเี คเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
แสดงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Monument Thonglo

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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สารบัญตาราง
ชื่อตาราง

ตารางที่
1.5-1 แผนการก่อสร้างโครงการ
1.5.2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4-1 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ภายในพืน้ ที่โครงการ
3.1-1 สรุปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะการก่อสร้างโครงการ ประจาปี พ.ศ.2560 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าทิ้ง
4.3-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง

จัดทาโดย
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บทที่ 1

บทนา
1.1

ความเป็นมาของการจัดทารายงาน

โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิท 55
(ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที่ดิน จานวน 10 แปลง รวมมีพื้นที่ 2-2-45.1 ไร่
หรือ 4,180.4 ตารางเมตร เป็นโครงการอาคารพักอาศัยสูง 45 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จานวน 1 อาคาร โดยมีห้องพักอาศัย
127 ห้อง ที่จอดรถ 244 คัน และสระว่ายน้า ที่มีความทัน สมัย เป็นส่วนตัว มี สิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบครั น
พร้อมทั้งจัดแต่งภูมิ สถาปัตย์ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่มีความร่มรื่นสวยงาม โดยยึดหลักการใช้ประโยชน์สูงสุด
และดีที่สุด
การดาเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เข้าข่ายอาคารชุดพักอาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจานวนห้องชุด
ตั้งแต่ 80 ห้อง จึงจัดเป็นการพัฒนาโครงการที่เข้าข่ายต้องศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ
97 ง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่งกาหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจานวนห้องพัก
ตั้ง แต่ 80 ห้ อ งขึ้ น ไป หรื อ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยตั้ ง แต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้ น ไป ต้ องจั ดท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มเสนอต่ อ สานั กงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อ ม เพื่ อประกอบการพิ จารณาต่ อไป
โครงการ The Monument Thonglo เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 45 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีห้องพัก
อาศัย 127 ห้อง จึงเข้าข่ายที่จะต้องจัดทารายงานตามกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด จึงได้
มอบหมายให้บริ ษัท เอิ ร์ธ แอนด์ ซัน จากัด เป็ นผู้ ดาเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ยื่นเรื่องให้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา จน
ได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.5/2147 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 (สาเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไว้ใน
ภาคผนวกที่ 1)
ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง
โฟร์ จากัด มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มที่ กาหนดไว้ ในเงื่ อ นไขแนบท้ายหนั งสื อ เห็ นชอบ และส่ ง รายงานผลการปฏิบัติ ต ามมาตรการให้ สผ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจาปีละ 2 ครั้ง ทั้งในระยะการก่อ สร้างและระยะดาเนินการโครงการ (รายงานผลการ
ดาเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

1-1

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2560
3) เพื่ อน าผลการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มมาเปรีย บเที ย บกั บค่ ามาตรฐานที่ หน่ ว ยงานราชการ
กาหนด และนาไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
โครงการและต่อพื้นที่โดยรอบ
4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นาเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด ที่เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อ มของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และท าการตรวจสอบผลการปฏิ บัติต ามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิ บัติต ามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดาเนิน กิจการของโครงการอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4

วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน

การจัดทารายงานผลการปฏิบัติต ามมาตรการป้อ งกั นและแก้ ไผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มโครงการ The Monument
Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด ได้จัดทาตามแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่กาหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 นาเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกาหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อมของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดาเนินการ
ดังนี้
1) จัดท าตารางเปรี ยบเทียบมาตรการป้อ งกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ กาหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ
ป้อ งกั นและแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่ไ ด้เ สนอไว้ ในรายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มพร้ อมทั้ง ให้เ หตุ ผ ล
ประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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1.4.2 นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยทาการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลของการนาเสนอดังนี้
1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดน้าทิ้ง คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และระดับ
ความสั่นสะเทือนโดยใช้แผนที่ประกอบ
2) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง ตามที่กาหนดในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการไทย
3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานราชการไทย
4) แสดงภาพถ่ ายขณะทาการเก็บตั วอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวั ด โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5

แผนการดาเนินการประจาปี พ.ศ.2560

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง
โฟร์ จากัด ที่ ผ่านความเห็น ชอบจากสานักนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มแล้วตามหนังสือที่ ทส
1009.5/2147 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ จึงได้จัดทาแผนงานการก่อสร้างโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
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ตารางที่ 1.5-1 แสดงแผนงานก่อสร้างของโครงการ

ขั้นตอนการก่อสร้าง

ระยะเวลา (เดือน)
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

1. งานฐานราก
2. งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
3. งานระบบสาธารณูปโภค
4. งานตกแต่งภายในละภายนอก
5. งานทดสอบระบบและความสะอาด

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

1.6 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการในปัจจุ บัน เดื อนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 พบว่ า อยู่ ในช่วงระยะก่อสร้ างโครงการ แสดง
สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปัจจุบันได้ดังรูปที่ 1.6-1

รูปที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปัจจุบัน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
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ตารางที่ 1.5-2
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด

พารามิเตอร์

1. การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ
- รั้ว Metal Sheet ความสูงอย่างน้อย 6
เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
2.1 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย
- บริเวณที่ขุดเปิดดินสาหรับการก่อสร้าง
อาคาร และระบบบาบัดน้าเสีย
2.2 คุณภาพอากาศ
- ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบหรือไม่
- จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จานวน 2 สถานี
คือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและวัดภาษี

-

- สภาพของรั้ว Metal Sheet ไม่ชารุด
เสียหาย
- สภาพการชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
บริ เ วณที่ ขุ ดเ ปิ ดดิ น ส าห รั บการ
ก่อสร้างอาคารและระบบบาบัดน้าเสีย
-

การปิดคลุมท้ายรถ
ความเร็ว
ช่วงเวลาการทางาน
ค่าเฉลี่ ย ของฝุ่น ละอองที่ มี ขนาดเล็ ก
กว่า 10 ไมครอน(PM10)
- ค่ าเฉลี่ ย ของฝุ่ น ละอองรวมหรื อ ฝุ่ น
ละอองขนาดไม่ เ กิ น 100 ไมครอน
(TSP)

หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานฯ 6 เดือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

แผนการตรวจวัด พ.ศ. 2560

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด

พารามิเตอร์

แผนการตรวจวัด พ.ศ. 2560

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา
24 ชั่วโมง 1 วัน ต่อเนื่อง
- ค่ าเฉลี่ ย ของสารไฮโดรคาร์ บอน(HC)
ในเวลา 24 ชั่วโมง 1 วันต่อเนื่อง
- ค่ า เฉลี่ ย ของออกไซด์ ข องไนโตรเจน
(NOx) ในเวลา 24 ชั่วโมง 1 วัน ต่อเนื่อง
- ค่ า เฉลี่ ย ของออกไซด์ ข องซั ล เฟอร์
(SOx) ในเวลา24 ชั่วโมง 1 วันต่อเนื่อง



























- จุดตรวจวัดระดับเสียง จานวน 2 สถานี คือ - Leq 24 hrs
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และวัดภาษี
- Lmax
- Ldn
2.4 ความสั่นสะเทือน
- ตรวจวั ด ความสั่ น สะเทื อ นภายในพื้ น ที่ - ค่าความสั่นสะเทือน
โครงการและวัดภาษี โดยใช้เครื่องมือวัดค่า - ความเสี ย หาย/ผลกระทบหรื อ เรื่ อ ง
ความสั่นสะเทือน
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ

















































2.3 เสียง

หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานฯ 6 เดือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานประจาเดือน
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด

พารามิเตอร์

2.5 ทรัพยากรน้า

- ตรวจสอบสภาพถังบาบัดน้าเสีย

- ตรวจวิ เคราะห์ คุณภาพน้ าได้ แก่ pH,
BOD, SS, Settleable Solids, TDS,
Sulfide, TKN และ Oil&Grease
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบใน
บ่อเกรอะ

แผนการตรวจวัด พ.ศ. 2560

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



































































































2.6 การใช้น้า

- ตรวจสอบระบบน้าใช้และน้าเพื่อการบริโภค

- ความเพียงพอและความสะอาด

2.7 การจัดการมูลฝอย

- ตรวจสอบภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยในพื้ น ที่ - สภาพของถั ง มู ล ฝอยต้ อ งไม่ ช ารุ ด
ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้
พร้ อ มใช้ ง านเสมอและต้อ งเพี ย งพอ
ต่อปริมาณมูลฝอย
2.8 การระบายน้า
- ตรวจสอบประสิท ธิภาพของระบบระบายน้ า - การอุ ด ตั น ของมู ล ฝอย เศษดิ น หิ น
และบ่อดักมูลฝอย-ทรายภายในพื้นที่ก่อสร้าง
ทราย ในรางระบายน้าและบ่อดั กมู ล
ฝอยที่เตรียมไว้
หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานฯ 6 เดือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานประจาเดือน
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ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
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พารามิเตอร์

แผนการตรวจวัด พ.ศ. 2560

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- ตรวจสอบภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยในพื้ น ที่ - สภาพของถั ง มู ล ฝอยต้ อ งไม่ ช ารุ ด 
ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้
พร้ อ มใช้ ง านเสมอและต้อ งเพี ย งพอ
ต่อปริมาณมูลฝอย
2.10 ไฟฟ้า
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไ ฟฟ้าให้ อยู่ ใ นสภาพดี อ ยู่ - สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องอยู่ในสภาพ 
เสมอ
ดี อ ยู่ เ สมอ หากช ารุ ด ต้ อ งแก้ ไ ขโดย
เร่งด่วน
2.11 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
- ตรวจสอบสภาพสายไฟอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ - สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องอยู่ในสภาพ 
ในการก่อสร้างต่างๆ
ดี อ ยู่ เ สมอ หากช ารุ ด ต้ อ งแก้ ไ ขโดย
เร่งด่วน
- ตรวจสอบถังดับเพลิง
- สภาพถั ง ดั บเพลิ งต้ อ งอยู่ ใ นสภาพดี 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2.12 การจราจร
- รถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- ความเรียบร้อยของการบรรทุกสิ่งของ 
และคนขั บ อยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะ
เดินทาง



































































2.9 การจัดการมูลฝอย

หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานฯ 6 เดือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด

พารามิเตอร์

2.13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนการตรวจวัด พ.ศ. 2560

ม.ค.



- อุ ปกรณ์ ป้อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ คคลส าหรั บ - การใส่ อุ ปกรณ์ ป้อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
คนงาน
บุคคลสาหรับคนงาน
- ป้ายประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข - การจั ด บริ เ วณสู บ บุ ห รี่ โ ดยเฉพาะ 
ปัญ หาในพื้ นที่ ก่อ สร้ างเพื่ อ ให้ ผู้ ได้ รั บความ สาหรับคนงาน
เดือดร้อ นจากการก่อสร้างร้อ งเรียนและแจ้ ง - การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธี
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และการใช้ อุ ป กรณ์
ดับเพลิงอย่างถูกวิธี
- บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี
- การติ ด ตั้ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ใ นพื้ น ที่ 
ก่อสร้างและตรวจสอบให้มีสภาพดี
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- การจัดให้มีรปภ. ประจาพื้นที่ก่อสร้าง 
หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานฯ 6 เดือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ก.พ.



มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


















































































 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานประจาเดือน
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1

ที่ตั้งโครงการและการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
1) ที่ตั้งโครงการ

โครงการ The Monument Thonglo เป็นโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม สูง 45 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น
จานวน 1 อาคารโดยมีห้องพักอาศัย 127 ห้อง ที่จอดรถ 244 คัน และสระว่ายน้า ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 2.1-1) บนโฉนดที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง
โฟร์ จากัด จานวน 10 แปลง

รูปที่ 2.1-1 แผนที่ตงั้ โครงการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2) การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
การเดินทางโดยทางรถยนต์
(1) การเดินทางจากถนนสาธุประดิษฐ์มนูธรรม มุ่งทางทิศใต้ ผ่านทางแยกพระรามเก้ามุ่งทางทิศใต้มาตาม
ถนนประมาณ 1.2 กม. เลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนเพชรบุรี มุ่งทางทิศตะวันตกตามถนนเพชรบุรีประมาณ 500 ม.และเลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนสุขุมวิท 55 ตรงไปตามถนนสุขุมวิท 55 อีกประมาณ 300 ม. จะพบที่ตั้งโครงการจะอยู่ทางซ้ายมือ
(2) การเดินทางจากถนนรัชดาภิเษก มุ่งทางใต้ ผ่านทางแยกพระรามเก้ามุ่งทางทิศใต้มาตามถนนประมาณ
800 ม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรบุรี มุ่งทางทิศตะวันออกตามถนนเพชรบุรีประมาณ 2.5 กม.และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท
55 ตรงไปตามถนนสุขุมวิท 55 อีกประมาณ 300 ม. จะพบที่ตั้งโครงการจะอยู่ทางซ้ายมือ
(3) การเดินทางจากถนนเพลินจิต มุ่งทางทิศตะวันออก ผ่านทางแยกอโศกมนตรีมุ่งทางทิศตะวันออกมา
ตามถนนประมาณ 2.5 กม. และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท 55 ตรงไปตามถนนสุขุมวิท 55 อีกมประมาณ 2.1 กม. จะพบ
ที่ตั้งโครงการจะอยู่ทางขวามือ
(4) การเดินทางจากถนนพระรามสี่ และถนนสุขุมวิท 71 มาตามถนนสุขุมวิท มุ่งทางทิศตะวันตก ผ่านแยก
เอกมัย ไปตามถนนสุขุมวิทประมาณ 600 ม. และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท 55 ตรงไปตามถนนสุขุมวิท 55 อีกประมาณ
2.1 ม. จะพบที่ตั้งโครงการจะอยู่ทางขวามือ
การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน
(1) รถไฟฟ้า BTS (สถานีทองหล่อ ) โครงการตั้ งอยู่ห่างจากสถานีทองหล่อ ไปทางทิศเหนื อ ประมาณ 2.1
กม. โดยผู้ พักอาศัย สามารถใช้ บริ การรถสาธารณะ (รถสองแถว) ที่วิ่ งให้บริการจากสถานีท องหล่ อ จนถึง ปากซอยถน
สุขุมวิท 55 (ฝั่งถนนเพชรบุรี) บริเวณหน้าอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า
(2) รถไฟฟ้า Airport Rail Link (สถานีร ามคาแหง) โครงการตั้งอยู่ห่ างจากสถานี รามคาแหงไปทางทิ ศ
ตะวันตก ประมาณ 1.5 กม. โดยผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการรถยนต์สาธารณะ (TAXI) หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยตรง
ไปตามถนนกาแพงเพชร ประมาณ 200 ม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรพระราม และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนนเพชรบุรี ตรง
ไปอีกประมาณ 150 ม. กลับรถใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบ และตรงไปตามถนนเพชรบุรีอีกประมาณ 1.3 กม. เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) และตรงไปอีกประมาณ 300 ม. จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ
แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการแสดงไว้ในรูปที่ 2.1-2 และผังบริเวณโครงการ ดังรูปที่
2.1-3

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รูปที่ 2.1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รูปที่ 2.1-3 ผังบริเวณโครงการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2.2

ประเภทและขนาดโครงการ

สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็ก สูง 1-2 ชั้น และบางส่วนเป็นพื้นที่
ว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุม มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า (ทาวเวอร์สูง 4 ชั้นและสูง 22 ชั้น)
บ้านพักคนงานก่อสร้าง (บ้านพักชั่วคราว) และพื้นที่ว่างเปล่า
ทิศใต้
ติดกับ อาคารเบญจบุญ สูง 7 ชั้น เลขที่ 994
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านพักคนงานก่อสร้าง (บ้านพักชั่วคราว) และพื้นที่ว่างเปล่า
ทิศตะวันตก
ติดกับ ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถัดไปเป็นอาคารพักอาศัยกึ่ง
พาณิชยกรรม สูง 4 ชั้น
โครงการตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีข้อบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้คาจากัดความสาหรับอาคาร
บางประเภทไว้ดังนี้
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง (พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522)
“อาคารอยู่ อ าศัย รวม” หมายความว่ า อาคารหรื อส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของอาคารที่ ใ ช้เ ป็ น ที่ อยู่ อ าศัย ส าหรับหลาย
ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกัน สาหรับแต่ละครอบครัว (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
“อาคารอยู่ อ าศัย รวม” หมายความว่ า อาคารหรื อส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของอาคารที่ ใ ช้เ ป็ น ที่ อยู่ อ าศัย ส าหรับหลาย
ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกัน สาหรับแต่ละครอบครัวมีห้องน้า ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้น
ลงหรือลิฟท์แยกจากกันหรือร่วมกัน ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงหอพักด้วย (พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544)
“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 ม. ขึ้นไป การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นที่ดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วั ดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2544)
“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่าอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย
หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้น
ไป (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
การพัฒนาโครงการ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม สูง 45 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จานวน 1 อาคาร ความสูงถึงระดับพื้นชั้น
ดาดฟ้า 171.90 ม. มีพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ 29,180.01 ตร.ม. และพื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดิน 35,180.01 ตร.
ม. ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นโครงการอาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง
และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้างต้น
2.3

การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคาร

โครงการ The Monument Thonglo เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 45 ชั้น จานวนห้องพัก 127 ห้อง พื้นที่อาคารที่ใช้คิด
อัตราส่วนกับพื้นที่ดิน 35,180.01 ตร.ม. ประกอบด้วย พื้นที่ห้องพักอาศัย พื้นที่ใช้สอย พื้นที่วางเครื่องจักรกล พื้นที่จอด
รถยนต์และทางวิ่งรถยนต์ภายในอาคาร
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2.4

การใช้ประโยชน์พื้นที่นอกอาคาร

โครงการ The Monument Thonglo มีพื้ นที่ขออนุญาตก่อสร้ างเพื่อ ขอจดทะเบี ยนอาคารชุด 2-2-45.1 ไร่ หรื อ
4,180.4 ตรม. การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการประกอบด้วย พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,505.54 ตร.ม. และพื้นที่ว่าง
ปราศจากสิ่งปกคลุม 2,674.86 ตร.ม. ใช้ประโยชน์เป็นทางเดิน ที่จอดรถยนต์ ทางวิ่งภายนอกอาคาร และพื้นที่สีเขียว
ตารางที่ 2.4-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ
รายการ

พื้นที่ (ตร.ม.)

สัดส่วน (ร้อยละ)

พื้นที่ขออนุญาต

4,180.4

100

พื้นที่อาคารปกคลุมดิน

1,505.54

36.03

พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

2,674.86

63.99

2.5

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ
2.5.1 รายละเอียดการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

การบริ ห ารจั ดการดู แ ลรั กษาอาคารชุ ดเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ใน
พระราชบัญญัติอาคารชุด โดยการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อเป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ตามมาตรา 35/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
เพื่อ เข้ ามาท าหน้าที่ดูแลบารุง รักษาทรั พย์ ส่ว นกลาง ซึ่ง เป็ นทรัพ ย์ที่ มีไ ว้เ พื่อ ใช้ ประโยชน์ร่ วมกัน สาหรั บ
เจ้าของห้องชุดทุกห้องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดให้มีการดูแลรักษา ความ
ปลอดภั ยหรื อความสงบเรี ย บร้ อ ยภายในอาคาร รวมถึ ง การให้ บริการผู้ พักอาศั ย ร่ว มกัน เพื่อ ให้เ กิดความ เป็ นระเบี ย บ
เรียบร้อย โดยไม่ขัดต่อผลประโยชน์และไม่ละเมิดสิทธิของผู้พักอาศัยท่านอื่น เป็นต้น
โครงการประกอบด้ วย อาคารชุดพักอาศั ยสูง 45 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มี ห้องพักจานวน 127 ห้ อง โดย
โครงการวางแผนในการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 นิติบุคคล โดยห้องสานักงานนิติบุคคลตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของโครงการ
ในบริเวณใกล้โถงต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดังนี้
(1) รายการทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนบุคคล
การจดทะเบียนทรัพย์สินของโครงการนั้น ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 สามารถจาแนก
ทรัพย์สินของโครงการได้เป็น
-ทรัพย์ส่วนบุคคล หมายถึง ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้
เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
-ทรัพย์ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดิน
หรือทรัพย์สินอื่นมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วม
ทั้งนี้ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องพักอาศัย 127 ห้อง ซึ่งจัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องแต่ละราย สาหรั บทรัพย์
ส่วนกลางประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้
1) โฉนดที่ดินโครงการ จานวน 10 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 1934, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670,
5671, 5672, 5673 และ 5164 ตาบลคลองตันเหนือ อาเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 45.1
ตารางวา
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2) อาคารพักอาศัยขนาดสูง 45 ชั้น จานวน 1 อาคาร
3) อาคารหรือส่วนของอาคาร ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่
ภายนอกอาคารพักอาศัย
1. รั้วรอบอาคาร
2. ป้ายชื่อโครงการ
3. ถนนและทางเข้า
4. พื้นที่สีเขียว
5. ป้อมยาม
6. บ่อบาบัดน้าเสีย
7. ระบบท่อระบายน้าพร้อมพ่อพัก
8. บ่อหน่วงน้า
9. ท่อและสายระบบสื่อสารจาก กฟน. ถึงตู้เมน
10. ท่อและสายระบบสื่อสารจากภายนอก ถึงตู้เมน
11. ไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับส่วนกลางทั้งหมด
ภายในอาคารพักอาศัย
1. เสาเข็มเจาะ ฐานราก เสา คาน พื้น Posttensioned พื้นดาดฟ้า คสล.
2. ทางเดินส่วนกลาง
3. บันไดหนีไฟ
4. ที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น
5. ลิฟท์โดยสาร 4 ชุด ลิฟท์ดับเพลิงและขนส่ง 1 ชุด และลืฟท์ที่ชั้นจอดรถ 1 ชุด
6. ระบบไฟฟ้า
6.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า
6.2 ตู้เมน High Voltage Switchgear และ Low Voltage MDB
6.3 ท่อและสายไฟฟ้าจากตู้เมน MDB ถึงตู้ LC และจากตู้ LC ถึงห้องพักอาศัย
6.4 ไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับส่วนกลางทั้งหมด
6.5 หม้อแปลงไฟฟ้า
6.6 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและอุปกรณ์ประกอบ
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย
7.1 ท่อและหัวดับเพลิงภานในอาคาร
7.2 ปั๊มดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ
7.3 ตู้ดับเพลิง
7.4 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
7.5 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงภายในอาคาร
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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7.6 ระบบอัดอากาศช่องทางหนีไฟ
7.7 ห้องเครื่องปั๊มน้าดับเพลิง
7.8 ถังเก็บน้าดับเพลิง
8. ระบบสุขาภิบาล
8.1 ถังเก็บน้าใต้ดิน
8.2 ถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้า
8.3 บ่อบาบัดน้าเสีย
8.4 ปั๊มน้า
8.5 ระบบท่อน้าดี ระบบท่อน้าเสีย และระบบบาบัดน้าเสีย
8.6 ห้องเครื่องปั๊มน้า
9. ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่า
10. ระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบเสาอากาศรวม พร้อมสายที่เตรียมไว้สาหรับเคเบิลทีวี
11. ระบบ CCTV
12. ระบบโทรศัพท์รวามพร้อมสาย
13. ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง
14. บ่อน้า สระว่ายน้า และอุปกรณ์ประกอบระบบน้า
15. ห้องออกกาลังกาย
16. ห้องนิติบุคคล
17. ห้องอเนกประสงค์
18. ตู้รับจดหมาย
19. โถงรับแขก และห้องสุขา
20. พื้นที่สีเขียว
การดาเนินการโครงการมีรูปแบบการให้บริการเป็นอาคารชุดพักอาศัย โดยใช้บุคลากรที่ให้บริการร่วมกันและ
แบ่งโครงสร้างการบริหาร การบริหารจัดการต่างๆ ภายในโครงการจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
โดยส่วนงานควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบระบายน้า
การจัดการมูลฝอยฯ จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิศวกรรม และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2.5.2 ขั้นตอนในการก่อสร้าง
โครงการคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้อนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มจากการปรับสภาพพื้นที่ การก่อสร้างฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตย์ งานระบบ งาน
ตกแต่ง และการทาความสะอาด ดังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการก่อสร้างอาคารโครงการในตารางที่ 2.5-1
สาหรับรายละเอียดขั้นตอนในการก่อสร้าง มีดังนี้
(1) งานฐานราก (3เดือน) ประกอบด้วย งานระบบป้องกันดินพัง (Soil Protection Work) งานเสาเข็มเจาะ
(Pilling) และงานขุ ดชั้ น ใต้ ดิน (Excavation & Underground Work) โดยการก่อ สร้างอาคารจะใช้เ สาเข็ มเจาะ ขนาด
ø0.50x18 ม. – ø1.2x60 ม. และจัดให้มีระบบป้องกันดินพัง โดยใช้ Sheet Pile เป็นโครงสร้างป้องกันดินพังสาหรับงานขุด
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ชั้นใต้ดินที่มีความลึกประมาณ -5.00 ม. และใช้ Pile Wall (Temporary Structures) สาหรับงานขุดชั้นใต้ดินที่มีความลึก
ตั้งแต่ -5.00 ม. ถึง -18.00 ม.
(2) งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม (28 เดือน) ประกอบด้วย งานเทพื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก งาน
ผนัง งานพื้น งานเพดาน ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ และงานสี เป็นต้น ทั้งนี้ในระหว่ างการก่อสร้างโครงการ วัสดุอุปกรณ์ใน
การก่ อสร้ างจะถูกขนย้ายเข้ ามาเก็บไว้ในพื้นที่ โครงการ และจะมีการกาหนดมาตรการในการป้ องกัน อันตราย ที่อ าจจะ
เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่
1) การจั ด เก็ บวั ส ดุ อุ ปกรณ์ จ ะจั ดเก็ บไว้ เ ป็ น หมวดหมู่ อ ย่ างเป็ น ระเบี ย บ เพื่ อ ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการใช้งาน
2) มีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการป้องกันอั นตรายที่ อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง
เช่น หมวกแข็งนิรภัย ปลั๊กเสียบป้องกันเสียง ที่ครอบหู แว่นตาสาหรับคนงานเชื่อม เป็นต้น รวมทั้งเครื่องมือพยาบาลเพื้อง
ต้น
3) กาหนดเขตก่อสร้าง และเขตอันตราย โดยจัดให้มียามคอยควบคุมการเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจได้รับอันตรายได้
(3) งานระบบสาธารณูปโภค (28 เดือน) ประกอบด้วย งานติดตั้งระบบต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ป้องกันอั คคี ภัย ระบบโทรศั พท์ ระบบไฟฟ้ า ระบบลิฟ ต์ ระบบปรั บอากาศ และระบบระบายอากาศ เป็น ต้น โดยจะเริ่ ม
ดาเนินการหลังงานโครงสร้างประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งต้องมีการติดตั้งวางท่อระบบต่างๆ เตรียมไว้พร้อมกับงานโครงสร้าง
(4) งานตกแต่งภายในและภายนอก (12 เดือน) ประกอบด้วย งานถนน และรางระบายน้าภายนอกอาคาร
โดยจะเริ่มดาเนินการเมื่องานโครงสร้างอาคารใกล้แล้วเสร็จเพื่อให้สะดวกต่อการทางานและไม่กระทบต่อการขนย้ายวัสดุ
เครื่องมื อและอุปกรณ์งานโครงสร้าง งานตกแต่ งความสวยงามภายในอาคารและรวมไปถึงงานภูมิทัศน์ ได้แก่ งานปลู ก
ต้นไม้ และจัดสวน
(5) งานทดสอบระบบและเก็บทาความสะอาด (6 เดือน) ประกอบด้วยการตรวจเช็คสภาพการใช้งานต่าๆ
ภายในอาคาร และการเก็บทาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ
ทั้งนี้ โครงการได้จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้ มีพื้นที่จอดรับ - ส่งคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่
พื้นที่จอดรถขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ พื้อนที่เก็บกองวัสดุ และบริเวณล้างล้อรถ และจัดให้มีระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ถังสารองน้า
ถังรองรับมูลฝอย ห้องน้าคนงาน และระบบระบายน้า
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2.5.3 คนงานก่อสร้าง และที่พัก
ในการก่อสร้างโครงการจะใช้คนงานจานวน 300 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่ง
โครงการจะกาหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาที่พักสาหรับคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว
สาหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถั มภ์ให้เพียงพอกับจานวนคนงาน ซึ่งภายใน
บ้านพักคนงาน จะต้องจัดให้มีห้องน้า ลากชักตลอดจนที่ตั้งถังมูลฝอยให้เพียงพอต่อจานวนคนงาน
ทั้งนี้ โครงการได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแปลนที่พักคนงาน กาหนดมาตรฐานบ้านพักคนงาน และ
กาหนดที่จะเป็ นมาตรการในการป้อ งกันผลกระทบต่อชุมชน ซึ่ง เป็นไปตาม “มาตรฐานและแบบก่อ สร้างอาคารชั่ วคราว
สาหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของคนงาน
ก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ โดยจะระบุลงในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามดังนี้
(1) มาตรฐานของบ้านพักคนงาน
1) บ้านพักคนงาน มีขนาด 2.4 × 2.4 ม. จานวน 150 ห้อง และพักอาศัยไม่เกิน 2 คน/ห้อง
2) ห้องน้า-ห้องส้วมขนาด 9 ×7 ม. จานวน 30 ห้อง
3) น้าทิง้ จากลานซักล้าง อาบน้า และห้องน้า จะผ่านรางระบายน้าและท่อเข้าสู่ถังบาบัดน้า
เสียก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ
4) มีถังรองรับมูลฝอยเพียงพอกับคนงานก่อสร้าง 300 คน และมีห้องพักมูลฝอยรวม
5) มีประตูและรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด
6) ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช้น ไฟฟ้า ประปา ระบบบาบัดน้าเสีย น้าอุปโภค-บริโภค
จะต้องจัดเตรียมให้เพียงพอสาหรับคนงาน 300 คน และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบ
สาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่บ้านพักคนงานและชุมชนโดยรอบ
7) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาอยู่ที่บริเวณทางเข้า – ออกบ้านพักคนงาน
(2) มาตรการป้องกันผลกระทบจากบ้านพักคนงานต่อชุมชนข้างเคียง
ผลกระทบจากบ้ านพั กคนงานต่ อ ชุ มชนข้ างเคีย งที่ คาดว่ าอาจจะเกิ ดขึ้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผลกระทบทาง
สุขภาพและสังคม ได้แก่ ความเดือดร้อนราคาญจากปัญหาการจราจรที่เกิดจากการรับ-ส่งคนงาน ความไม่สงบสุขของชุมชน
ที่อาจจะเกิดจากการขัดแย้ง หรื อการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้ วยกันเองหรื อกับคนในชุม ชน การแพร่ กระจายของ
โรคติดต่อที่มาจากคนงาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบโครงการ จึงได้กาหนดให้มีมาตรการป้องกันและกาชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติดังนี้
1) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดย
พนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด
2) ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย การทาร้ายร่างกาย และการทะเลาะ
วิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคุนในชุมชน
3) กาหนดเวลาเข้า - ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น.
4) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ
5) ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงาน
6) ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล
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นอกจากนี้ โครงการจะจั ดให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น การแพร่ กระจายของเชื้ อ โรค และท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ
ผู้รับเหมาให้ดาเนินการจัดการพื้นที่หลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยจะเข้าปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สร้าง
ความพึง พอใจกั บเจ้าของที่ดิน ทั้ งนี้ จะท าการจั ดเก็บเศษวัส ดุก่อ สร้ าง มู ล ฝอย และสิ่ ง ที่เ ป็น มลภาวะทางสายตา เช่ น
ปรับแต่งผิวที่ดินให้เรียบ ตามที่ได้กาชับกับทางผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้การก่อสร้างของโครงการ
ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมต่อพื้นที่ข้างเคียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
2.5.4 น้้าใช้
น้าใช้ระยะก่อสร้าง โครงการจะใช้น้าจากการประปานครหลวง สานักงานประปาสาขาสุขุมวิท โดยจะติดตั้ง
มิเตอร์รับน้าเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งน้าเสียในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่จะมาจากการใช้น้าของคนงานก่อสร้าง เพื่อการชาระ
ล้าง ห้องน้าห้องส้วม และการทาความสะอาดพื้นที่หลังเลิกงาน ทั้งนี้จากจานวนคนงานทั้งสิ้น 300 คน มีความต้องการใช้น้า
50 ล./ คน/วัน รวมมีความต้องการใช้น้าประมาณ 15 ลบ.ม./วัน (300 × 50 / 1,000) ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังน้าสารองน้า
สาหรับใช้ของคนงาน ขนาดความจุ 5 ลบ.ม. จานวน 4 ถัง มีความจุรวม 20 ลบ.ม. (ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.) เพื่อสารองน้าใช้
ไม่น้อยกว่า 1 วัน และได้จัดให้มีห้องน้าสาหรับคนงานก่อสร้างจานวน 10 ห้อง
2.5.5 การบ้าบัดน้้าเสีย
ปริมาณน้าเสีย ในระยะก่ อสร้ างประมาณร้อ ยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ ดังนั้น จึงคาดว่ าจะมี ปริม าณน้ าเสี ย
ระหว่างก่อสร้าง 12 ลบ.ม. /วัน [15 × (80 / 100) = 12 ลบ.ม. ] โดยโครงการได้กาหนดให้มีการบาบัดน้าเสียก่อนระบายลง
สู่บ่อพักด้านหน้าโครงการด้วยถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป แบบ Conventional Activeted Sludge ซึ่งสามารถรองรับน้าเสียได้
15 ลบ.ม. / วัน โดยมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้น้าทิ้งมีค่าบีโอดีระบายออกไม่เกิน 20 มก. / ล. (รายการคานวณระบบ
บาบัดน้าเสียช่วงก่อสร้าง ในภาคผนวก ค-2) ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนสุขุมวิท 55 บริเวณด้านหน้าโครงการ
ต่อไป
2.5.6 การระบายน้้า
โครงการจะควบคุมการระบายน้า โดยจะทาร่องระบายน้าแบบเปิด กว้าง 0.3 ม. เพื่อรวบรวมน้าฝนและน้า
จากกิจกรรมการก่อสร้างเข้าสู่บ่อตักขยะหรือบ่อดักตะกอนดิน เพื่อดักเอาตะกอนดินให้จมตัวก่อนสูบออกสู่ระบบระบายน้า
สาธารณะ และจัดให้มีท่อระบายน้าทิ้งขนาด ø0.4 ม. เพื่อระบายน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วเข้าสู่บ่อดักขยะ และระบายน้า
ออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนสุขุมวิท 55 บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป
นอกจากนี้โครงการจัดให้มีการทาความสะอาดบ่อดักตะกอนดิน ทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการ อุดตันและ
การสะสมตัวของดินตะกอน
2.5.7 การจราจร
ในระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะขนส่งเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ โดยใช้เส้นทางหลักผ่าน
ถนนสุขุมวิท 55 ถนนเพชรบุรี ถนนพระรามเก้า และถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อไปยังถนนโครงข่ายอื่นๆ โดยจะทาการ
ขนส่งนอกช่วงเวลา 7.00 – 9.00 น. และช่วงเวลา 17.00-19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาชั้วโมงเร่งด่วน
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2.5.8 การจัดการมูลฝอย
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอย
ในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ที่ไม่สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ โครงการจะจัดหาผู้รับผิดชอบนาไปกาจัดต่อไป
(2) มูลฝอยจากกิจ กรรมของคนงาน เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดและถุงพลาสติก เป็นต้น โดยมี คนงาน
จานวน 300 คน อัตราการเกิดมูลฝอย 3 ล./คน/วัน โดยมีมูลฝอยจากคนงานประมาณ 0.9 ลบ.ม./วัน [300 × (3 / 1,000) =
0.9 ลบ.ม./วัน] ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 240 ล. จานวน 4 ถัง มีปริมาตรรวม 0.96 ลบ.ม. วางบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บขนมูลฝอยของสานักงานเขตวัฒนามาเก็บขนไปกาจัดต่อไป
2.5.9 การใช้ไฟฟ้า
ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้บริการไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกระปิ โดยจะติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าชั่วคราว สาหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกระปิ มีความสามารถในการให้บริการได้
อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงสามารถให้บริการแก่โครงการในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ
2.5.10 ปริมาณดินและการจัดการในระยะก่อสร้าง
ปริมาณดินขุด (Excavation) จากการก่อสร้างโครงการ ช่วงการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ฐานรากนอก
กาแพงกั น ดิ น และระบบสาธารณู ปโภค รวมปริ ม าณดิ น ขุดทั้ ง หมดเท่ากั บ 47,447.86 ลบ.ม. และปริ มาณดิ นถมกลั บ
(Backfill) เพื่อนามาก่อสร้างถนน และพื้นที่จัดสวน เท่ากับ 4,728.54 ลบ.ม. ทาให้เหลือปริมาณดินเท่ากับ 42,719.32 ลบ.
ม. ซึ่งจะกาหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบขนย้ายดินที่เหลือออกนอกพื้นที่ต่อไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม The Monument Thonglo ของ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รบั
ความเห็ น ชอบจากส านั กนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มแล้วตามหนั ง สือที่ ทส
1009.5/2147 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิธีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในระยะก่อสร้าง และ
สอบถามจากเจ้าหน้ าที่ ผู้ควบคุม การก่อสร้าง พบว่าโดยตลอดระยะการก่อสร้ าง บริษัท บีที เอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด ได้กาชั บและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างยึดถือและปฏิบัติต ามมาตรการที่กาหนดไว้
สามารถสรุ ปผลการปฏิบัติต ามมาตรการป้องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ในช่ วงระหว่างเดือน
กรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 ดังตารางที่ 3.1-1

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

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

:
:
:
:
:
:

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

โครงการ The Monument Thonglo
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560
อาคารชุดพักอาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

1 ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มทาง
สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นพื้นที่
กายภาพ
ว่าง และอาคารโครงสร้างเหล็ก สูง 1-2 ชั้ น
1.1 สภาพภูมิประเทศและการรื้ อ โดยมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 36 เดือน
ซึ่งมี การขุ ดดิ น ปรั บพื้น ที่ ขุด บ่อ เก็ บน้ าใต้
ถอนอาคารเดิม
ดิ น บ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย ตลอดจ นการขึ้ น
โครงการสร้างของอาคาร ซึ่งโครงการจะต้อง
ก าหนดให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบด้านการพังทลายของดิน และการ
เกิ ด ทัศ นอุจ าด หรื อมุ ม มองที่ ไม่ ดี ต่อ ผู้ พ บ
เห็น อีก ทั้ง กาชั บให้ ผู้รั บเหมาก่ อสร้างต้อ ง
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการก่ อ สร้ า งอย่ า ง
เคร่ งครั ด โดยเฉพาะงานฐานรากและงาน
โครงสร้ า งหลั ก เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และ
แก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการมีการปิดกั้น พื้นที่ก่ อสร้า ง
ด้วยรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร
โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกั้น
ขอบเขตพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

2) ดู แ ลบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามเป็ น ระเบี ย บ - โครงการจะจัดให้มีคนงานคอยดูแล
เรียบร้อย
ความสะอาดและความเรี ย บร้ อ ย
บริเวณด้านหน้าและพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-6

3) ปรั บ สภาพพื้ น ที่ ต ลอดจนก่ อ สร้ า งโครงการเฉพาะ - มีปรับสภาพพื้นที่ภายในขอบเขตที่ดิน
ของโครงการเท่านั้น
ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น

-

4) กาหนดช่วงเวลาการรื้อถอนจะทาระหว่างพระอาทิตย์ - โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการ
ขึ้ นถึ งพระอาทิ ตย์ ตก แต่ หากจ าเป็ นต้ องกระท าในเวลา กาหนดอย่างเคร่งครัด
ระหว่างพระอาทิ ตย์ ตกถึ งพระอาทิ ตย์ขึ้ น โครงการจะขอ
อนุญาตไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น และจั ดให้มีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอ

-

1) จัดทา Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร. สูง 6 เมตร
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง อย่าง
เป็นสัดส่วน กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุม
ป้องกั นวัส ดุตกหล่นและบดบัง ทัศนอุจาดที่เกิ ดจากการ
ก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นได้
อย่างชัดเจน
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1.1 สภาพภูมิประเทศ และการรื้อ ดั ง นั้ น การก่ อ สร้ า งโครงการ จะ 5) งดขนส่งวัสดุที่รื้อถอนในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน
ถอนอาคารเดิม (ต่อ)
ก่อให้เกิ ดผละกระทบต่อ สภาพภู มิ
ประเทศบริ เวณพื้น ที่โครงการและ
โดยรอบในระดับต่า
6) จากัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กม./ชม.โดย
ทั้งนี้ในการรื้อถอนอาคารโครงสร้าง พนักงานขับรถจะต้อ งขับด้วยความระมัด ระวังโดยเฉพาะใน
เหล็กสูง 1-2 ชั้น จะต้องขออนุญาต เขตชุมชนและทางแยก
รื้ อ ถอ นต่ อ ห น่ ว ยงา นขอ งรั ฐ ที่
เกี่ ย วข้ อ งเช่ น เดี ย วกั บ กา รขอ 7) ห้ามรถบรรทุกจอดหน้าโครงการ รวมทั้งห้ามวางวัสดุที่รื้อ
อนุ ญ าตก่ อ สร้ างอาคาร โดยจะ ถอนหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร
พิ จ ารณาพื้ น ที่ โ ดยรอ บ อ า คา ร
ลักษณะโครงสร้างอาคาร ตลอดจน
ท า ควา ม เข้ า ใจในขั้ น ตอนกา ร
8) ระหว่างการรื้อถอนของแต่ละชั้น จะมีแผงกันวัสดุตกหล่น
ก่ อ สร้ า งของอาคารที่ จ ะรื้ อ ถอน
รอบข้างอาคาร มีการฉีดน้าดักฝุ่นตลอดเวลา ก่อนการลาเลียง
เพื่อที่จะได้วางแผนเตรียมการและ
วัสดุลงชั้นล่างต้องฉีดน้าให้ชุ่ม และมีผ้าใบกันฝุ่นด้วย
ก าหนดขั้ น ตอนวิ ธี ก ารรื้ อ ถอนได้
9) จัดให้มีนโยบายที่จะเก็บรักษาต้นไม้เดิม เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้
อย่างถูกต้องปลอดภัย
ไว้ภายในพื้นที่โครงการต่อไป โดยจะจัดวางเป็นส่วนหนึ่งของ
พื้นที่สีเขียวของโครงการ ซึ่งบริเวณที่จะย้ายต้นไม้เดิมไปปลูก
นั้นเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณด้านหลังอาคาร

- โครงการกาหนดเวลาการขนส่งและ
รื้อ ถอนวัส ดุ หลั ง เวลาเร่ง ด่ วนและใน
เวลากลางคืน

-

- มี การจ ากั ดความเร็ วของรถบรรทุ กที่
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
และกาชับให้พนักงานขับรถด้วยความ
ระมัดระวังในเขตชุมชน

รูปที่ 3-12

- โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สาหรับกอง
เก็ บวั สดุ อย่ างเป็ นระเบีย บเรีย บร้ อ ย
และจัดให้มีพื้นที่สาหรับจอดรถบรรทุก
ไว้ภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-38
รูปที่ 3-5

- เมื่อถึงขั้นตอนการก่อสร้างตัวอาคาร
ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด

-

- ทางโครงการได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการอย่างเคร่งครัด

-

10) ติดตั้งป้ายประกาศที่ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของบริ ษัท บี ทีเอส แสนศิริ โฮลดิ้ ง
โฟร์ จ ากั ด รวมทั้ ง มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน

- ทางโครงการจั ด ให้ มี ป้ า ยแสดง
รายละเอียดชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
และหมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถ
ติดต่อได้ เพื่อรับข้อร้องเรียนต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการทาโครงการ

รูปที่ 3-3

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่สาคัญ

1.2 คุณภาพอากาศ
- ฝุ่นละออง

จากการประเมินฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมการก่อสร้างในพื้ นที่ม ล
สารจากเครื่องจักรกล และมลสาร
จากรถบรรทุ ก พบว่ า ในระยะ
ก่อสร้ างจะทาให้เ กิด TSP และ
PM-10 เท่ากับ 2.84 × 10-3 และ
6.59×10-6 มก./ลบ.ม. ตามล าดั บ
โดยมี ผ ลการตรวจวั ด บริ เ วณ
พื้ น ที่ โ ครงการในปั จ จุ บั น โดย
บริ ษั ท แปซิ ฟิ ค แลบอราตอรี่
จากัด เมื่อวันที่ 1-4 ต.ค.58 พบว่า
มีค่ า TSP และ PM-10 เท่ ากั บ
0.058 และ 0.026 มก./ลบ.ม.
ตามลาดับ
เมื่อรวมค่าความเข้มข้นของมล
สารทั้ ง หมดจากกิ จ กรรมต่ า งๆ
ในช่ ว งก่ อ ส ร้ า งกั บ ค่ า ควา ม
เข้ ม ข้ น ของมลสารที่ ต รวจวั ด
บริเวณพื้นที่โครงการ พบว่าจะทา
ให้เกิด TSP และ PM-10 เท่ากับ
0.061 และ 0.026 มก./ลบ.ม.เมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ม า ต ร ฐ า น
คุณภาพในบรรยากาศแล้วพบว่า
ไม่เกินมาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1) ทาป้ายประกาศขนาดไม่น้อยกว่า 2×4 ม. แสดง
ระยะเวลาที่ใช้ ในการสร้ าง และเวลาเริ่มและหยุ ด
กิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และ
เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ระบุสานักงานเขตหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง โดยติ ด ไว้
บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

- ทางโครงการจั ด ให้ มี ป้ า ยแสดงรายละเอี ย ดชื่ อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และหมายเลขโทรศั พ ท์ ที่
สามารถติดต่อได้ เพื่อรับข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการทาโครงการ

รูปที่ 3-3

2) จัด ทาระบบบันทึก ข้อร้อ งเรียนเกี่ยวกั บปัญหา - โครงการจัดประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก
ฝุ่น เสีย ง และความสั่น สะเทือ นจากการก่อ สร้ า ง กิจกรรมของโครงการทุกเดือน
และระบุ ผ ลการแก้ ไ ขที่ สามารถตรวจสอบระบบ
บั น ทึ ก ดั ง กล่ า ว เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอหรื อ ตรวจสอบ
ทั้ง นี้จ ะระบุ ชื่ อ วั น และเวลาที่ ร้อ งเรี ย น รวมทั้ ง
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว

ภาคผนวกที่ 2

3) จัดทาระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ - โครงการจัดประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมของโครงการทุกเดือน
ทาให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา

ภาคผนวกที่ 2

มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
4) จั ด วางต าแหน่ ง เครื่ อ งจั ก รและกิ จ กรรมที่ จ ะ - เลื อกตาแหน่ง การติด ตั้ ง เครื่อ งจัก รกลให้ห่ างจาก
ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด
อาคารใกล้เคียงให้มากที่สุดเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง

-

5) ทาผนังหรือตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งกาเนิด - โครงการมี การจัด ทารั้ว ทึบสูงรอบโครงการและตา
ข่ายกันไว้ระดับหนึ่งแล้ว
ฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น

รูปที่ 3-7
รูปที่ 3-54

3-4

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.2 คุณภาพอากาศ
- ฝุ่นละออง (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ทั้ ง นี้ โ ครงกา รตั้ ง อยู่ ริ ม ถนน
สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ซึ่งมีผู้
อาศัยที่อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น
ละอองในรั ศ มี 350 ม. โดยรอบ
พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร แ ต่ ไ ม่ พ บ
สวนสาธารณะ หรื อ ระบบนิ เ วศ
ธรรมชาติ จึง จัดได้ว่ าการก่ อสร้า ง
โครงการอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ อ าจก่ อ
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ ส า คั ญ ต่ อ ม นุ ษ ย์
(Human Receptor) แต่ไม่กระทบ
กั บ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ซึ่ ง จ า ก ก า ร
คาดการณ์ ร ะดั บ การเกิ ด ฝุ่ น และ
ควา ม รุ น แ รงขอ งผลกระทบ ที่
เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง รวมทั้งการ
ประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย ง ( Risk
Assessment) ของผลกระทบตาม
ประเภทของกิ จกรรมการก่อ สร้ า ง
เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ความเสี่ ยงขอ ง
ผลกระทบจากฝุ่ น ละออง พบว่ า
งานปรับ พื้ น ที่ง านก่ อสร้ า งอาคาร
และงานขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาจจะมี
ความรุนแรงของผลกระทบจากการ
ตกสะสมของฝุ่ น และสุ ข ภาพใน
ระดั บ สู ง ในขณะที่ ง านรื้ อ ถอนสิ่ ง
ปลู ก สร้ า งที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในพื้ น ที่ จ ะมี
ผลกระทบในระดับต่า

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.
6) ควบคุมและลดปริมาณน้าไหลและน้าโคลนบน
พื้นที่ก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด

7) ไม่ เก็ บ กองวัส ดุ ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ฝุ่ น ในบริ เ วณ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สาหรับกองเก็บวัสดุอย่างเป็น
พื้นที่ก่อสร้าง
ระเบี ย บ และให้ มี ก ารปิ ด คลุ ม กรณี ที่ อ าจมี ก ารฟุ้ ง
กระจายเมื่อลมพัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-5

มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร
8) ปิดรถบรรทุก ดินในขณะขนดินเข้า -ออก พื้น ที่ - มีการปิดรถบรรทุกด้วยผ้าใบในขณะที่มีการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด

รูปที่ 3-9

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด

-

10) หลี ก เลี่ ย งการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ น้ ามั น เป็ น - โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เชื้ อ เพ ลิ ง ถ้ า เป็ น ไป ได้ ค วรใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่ เคร่งครัด
เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า
11) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาในการขนส่งวัสดุ - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้พาหนะในการ
ขนส่ ง ทั้ ง ประเภทและเวลาตามข้ อ ก าหนดของ
พนักงานจราจรในพื้นที่

-

9) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน

-

มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
-

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด
12) ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
13) จั ด หาแหล่ ง น้ าที่ จ ะใช้ ส เปรย์ เพื่ อ ลดฝุ่ น ให้ - มีพนักงานฉีดพรมน้าบริเวณก่อสร้างตลอดช่วงเวลา
เพียงพอ
ทางานและล้างทาความสะอาดล้อรถบรรทุกทั้งก่อน
และหลังเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-15
รูปที่ 3-16

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด

รูปที่ 3-17

14) ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด

3-5

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.2 คุณภาพอากาศ
- ฝุ่นละออง (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

15) จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทาความสะอาดให้พร้อม - มี ก ารจั ด ให้ มี ค นงานคอยท าความสะอาดพื้ น ที่
โครงการ
ใช้งาน ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-6
รูปที่ 3-15

มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย
16) ละเว้ น การเผาขยะและวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งภายในพื้ น ที่ - จัดให้มีถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอย ติดป้าย “ห้าม
เผาขยะ” บริเวณโครงการ และติดต่อให้บริษัทรับกาจัด
ก่อสร้าง
ขยะมารับเพื่อนาไปทาลายต่อไป

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-56
ภาคผนวกที่ 5-5

มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน
17) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จาเป็น ส่วนอื่นที่เปิด - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด
แล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น

-

มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง
18) การเก็ บ กองทรายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งต้ อ งเก็ บ ในบั น - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด
(Bund) และฉีดพรมน้าให้เปียกชื้นเสมอ

-

19) การนาปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนาเข้า - มีก ารปิด คลุม รถบรรทุก ที ่ข นส่ง วัส ดุก ่อ สร้า ง
ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด
มาโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด

รูปที่ 3-9

มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

20) ขนส่ง วั ส ดุก่ อ สร้า งในช่ ว งเวลากลางวัน โดยขนส่ ง - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด
นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และ
สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร

-

21) ล้ างล้ อรถบรรทุ ก ทุ ก ครั้ งที่ จ ะน ารถออกนอกพื้ น ที่ - โครงการจัด ให้ มี พื้ น ที่ สาหรั บ ท าความสะอาดล้ อ
ก่อสร้าง
รถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-8

3-6

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

1.2 คุณภาพอากาศ
- ฝุ่นละออง (ต่อ)

1.2 คุณภาพอากาศ
- มลสารทางอากาศ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารจาก
การก่ อสร้า ง ได้ แก่ มลสารจากเครื่องจักรกล
และรถบรรทุก พบว่า ในระยะก่อสร้างจะทาให้
เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ CO, NO2, SO2
และ HC เท่ า กั บ 1.60×10 -3,, 8.18×10-3,
5.09×10-4 และ 3.15×10-5 มก./ลบ.ม.ตามลาดับ
และค่ า ความเข้ ม ขั น ของมลสารที่ ต รวจวั ด
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการในปั จ จุบั น โดยบริ ษั ท
แปซิ ฟิ ค แลบอราตอรี่ จ ากั ด เมื่ อ วั น ที่ 1-2
ต.ค. 2558 (ตรวจวั ด ฝุ่ น ละอองในวั น ที่ 1-4
ต.ค. 2558) พบว่าความเข้มขันของมลสารทาง
อากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่า CO, NO2,
SO2 และ HC เท่ากับ 1.60, 0.0378, 0.016
และ 2.65 มก./ลบ.ม. ตามลาดับ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

22) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ - โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนด
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
อย่างเคร่งครัด

-

23) ใช้น้าฉีดพ่นถนนถ้ ามีการขนส่งในหน้าแล้ ง - มี พ นั ก งานคอยฉี ด พรมน้ าและท าความ
สะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ
หรือกรณีที่ถนนแห้ง

รูปที่ 3-15

24) ทาประตูทางเข้า -ออก ของรถบรรทุก ต้องมี - จัด ทารั้ว ทึบ เปิด -ปิด บริ เวณทางเข้า -ออก
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 ม. จากบ้านเรือนของผู้ โครงการ ทางด้านหน้าแห่งเดียว
ได้รับผลกระทบ

รูปที่ 3-18

1) จัดทารั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร.
สู ง 6 เมตร. โดยรอบพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ กั้ น
ขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการอย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น และ
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง

-โครงการมีก ารปิ ดกั้ นพื้น ที่ก่อ สร้า งด้ว ยรั้ ว
Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
บริเวณพื้น ที่ก่อสร้าง เพื่อกั้นขอบเขตพื้น ที่
โครงการ

รูปที่ 3-1

2) จัดให้มี ผ้าใบชนิดไม่ลามไฟปิด กั้นตัวอาคาร - โครงการมีผ้ าใบกั้น ตัว อาคารไว้ร อบด้า น
รอบด้ าน โดยตลอดความสูงของอาคารที่ กาลั ง ตลอดความสูงของอาคารที่กาลังก่อสร้าง
ก่อสร้าง

รูปที่ 3-61

3) กาหนดความเร็ วของยานพาหนะที่ ใช้ข นส่ ง - มี ก ารจ ากั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ที่
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ชม.

รูปที่ 3-12

4) ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างหิน - มีก ารปิด คลุม รถบรรทุก ที ่ข นส่ง วัส ดุ
ก่อสร้าง ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด
ทรายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน

รูปที่ 3-9

3-7

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ

1.2 คุณภาพอากาศ
- มลสารทางอากาศ (ต่อ)

เมื่อรวมค่าความเข้มข้นของ
มลสารทั้ ง หมดจากกิ จ กรรม
ต่ า งๆ ในช่ ว งก่ อ สร้ า งกั บ ค่ า
ควา ม เข้ ม ข้ น ขอ งม ลส า รที่
ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ โครงการ
ในปัจจุบัน พบว่า จะทาให้เกิด
มลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP,
PM-10, CO, NO2, SO2 และ
HC 0.061, 0.026, 1.602,
0.046, 0.017 และ 2.65 มก./ลบ.
ม. ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ใ น
บรรยากาศแล้ ว พบว่ า ไม่ เ กิ น
มาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

5) ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทาให้เกิดฝุ่น - มีพนักงานคอยฉีดพรมน้าและทาความสะอาด
บริเวณพื้นที่โครงการ
วันละ 3 ครั้ง คือ เช้า กลางวัน เย็น

รูปที่ 3-15

6) การกระทาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะให้จัดทาในพื้นที่ที่ - โครงการได้จัดพื้นที่ปิด สาหรับงานที่ก่อให้เกิด
คลุมผ้าใบ หรือในห้องที่คลุมหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 เสียงดังและฝุ่นละออง เพื่อช่วยลดความดังและ
ฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง
ด้าน

รูปที่ 3-50

7) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สาหรับกองเก็บวัสดุอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสภาพเรียบร้อย

รูปที่ 3-5

8) จั ด เทคนิ ค การก่ อ สร้ า งให้ เ ป็ น ระบบส าเร็ จ รู ป หรื อ กึ่ ง - โครงการมีแ ผนใช้ เทคนิ คการก่อ สร้ างให้ เป็ น
ระบบส าเร็ จ รู ป หรื อ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ที่ มี ก ารหล่ อ
สาเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด
คอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด

รูปที่ 3-52

9) บริเวณปากทางเข้า -ออกต้องปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะ - จั ด ท ารั้ ว ทึ บ เปิ ด -ปิ ด บริ เ วณทางเข้ า -ออก
เมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน โครงการ ทางด้านหน้าแห่งเดียว
ดินทรายหรือฝุ่นตกค้าง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

รูปที่ 3-18

10) ในการกองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรือ - โครงการปฏิ บั ติ ตามที่ มาตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด
คลุมด้วยผ้าใบด้านบนและอีก 3 ด้านให้มิดชิด

-

11) เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน - ติ ด ต่ อ ให้ บ ริ ษั ทรั บ ก าจั ดขยะมารั บเพื่ อน าไป
ทาลายต่อไป
โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกาจัด

ภาคผนวกที่ 5-5

12) ทาความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ ถนนโดยทาเป็น - โครงการจัดให้มีพื้นที่สาหรับทาความสะอาดล้อ
บ่อล้างล้อรถเพื่อขูดดินออกจากล้อรถ
รถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-8

3-8

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.2 คุณภาพอากาศ
- มลสารทางอากาศ (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

13) จัดให้มีพนัก งานทาความสะอาดคอยกวาดเศษ -มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยดู แ ลรั ก ษาความสะอาดในพื้ น ที่
ดินทรายที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ บริเวณรอบโครงการ
โดยใช้ น้ าฉี ด ล้ า งท าความสะอาดและกวาดพื้ น ให้
สะอาดโดยทันที

รูปที่ 3-6
รูปที่ 3-15

14) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน -โครงการตรวจสอบเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
และวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการ
เกิดมลพิษ

-

15) ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน

-ให้ ดั บ เครื่ อ งยนต์ ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ ง าน ทั้ ง
รถยนต์และเครื่องจักร

รูปที่ 3-49

16) ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทางานอยู่เสมอ

-มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

รูปที่ 3-37
ภาคผนวกที่ 5-3

17) จั ด จ้ า งผู้ รั บ เหมาที่ มี คุ ณ ภาพ ตลอดจนจั ด ให้ -โครงการมี จป. คอยดูแ ลและติ ดตามผู้ รับ เหมาให้
บริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดไว้
ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด

ภาคผนวกที่ 5-6

18) จัด ให้มี การปลู กหญ้ า หรื อไม้ คลุ มดิ น ในพื้ น ที่ -โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
โครงการที่ไม่มีการงานในกิจกรรมการก่อสร้างนาน 3 เคร่งครัด
เดือน

-

19) ติ ดตั้ งกล่อ งรั บความคิด เห็ นที่ บริ เวณป้ อมยาม -โครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณ
เพื่ อรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยนที่ อาจจะเกิด ขึ้ น หากพบว่ า มี ป้อมยามด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาได้ทันที
เรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาทันที

รูปที่ 3-39

3-9

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 เสียง

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่ติดโครงการจะได้รับระดับเสียง
จากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการ ดังนี้
1. งานเตรียมพื้นที่
หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับระดับ
เสียงจากงานเตรียมพื้นที่ที่ระดับพื้นชั้นที่ 1 ในช่วง 64.5282.85 dB(A)
2. งานฐานราก
หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับระดับ
เสียงจากงานฐานรากที่ระดับพื้นที่ 1 ในช่วง 63.13-80.86
dB(A)
3. งานโครงสร้าง
หน่วยรับ เสียงโดยรอบพื้น ที่โครงการจะได้ รับเสีย ง
จากงานโครงสร้ า งที่ ร ะดั บ ชั้ น ที่ 1 ในช่ ว ง 63.80-81.85
dB(A) และงานโครงสร้ า งที่ ร ะดั บ ชั้ น ที่ 2 ถึ ง ชั้ น ที่ 30
(ประเมิ นถึ งระดับชั้ นสุ ดท้า ยของอาคารโครงการ ที่ร ะดั บ
เสี ย งจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งเกิ น 70 dB(A) ) ในช่ ว ง

1) จัดให้มีรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มม. สูง 6
ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานก่อสร้างที่
ระดับฐานรากถึงชั้นที่ 1 จะจัดให้รั้วทางด้านทิศ
ใต้ (ติดอาคารเบญจบุญ)และทิศเหนือ (ติดอาคาร
ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า) อยู่ห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง
ประมาณ 1 ม. และ 2 ม. ตามลาดับ

-โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง
ด้วยรั้ว Metal Sheet ความสู ง 6
เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

2) งานก่อสร้างในช่วงกิจกรรมงานโครงสร้างใน
บริ เ วณที่ โ ล่ ง ที่ ร ะดั บ ชั้ น 2 จนถึ ง ชั้ น ที่ 30 จะ
ติด ตั้ ง แผ่ น กั้ น เสี ย งชั่ วคราว โดยใช้วั ส ดุ Metal
Sheet หนา 1.27 มม.สูง 6 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็น
แผงกั้นทึบ ยึดติดกับนั่งร้านและเลื่อนได้ตามชั้น
ทาหน้าที่ เสมือนเป็นกาแพงกันเสียง ซึ่งสามารถ
ลดระดับเสียงได้ 25 dB(A)

-โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง
ด้วยรั้ว Metal Sheet ความสู ง 6
เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

3) งานก่อสร้างในช่วงกิจกรรมงานโครงสร้างที่มี
เพดานชั้นก่อสร้างแล้วที่ระดับชั้นที่ 2 จนถึงชั้นที่
30 จะติ ด ตั้ งแผ่ น กั้ น เสี ยงชั่ ว คราว โดยใช้ วั ส ดุ
Metal Sheet หนา 1.27 มม. ซึ่งมี ลักษณะเป็ น
แผงกั้นทึบ จุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นไม่มีรูหรือช่อง
เปิ ด ท าหน้ าที่ เ สมื อนเป็ นก าแพงกั น เสี ย ง ซึ่ ง
สามารถลดระดับเสียงได้ 25 dB(A) โดยจะติดตั้งสูง
จากพื้ นถึงเพดานชั้ นก่อสร้ างหรื อปิ ด ช่อ งเปิ ด ที่
ก่อสร้างไว้สาหรับประตู/หน้าต่างของอาคาร

-โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง
ด้วยรั้ว Metal Sheet ความสู ง 6
เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

63.92-82.74 dB(A)
4. งานตกแต่งภายในอาคาร
หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับระดับเสียง
จากงานตกแต่งภายในที่ระดับชั้นที่ 1 ในช่วง 66.93-85.84
dB(A) และงานตกแต่งภายในที่ระดับชั้น ที่ 2 ถึงชั้น ที่ 30
(ประเมิ นถึ งระดับชั้ นสุ ดท้า ยของอาคารโครงการ ที่ร ะดั บ
เสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างเกิน 70 dB(A) )ในช่วง 67.0886.73 dB(A)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามมาตรการ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

เอกสารอ้างอิง
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 เสียง (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
โครงการจัดให้มีมาตรการเรื่องกาแพงกันเสียง คือ
Metal Sheet หนา 1.27 มม. สูง 6 ม. และก่อผนั ง
อาคารจากพื้นจนถึงเพดานชั้นก่อสร้างก่อนที่จะเริ่ ม
งานตกแต่งอาคาร ซึ่งจะสามารถช่วยลดระดับเสียงที่
เกิ ด ขึ้ น จากการก่ อ สร้ า งได้ 25 และ 34 dB(A)
ตามลาดับ ทาให้หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการ
จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้าง ดังนี้
1.งานเตรียมพื้นที่
หน่ ว ยรั บ เสี ย งโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการจะ
ได้รับเสียงรวมจากงานเตรียมพื้นที่ที่ระดับพื้นชั้นที่ 1
สูงสุด 62.89 dB(A) ซึงไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง
ทั่วไปที่กาหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A)
2.งานฐานราก
หน่ว ยรั บเสีย งโดยรอบพื้น ที่ติด โครงการจะ
ได้รับระดับเสียงรวมจากงานฐานรากที่ระดับพื้นชั้นที่
1 สูงสุ ด 61.75 dB(A) ซึง ไม่เกิน ค่า มาตรฐานระดั บ
เสียงทั่วไปที่กาหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A)
3.งานโครงสร้าง
หน่ ว ยรั บเสี ย งโดยรอบพื้ นที่ ติ ด โครงการจะ
ได้รับระดับเสียงรวมจากงานโครงสร้างที่ระดับชั้นที่1
สูงสุด 62.29 dB(A) และงานโครงสร้างชั้นที่ 2 ถึงชั้น
ที่ 30 (ประเมินถึง ทั่วไประดับชั้นสุดท้ายของอาคาร
โครงการที่ร ะดั บเสีย งจากกิ จกรรมก่ อสร้า งเกิน 70
dB(A))

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

4) งานก่อสร้างในช่วงงานตกแต่งอาคาร ผู้รับเหมา - โครงการได้จั ด ท าก าแพงกั้ น เสี ย งเพื่ อ
จะต้องก่อผนังอาคารจากพื้นจนถึงเพดานชั้นก่อสร้าง ช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างไว้
ก่อ นที่ จ ะเริ่ ม งานตกแต่ ง อาคาร ทาให้ เ มื่ อเริ่ ม งาน แล้ว
ตกแต่งอาคาร จะมีผนังอาคารของโครงการ ทาหน้าที่
เป็นกาแพงกันเสียง ซึ่งจะสามารถช่วยลดระดับเสียง
ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างได้ประมาณ 34 dB(A)

รูปที่ 3-20

5) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ จากโครงการเข้าพบผู้ พักอาศั ย - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบ
ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ผู้พั ก อาศัย บริ เ วณใกล้ เคี ย ง เพื่ อ สร้ า ง
ครั้ ง ตลอดช่ ว งเวลาการก่ อ สร้ า ง เพื่ อ สอบถามถึ ง ความเข้าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็น
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับ และความเดือดร้อนราคาญที่มีผลกระทบ
ความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามพร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ มาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อนามา
หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท บีทีเอส แสนศิริ โฮลดิ้ง ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งติดตั้ง
โฟร์ จากัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมี กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม
ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

รูปที่ 3-39
รูปที่ 3-40

-โครงการได้ ติด ตั้งกล่ องรับ ความคิด เห็ น
บริ เ วณด้ า นหน้ า โครงการเพื่ อ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้น
จะด าเนิ น การหาทางแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
เร่งด่วน

รูปที่ 3-40

7) จั ด ทาโครงเหล็ ก โดยรอบตัว อาคาร และปิ ด ขึ ง - โครงการได้จัดทาโครงเหล็ก ตาข่ายและ
ช่องว่างด้วยผ้าใบและมีที่ยึดติดบนโครงสร้างอาคาร ผ้าใบยึดติดบนโครงสร้างอาคาร เพื่อช่วย
ลดความดังของเสียงและฝุ่น
ในแต่ละชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง

รูปที่ 3-54
รูปที่ 3-61

6) จั ดให้มีน โยบายการรั บผิ ดชอบและชดใช้ค วาม
เสียหายที่เกิดขึ้นหากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้าง โดยโครงการจะเข้าไปแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือในทันที
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.3 เสียง (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สูงสุด 65.82 dB(A) ซึงไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง
ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A)
4. งานตกแต่งภายในอาคาร
หน่ว ยรับ เสี ยงโดยรอบพื้นที่ ติดโครงการจะ
ได้ รั บ ระดั บ เสี ย งรวมจากงานตกแต่ ง ภายในที่
ระดั บชั้ น ที่ 1 สูง สุ ด 59.43 dB(A) และงานตกแต่ ง
ภายในที่ ร ะดั บ ชั้ น ที่ 2 ถึ ง ชั้ น ที่ 30 (ประเมิ น ถึ ง
ระดับ ชั้ นสุ ดท้ า ยของอาคารโครงการ ที่ร ะดับ เสี ย ง
จากกิจกรรมการก่อสร้างเกิน 70 dB(A) สูงสุด 59.60
dB(A) ซึ่ ง ไม่ เ กิ น ค่ า มาตรฐานระดั บ เสี ย งทั่ ว ไปที่
กาหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A)

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

8) จั ดเครื่ อ งมื อก่ อ สร้ า ง หรื อ เครื่อ งจัก รเคลื่อ นที่ - โครงการจัดเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้
ต่างๆ ไว้ในพื้นที่ โครงการด้านที่ห่ างจากที่พักอาศั ย ก่ อ สร้ า ง ไว้ ใ ห้ ห่ า งจากและชุ ม ชน
ของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสี ยงต่อชุมชน ข้างเคียงพื้นที่โครงการ
โดยหลีกเลี่ยงการตั้งวางและจากัดการใช้เครื่อง จัก ร
เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระยะ 5
ม. จากแนวเสาเข็มที่ใกล้พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ

-

9) ไม่ทากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน - ทางโครงการหลีกเลี่ยงการทากิจกรรม
ทีก่ ่อให้เกิดเสียงดังมาก ๆ ติดต่อกันเป็น
ในเวลาเดียวกัน
ระยะเวลานาน

-

10) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ - เมื่ อถึ งขั้ นตอนดั ง กล่ าว โครงการจะ
หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด
ปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
ระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างโครงการ ดังนี้
เคร่งครัด
1. งานเตรียมพื้นที่
11) เครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับ -ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อ ไม่มีการ
หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับ
ใช้งาน ทั้งรถยนต์และเครื่องจักร
เครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก
ระดับเสียงรบกวนจากงานเตรียมพื้นที่ที่ระดับพื้นชั้น
ที่ 1 สูงสุดเท่ากับ 5.09 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน 12) การตัดกระเบื้อง ให้ตัดในห้องที่มีผนังกั้น เพื่อลด - โครงการมี พื้ น ที่ ปิ ด ส าหรั บ งานตั ด
ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 10 dB(A)
เชื่อม และเจียรไว้เฉพาะ
ระดับเสียง
2. งานฐานราก
หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับ
ระดับเสียงรบกวนจากงานฐานรากที่ระดับพื้นที่ชั้นที่
1 สูงสุดเท่ากับ 2.95 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กาหนดไว้ไม่เกิน 10 dB(A)

-

รูปที่ 3-49

รูปที่ 3-50
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
3.งานโครงสร้าง
หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการ
จะได้รับระดับเสียงรบกวนจากงานโครงสร้าง
ที่ระดับชั้นที่1 สูงสุดเท่ากับ 4.49 dB(A) และ
งานโครงสร้ า งที่ ร ะดั บ ชั้ น ที่ 2 ถึ ง ชั้ น ที่ 30
สู ง สุ ด เท่ า กั บ 9.02 dB(A) ซึ่ ง ไม่ เ กิ น ค่ า
มาตรฐานที่กาหนดไว้ไม่เกิน 10 dB(A)
4. งานตกแต่งภายในอาคาร
หน่วยรับเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการ
จะไม่ได้รับระดับเสียงรบกวนจากงานตกแต่ง
ภายในที่ ระดั บชั้ น ที่ 1 และงานโครงสร้า งที่
ระดับชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 30

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

13) ใช้อุ ปกรณ์เ ครื่ องจักรที่ไ ด้รั บการบ ารุ งรั กษา -มี ก ารตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รกลที่ ใ ช้ ใ นการ
อย่ า งดี เ ท่ า นั้ น แ ละต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลอ ย่ า ง ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งก่อนและ
สม่ าเสมอในระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง เช่ น หยอด หลังการใช้งาน
น้ามันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีชิ้นส่วนของ
เครื่องจักร
14) กาหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง
ดัง เช่น การเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และ
งานโครงสร้ า ง เป็ น ต้ น วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น เสาร์ ใ น
ช่วงเวลา 8.00-18.00 น. โดยจะหยุดก่อสร้างตั้งแต่
เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการ
เก็ บ งาน รวมถึ ง การท าความสะอาดจนถึ ง เวลา
18.00 น.และให้ ค นงานก่ อ สร้ า งออกนอกพื้ น ที่
โครงการก่อ นเวลา 18.00 น. แต่ ห ากมี กิ จกรรม
ก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว)
อาทิเช่น การเทปูน เป็ นต้น ต้อ งแจ้งผู้ที่ อยู่อาศั ย
ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. สาหรับวันอาทิตย์จะ
ไม่มีการก่อสร้างใดๆ

-มีการกาหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง วันจันทร์
ถึง วั น เสาร์ ใ นช่ ว งเวลา 8.00-18.00 หากมี
กิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา
ทางโครงการจะทาการแจ้งพื้นที่ข้างเคียงให้
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-37
ภาคผนวกที่ 5-3

-

3-13

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 ความสั่นสะเทือน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
โครงการก าหนดให้ มีก ารก่ อสร้ า งโดยใช้ เสาเข็ ม
เจาะ ซึ่งก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนดังนี้
- ทิศเหนือ คือ อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า (ทาวเวอร์
สูง 4 ชั้น และสูง 22 ชั้น) ได้รับความสั่นสะเทือน
สูงสุด 1,435 มม./วินาที
- ทิศใต้ คือ อาคารเบญจบุญ สูง 7 ชั้น เลขที่ 994
ได้รับความสั่นสะเทือนสูงสุด 2.155 มม./วินาที
- ทิศตะวันตก คือ อาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
สูง 4 ชั้ น ได้ รั บความสั่ นสะเทื อนสูง สุด 0.491
มม./วินาที
โดยกิจกรรมการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบด้านความ
สั่นสะเทือนต่ออาคารที่อยู่ใกล้โครงการที่สุด คือ อาคาร
เบญจบุญ สูง 7 ชั้น เลขที่ 994 ได้แก่ งานก่อสร้างฐาน
ราก โดยมีแนวเขตที่ดินอยู่ห่างจากแหล่งกาเนิดความ
สั่น สะเทื อ นประมาณ 7.96 ม. ซึ่ งคาดว่ า มี ค วามเร็ ว
อนุภาคสูงสุดเท่ากับ 2.155 มม./วินาที
เมื่อนาค่าความเร็วอนุภาคดังกล่าวมาเปรียบเทียบ
กั บ ค่ า มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ น ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ มแห่ง ชาติ ฉบั บที่ 37 (พ.ศ.
2553) เรื่อ ง ก าหนดมาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคารประเภทที่ 1 (อาคารโรงงาน
อาคารพาณิ ช ย์ อาคารส านั ก งาน อาคารคลั ง สิ น ค้ า
อาคารพิ เ ศษ อาคารขนาดใหญ่ และอาคารอื่น ใดที่ มี
ลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น เดีย วกั น) ที่กาหนดให้ มี
ความเร็ ว อนุ ภ าคสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 10 มม./วิ น าที ซึ่ ง
ความเร็วอนุภาคสูงสุดในการก่อสร้างโครงการมีค่า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ
1) จัด ให้มี เ สาเข็ม เจาะ ในการก่ อสร้ างฐานราก - โครงการใช้ เ สาเข็ ม เจาะในการ
อาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้ ก่อสร้างฐานรากอาคาร
พักอาศัยข้างเคียง
2) ก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่ - ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้
อยู่ ใ กล้ เ คี ย ง และให้ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ที่ ติ ดต่ อ พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อรับฟัง
เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ท บี ทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ ง โฟร์ ความคิดเห็นและความเดือดร้อนที่มี
จากัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการ ผลมาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อ
ได้ โ ดยตรง พร้ อ มทั้ ง แจ้ง ก าหนดการท าเสาเข็ ม
ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งติดตั้งกล่อง
โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน
รับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม
3) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้ง - ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้
ระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ และสถานที่ ที่ พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อรับฟัง
สามารถติดต่อได้ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ความคิดเห็นและความเดือดร้อนที่มี
โฟร์ จากัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้า ง ผลมาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อ
โครงการ
ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งติดตั้งกล่อง
รับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม
4) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม - ทางโครงการได้ติดตั้งกล่องรับความ
เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และหาแนว คิ ด เห็ น ที่ บ ริ เ วณ ป้ อ ม ยาม หน้ า
ทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
โครงการ
5) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย - ทางโครงการจั ด ให้ มี ก รมธรรม์
ต่อชีวิ ตร่างกายและทรัพย์ สินของบุค คลภายนอก ประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหาย
โดยแสดงสาเนาตารางกรมธรรม์ประกัน ภัยไว้ใ น ต่อทรัพย์สินและร่างกายตรวจสอบ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ในโครงการ
6) โครงการต้องนารายละเอียดมาตรการป้องกัน - ทางโครงการจปฏิบัติตามมาตรการ
และแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มา
กาหนดอย่างเคร่งครัด
ติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้
มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-44

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-38

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-39

รูปที่ 3-39

ภาคผนวกที่ 5-1

-
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)
2.155 มม./วิน าที (ไม่ เ กิ น 10 มม./วิ นาที ) และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับระดับความสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งปลูกสร้าง พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารจะ
รู้สึ ก ได้ ถึ ง ความสั่ น สะเทื อ น ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ของความ
สั่ น สะเทื อ นอาจส่ ง ผลต่ อ การท าลายหรื อ สร้ า งความ
เสี ย หายต่ อ โบราณสถาน โดยหากความสั่ น สะเท ือ น
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ร ะดั บ ความสั่ น สะเทื อ น
เพิ่มขึ้นถึง 2.5 มม./วินาที ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารจะเริ่ม
รู้สึ ก ร าคาญ แต่จ ะไม่ เสี่ ย งต่ อความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด
ขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม จึง
คาดว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบด้านความ
สั่นสะเทือนต่อบ้านพักอาศัยติดพื้นที่โครงการในระดับต่า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ
7) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด - ในการปฏิ บั ติ ง านจะมี วิ ศ วกรคอย
และควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ควบ คุ ม งา นตลอ ดเวลา แ ละจ ะ
วิศวกรรม และส่ง ผลกระทบต่อพื้นที่ ข้างเคีย ง ปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
น้อยที่สุด
วิศวกรก่อนเท่านั้น
8) จัดให้มีการสารวจพร้อมถ่ายภาพอาคารที่ - ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าสารวจที่
อยู่ บ ริ เ วณโดยรอบเพื่อ เก็ บ ข้ อ มู ล สภาพของ พัก อาศั ย โดยรอบโครงการเพื่อ เก็ บ
อาคารก่ อ นจะด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคาร ข้อมูลไว้หลังการก่อสร้าง
โครงการ และสารวจพร้อมถ่ายภาพอาคารที่อยู่
โดยรอบอี ก ครั้ ง เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูล สภาพอาคาร
ภายหลังจากการก่อสร้างงานเสาเข็ม
9) กาหนดช่ วงเวลาการก่อ สร้ างที่ก่ อให้เ กิ ด - มีก ารก าหนดช่ ว งเวลาการก่ อ สร้ า ง
เสียงดัง เช่น การเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐาน วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 8.00ราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์ถึงวัน 18.00 โดยที่เวลา 17.00 น. เป็นต้น
เสาร์ใ นช่ วงเวลา 8.00-18.00 น. โดยจะหยุ ด ไป จะเป็ น การเก็ บ งานและการท า
ก่ อ สร้ า งตั้ ง แต่ เ วลา 17.00 น. แต่ ช่ ว งเวลา
ความสะอาดถึ ง 18.00 น. หากมี
หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงาน รวมถึงการทา
กิจ กรรมก่อ สร้ า งที่ต่ อ เนื่ อ งและเกิ น
ความสะอาดจนถึ ง เวลา 18.00 น. และให้ ช่วงเวลา ทางโครงการจะทาการแจ้ง
คนงานก่ อ สร้ างออกนอกพื้ น ที่โ ครงการก่ อ น พื้นที่ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า อย่าง
เวลา 18.00 น. แต่ ห ากมีกิ จ กรรมก่ อ สร้ า งที่ น้อย 1 วัน
ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิ
เช่ น การเทปู น เป็น ต้น ต้ องแจ้ง ผู้ที่ อยู่ อาศั ย
ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่
ทั้งนี้ จะต้อ งไม่เ กินเวลา 21.00 น. สาหรั บวั น
อาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ
มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-4

รูปที่ 3-40

-

3-15

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
การพั ง ทลายของดิ น ในช่ ว งการ
ก่อสร้า งจะเกิ ดขึ้ นจากการขุดเปิด หน้ า
ดิน เพื่อทางานฐานรากและการก่อสร้าง
งานระบบที่ฝังอยู่ใต้ ดิน เช่น ถังเก็บน้ า
บ่อหน่วงน้า ระบบบาบัดน้าเสีย เป็นต้น
ซึ่ ง โครงกา รก าหนดให้ มี ม าตรกา ร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
โดยจัดให้มีร ะบบป้องกั นดิ นพัง โดยใช้
Sheet Pile เป็นโครงสร้างป้องกันดินพัง
ส าหรั บ งานขุ ด ชั้ น ใต้ ดิ น ที่ มี ค วามลึ ก
ประมาณ -5.00 ม. และใช้ Pile Wall
(Temporary Structures) สาหรับงานขุ ด
ชั้นใต้ดินที่มีความลึกตั้งแต่ -5.00 ม. ถึง
-18.00 ม. ซึ่ ง ระบบป้ อ งกั น ดิน พั งของ
โครงการได้รับการออกแบบให้ สามารถ
รั บ แ รงดั น ขอ งดิ น โดยรอ บ ได้ ต า ม
มาตรฐานทางวิ ศ วกรรม เพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบจากการพังทลายของดิน
อีกทั้งดาเนินการตาม ข้อ 12 ถึงข้อ
16 ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ.
2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด
ดั ง นั้ น งา นขุ ด เปิ ด ห น้ า ดิ น ในพื้ นที่
โครงการจะมีผลกระทบต่อการพังทลาย
ของดินบริเวณพื้นที่ข้างเคียงในระดับต่า

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1) จัดให้มีระบบป้องกันดินพัง โดยใช้ Sheet Pile เป็น -มีการทากาแพงกันดินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว
โครงสร้างป้องกันดินพังสาหรับงานขุดใต้ดินที่มีความ
ลึกประมาณ -5.00 ม. และใช้ Pile Wall (Temporary
Structures) สาหรับงานขุดชั้นใต้ดินที่มีความลึกตั้งแต่ 5.00 ม. ถึง -18.00 ม.
2) จั ด ให้ มี บ ริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาควบคุ ม การก่ อ สร้ า งที่ มี -โครงการมี จป. คอยดูแลและติดตามผู้รับเหมา
คุ ณ ภาพ เพื่ อ ควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ เ ป็ น ไปตาม ให้ปฏิบัติตามมาตรการกาหนดไว้
มาตรการที่ร ะบุ ไว้ใ นรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-2

ภาคผนวกที่ 5-6

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตั้ง
ก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้า
กล่ อ งส าหรั บ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไว้ ที่ ด้ า นหน้ า
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
ป้อมยาม และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาแล้ว
4) ในการขุดดิ นจะต้องขุดให้ มีความลาดเอี ยงไม่น้อ ย - ทางโครงการจะปฏิบั ติตามมาตรการก าหนด
กว่าอัตราส่วน 1:1 (ทามุมไม่ชันกว่า 45 องศา กับแนว
อย่างเคร่งครัด
ระนาบ) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน
5) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงาน - ในการปฏิ บั ติ ง านจะมี วิ ศ วกรควบคุ ม งาน
ขุด ดิน ให้มี ค วามมั่น คงปลอดภั ยตลอดระยะเวลาการ ตลอดเวลา และจะปฏิบัติงานเมื่อได้รับอนุญาต
ก่อสร้าง
จากวิศวกรก่อนเท่านั้น
6) ในกรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหินและดิน จัดให้มี - เมื่อมีเศษดิน หิน ทราย ตกหล่นบนพื้นผิวจราจร
พนักงานคอยเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย
จะมีคนงานคอยทาความสะอาดโดยทันที

รูปที่ 3-39
รูปที่ 3-40

7) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัย - ทางโครงการจั ดให้มี กรมธรรม์ ประกั นภั ย เพื่ อ
ข้า งเคี ย งซึ่ ง หากความเสี ยหายดั ง กล่ า วเกิ ด จากการ ชดเชยความเสียหายต่อ ทรัพย์สินและร่างกาย
ก่อสร้างโครงการ ต้องแก้ไขและช่วยเหลือโดยทันที
ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ในโครงการ

ภาคผนวกที่ 5-1

-

รูปที่ 3-4

รูปที่ 3-6

3-16

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.6 คุณภาพน้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

น้าเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างประมาณ 12
ลบ.ม./วั น เป็ น ส่ ว นที่ ต้ อ งได้ รั บ การบ าบั ด โดย
โครงการจะจัดให้มีถังบาบัดน้าเสีย สาเร็จรูปแบบ
เกรอะ-กรองเติมอากาศ ที่สามารถรองรับน้าเสียได้
15 ลบ.ม./วั น โดยสามารถบ าบั ด น้ าเสี ย จาก
คนงานให้มีค่า BOD ในน้าทิ้งไม่เกิน 20 ลบ.ม./
วัน ก่อ นระบายออกสู่ ท่อระบายน้ าสาธารณะริ ม
ถนนสุขุมวิท 55 โดยไม่มีการระบายน้าลงสู่แหล่ง
น้าผิวดินโดยตรง
สาหรับน้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งใน
แต่ ล ะวั น จะมี ป ริ ม าณน้ าน้ อ ยมาก เนื่ อ งจาก
ปริ ม าณน้ าใช้ ส่ ว นหนึ่ ง จะรวมเป็ น ส่ ว นขอ ง
โครงสร้างอาคาร เช่น น้าที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต
น้าที่ฉีดพรมพื้นและถนน เป็นต้น
ส าหรั บ ตะกอนดิ น และเศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่
ระบายมากับน้าชะล้างรวมถึงมูลฝอยจากคนงาน
อาจท าให้เ กิด การอุ ดตั นของระบบท่อ ระบายน้ า
และส่งผลกระทบถึงสภาพการระบายน้าของแหล่ง
น้ าผิ ว ดิ น ที่ ป ลายทางได้ ดั ง นั้ น โครงการจึ ง มี
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบในส่ ว นนี้
โดยจัดให้มีบ่อดักขยะและตะกอนดินก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายด้านหน้าโครงการ ดังนั้นจึงคาด
ว่าการก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทีม่ ีนัยสาคัญต่อคุณภาพน้า

1) จั ด ให้ มี ห้อ งส้ว มส าหรั บคนงานก่อ สร้า งใน
อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน
2) กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม
ที่อาบน้า และลานซักล้าง ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของคนงานโดยในการบาบัดน้าเสียต้อง
จั ด ให้ มี ร ะบบบ าบั ด น้ าเสี ย แบบเติ ม อากาศซึ่ ง
รองรับน้าเสียได้ไม่น้อยกว่า 28 ลบ.ม./วัน บาบัด
น้าเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. โดยน้าทิ้ง
ภายหลังการบาบัดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้า
ริมถนนสุขุมวิท 55 ต่อไป
3) จัดให้มีบ่อดักมูลฝอยและเศษดินตะกอนก่อน
ระบายออกสู่ ท่ อ ระบายน้ าสาธารณะริ ม ถนน
สุขุมวิท 55
4) ประสานให้ ส านั ก งานเขตวั ฒ นา มาสู บ
ตะกอนไปกาจัดทันทีเมื่อเต็ม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
- โครงการจัดให้มีห้องน้า-ห้องส้วมเพียงพอ
สาหรับคนงานก่อสร้างแล้ว
- โครงการได้จัดให้มีห้องน้า-ห้องส้วมอย่าง
เพียงพอสาหรับคนงานก่อสร้างและจัดให้มี
การบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้น ก่อนระบายลงสู่
ระบบระบายน้าสาธารณะ
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- โครงการจัดทาบ่อดักมูลฝอยและจัดให้มี
การบ าบัดน้ าเสีย ที่เกิด ขึ้น ก่อนระบายลงสู่
ระบบระบายน้าสาธารณะ
- โครงการมีการประสานงานให้สานักงาน
เขตวัฒนาเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลในถังบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูป
5) กาชับให้คนงานก่อ สร้างรักษาความสะอาด - โครงการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยดูแลรักษา
บริเวณห้องน้าอย่างสม่าเสมอ
ความสะอาดของห้องน้าอย่างสม่าเสมอ
6) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้าจากห้องส้วม เพื่อ - โครงการมี ก ารตรวจสอบรอยรั่ว ซึม ข้ อ
ไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง
ต่อ ท่อน้าในห้ องน้า ห้องส้ วมเป็นประจ า
หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีจุดรั่วซึม จะทา
การแก้ ไขทัน ทีเพื่อไม่ให้เ กิดกลิ่น รบกวน
กับพื้นที่ข้างเคียง
7) จัด ให้ มีค นงานคอยดู แลรัก ษาความสะอาด - โครงการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยดูแลรักษา
ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ
ความสะอาดของห้องส้วมอย่างสม่าเสมอ

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-25
รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-22
รูปที่ 3-25

-

รูปที่ 3-22

-

รูปที่ 3-51

-

รูปที่ 3-46

-

ภาคผนวกที่ 5-14

รูปที่ 3-58
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางบกและทางน้า
3 คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข อง
มนุษย์
โครงการจะใช้ บ ริก ารน้ าประปาจากการ
3.1 น้าใช้
ประปานครหลวงสาขาสุ ขุ ม วิ ท ซึ่ ง มี
ความสามารถในการให้บริการน้าประปา
ในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
โดยน้ าใช้ใ นช่ วงก่อ สร้ าง ทั้ งจากคนงาน
ก่อสร้างและกิจกรรมการก่อสร้างประมาณ
15 ลบ.ม./วัน (คนงาน 300 คน × 50 ล./
คน/วัน = 15 ลบ.ม./วัน) ซึ่งการใช้น้าใน
ระยะก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
น้าของพื้นที่ข้างเคียงและการจ่ายน้าของ
การประปานครหลวงสาขาสุ ขุ ม วิ ท แต่
อย่างใด
3.2 น้าเสีย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปริมาณน้าเสียในระยะก่อสร้างปริมาณ
ร้ อ ยละ 80 ของปริ ม าณน้ าใช้ ดั ง นั้ น จึ ง
คาดว่ า จ ะมี ป ริ ม าณ น้ าเสี ย ระห ว่ า ง
ก่อสร้าง 12 ลบ.ม./วัน [15 × (80/100) =
12 ลบ.ม.] โดยโครงการได้ กาหนดให้ มี
การบาบัดน้าเสียก่อนระบายลงสู่บ่อพั ก
ดันหน้าโครงการด้วย

1) จัดให้มีถังเก็บสารองน้าความจุ 5 ลบ.ม. จานวน 4 ถัง
มีความจุรวม 20 ลบ.ม.(ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.) สามารถ
สารองน้าใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อส ารองน้าใช้ในช่วงที่
น้าประปาเกิดขัดข้องหรือไม่ไหล

- โครงการจั ด ให้ มี ถั ง เก็ บ น้ าส ารอง

จ านวน 4 ถั ง โดยมี ถั ง เก็ บ น้ าส ารอง
ขนาด 2,000 ลิต ร 1 และทางโครงการ
จะเพิ่ มจานวนถัง เก็บ น้าสารองมากขึ้ น
เมื่อมีจานวนคนงานเพิ่มขึ้น
2) เตรี ยมกระบะส าหรั บ ล้ า งอุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ให้ - โครงการมีกระบะสาหรับล้างอุปกรณ์
ก่อสร้างแล้ว
สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก
3) น้าที่ใช้แล้วบางส่วนให้นากลับมาใช้ใหม่ เช่น ฉีดพรม - โครงการจะปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
พื้นถนน พื้นที่ว่างในบริเวณก่อสร้าง ล้างล้อรถ เป็นต้น
กาหนด
4) ตรวจดูจุดรั้วซึมของถังสารองน้าหากพบให้รีบแก้ไข - โครงการมีก ารตรวจสภาพ จุ ดรั่ วซึ ม
ทันที
ของถังสารองน้าเป็นประจา
5) กาชับให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด
- โครงการรณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่าง
ประหยัด
1) ก าหนดให้ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจั ด สร้ า งห้ อ งส้ ว ม ที่ - โครงการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ า -ห้ อ งส้ ว ม
อาบน้าและลานชักล้าง ให้เพียงพอกับความต้องการของ เพียงพอสาหรับคนงานก่อสร้างแล้ว
คนงาน
2) จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียแบบเติมอากาศซึ่งรองรับน้า - โครงการจั ด ให้ มี ถั ง บ าบั ด น้ าเสี ย
เสียได้ไม่ น้อยกว่า 28 ลบ.ม./วัน บ าบัดน้าเสี ยแบบเติ ม สาเร็จรูปเพื่อบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นก่อน
อากาศให้ มี ค่ า BOD ไม่ เ กิ น 20 มก./ล. โดยน้ าทิ้ ง ระบายลงสู่ ร ะบบระบายน้ าสาธารณะ
ภายหลังการบาบัดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ และมีการตรวจสอบการใช้งานอยู่เสมอ
ริมถนนสุขุมวิท 55 ต่อไป

รูปที่ 3-32

รูปที่ 3-65
ภาคผนวกที่ 5-15
รูปที่ 3-57
รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-25
รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-22
รูปที่ 3-25
ภาคผนวกที่ 5-11
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.2 น้าเสีย (ต่อ)

3.3 การระบายน้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปแบบ Convention
Activeted Sludge ซึ่งสามารถรองรับน้ า
เสียได้ 15 ลบ.ม./วันโดยมีประสิทธิภาพใน
การบาบัดให้น้ าทิ้งมีค่ าบีโอดี ระบายออกไม่
เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบาย
น้ าริ มถนนสุ ขุ มวิ ท 55 บริ เวณด้ านหน้ า
โครงการต่อไป โดยจะไม่ ส่ งผลกระทบให้ มี
นัยสาคัญต่อคุณภาพน้าของแรงรองรับน้าทิ้ง

โดยการท าร่ อ งระบายน้ าแบบเปิ ด
กว้าง 0.3 ม. เพื่ อรวบรวมน้าฝนและน้ า
จากกิจกรรมการก่อ สร้างเข้าสู่บ่อดักขยะ
หรื อ บ่ อ ดั ก ตะกอนดิ น และจั ด ให้ มี ท่ อ
ระบายน้าทิ้งขนาด เพื่อระบายน้าทิ้งที่ผ่าน
การบาบัดแล้วเข้าสู่บ่อดักขยะ และระบาย
น้าออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนสุขุมวิท 55
บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไปดังนั้นการ
ก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ การระบายน้ าริ ม ถนน
สุขุมวิท55และเขตชุมชนโดยรอบ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม - โครงการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยดูแลรักษา
ให้สะอาดอยู่เสมอ
ความสะอาดของห้องน้าอย่างสม่าเสมอ

รูปที่ 3-58

4) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสานักงานเขตวัฒนา - โครงการมีการประสานงานให้สานักงาน
มาสูบตะกอนไปกาจัดทันทีที่เต็ม
เขตวัฒนาเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลในถังบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูป
5) หลั ง จากการก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ต้ อ งสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล - เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ทางโครงการ
ภายในถั ง เกรอะออกโดยประสานให้ ส านั ก งานเขต จะปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
วัฒนา นาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและฝั่ง
กลบถังเกรอะในทันที
1) จั ด ท าร่ อ งระบายน้ าภายในพื้ น ที่ โ ครงการ โดย - โครงการจัดทาร่องระบายน้าชั่วคราวไว้
รวบรวมน้าเข้าสู่ บ่อพั ก เพื่อให้เกิ ดการตกตะกอนดิ น รอบพื้นที่ โครงการ เพื่อ นาน้าไปสู่บ่ อดั ก
และระบายออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนสุขุมวิท 55
ตะกอน ก่อนปล่อยออกภายนอกโครงการ
2) จัดให้มีการขุดลอกดินที่สะสมในบ่อพักน้า บ่อดักมูล - โครงการมีพนักงานคอยตักตะกอนดินใน
ฝอย และเศษดินตะกอน เป็นประจา
บ่อพักอยู่เป็นประจา
3) จั ด ให้ มี ต ะแกรงดั ก ขยะก่ อ นระบายน้ าออกจาก - โครงการจัดทาบ่อดักขยะมูลฝอยไว้แล้ว
โครงการ
ก่อนที่จะปล่อยน้าทิ้งออกนอกโครงการ

รูปที่ 3-51

-

รูปที่ 3-45
รูปที่ 3-22
รูปที่ 3-53
รูปที่ 3-22
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.4 การจัดการมูลฝอย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

มูลฝอยที่เ กิดจากคนงานก่อ สร้า ง
จานวน 300 คน ซึ่ง มีอั ต ราการผลิ ต
มูลฝอย 3 ล./คน/วัน คิดเป็นปริมาณ
มูล ฝอยประมาณ 0.9 ลบ.ม./วั น ซึ่ ง
โครงการจะจัด ให้ มี ถัง มู ล ฝอยขนาด
240 ล. จ านวน 4 ถัง วางไว้ ใ กล้ กั บ
ห้องส้วมคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดย
ถังมูลฝอยดังกล่าวจะสามารถรองรั บ
มูลฝอยได้ 0.96 ลบ. ดังนั้นถังมูลฝอย
ที่โครงการจัดเตรียมไว้สามารถรองรับ
มูลฝอยได้อย่ างเพียงพอ ซึ่งในแต่ล ะ
วั น จ ะ มี ร ถ เ ก็ บ ข น มู ล ฝ อ ย ข อ ง
ส านั ก งานเขตวั ฒ นามารั บ ไปก าจั ด
ต่อไป
ส่ ว นมู ล ฝอยจา กกิ จ กรรม กา ร
ก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษ
ปูน และเศษไม้ เป็นต้น ที่ไม่สามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ได้โครงการจะ
จัด หาผู้ รั บ ผิ ด ชอบน าไปก าจั ด หรื อ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ต่ อ ไป
ดั ง นั้ น มู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการ
ก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุม ชนข้า งเคี ยง และสภาพแวดล้ อ ม
รอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด

มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
1) จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 240 ล. จานวน 8 ถัง วางไว้
ตามจุ ด ต่ า งๆในบริ เ วณส านั ก งาน พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และ
ห้องน้า/ห้องสุขา อย่างเพียงพอให้รองรับขยะมูลฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 1.5 ลบ.ม./วัน

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รูปที่ 3-13

- โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้
ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สาหรับ
รองรับมูลฝอย ซึ่งมีจานวนเพียงพอ เนื่องจาก
ในช่วงระยะฐานรากโครงการยังมีคนงานไม่
มากนัก
2) ก าชั บ ให้ ค นงานทิ้ ง มู ล ฝอยลงในภาชนะรองรั บ ที่ - โครงการกาชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลง
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
ในภาชนะจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
3) จั ดหาผู้รั บผิ ดชอบที่ จะนามูลฝอยจากกิจ กรรมการ - โครงการมี บ ริ ษั ท ส าหรั บ มาเก็ บ วั ส ดุ ที่
ก่อสร้างที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกาจัด
เหลือใช้โดยเฉพาะ

4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน
5) ไม่นาเศษวัส ดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่ส าธารณะหรื อ
สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
6) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเป็นประจา
สม่าเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนาโรคใช้เป็นที่
อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร
7) ก าหนดให้ผู้ รั บเหมาแยกเศษวัส ดุ ก่อ สร้ า งเก็ บและ
รวบรวมไว้ เป็ นสั ดส่ วนในพื้น ที่ที่ เหมาะสม และจั ดให้ มี
ระบบคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ไม้แบบนา
กลั บ มาใช้ ใ หม่ เป็ น ต้ น ขยะมู ล ฝอยที่ ไ ม่ ส ามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาจะทิ้งลงถังรองรับและ
สานักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บไปกาจัด
8) ประสานกับสานักงานเขตวัฒนาให้มาเก็บขนไปกาจัด
ตามหลักสุขาภิบาลเพื่อไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง

- โครงการกาหนดให้รถบรรทุกที่มีการขนส่ง
วัสดุต่างคลุมผ้าใบทุกครั้ง
- โครงการมีบริษัทสาหรับมาเก็บวัสดุที่เหลือ
ใช้โดยเฉพาะ
- โครงการมีคนงานคอยดูแลทาความสะอาด
บริเวณที่เก็บขยะอยู่เป็นประจา

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-13
ภาคผนวกที่ 5-5
รูปที่ 3-9
ภาคผนวกที่ 5-5
-

รูปที่ 3-55

- โครงการมีบริษัทสาหรับมาเก็บวัสดุที่เหลือ
ใช้โดยเฉพาะ

ภาคผนวกที่ 5-5

- โครงการได้ประสานงานกับสานักงานเขต
วัฒนาในการจัดเก็บขนขยะออกไปกาจัด

รูปที่ 3-62

3-20

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน
1) จัดถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ล. จานวน 4 ถัง โดย - โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ตาม
แบ่งเป็น ถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยแห้ง และทางมูลฝอย จุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สาหรับรองรับ
อันตราย
มูลฝอย ซึ่งมีจานวนเพียงพอ เนื่องจากในช่วง
ระยะฐานรากโครงการยังมีคนงานไม่มากนัก
2) ก าชั บให้คนงานทิ้ งมู ลฝอยลงในภาชนะรองรับ ที่ไ ด้ - โครงการกาชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงใน
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
ภาชนะจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
3) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยเป็ น ประจ า - โครงการมีคนงานคอยดูแ ลทาความสะอาด
สม่าเสมอ เพื่อป้องกันแมลง และสัตว์พาหะนาโรคใช้เป็น บริเวณที่เก็บขยะอยู่เป็นประจา
ที่อยู่อาศั ย แหล่ งอาหาร กรณีที่ พบว่าภาชนะรองรับมู ล
ฝอยชารุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะ
ใหม่ใช้แทน
4) รวบรวมมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อจาหน่ายให้ - โครงการมีบริษัทสาหรับมาเก็บวัสดุที่เหลือใช้
ผู้รับซื้อ
โดยเฉพาะ
5) ควบคุมไม่ให้มีการเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง
- โครงการกาชับให้คนงานไม่เผาขยะหรือเศษ
วัสดุในพื้นที่ก่อสร้างและติดป้าย “ห้ามเผาขยะ”
ในพื้นที่ก่อสร้าง
6) ประสานกับสานักงานเขตวัฒนา ให้มาเก็บขนไปกาจัด - โครงการได้ ป ระสานงานกั บ ส านั กงานเขต
ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง
วัฒนาในการจัดเก็บขนขยะออกไปกาจัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-13

-

-

-

รูปที่ 3-55

-

ภาคผนวกที่ 5-5

-

รูปที่ 3-56

รูปที่ 3-62
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.5 ไฟฟ้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
โครงการจะติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า ชั่ ว คราว
ในช่วงการก่อสร้าง โดยจะขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
จากการไฟฟ้ า นครหลวงเขตบางกะปิ ซึ่ ง
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การ
ใช้ ไฟ ฟ้ า ใน ช่ วง ก่ อ ส ร้ า ง จ ะใ ช้ ส า ห รั บ
เครื่องจักรกลในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ มี
ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า เพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น
ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า การก่ อ สร้ า งจะไม่ ส่ ง ผล
กระทบต่อความต้อ งการใช้ไฟฟ้าของชุมชน
ข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง ซึ่ งทางโครงการจะติ ดต่ อ ขอใช้ ไฟฟ้ า
ชั่ ว คราวกั บ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว พร้ อ มจั ด
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชานาญเดินสายไฟ
ในขณะทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1) ก าชั บ ให้ ค นงานใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งประหยั ด - โครงการรณรงค์กาชับให้คนงานใช้ ไฟฟ้ า
เช่น เปิดไฟฟ้าเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น
อย่างประหยัด
2) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
ไฟฟ้าต่างๆให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานเสมอ
และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชารุดเสียหาย
3) ติ ดตั้ ง อุ ปกรณ์ และระบบการจ่ ายกระแส
ไฟฟ้าให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน

- โครงการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้ า และ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า ถูกต้ องตามมาตรฐาน และท า
การขอติ ดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ า
นครหลวง
4) ซ่อมบารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร - โครงการทาการตรวจสอบ ซ่อมบารุง รักษา
ที่ใ ช้ ในการก่ อ สร้ า งเพื่ อประสิท ธิ ภาพในการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี
ทางาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-57
ภาคผนวกที่ 5-9

รูปที่ 3-33

รูปที่ 3-37
ภาคผนวกที่ 5-9
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะก่ อ สร้ า งเป็ น ระยะที่ มี ก ารใช้ ร ถ
ขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งจั ก รเข้ า สู่
หน่ ว ยงานก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง จะมี ป ริ ม าณการ
ขนส่ ง สู ง สุ ด ต่ อ ชั่ ว โมงในช่ ว งนอกเวลา
เร่งด่วนเท่ากับ 14 PCU/ชม. (โดยไม่รวม
รถขนส่ ง พนัก งาน คนงาน และรถขนส่ ง
เครื่องจักรขนาดใหญ่) โดยปริมาณจราจร
ดังกล่าวจะกระจายปริมาณไปตามชั่วโมง
กา ร ท า ง า น โ ด ย เน้ น ก า ร ข น ส่ ง เ ข้ า
หน่ ว ยงานในช่ ว งนอกเวลาเร่ ง ด่ ว น(Off
Peak) ซึ่ ง ห า กเ ป็ น รถ บ ร รทุ กข นส่ ง
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละพนั ก งาน จะขนส่ ง ในช่ ว ง
ก่อ นชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว นเช้า (ก่ อ น 7.00 น.)
และหลั งชั่ว โมงเร่ งด่ วนเย็น (หลัง 19:00
น. )เพื่ อหลีกเลี่ ยงจราจรที่ติดขัด สาหรั บ
การขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งแ ละขนส่ งใน
ช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น.
ป ริ ม า ณ จ รา จ รที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จ า กกา ร
ก่อสร้ างโครงการส่งผลให้ ปริม าณจราจร
ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น และส่งผล
ให้ ค วามล่ า ช้ า รวมที่ ท างแยก( Control
Delay) เพิ่มขึ้นเมื่อวิเคราะห์จากระดับการ
ให้บริการบริเวณทางแยกใกล้เคียงที่ตั้ง

1) กวดขัน เรื่องเวลาการขนย้ายวั สดุก่อสร้า ง โดยจะ
ขนส่งบุคลากรในช่วงเวลาก่อน 6.30 น. และหลัง 19.00
น. และจากขนส่ง เครื่อ งจักรอุปกรณ์และวัสดุก่ อสร้า ง
ด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00 15.00 น. และ 22.00 - 6.00 น. โดยโครงการจะขนส่ง
วัสดุก่อสร้างทุกวัน คือ วันจันทร์-อาทิตย์ โดยหากมีการ
ขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างในวันเสาร์
วัน อาทิ ต ย์ หรือ วั นหยุ ดนั ก ขั ตฤกษ์ จะแจ้ งให้ อาคาร
บ้ า นติ ด พื้ น ที่ โ ครงการทราบล่ ว งหน้ า โดยติ ด ป้ า ย
ประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อลดผลกระทบ
ต่อการจราจรภายนอกโครงการในชั่วโมงเร่งด่วน และ
ความปลอดภัยในการใช้ถนนสุขุมวิท 55
2) ควบคุ ม น้ าหนั ก รถบรรทุ ก ตามพิ กั ด และจ านวน
ความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และกาชับให้ขับ
รถด้วยความระมัดระวัง

- โครงการขนส่งบุคลากรและวัสดุที่ใช้ใ น
การก่ อ สร้ า งตามช่ ว งเวลาที่ ม าตรการ
กาหนดไว้

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
-

- - มี การจ ากั ดความเร็ วของรถบรรทุ กที่
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงและ
ก า ชั บ ให้ พ นั ก ง า นขั บ รถ ด้ ว ย ค วา ม
ระมัดระวังในเขตชุมชน
3) จัดให้มี พื้นที่สาหรับจอดรถบรรทุก ไว้ภายในพื้น ที่ - ทางโครงการจั ด ให้ มีพื้ น ที่ส าหรั บจอด
โครงการเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสาหรับขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุ กไว้ ภ ายในพื้ น ที่โ ครงการ เพื่ อ
และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง
เป็นพื้นที่จอดรถสาหรับขนวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 3-12

4) ไม่ให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรับ- - ทางโครงการจั ด ให้ มีพื้ น ที่ส าหรั บจอด
ส่ ง คนงานบนถนนสุ ขุ ม วิ ท 55 และถนนบริ เ วณ รถบรรทุ กไว้ ภ ายในพื้ น ที่โ ครงการ เพื่ อ
ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด
เป็นพื้นที่จอดรถสาหรับขนวัสดุก่อสร้าง
5) ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้ อ - โครงการกาหนดให้รถบรรทุก 6 ล้อ และ
ในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. และ 22.00 - 6.00 น. 10 ล้อ ขนส่งวัสดุตามช่วงเวลาที่มาตรการ
และสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร
กาหนดไว้

รูปที่ 3-38

รูปที่ 3-38

-

3-23

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้างอิง
การแก้ไข
โครงการพบว่าระดับการให้บริการที่ 6) จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่าง
ทางแยกไม่ ล ดลงจากเดิ ม และเมื่ อ ผู้อยู่ข้ างเคียง เช่น ควบคุมไม่ให้ กระแทกกระบะท้า ย เคร่งครัด
วิ เ คราะห์ ร ะดั บ การให้ บ ริ ก ารบนช่ ว ง ห้ามเร่งเครื่องยนต์จนเสียงดัง เป็นต้น
ถนน พบว่ า ระดั บ การให้ บ ริ ก ารไม่ 7) ติด ตั้ งป้ ายสั ญญาณจราจรต่า งๆ อาทิ ป้ ายชะลอ - โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรไว้บริเวณ
รูปที่ 3-14
ลด ลง จ า กเ ดิ ม เช่ นกั นเ พื่ อ ถื อ ว่ า ความเร็วเขตก่อสร้าง และทางชารุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่ ทางเข้า-ออกโครงการ
โครงข่ า ยถนนรอบโครงการได้ รั บ โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ผลกระทบจากปริ ม าณการจราจรที่
8) รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้ -โครงการปฏิบัติตามที่ มาตรการกาหนดอย่า ง
เพิ่มขึ้นในช่วงการก่อสร้างโครงการไม่
การได้ดีและกาหนดให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างนอกช่วงเวลา เคร่งครัด
มากเนื่องจากระดั บการให้บ ริการของ
เร่งด่วน
ถนนไม่ลดต่าลงจากเดิม
9) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยอ านวยความสะดวกด้ า น - โครงการจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยควบคุ ม
รูปที่ 3-14
การจราจรเมื่อมีการเข้าออกโครงการ
การจราจรไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
10) ก าชั บ ให้ พ นั ก งานขั บ รถทุ ก คนปฏิ บั ติ ต ามกฎ - มี ก ารก าชั บ ให้ ขั บ รถด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
จราจรอย่างเคร่งครัดและกาชับให้มีความระมัดระวังช่วง โดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า - ออก
ผ่านชุมชน
พื้นที่โครงการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

11) ตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ใน - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่าง
สภาพดี
เคร่งครัด

-

12) กาชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความ - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนดอย่าง
ระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก
เคร่งครัด

-

13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมรถบริเวณทางเข้า -ออก - โครงการจัดให้มีเจ้ า หน้าที่คอยอ านวยความ
ของโครงการโดยให้สั มพัน ธ์กับ กระแสจราจรการเข้ า สะดวกด้า นการจราจรไว้ บริเ วณทางเข้ า -ออก
ให้บริการของรถโดยสารประจาทางและการจัดการด้าน โครงการ
จราจรบนถนนสุ ขุ ม วิ ท 55 ด้ า นหน้ า โครงการเพื่ อ
อานวยความสะดวกแก่ยวดยานบนถนนสายทางหลั ก
และผู้ที่สัญจรบนทางเท้า

รูปที่ 3-14
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.7 การป้องกันอัคคีภัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
โครงการจั ด ให้ มี ท างเคมี ดั บเพลิ ง
ติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งและ
ตรวจสอบความปลอดภัยของทางเคมี
ดั บ เพ ลิ งเ ป็ น ป ระ จ า น อ ก จ า ก นี้
โครงการอยู่ใ นเขตความรั บ ผิ ด ชอบ
ของสถานีดับเพลิงคลองเตยซึ่งอยู่ห่าง
จากพื้น ที่ก่ อสร้ างประมาณ 4.6 กม.
ซึ่งใช้เวลาเดินทางมาถึงพื้นที่โครงการ
ประมาณ 20 นาที นอกจากนี้ ได้มีการ
ควบคุมคนงานให้ช่วยกันดูแลอุปกรณ์
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
ไฟฟ้า ลัด วงจร จึง ถือ ว่า การก่อ สร้ า ง
โครงการจะก่อให้ เกิดผลกระทบด้า น
อัคคีภัยในระดับต่า

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1) จัดให้มีผ้าใบ (ชนิดไม่ลามไฟ) ปิดกั้นตัวอาคาร - โครงการมีผ้าใบกั้นตัวอาคารไว้รอบด้านตลอดความ
รอบด้านโดยตลอดความสูงของอาคารที่กาลังก่อสร้าง สูงของอาคารที่กาลังก่อสร้าง
เพื่ อ ป้ อ งกั น การลุ ก ลามไฟจากอาคารไปยั ง พื้ น ที่
ข้างเคียง

รูปที่ 3-61

2) จั ด ให้ มี ถั ง เคมี ดั บ เพลิ ง ขนาด 4.5 กม. ติ ด ตั้ ง - ทางโครงการจะจัดเตรียมถังดับ เพลิงตั้งไว้บริเวณ
บริเวณสานักงานก่อสร้าง 1 ถัง โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง โดยรอบพื้นที่โครงการ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน
1 ถัง และในพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ถัง/ชั้น เพื่อ อยูเ่ สมอ
ระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น
3) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวย
ความสะดวกบริ เ วณด้ า นหน้ า ทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
เข้า-ออกและภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม.
โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปที่ 3-34

4) จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟต่างๆ - โครงการมีพื้ นที่ป ลอดภัยส าหรั บจัด เก็บ เชื้อ เพลิ ง
ในที่ปลอดภัยและมิดชิดห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง และวัสดุไวไฟ
5) เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลัก - มี การเดิ นสายไฟอย่ างปลอดภั ย และมีฉ นวนหุ้ ม
วิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
ตลอด และตรวจสอบบารุงรักษาแผงไฟฟ้า เครื่องมือ
อุปกรณ์ทุกชนิดด้วยความระมัดระวัง

รูปที่ 3-11

6) ตรวจสอบเครื่อ งมือที่ใช้ในการก่อสร้ างให้อยู่ใ น
สภาพพร้อมที่จะใช้งานและไม่ใช้เครื่องมือที่ชารุด

- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
เสมอ

7) ควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะต้องกระทาห่างจาก
วัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต

- โครงการมีพื้นที่ปิดสาหรับงานตัด เชื่อม และเจียร
ไว้เฉพาะ

รูปที่ 3-42

รูปที่ 3-37
ภาคผนวกที่ 5-3
ภาคผนวกที่ 5-9
รูปที่ 3-50
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาพร้ อ มอพยพหนี ไ ฟแก่ - ทางโครงการมี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่
คนงานและผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั นอั ค คี ภั ย แก่
หั ว หน้ า คนงาน และจั ด หาคู่ มื อ รั ก ษาความ
ปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องรักษา
ความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย
9) กาหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของทาง - โครงการมีการตรวจสอบสภาพเคมีดับเพลิง
เคมีดับเพลิงเป็นประจาทุก 3 เดือนให้อยู่ในสภาพ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
10) ภายหลั ง จากปฏิ บั ติ ง านเสร็ จ สิ้ น ต้ อ ง - โครงการมี เ จ้า หน้า ที่ ตรวจสอบ ดู แ ลความ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ เรียบร้อยอยู่สม่าเสมอ
ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกวัน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-27
ภาคผนวกที่ 5-8

รูปที่ 3-35

รูปที่ 3-35

3-26

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
เมื่ อ คนงานเข้ า มาท างานในพื้ น ที่
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ จะส่งผลให้เกิดการกระจาย
รายได้มากขึ้น โดยเฉพาะการค้าขาย
โดยรวมของชุมชนโดยรอบโครงการ
นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปยั ง
ธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ส ดุ
ก่ อ ส ร้ า งส่ งผล กระทบ ด้ า นบ ว ก
มากกว่าด้านลบในระดับน้อย
จ า ก ผ ล ส า ร ว จ ทั ศ น ค ติ ข อ ง
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ กล้ กั บ พื้ น ที่
โครงการพบว่า ประชาชนอาจได้รั บ
ความเดือดร้อนราคาญจากปัญหาการ
ก่อสร้า งความเดือดร้อ นจากคนงาน
ก่อสร้า งซึ่งโครงการได้ตระหนักและ
ให้ ความส าคัญ กั บข้ อ ห่ว งกัง วลของ
ชุ ม ชนดั ง นั้ น ก่ อ นโครงการจะเริ่ ม
ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งจึ ง จั ด ให้ มี ก าร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ม า ต ร ก า ร ล ด
ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มที่อ าจเกิ ด ขึ้ น
ต่ อ ชุ ม ช นโ ดยร อ บ จึ ง ค า ดว่ า จ ะ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส ภ า พ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของชุ ม ชนใน
ระดับต่า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง
2) กาหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตาม
มาตรการแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสาหรับคนงาน
ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
3) ออกกฎระเบี ย บการพั ก อาศั ย ภายในบ้ า นพั ก
คนงานและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด
พร้อมกาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
4) ติดตั้ งป้ ายประกาศเกี่ย วกับ โครงการ ระยะเวลา
ก่อสร้าง และข้อความแสดงการขออภัยที่อาจไม่ได้รับ
ความสะดวกเนื่อ งจากการก่ อสร้า ง เพื่ อสร้า งความ
เข้าใจกับประชาชน
5) หากมีการร้องเรียนขณะดาเนินการก่อสร้างจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขโดยทันที
6) หากมีพื้ นที่โครงการที่ไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่ อ
สร้าง ต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

- โครงการมีบ้านพักคนงานอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ
- จั ดพื้ นที่ บ้า นพั ก คนงานตามแบบของวิ ศวกรรม
สถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
กาหนด

-

- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง และกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืน
กฎระเบียบ
- ทางโครงการจั ด ให้ มี ป้ า ยแสดงรายละเอี ย ดชื่ อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และจั ด ให้ มี ห มายเลข
โทรศัพ ท์ ที่ส ามารถติด ต่ อได้ เพื่ อ รับ ข้ อร้ อ งเรี ย น
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ
- โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด
- หากมีพื้นที่ที่ไม่ ใช้งาน โครงการจะปฏิบัติตามที่
มาตรการกาหนด

รูปที่ 3-43

7) จั ด ให้ มี ระบบสาธารณูป โภคและสาธารณู ปการ - ทางโครงการจะจั ด เตรี ย มระบบสุ ข าภิ บ าลและ
บริ เ วณบ้ า นพั ก คนงานและพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งไว้ อ ย่ า ง อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ได้แก่ น้าดื่ม ห้องสุขา ระบบบาบัดน้าเสีย และระบบ
เพียงพอเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
กาจัดมูลฝอย ให้เพียงพอต่อจานวนคนงานก่อสร้าง
8) จัดให้มีเจ้า หน้าที่ต รวจสอบและควบคุมการเข้า - - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบ
การเข้า-ออกของคนงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
ออกของคนงานก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณบ้าน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวย
ความสะดวกบริ เ วณด้ านหน้ า ทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
พักคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-17
รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-25
รูปที่ 3-42

รูปที่ 3-3

-

รูปที่ 3-42

3-27

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
(ต่อ)
- การควบคุ ม ดู แ ลคนงาน
ก่อสร้าง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

การก่ อ สร้ า งโครงการจะใช้ ค นงานก่ อ สร้ า ง
สูงสุ ดประมาณ 300 คน ซึ่ งคนงานส่ วนใหญ่
เป็นของบริษัทผู้รับเหมา และเป็นคนงานที่ย้าย
มาจากพื้นที่ก่อสร้างอื่น เมื่อคนงานทั้งหมดเข้า
มาทางานในพื้ นที่ก่ อสร้า งอาจก่อ ปัญหาหรื อ
สร้ า งความขั ด แย้ ง กั บ ชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่
ก่อ สร้ างและพื้น ที่ บริ เวณบ้ า นพั กคนงาน ซึ่ ง
โครงการได้ ก าหนดมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ
ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างของโครงการทั้งใน
พื้น ที่ ก่อ สร้า งและบริ เ วณบ้ า นพั ก คนงาน จึ ง
คาดว่ า คนงา นก่ อ สร้ า งขอ งโครงกา รจ ะ
ก่อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาและความขัด แย้ ง กั บ ชุ ม ชน
โดยรอบในระดับต่า

มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
1) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ค นงานพั ก อาศั ย ที่ บ ริ เ วณ
โครงการ
2) ก าหนดให้ผู้รั บเหมาจัดพื้ นที่บ้า นพักคนงาน
ตามมาตรฐานแบบก่ อ สร้ า งอาคารชั่ ว คราว
สาหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3) ก าหนดจุ ด รั บ -ส่ ง คนงานให้ อ ยู่ ภ ายในพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการและเมื่อส่งคนงานแล้วให้นารถ
ออกจากพื้นที่ในทันที
4) คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม
และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมา
5) จั ด ชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย คอยตรวจสอบ
คนงานทุกคนก่อนเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง
6) จัด ให้ท างเข้ าออกพื้ น ที่ก่ อ สร้ า งเพี ยง 1 จุ ด
เพื่ อ ควบคุ ม และตรวจสอบการเข้ า -ออกพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการ
7) จั ด ให้ มี ม่ า นปิ ด ทางเข้ า -ออกพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
ตลอดเวลาโดยจะเปิ ด เมื่ อ มี ร ถเข้ า ออกพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการเท่านั้น

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการมีบ้านพักคนงานอยู่ใกล้กับโครงการ

รูปที่ 3-48

- จัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามแบบของวิศวกรรม
สถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม ภ์
กาหนด

-

- โครงการมี บ้ า นพั ก คนงานอยู่ ใ กล้ พื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการ จึงไม่มีจุดรับ-ส่งคนงาน

-

-คนงานแต่ง กายด้วยเครื่องแบบตามก าหนด
ของบริษัทผู้รับเหมาและใส่อุปกรณ์ประจาตั ว
ทุกคน
- จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
ตรวจสอบการเข้า -ออกของคนงาน ตลอด 24
ชั่วโมง
- ทางเข้ า -ออกที่ พั ก คนงานทางเดี ย ว และมี
หั ว หน้ า บ้ า นพั ก คนงานคอยดู แ ลความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของที่พัก และความประพฤติ
ของคนงานอย่างเคร่งครัด
- บริเวณทางเข้า-ออกจะปิดทึบตลอดเวลา จะ
เปิดเฉพาะเมื่อมีร ถเข้า -ออก และมี เจ้าหน้า ที่
ทาความสะอาดปากทางเข้ า -ออกให้ ส ะอาด
ตลอดเวลา

รูปที่ 3-21
รูปที่ 3-36
รูปที่ 3-41

รูปที่ 3-48

รูปที่ 3-18

3-28

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
(ต่อ)
- การควบคุ ม ดู แ ลคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน
1) กาหนดเวลาเข้ า -ออกที่ พักคนงานไว้ไม่ เกิ น
22.00 น.
2) จั ดให้มี เจ้าหน้าที่รั กษาความปลอดภั ย คอย
ควบคุ ม และตรวจสอบการเข้ า -ออกบ้ า นพั ก
คนงานก่อสร้าง
3) ห้ า มเล่ น การพนั น และดื่ ม สุ ร าในบริ เ วณ
บ้านพักคนงาน

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- แสดงเวลาแจ้งการเข้า-ออกบริเวณประตูเข้า ออกบ้านพักไว้ชัดเจน
- จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
ตรวจสอบการเข้า -ออกของคนงาน ตลอด 24
ชั่วโมง
- โครงการจั ด ให้มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
ภายในพื้น ที่ก่ อ สร้ า ง และกาหนดบทลงโทษ
สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
4) กาชับให้พนักงานขับรถรับ-ส่งคนงานให้ขับรถ - หากมีการรับส่งคนงาน โครงการกาชับให้ขับ
ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน รถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะระยะที่ผ่าน
ชุมชนและจุดเข้า- ออกพื้นที่โครงการ
และโรงเรียน
5) ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียง - โครงการจั ด ให้มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
ดัง โดยห้ามคนงานส่งเสียงดังทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง ภายในพื้น ที่ก่ อ สร้ า ง และกาหนดบทลงโทษ
และบริเวณบ้านพักคนงานโดยไม่มีความจาเป็น สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
หรือเหตุอันควร
6) ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพัก - โครงการจั ด ให้มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
คนงาน และควบคุมการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ภายในพื้น ที่ก่ อ สร้ า ง และกาหนดบทลงโทษ
พร้อมกาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
7) ดู แ ลและควบคุ ม คนงานอย่ า งเข้ม งวด เพื่ อ - โครงการจั ด ให้มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
ป้องกันปัญหาลัก ขโมย การทาร้ ายร่างกายและ ภายในพื้น ที่ก่ อ สร้ า ง และกาหนดบทลงโทษ
การทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือ สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ระหว่ า งคนงานกั บ คนในชุ ม ชน และควบคุ ม
คนงานให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่ ก าหนดไว้
อย่างชัดเจน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-45
รูปที่ 3-42

รูปที่ 3-28
รูปที่ 3-43
-

รูปที่ 3-28
รูปที่ 3-43

รูปที่ 3-28
รูปที่ 3-43
รูปที่ 3-43

3-29

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 การสาธารณสุข
- อาชี ว ะอนามั ย และความ
ปลอดภัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

การก่ อ สร้ า งโครงการจะใช้ ค นงานก่ อ สร้ า ง
สูง สุ ด ประมาณ 300 คน ซึ่ ง คนงานส่ว นใหญ่
เป็ น ของบริ ษั ท ผู้ รับ เหมาซึ่ง ย้ า ยมาจากพื้ น ที่
ก่อสร้างอื่นเมื่อคนงานทั้งหมดเข้ามาทางานใน
พื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการ
แพร่กระจายของเชื้อโรครวมถึงด้านชีวอนามัย
และความปลอดภัยในงานก่อสร้างส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้างและผู้พักอาศั ย
อยู่ใ กล้เ คีย ง ซึ่ งโครงการได้ก าหนดมาตรการ
ต่างๆ เพื่อป้องกันและส่งผลกระทบดังกล่าวจึง
คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของชุมชนในระดับต่า

1) ก่ อ นด าเนิ น การก่ อ สร้ า งเจ้ า หน้ า ที่ จ าก
บริษัทผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่
อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง เพื่ อ
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง
2) จัดทารั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มม. สูง
6 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งติดตั้งป้าย
แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นได้อย่างชัดเจน

- ทางโครงการจัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียด
ชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และหมายเลข
โทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ เพื่ อ รั บ ข้ อ
ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ

รูปที่ 3-3

- โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วยรั้ว
Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

3) ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครน
ให้อยู่ในพื้นที่โครงการ
4) ขณะทาโครงสร้างต้องทา Chain Link ยื่น
จากอาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น
5) แขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบทุก 2-3 ชั้น
เพื่อใช้ในการทาผนังภายนอก
6) จั ดให้ มีห้ องปฐมพยาบาล และเจ้ าหน้า ที่
ส าหรั บ คนงานที่ ท างา นก่ อ ส ร้ า งจั ด ให้ มี
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารรั ก ษาพยาบาล
เบื้องต้นอย่างครบถ้วน
7) บริเ วณทางเข้า -ออก ต้อ งมี ยามดู แลการ
เข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และ ยานพาหนะ
ต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

- โครงการควบคุมการกวาดแขนของเครนให้
อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น

รูปที่ 3-59

- โครงการติดตั้ง Chain Link ยื่นจากอาคาร
เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นแล้ว
- โครงการแขวนนั่ ง ร้ า นแ ละขึ ง ตาข่ า ย
โดยรอบอาคาร สาหรับการทาผนังภายนอก
- ทางโครงการจั ด ให้ มี ชุ ด อุ ป กรณ์ ป ฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน

-

- จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
ตรวจสอบการเข้ า -ออกของคนงาน ตลอด
24 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-63
รูปที่ 3-30

รูปที่ 3-42

3-30

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)
- อาชี ว ะอนามั ย และควา ม
ปลอดภัย (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8) ติดป้ายแนะนาการทางานป้ายเตื อนให้คนงาน - โครงการมี การติ ดตั้ ง ป้ ายมาตรการความ
ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่า งๆ รวมถึ ง
ป้า ยแนะน าการใช้ง านต่ างๆไว้ใ ห้ ค นงานได้
ศึกษาและปฏิบัติตาม
9) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ - โครงการมีการจัดอบรมและจัดทาคู่มือให้กับ
หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัย หัว หน้ าคนงานและจัด ทาป้า ยแสดงสถิ ติก าร
ในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ
ให้ดียิ่งขึ้น
10) ควบคุ ม ดู แ ลและสอดส่ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า และ - โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการใช้
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จาเป็น
ไฟฟ้าและตรวจสภาพภายนอกถังดับเพลิงเป็น
ประจา
11) ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นหน้ า พื้ น ที่ - ทางโครงการจัดให้มีป้า ยแสดงรายละเอีย ด
ก่ อ สร้ า ง และบ้ า นพั ก คนงาน โดยระบุ บ ริ ษั ท ชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และหมายเลข
ผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์ โทรศั พท์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ เพื่ อ รั บ ข้ อ
โทรศั พท์ ติ ด ต่อ เพื่อ ให้ ผู้พั ก อาศั ย ที่ อยู่ ใ กล้เ คี ย ง ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิด ขึ้นจากการทาโครงการ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล และสามารถติ ด ต่ อ กั บ ผู้ รั บ เหมาผู้ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ให้คนงานได้ศึกษา
ควบคุ ม งานได้ โ ดยตรง ในกรณี ไ ด้ รั บ ควา ม และปฏิบัติตามแล้ว
เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-26
รูปที่ 3-28
รูปที่ 3-41
รูปที่3-23
ภาคผนวกที่ 5-2

รูปที่ 3-35

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-28

3-31

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข(ต่อ)
- อุบัติเหตุ และการพลัดตกจาก
ที่สูงของคนงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

การก่อ สร้างอาคารโครงการ เมื่ อ
ก่ อ สร้ า งเสร็ จ แล้ ว จะปรากฏอาคาร
คสล. สูง 45 ชั้น มีระดั บความสูงจาก
พื้ น ดิ น ถึ ง ชั้ น ดาดฟ้ า 171.90 ม. ซึ่ ง
เป็น อาคารที่ มีความสูงมาก ดังนั้ นใน
ระยะก่อสร้างจึงต้องมีการป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ และการพลัดตกจากที่สูง
ของคนงานก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง โครงการได้
กาหนดมาตรการต่า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น
และลดความเสี่ย งดัง กล่า ว จึ งคาดว่ า
ในระยะก่ อสร้ า งอาคารโครงการจะมี
ความเสี่ย งของการเกิด อุบัติ เหตุ และ
การพลัดตกจากที่สูงของคนงานอยู่ใน
ระดับต่า

1) ควบคุม ดู แ ลให้ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ ก าหนด หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
ปลอดภั ย ในงานก่ อ สร้ า งอย่ า งเคร่ ง ครั ด ได้ แ ก่
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัย
ในการก่ อ สร้ าง เช่ น การสวมใส่อุ ป กรณ์ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น
2) จั ดเตรี ยมอุ ปกรณ์ ป้อ งกั นอุ บั ติเ หตุ ในระหว่ า ง
การทางานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย หน้ากากกันฝุ่นปลั๊กเสียบหู และถุงมือเป็น
ต้น
3) ติดป้ายแนะนาการทางานป้ายเตือนในตาแหน่ง
ที่มีค วามเสี่ ยงในการใช้ งานผิด ประเภท หรือ เกิ ด
อุบัติเหตุสูง
4) ทาผ้าใบกันรอบอาคาร ตลอดแนวด้านข้าง และ
ความสูงของอาคารที่กาลังก่อสร้าง
5) จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคนงาน
และผู้พักอาศัยโดยรอบและแสดงสาเนาตารางกรม
ธรรม์ประกันภัย ดังกล่าวไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างที่
เห็นได้ง่าย

- โครงการจะก าชับ ให้ ผู้รั บ เหมาจั ดเตรี ย ม
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลให้
คนงานอย่า งเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน

รูปที่ 3-21

- โครงการจะก าชับ ให้ ผู้รั บ เหมาจั ดเตรี ย ม
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลให้
คนงานอย่า งเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
- โครงการติ ด ตั้ ง ป้ า ยมาตรการด้ า นความ
ปลอดภัยไว้โดยรอบพื้นโครงการ

รูปที่ 3-21
รูปที่ 3-36

- โครงการมีผ้ าใบกั้น ตัว อาคารไว้ร อบด้า น
ตลอดความสูงของอาคารที่กาลังก่อสร้าง
- ทางโครงการจัดให้ มีกรมธรรม์ประกันภั ย
เพื่อสวัสดิ ภาพของคนงานและอุบัติเ หตุแ ก่
ทรั พ ย์ สิ น ขอ ง เ จ้ า ขอ ง โ ค ร งก า ร ห รื อ
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

รูปที่ 3-61

รูปที่ 3-26

ภาคผนวกที่ 5-1
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 ด้านสุขภาพกาย
- คุณภาพอากาศ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โครงการอาจทาให้ชุมชนบริเวณโดยรอบเป็นโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดังนี้
- ฝุ่ น ละอองจากการขุ ด ปรั บ ถม ตั ด เจี ย ร
กระเบื้อง และการฉาบปูน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบหายใจ ภู มิ แ พ้ แ ละปอด อาทิ เ ช่ น โรค
หลอดลมอักเสบเรื้อรั ง โรคหลอดลมอักเสบระยะ
เฉี ย บพลั น โรคหอบหื ด โรคปอดอุ ด ตั น เรื้ อ รั ง
รวมถึ ง การไอจามและมี เ สมหะ ท าให้ เ กิ ด ความ
เดือดร้อนราคาญต่อประชาชน
- ไฮโดรคาร์ บ อน มี ผ ลระคายเคื อ งต่ อ ระบบ
ทางเดินหายใจ ทาให้ปอดอักเสบ และสารก่อมะเร็ง
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ทาให้เม็ดเลือดแดง
ไม่สามารถรับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายได้
ตามปกติ เนื่อ งจากก๊ าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ มี
ความสารถในการรวมตั ว กั บ ฮี โ มโกลบิ น ในเม็ ด
เลื อดแดงได้ม ากกว่า ก๊า ซออกซิ เจนถึ ง 200-250
เท่า จึงลดปริมาณการนาส่งออกซิเจนสู่อวัยวะและ
เนื้อเยื่อของร่างกาย ทาให้ เวียนศีรษะ ตาพร่ามั ว
หายใจอึดอัด คลื่นไส้อาเจียน เป็นลมหมดสติ และ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ คาร์ บ อนมอนอกไซด์ จ ะ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเสื่ อ มของการมองเห็ น ระดั บ
ความสามารถในการท างานลดลง ทาให้เฉื่ อยชา
ความสามารถในการเรียนรู้ต่าลง และความสามารถ
ในการทางานที่ซับซ้อน

มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1) จัดวางตาแหน่งเครื่องจักรกลและกิจกรรม
ที่จ ะก่ อให้ เ กิด ฝุ่ น ให้ อ ยู่ ห่า งจากผู้ รั บฝุ่ น มาก
ที่สุด
2) ท าผนั งหรื อตาข่ ายกั้ นกิ จกรรมและแหล่ ง
กาเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ
- โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการ
กาหนดอย่างเคร่งครัด

- โครงการมี ก ารจั ด ท ารั้ ว ทึ บ สู ง รอบ
โครงการและตาข่ายกันไว้ระดั บหนึ่ ง
แล้ว
3) ควบคุ ม ปริ ม าณน้ าไหลและน้ าโคลนบน - โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการ
พื้นที่ก่อสร้าง
กาหนดอย่างเคร่งครัด
4) ไม่ เ ก็ บ กองวั ส ดุ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ฝุ่ น ใน - โครงการอยู่ ในช่ว งการทาฐานราก
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ยังไม่มีกองวัสดุที่ทาให้เกิดฝุ่น แต่เมื่อ
ถึงขั้นตอนดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติ
ตามมาตรการกาหนด
มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร
5) ปิ ด รถบรรทุ ก ดิ น ในขณะขนดิ น เข้ า -ออก - มี ก ารปิ ด รถบรรทุ ก ด้ ว ยผ้ า ใบใน
พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด
ขณะที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
6) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน

- โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการ
กาหนดอย่างเคร่งครัด
7) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ามันเป็น - โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการ
เชื้ อ เพลิ ง ถ้ า เป็ น ไปได้ ค วรใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่ กาหนดอย่างเคร่งครัด
เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
-

รูปที่ 3-7
รูปที่ 3-54
-

-

รูปที่ 3-9

-
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)
- คุณภาพอากาศ (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทา
ให้ เ กิ ด การระคายเคื อ งในปอด
โดยตรง เช่ น ท าให้ ป อดอั ก เสบ
เนื้ อ งอกในปอด ทาให้ หลอดลม
ตีบตัน และยัง เป็น ผลให้เกิ ดการ
ติ ด เชื้ อ ในระบบทางเดิ น หายใจ
หรือไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8) วางแผนใช้ เ ส้ น ทางและเวลาการขนส่ ง วั ส ดุ เพื่ อ ลด - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
ปัญหาฝุ่ นและจราจร โดยใช้ย านพาหนะในการขนส่ง ทั้ ง อย่างเคร่งครัด
ประเภทและเวลาตามข้อกาหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
9) ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
อย่างเคร่งครัด
10) จัดหาแหล่งน้าที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ
- มี พ นั ก งานฉี ด พรมน้ าบริ เ วณก่ อ สร้ า ง
ตลอดช่ ว งเวลาท างานและล้ า งท าความ
สะอาดล้อ รถบรรทุก ทั้งก่อนและหลังเข้า ออกโครงการ
มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย
11) ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง - จั ด ให้ มี ถั ง ขยะเพื่ อรองรั บ ขยะมู ล ฝอย
บริ เ วณโครงการ และติ ดต่ อให้ บ ริ ษั ทรั บ
ก าจั ดขยะมารั บ เพื่ อ น าไปท าลายต่ อ ไป
พร้ อ มติด ป้ า ยก าชั บ “ห้ า มเผาขยะ” ใน
พื้นที่ก่อสร้าง
มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยเฉพาะการเปิดหน้าดิน
12) เปิ ดพื้ นที่ ขุดดินบริ เวณเล็กเท่ าที่ จาเป็ น ส่วนอื่ นที่ เปิ ด - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
แล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น
อย่างเคร่งครัด
มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง
15) การเก็ บ กองทรายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งต้ อ งเก็ บ ในบั น - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
(Bund) และฉีดพรมน้าให้เปียกชื้นเสมอ
อย่างเคร่งครัด
16) การนาปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนาเข้า - มีก ารปิด คลุม รถบรรทุก ที ่ข นส่ง วัส ดุ
มาโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด
ก่อสร้าง ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
-

รูปที่ 3-6

รูปที่ 3-15

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-56
ภาคผนวกที่ 5-5

รูปที่ 3-9
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.
มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน
17) ขนดิ น ด้ ว ยรถบรรทุ ก 10 ล้อ ในช่ ว งเวลา
10.00-15.00 น. และ 22.00-6.00 น. และ
สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร
18) ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนารถออกนอก
พื้นที่ก่อสร้าง
19) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
20) ให้น้าฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง
หรือกรณีที่ถนนแห้ง
21) ทาประตูทางเข้า -ออกของรถบรรทุก ต้องมี
ระยะห่า งไม่น้ อ ยกว่ า 10 เมตร จากบ้ านเรื อ น
ของผู้ได้รับผลกระทบ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนด
อย่างเคร่งครัด

-

- โครงการจั ด ให้ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ ท าความ
สะอาดล้ อ รถบรรทุ กทุ ก ครั้ ง ก่ อ นออกนอก
พื้นที่โครงการ
- โครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการก าหนด
อย่างเคร่งครัด
- มี พ นั ก งานคอยฉี ด พรมน้ าและท าความ
สะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ
-จัด ท ารั้ ว ทึ บ เปิ ด -ปิ ด บริ เ วณทางเข้ า -ออก
โครงการ ทางด้านหน้าแห่งเดียว

รูปที่ 3-8

รูปที่ 3-15
รูปที่ 3-18

3-35

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)
โครงการตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท 55 ซึ่ง
- คุณภาพน้าและระบบ
มี แ หล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ โ ครงการ
บาบัดน้าเสีย
ได้แก่ คลองแสนแสบ โดยโครงการจะ
ระบายน้ าทิ้ ง ลงสู่ ท่ อ ระบายน้ าบริ เ วณ
ด้านหน้าโครงการ ซึ่งโครงการจั ดให้ มี
ระบบบ าบัด น้ าเสี ย สาเร็ จ รู ป สามารถ
บาบัดน้าเสียให้มรปริมาณความสกปรก
ในรูปบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล.
น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด จากคนงานก่ อ สร้ า ง
ประมาณ 12 ลบ.ม./วั น หากไม่ มี ก าร
บ าบั ด ที่ ดี และคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ไม่ ผ่ า น
เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด อาจส่ ง ผล
กระทบ ต่ อ สุ ขภา พ ขอ งบุ ค คลที่ อ ยู่
ใกล้ เ คี ยงได้ เนื่ อ งจากในน้ าเสี ย อาจมี
เชื้อโรคปะปนอยู่

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

1) จั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว มส าหรั บ คนงานก่ อ สร้ า งไว้ ที่
บริเวณพื้นที่โครงการให้เพียงพอ
2) จัดกาหนดให้มีการบาบัดน้าเสียก่อนระบายลงสู่บ่อ
พักด้ านหน้ าโครงการด้ วยถั งบ าบั ดน้ าเสี ยส าเร็ จรู ป
แบบ Conventional Activeted Sludge ซึ่งสามารถ
รองรับน้าเสียได้ 15 ลบ.ม./วัน โดยมีประสิทธิภาพใน
การบ าบั ดให้ น้าทิ้ งมี ค่าบีโอดี ระบายออกไม่ เกิ น 20
มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนน
สุขุมวิท 55

- โครงการจัดให้มีห้องน้า-ห้องส้วมที่สะอาด
อย่างเพียงพอสาหรับคนงานก่อสร้าง
- โครงการจัดให้มี ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรู ป
เพื่ อ บาบั ดน้ าเสี ย ที่เ กิ ดขึ้ น ก่อ นระบายลงสู่
ระบบระบายน้าสาธารณะ

รูปที่ 3-19

3) จั ด ให้ มี ค นงานรั ก ษาความสะอาดห้ อ งส้ ว มให้ - โครงการจัด เจ้าหน้ าที่เพื่อ คอยดูแ ลรักษา
สะอาดอยู่เสมอ
ความสะอาดของห้องน้าอย่างสม่าเสมอ

รูปที่ 3-46

4) ประสานให้ ส านั กงานเขตวั ฒนา มาสู บตะกอน - โครงการมี การประสานงานให้ ส านั กงาน
ส่วนเกินที่เกิดจากระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปไปกาจัด เขตวัฒนาเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลในถังบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูป
5) เมื่ อการก่ อสร้างแล้วเสร็ จ ให้ ฝังกลบห้องส้ วมให้ - เมื่อถึงขั้นตอนดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติ
เรียบร้อยก่อนจะนาพื้นที่ไปใช้เป็นพื้นที่อย่างอื่น
ตามอย่างเคร่งครัด

รูปที่ 3-51

รูปที่ 3-22

-

3-36

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)
- การคมนาคม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ในช่วงก่อสร้างโครงการมีรถขนส่งดิน
ขนส่ งวั สดุ ก่อ สร้ าง และรั บ -ส่ ง คนงาน
เข้ า -ออกโครงการปริ ม าณการขนส่ ง
สูงสุดต่อชั่วโมง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
เท่ากับ 14 PCU/ชม. โดยปริมาณจราจร
ดั ง กล่ า วจะกระจายปริ ม าณไปตาม
ชั่วโมงการทางาน โดยเน้นการขนส่งเข้า
หน่วยงานในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off
Peak) ซึ่ ง หากเป็ น รถบรรทุ ก ขนส่ ง
เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จะขนส่งในช่วง
ก่อนช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (ก่อน 7.00
น.) และหลั ง ชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว นเย็ น (หลั ง
19.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงจราจรที่ติดขัด
สาหรั บ การขนวัส ดุ ก่อ สร้ า ง จะท าการ
ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
การก่ อ สร้ า งโครงการอาคารชุ ด พั ก
อาศัยรวม สูง 45 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จะ
มีปริมาณดินขุด 47,447.86 ลบ.ม. และ
ปริม าณดิ นถมกลับ เพื่อน ามาก่อสร้า ง
ถนนและพื้นที่จัดสวน เท่ากับ 4,728.54
ลบ.ม. ท าให้ เ หลื อ ปริ ม าณดิ น เท่ า กั บ
42,719.32 ลบ.ม. ซึ่ ง ในช่ ว งเวลา
ดังกล่าวจะมรรถบรรทุก 10 ล้ อ ขนดิ น
ออกจากพื้ นที่โ ครงการสูงสุ ดประมาณ
14 เที่ยว/วัน

1) จัดพื้นที่สาหรับจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ
เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสาหรับขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง
2) กาหนดเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้าง นอกช่วงเวลาเร่งด่วน
3) ก าหนดความเร็ ว ของรถที่ ใช้ ข นส่ งดิ น และวั ส ดุ
ก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.

- โครงการมี พื้น ที่ส าหรั บจอดรถไว้ บริ เวณ
พื้นที่โครงการแล้ว

- โครงการขนส่งวัสดุนอกเวลาเร่งด่วน
-มี การจากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ความเร็ว
ไม่ เกิ น 30 กิโ ลเมตร/ชั่ว โมงและกาชับ ให้
พนักงานขับ รถด้ วยความระมัดระวังในเขต
ชุมชน
4) จัดให้ มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย คอยอานวย - โครงการจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยอ านวย
ความสะดวกให้ กั บรถที่ จ ะเข้ า -ออกจากโครงการให้ ความสะดวกด้ า นการจราจรไว้ บริ เ วณ
สามารถเข้ า -ออกโครงการได้ โดยสะดวก ไม่ กี ดขวาง ทางเข้า-ออกโครงการ
การจราจร
5) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการ - จั ดให้ มี ป้ ายชื่ อโครงการ และสั ญญาณไฟ
เข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน เพื่อ แสดงไว้ที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ อ
เลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย
เป็นสัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
6) กวดขั นเรื่ องเวลาการขนย้ ายวั สดุ ก่ อสร้ าง โดยจะ - โครงการขนส่งบุคลากรและวัสดุที่ใช้ในการ
ขนส่งบุคลากรในช่วงเวลาก่อน 6.30 น. และหลัง 19.00 ก่อสร้างตามช่วงเวลาที่มาตรการกาหนดไว้
น. และจะขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างด้วย
รถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
และ 22.00-6.00 น. โดยโครงการจะขนส่งวัสดุก่ อสร้าง
ทุ ก วั น คื อ วั น จั น ทร์ -อาทิ ต ย์ โดยหากมี ก ารขนส่ ง
เครื่ อ งจั ก ร อุ ปกรณ์ และวั สดุ ก่ อสร้ างในวั น เสาร์ วั น
อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะแจ้งให้อาคารบ้านติด
พื้นที่โครงการทราบล่ วงหน้ าโดยปิดประกาศไว้บริเวณ
ด้ า นหน้ า โครงการ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ การจราจร
ภายนอกโครงการในชั่วโมงเร่งด่วนและความปลอดภัยใน
การใช้ถนนสุขุมวิท 55

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-38

รูปที่ 3-12

รูปที่ 3-14

รูปที่ 3-24

-

3-37

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)
มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง มีปริมาณ 0.9 ลบ.
- การจัดการมูลฝอย
ม./วั น โครงการได้ มี ก ารจั ด เตรี ย มถั ง รองรั บ มู ล ฝอย
ขนาด 240 ล. จานวน 4 ใบ (แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอย
เปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย
อย่างละ 1 ถัง) จัดวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยให้รถ
เก็บขนมูลฝอยของสานักงานเขตวัฒนาจะมารับไปกาจัด
เป็นประจาต่อไป
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ หากไม่มีการจัดการที่ดี
อาจส่ ง กลิ่ นรบกวนผู้ อาศั ย บริ เ วณใกล้ เ คี ยงโครงการ
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงรบกวนและแพร่
เชื้อโรคสู่คนได้
- อาชี ว อนามั ย และความ
ผลกระทบด้า นอาชีว อนามัย ส่ วนใหญ่ จะเกิ ด ขึ้น กั บ
ปลอดภัย
คนงานและเจ้าหน้ าที่ปฏิ บัติงานภายในโครงการ จาก
การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยเกิดจากการทางานที่ขาดกร
ระมัดระวัง ความประมาทในการใช้เครื่องจักรกล การใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ การทางานที่
ขาดความระมั ด ระวั ง หรื อ ความประมาทในการใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน ของคนงานที่ปฏิบัติงานละผู้
ที่อยู่โดยรอบได้

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

1) จัด หาถัง รองรั บมู ลฝอยขนาด 240 ล.
จ านวน 4 ใบ (แบ่ ง เป็ น ถั ง รองรั บ มู ล ฝอย
เปียก มูลฝอยแห้ง มู ลฝอยรีไซเคิล และมู ล
ฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง) เพื่อรองรับมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น
2) กาชับให้ คนงานทิ้ งมู ลฝอย ลงในภาชนะ
รองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
3) ประสานงานกับสานักงานเขตวั ฒนา ให้
มารับมูลฝอยไปกาจัดอย่างสม่าเสมอ

- โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วาง
ไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ส าหรั บ รองรั บ มู ล ฝอย ซึ่ ง มี จ านวน
เพียงพอ เนื่องจากในช่วงระยะฐานราก
โครงการยังมีคนงานไม่มากนัก
- โครงการกาชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลง
ในภาชนะที่โครงการจัดไว้ให้เท่านั้น
- โครงการได้ประสานงานกับสานักงาน
เขตวัฒนาในการจั ดเก็บขนขยะออกไป
กาจัด

รูปที่ 3-13

1) ก่อนก่อสร้าง โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่
จากบริ ษัทผู้รั บเหมาต้ องเข้ าไปแจ้งต่อผู้พั ก
อาศัยที่ อยู่ใกล้กับโครงการ และให้หมายเลข
โทรศั พท์ของเจ้ าหน้ าที่ ควบคุ มการก่ อสร้ าง
เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการโดยตรง

- ทา งโ ค รงกา ร จั ด ให้ มี ป้ า ยแ ส ด ง
รายละเอี ย ดชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ เพื่อ รับข้ อร้อ งเรี ยนต่ างๆ ที่เ กิดขึ้ น
จากการทาโครงการ

รูปที่ 3-3

2) จัดทารั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มม. สูง - โครงการมี ก ารปิ ด กั้ น พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
6 ม. โดยรอบพื้ นที่ก่ อสร้ าง พร้ อมทั้ งติ ดตั้ ง ด้วยรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร
ป้ า ยแสดงเขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งให้ เ ห็ น อย่ า ง โดยรอบบริเ วณพื้ น ที่ ก่อ สร้า ง เพื่ อ กั้ น
ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง ติ ด ป้ า ยห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ม่ ขอบเขตพื้นที่โครงการ
เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
3) จัดหาน้าใช้ ระบบรวบรวมและกาจัดขยะ - ทา งโ ครงกา รจ ะจั ดเตรี ย มระบ บ
มูลฝอย น้าเสีย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ สุ ข าภิ บ าลและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่ง ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
เพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้

รูปที่ 3-1

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-43
รูปที่ 3-62

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-22
ภาคผนวกที่ 5-5

3-38

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)
- อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

4) จัดให้ มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้ มีเครื่องมื อ
อุป กรณ์ การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้น และเจ้ า หน้ า ที่
พยาบาล

- ทางโครงการจัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นไว้ในโครงการแล้ว

รูปที่ 3-30

5) จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะ ตลอด
24 ชม.เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
6) ติ ดป้ายแนะน า ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่ อสร้าง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

- จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอย
ตรวจสอบการเข้ า -ออกของคนงาน ตลอด 24
ชั่วโมง
- ทางโครงการมีป้ายแนะนา ป้ายเตือนต่างๆ ไว้
บริเวณพื้นที่ทางาน เพื่อให้คนงานได้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
- ทางโครงการมีอุปกรณ์สาหรับป้องกันอุบัติเหตุ
เพียงพอสาหรับคนงานและเหมาะสมกับลักษณะ
งานแล้ว
- ทา งโ ครงกา รมี ก า รอ บรม ให้ ควา ม รู้ แ ก่
ผู้ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ รัก ษาความปลอดภั ย แก่
หั ว หน้ า คนงาน และจั ด หาคู่ มื อ รั ก ษาความ
ปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องรักษา
ความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย
- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จาเป็น ไว้
ในบริ เ วณพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ไว้ ร อบพื้ น ที่ โ ครงการ
ตลอดจนให้ความรู้ กับคนงานในด้านสุขาภิบาล
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

รูปที่ 3-42

7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการ
ทางานให้ กั บคนงาน เช่นหมวกนิ รภัย แว่ นตานิรภั ย
หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียหู ถุงมือ เป็นต้น
8) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรั กษาความปลอดภั ยแก่
หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยใน
การก่ อสร้ างพร้ อมชี้ แจงในเรื่ องความปลอดภั ยให้ ดี
ยิ่งขึ้น
9) ควบคุ มดูแลการใช้ ไฟฟ้ า และจั ดเตรี ยมอุ ปกรณ์
ดับเพลิงที่จาเป็น ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล
เพื่ อป้องกั นปั ญหาการแพร่ กระจายของเชื้ อโรคหรื อ
โรคติดต่อ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/
อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-26
รูปที่ 3-28
รูปที่ 3-40
รูปที่ 3-21
รูปที่ 3-36
รูปที่ 3-27
ภาคผนวกที่ 5-2
ภาคผนวกที่ 5-8

ภาคผนวกที่ 5-12

3-39

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)
- ผลกระทบจากบ้านพัก
คนงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

ผลกระทบที่คาดว่าเกิดขึ้น ได้แก่ ความ
เดือดร้อนราคาญจากปัญหาการจราจรที่เกิด
จากรถรับ -ส่ง คนงาน ความไม่สงบสุขของ
ชุ ม ชนที่ อ าจจะเกิ ด จากการขั ด แย้ ง หรื อ
ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือ
กั บ คนในชุ ม ชน การแพร่ ก ระจายของ
โรคติ ดต่อที่ มาจาก ความปลอดภัย ในชีวิ ต
และทรัพย์สินของชุมชนข้างเคียง เป็นต้น
ผลกระทบจากบ้ า นพั ก คนงานที่ อ ยู่
ภายนอกโครงการต่อชุมชนข้างเคียงที่คาด
ว่าอาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลกระทบทาง
สุขภาพและสังคม

1) น ารายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกั น ละแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มของโครงการ มาติด ไว้ กั บ
บริเวณพื้นที่โครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็น
ได้ง่าย
2) จัดให้มี การตรวจสอบประวั ติคนงาน และตรวจ
สุขภาพพนักงานก่อนรับปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่
เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงต้ องให้ ห ยุ ด งานจนกว่ าจะ
หายขาด
3) กาชับให้พนักงานขับรถรับ-ส่งคนงาน ขับรถด้วย
ความระมั ด ระวั ง โดยเฉพาะช่ ว งที่ ผ่ า นชุ ม ชน
หนาแน่นและโรงเรียน
4) ดู แ ลและควบคุ ม คนงานอย่ า งเข้ ม งวด เพื่ อ
ป้อ งกั น ปัญ หาลั กขโมย การท าร้ ายร่ างกาย และ
การทะเลาะวิ ว าทระหว่ า งคนงานด้ ว ยกั น หรื อ
ระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง
5) กาหนดเวลาเข้า -ออกบ้ านพักคนงานไว้ไม่เกิ น
22.00 น.
6) โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่
โครงการ
7) ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพัก
คนงาน

- ทางโครงการจะปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
กาหนดอย่างเคร่งครัด

-

- โครงการจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบประวั ติ
คนงาน และมีการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้า
ปฏิบัติงาน

ภาคผนวกที่ 5-4
ภาคผนวกที่ 5-7

- มีการกาชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะระยะที่ผ่ านชุ มชนและจุดเข้า ออกพื้นที่โครงการ
- โครงการจั ดให้มีก ฎระเบี ยบการปฏิบั ติ
ตนภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และก าหนด
บทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

-

- แสดงเวลาแจ้งการเข้า-ออกบริเวณประตู
เข้า-ออกบ้านพักไว้ชัดเจน
- โครงการมี บ้า นพั ก คนงานอยู่ ใกล้พื้ น ที่
โครงการ
- โครงการจั ดให้มีก ฎระเบี ยบการปฏิบั ติ
ตนภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และก าหนด
บทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

รูปที่ 3-45

8) ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล

- โครงการจั ดให้มีก ฎระเบี ยบการปฏิบั ติ
ตนภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และก าหนด
บทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

รูปที่ 3-43

รูปที่ 3-43

รูปที่ 3-48
รูปที่ 3-43

3-40

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ด้านสุขภาพจิต
- เสียงดังรบกวน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
โดยปกติ ใ นงานก่ อ สร้ า งทุ ก
ประเภทจะมี เ สี ย งดั ง รบกวนอยู่
เสมอ แหล่ง กาเนิ ดเสีย งส่ วนใหญ่
เกิ ด จากการท างานของเครื่ อ ง
จักรกล อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิด
ต่างๆ เป็นต้น
การทางานของเครื่องจักร การ
เคลื่ อ น ย้ า ยวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเป็ น
กิจกรรมที่ก่อให้ เกิด เสียงดั ง อาจ
ก่ อ ให้ เกิ ดผ ลก ระ ทบ ต่ อ พื้ น ที่
ข้า งเคีย งโครงการ โดยท าให้ เ กิ ด
ความเครียดและเกิด ภาวะราคาญ
ในช่วงเวลาพักผ่อน เนื่องจากเสียง
ดังรบกวน หรือหากอยู่ในบริเวณที่
มี เ สี ย งดั ง มากเป็ น เวลานานอาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพได้ โดย
อาจท าให้ เ กิ ด อั ต รการได้ ยิ น ลด
ต่าลงได้

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้างอิง
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1) จัดให้มีรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มม. สูง 6 ม. โดยรอบ
พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่ งในช่วงงานก่อสร้างที่ระดับฐานรากถึงชั้นที่ 1
จะจัดให้รั้วทางด้านทิศใต้ (ติด อาคารเบญจบุญ ) และทิศเหนื อ
(ติ ด อาคารลิ เ บอร์ ตี้ พลาซ่ า ) อยู่ ห่ า งจากแหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย ง
ประมาณ 1 ม. และ 2 ม. ตามลาดับ

-โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วย
รั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ กั้ น ขอบเขต
พื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

2) งานก่อสร้างในช่วงกิจกรรมงานโครงสร้างในบริเวณที่โล่งที่
ระดับ ชั้น 2 ขึ้น ไป จะติด ตั้ งแผ่น กั้น เสีย งชั่ ว คราว โดยใช้วั สดุ
Metal Sheet หนา 1.27 มม.สูง 6 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็นแผงกั้นทึบ
ยึดติดกับนั่งร้านและเลื่อนได้ตามชั้น ทาหน้าที่เสมือนเป็นกาแพง
กันเสียง ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ 25 dB(A)

-โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วย
รั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ กั้ น ขอบเขต
พื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

3) งานก่อ สร้า งในช่ ว งกิ จ กรรมงานโครงสร้า งที่มี เ พดานชั้ น
ก่อสร้างแล้วที่ระดับชั้นที่ 2 จนถึงชั้นที่ 14 จะติดตั้งแผ่นกั้นเสียง
ชั่วคราว โดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มม. ซึ่ งมีลักษณะ
เป็ นแผงกั้นทึบ จุ ดเชื่อมต่ อระหว่างแผ่นไม่ มีรู หรื อช่ องเปิ ด ท า
หน้าที่เสมือนเป็นกาแพงกันเสียง ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ 25
dB(A) โดยจะติดตั้งสูงจากพื้นถึงเพดานชั้นก่อสร้างหรือปิดช่องเปิด
ที่ก่อสร้างไว้สาหรับประตู/หน้าต่างของอาคาร

-โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วย
รั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ กั้ น ขอบเขต
พื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

4) งานก่อสร้างในช่วงงานตกแต่งอาคาร ผู้รับเหมาจะต้องก่อ - โครงการได้จั ดทากาแพงกั้นเสียงเพื่ อ
ผนั งอาคารจากพื้น จนถึง เพดานชั้น ก่ อสร้า งก่ อนที่ จะเริ่ มงาน ช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง
ตกแต่งอาคาร ทาให้เมื่อเริ่มงานตกแต่งอาคาร จะมีผนังอาคาร ไว้แล้ว
ของโครงการ ทาหน้าที่เป็นกาแพงกันเสียง ซึ่งจะสามารถช่วย
ลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างได้ประมาณ 34 dB(A)

รูปที่ 3-20

3-41

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)
- เสียงดังรบกวน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.
5) จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ จากโครงการเข้ าพบผู้ พั กอาศั ย
ข้างเคียงพื้นที่ โครงการเป็นประจาอย่างน้ อยเดือนละ 1
ครั้ ง ตลอดช่ ว งเวลาการก่ อ สร้ า ง เพื่ อ สอบถามถึ ง
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับ
ความคิ ดเห็ นที่ บริเวณป้ อมยามพร้ อมทั้ งระบุชื่ อ ที่ อยู่
หมายเลขโทรศั พท์ ของบริ ษัท บี ที เอส แสนศิ ริ โฮลดิ้ ง
โฟร์ จ ากั ด เพื่อรั บเรื่องร้องเรี ยนที่ อาจเกิ ดขึ้น หากมี
ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

-โครงการได้ติด ตั้งกล่ อ งรับความคิดเห็ นบริเวณ
ด้ า นหน้ า โครงการเพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยนที่ อ าจ
เกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะดาเนินการหาทาง
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

รูปที่ 3-40

7) จั ด ท าโครงเหล็ ก โดยรอบตั ว อาคาร และปิ ด ขึ ง - โครงการจั ด ท าโครงเหล็ ก โดยรอบตั ว อาคาร
ช่องว่างด้วยผ้าใบและมีที่ยึดติดบนโครงสร้างอาคารใน และปิดขึงช่องว่างด้วยตาข่ายไว้ในระดับหนึ่ง
แต่ละชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง

รูปที่ 3-54

8) จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ - โครงการจัดเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้าง ไว้
ไว้ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการด้ า นที่ ห่ า งจากที่ พั ก อาศั ย ของ ให้ห่างจากและชุมชนข้างเคียงพื้นที่โครงการ
ประชาชน เพื่ อลดผลกระทบด้ า นเสี ยงต่ อ ชุ มชน โดย
หลี ก เลี่ ย งการตั้ ง วางและจ ากั ด การใช้ เ ครื่ อ ง จั ก ร
เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระยะ 5 ม.
จากแนวเสาเข็มที่ใกล้พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ

-

9) ไม่ทากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันใน - ทางโครงการหลีกเลี่ยงการทากิจกรรมที่ก่อให้เกิด
เสียงดังมาก ๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
เวลาเดียวกัน

-

6) จั ด ให้ มี น โยบายการรั บ ผิ ด ชอบและชดใช้ ค วาม
เสีย หายที่ เกิ ดขึ้ นหากมี บุค คลใดได้รั บผลกระทบจาก
การก่อสร้าง โดยโครงการจะเข้าไปแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือในทันที

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
เอกสารอ้างอิง
การแก้ไข
- ทางโครงการได้จั ดให้มีเ จ้า หน้ าที่เ ข้า พบผู้พั ก
รูปที่ 3-39
อาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
รูปที่ 3-40
และรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนราคาญ
ที่มีผลกระทบ มาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่ อ
นามาปรับปรุ งแก้ ไขโดยเร่ งด่วน พร้อมทั้ งติดตั้ ง
กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

3-42

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)
- เสียงดังรบกวน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10) เลื อกใช้เ ครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ และวิ ธีก ารก่ อสร้ างที่ - เมื่ อถึ งขั้ น ตอนดั ง กล่ าว โครงการจะปฏิ บั ติ
ตามที่มาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด

-

11) เครื่ องจักรกลที่มีการใช้งานเป็ นครั้งคราวต้องดั บ -ให้ดั บเครื่ องยนต์ทุ กครั้งเมื่อ ไม่ มีก ารใช้ งาน
ทั้งรถยนต์และเครื่องจักร
เครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก

รูปที่ 3-49

12) การตั ดกระเบื้ อง ให้ ตั ดในห้ องที่ มี ผนังกั้ น เพื่ อลด - โครงการจั ด พื้ น ที่ ส าหรั บ งานตั ด เจี ย ร ไว้
เฉพาะเพื่อช่วยลดระดับเสียงและฝุ่น
ระดับเสียง

รูปที่ 3-50

13) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบารุงรักษาอย่างดี -มี ก ารตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รกลที่ ใ ช้ ใ นการ
เท่านั้นและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่าเสมอในระหว่าง ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งก่อนและ
การก่อสร้าง เช่น หยอดน้ามันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการ หลังการใช้งาน
เสียดสีชิ้นส่วนของเครื่องจักร

รูปที่ 3-37
ภาคผนวกที่ 5-3

14) กาหนดช่ว งเวลาการก่อ สร้างที่ก่อ ให้เกิ ดเสี ยงดั ง
เช่ น การเจาะเสาเข็ ม การก่อ สร้า งฐานราก และงาน
โครงสร้ า ง เป็ น ต้ น วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น เสาร์ ใ นช่ ว งเวลา
8.00-18.00 น. โดยจะหยุดก่อสร้างตั้งแต่เ วลา 17.00
น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงาน รวมถึง
การทาความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น.และให้คนงาน
ก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่
หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (เป็น
ครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่
อาศัย ข้า งเคีย งให้ท ราบล่ วงหน้ าอย่า งน้ อย 1 วั น แต่
ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. สาหรับวันอาทิตย์จะ
ไม่มีการก่อสร้างใดๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

-มีการกาหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง วันจันทร์
ถึ ง วั น เสาร์ ใ นช่ ว งเวลา 8.00-18.00 หากมี
กิจ กรรมก่อ สร้ างที่ต่ อเนื่อ งและเกิ นช่ วงเวลา
ทางโครงการจะท าการแจ้ งพื้ นที่ ข้า งเคีย งให้
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

-
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)
โครงการจัด ให้ มี ถั ง บาบั ด น้ าเสี ย
- คุณภาพน้า
สาเร็จรูป แบบ Conventional Activeted
Sludge ซึ่ งสามารถรองรับ น้าเสียได้
15 ลบ.ม./วัน โดยมีประสิทธิ ภาพใน
การบาบั ดให้น้าทิ้งมี ค่า บีโอดีระบาย
ออกไม่เกิน 20 มก./ล.
น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด จากการใช้ น้ าของ
คนงานก่อสร้าง หากไม่มีการบาบัดที่
ดีและไม่ได้ตามที่มาตรฐาน อาจทาให้
เกิ ด กลิ่ น เหม็ น รบกวน ท าให้ เ กิ ด
อาการวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพได้

- การะบายน้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

โครงการจะระบายน้าออกสู่แหล่ ง
รองรับ น้าสาธารณะ ได้แก่ ระบบท่ อ
ระบายน้าบริเวณด้านหน้าโครงการ
หากเกิดการอุด ตันของท่อระบาย
น้ าภายในโครงการ อาจท าให้ เ กิ ด
ปั ญ หา น้ า ท่ ว มขั ง และกลิ่ น เห ม็ น
รบกวนได้

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1) จัดให้มีห้องส้วมสาหรับคนงานก่อสร้างไว้ที่บริเวณพื้นที่ - โครงการจัดให้มีห้องน้า-ห้องส้วมที่สะอาด
อย่างเพียงพอสาหรับคนงานก่อสร้าง
โครงการให้เพียงพอ
2) จัดกาหนดให้มี การบ าบั ดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่บ่ อพั ก - โครงการจัดให้มี ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรู ป
ด้ า นหน้ า โครงการด้ ว ยถั ง บ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป แบบ เพื่ อ บาบั ดน้ าเสี ย ที่เ กิ ดขึ้ น ก่อ นระบายลงสู่
Conventional Activeted Sludge ซึ่งสามารถรองรับน้าเสียได้ ระบบระบายน้าสาธารณะ
15 ลบ.ม./วัน โดยมีประสิทธิภาพในการบาบัดให้น้าทิ้งมีค่าบี
โอดี ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
น้าสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 55

รูปที่ 3-19

3) จัดให้ มีคนงานรั กษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่
เสมอ
4) ประสานให้สานักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนส่วนเกินที่
เกิดจากระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปไปกาจัด

รูปที่ 3-46

- โครงการจัด เจ้าหน้ าที่เพื่อ คอยดูแ ลรักษา
ความสะอาดของห้องน้าอย่างสม่าเสมอ
- โครงการมี การประสานงานให้ ส านั กงาน
เขตวัฒนาเข้ามาสู บสิ่ งปฏิกูลในถังบ าบั ดน้ า
เสียสาเร็จรูป
- เมื่อถึงขั้นตอนดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด
- โครงการจัดทาร่องระบายน้าชั่วคราวไว้รอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อนาน้าไปสู่บ่อดักตะกอน
ก่อนปล่อยออกภายนอกโครงการ

5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ฝังกลบห้องส้วมให้เรียบร้อย
ก่อนจะนาพื้นที่ไปใช้เป็นพื้นที่อย่างอื่น
1) จั ดทาร่องระบายน้าแบบเปิด กว้าง 0.3 ม. เพื่อรวบรวม
น้าฝนและน้าจากกิจกรรมการก่อสร้างเข้าสู่บ่อดักขยะหรือบ่อ
ดักตะกอนดิน เพื่ อดั กเอาตะกอนดินให้จมตัวก่อนสูบออกสู่
ระบบระบายน้าสาธารณะ และจัดให้มีท่อระบายน้าทิ้งขนาด Ø
0.4 ม. เพื่อระบายน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วเข้าสู่บ่อดักขยะ
และระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนสุขุมวิท 55
2) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจา
- โครงการมีพนั กงานคอยตักตะกอนดินใน
บ่อพักอยู่เป็นประจา
3) จั ด ให้ มี ต ะแกรงดั ก ขยะมู ล ฝอยก่ อ นระบายน้ าออกสู่ - โครงการจัด ท าบ่อ ดั ก ขยะมู ลฝอยไว้ แ ล้ ว
ภายนอกโครงการ
ก่อนที่จะปล่อยน้าทิ้งออกนอกโครงการ

รูปที่ 3-22

รูปที่ 3-51

รูปที่ 3-45
รูปที่ 3-22

รูปที่ 3-53
รูปที่ 3-22
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)
- การจัดการมูลฝอย

- สภาพเศรษฐกิจและสังคม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้างมีประมาณ
0.9 ลบ.ม./วัน โครงการได้มีการจัดเตรียมถั ง
รองรั บ มู ล ฝอยขนาด 240 ล. จ านวน 4 ถั ง
(แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง
มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย อย่างละ
1 ถัง) จัดวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ รถ
เก็บขนมูลฝอยของสานักงานเขตวัฒนามารับ
ไปกาจัดเป็นประจาต่อไป
หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งกลิ่นรบกวน
คนงานและอาคารใกล้เคียงโครงการ และเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงรบกวนได้
โครงการตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท 55 ลักษณะ
ทางสังคมตลอดจนลักษณะการดาเนินชีวิตของ
ชุ ม ชนโดยรอบโครงการ จั ด เป็ น กลุ่ ม สั ง คม
เมือ ง แต่มีค วามสัมพั นธ์กั นในลักษณะเพื่อ น
บ้ า นพบปะพู ด คุ ย กั น น้ อ ย ส าหรั บ ทางด้ า น
เศรษฐกิจบริเวณโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นอาคาร
พาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม
อาคารสานักงาน โรงพยาบาล และอาคารชุด
พักอาศัย
การที่ มีคนงานก่ อสร้ างทาให้ผู้ ที่อยู่บ ริเวณ
ใกล้ เคี ยงพื้น ที่โ ครงการ เกิด ความวิต กกั งวล
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1) จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 240 ล. จานวน
8 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณสานักงาน
พื้น ที่ ก่ อสร้ า ง และห้ องน้ า/ห้อ งสุ ข า อย่ า ง
เพียงพอให้รองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
1.5 ลบ.ม./วัน
2) กาชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ
รองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
3) จั ดหาผู้ รั บผิ ดชอบที่ จะน ามู ลฝอยจาก
กิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ไปกาจัด

- โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ตามจุด
ต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สาหรับรองรั บมู ล
ฝอย ซึ่งมีจานวนเพียงพอ เนื่องจากในช่วงระยะ
ฐานรากโครงการยังมีคนงานไม่มากนัก

รูปที่ 3-13

- โครงการกาชับให้คนงานทิ้ง ขยะมูลฝอยลงใน
ภาชนะจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
- โครงการมีบริษัทสาหรับมาเก็บวัสดุที่เหลือใช้
โดยเฉพาะ

รูปที่ 3-13
ภาคผนวกที่ 5-5

1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการมีบ้านพักคนงานอยู่ใกล้กับโครงการ
2) ก าหนดให้ ผู้ รั บ เหมาจั ด พื้ น ที่ บ้ า นพั ก - จัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามแบบของวิศวกรรม
คนงาน ตามมาตรฐานแบบก่อ สร้างอาคาร สถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ชั่ ว คราวส าหรั บ คนงานก่ อ สร้ า งของวิ ศ ว กาหนด
กรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30)

รูปที่ 3-48
-

3) ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้าน
พักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด พร้อมกาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
4) แจ้ ง ก าหนดการก่ อ สร้ า งให้ ชุ ม ช น
โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการรั บ ทราบและติ ด
ประกาศหน้าพื้ นที่โครงการ พร้อมชื่อ ผู้รั บ
ร้องเรียน และเบอร์โทรติดต่อชัดเจน

รูปที่ 3-28
รูปที่ 3-43

- โครงการจั ด ให้ มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
ภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และก าหนดบทลงโทษ
สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้า ที่เข้าพบผู้พั ก
อาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
และรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนราคาญ
ที่มีผลกระทบ มาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งติดตั้ ง
กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม

รูปที่ 3-39
รูปที่ 3-40

3-45

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)
- สาธารณสุข

- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการตังอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง ซึ่งมี
สถานบริการทางการแพทย์อย่างเพียงพอ
และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว
กลุ่ มคนงานก่ อสร้ างอาจมีทั้ งแรงงาน
ต่างด้าว และแรงงานไทย ซึ่งหากไม่มีการ
ดูแลรั กษาสุขภาพอาจเป็ นพาหะน าโรค
ต่างๆ เช่น โรคเท้าช้าง เป็นต้น

1) จัดอบรมและให้ค าแนะนาคนงานก่อสร้าง ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การทานอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ การดื่ มน้ าที่ สะอาด และการชาระล้าง
ร่างกายเป็นประจา เป็นต้น

- จัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันโรค ในการก่อสร้างและ
อบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวกที่ 5-12

2) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนด - โครงการจั ด ให้ มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
ไว้ อย่ างเคร่ งครั ด เพื่ อให้เกิ ดความปลอดภั ยในการ ภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และก าหนดบทลงโทษ
ทางาน
สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

รูปที่ 3-43

3) กาหนดให้ มีผู้ รับผิ ดชอบคอยตรวจสอบ และดูแล - จั ด เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ตรวจสอบและดู แ ลความ
ความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน และภายใน สะอาดภายในห้องและบ้านพักคนงาน
ห้ อ งพั ก คนงานแต่ ละห้ อง และก าหนดให้ ท าความ
สะอาดทุกสัปดาห์

-

4) จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพคนงานก่ อสร้ า งอย่ า ง - มี ก ารตรวจสุ ข ภาพคนงานทุ ก 1 ปี เมื่ อ ถึ ง
ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทางาน
ระยะตรวจสุขภาพ
โครงการตั้งอยู่ริม ถนนสุขุม วิท 55 มี 1) จั ดท ารั้ ว Metal Sheet หนา 1.27 มม. สู ง 6 ม. - โครงการมี ก ารปิ ด กั้ น พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งด้ ว ยรั้ ว
โรงแรม อาคารพั ก อาศั ย กึ่ ง พาณิ ช ย์ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่าง Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณ
อาคารชุดพักอาศัย และ พื้นที่ว่างเปล่า ชัดเจน
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการ
ล้ อ มรอบ โครงการ และมี ส ถานทู ต
- มีการปิดคลุม รถบรรทุกที่ขนส่ง วัส ดุก่อ สร้า ง
อาคารสานักงาน บ้านพักอาศัย อาคาร 2) ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อ
ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด
พาณิช ย์อ ยู่ใ กล้ เคี ยง โดยผู้ที่ พัก อาศั ย ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน และภาพที่ไม่น่ามอง
อยู่ ติ ด โครงการสามารถมองเข้ า ไปใน 3) จั ด ให้ มี ก ารวางแผนกองวั ส ดุ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ - โครงการจั ด ให้ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ กองเก็ บ วั ส ดุ
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณพื้นที่โครงการได้อย่างชัดเจน แต่ ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จาเป็น
ที่อยู่ห่างออกไป จะถูกบดบังด้วยอาคาร
4) จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดคอยกวาดเศษดิน -มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่
สูงและอาคารพาณิชย์
ทรายที่ ต กหล่ น อยู่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งโครงการ บริเวณรอบโครงการ
ระหว่างการก่อสร้างโครงการ อาจทา
โดยใช้ น้ าฉี ด ล้ า งท าความสะอาดและกวาดพื้ น ให้
ให้ เ กิ ด ทั ศ นี ย ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ
สะอาดโดยทันที
ประชาชน และผู้พักอาศัยโดยรอบ

ภาคผนวกที่ 5-10
รูปที่ 3-1

รูปที่ 3-9
รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-6
รูปที่ 3-15

3-46

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ

- ความวิตกกังวลจากคนงาน
การก่อ สร้ างอาคารโครงการ ใช้
ก่อสร้าง
ระยะเวลาประมาณ 36 เดือน และมี
คนงานประมาณ 300 คน ซึ่ งผู้พั ก
อาศั ย โดยรอบอาจวิ ต กกั ง วลต่ อ
ปัญหาเนื่องจากคนงานก่อสร้างที่จะ
เข้ามาในบริเวณใกล้เคียงชุมชน ซึ่ง
คนงานก่ อสร้ างอาจก่ อ ให้ เ กิด การ
รบกวนความสงบสุ ข และความ
ปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

5) จัดให้มีม่านกั้นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อ ช่ว ย - บริเ วณทางเข้ า -ออกจะปิ ด ทึบ ตลอดเวลา จะ
ปิดบังไม่ให้เห็ นภาพกองเศษวัสดุก่อสร้าง และกิจกรรม เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า -ออก และมีเจ้าหน้าที่ทา
ความสะอาดปากทางเข้า-ออกให้สะอาดตลอดเวลา
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม

รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-6

6) จัดให้มีผ้าใบทึบ ปิดกั้นตัวอาคารโดยรอบตลอดความ - โครงการมีผ้าใบทึบปิดกั้นรอบตัวอาคารตลอด
ความสูงของอาคาร
สูงของอาคารขณะก่อสร้าง

รูปที่ 3-61

1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง
- โครงการมีบ้านพักคนงานอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ
2) กาชับ ให้พ นักงานขับรถรับ -ส่ง คนงานให้ขั บรถด้ว ย - มี ก ารก าชั บ ให้ ขั บ รถด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
ความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและโรงเรียน โดยเฉพาะระยะที่ผ่า นชุม ชนและจุ ดเข้ า - ออก
พื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-48
-

3) ดู แลและควบคุ มคนงานอย่ า งเข้ มงวด เพื่อ ป้ องกั น
ปัญหาลักขโมย การทาร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาท
ระหว่างคนงานด้ว ยกันเองหรือระหว่ างคนงานกับคนใน
ชุมชนใกล้เคียง
4) ไม่อนุญาตให้คนงานพักที่บริเวณโครงการ

- โครงการจั ด ให้ มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
ภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และก าหนดบทลงโทษ
สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

รูปที่ 3-43

- โครงการมีบ้านพักคนงานอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-48

- แสดงเวลาแจ้งการเข้า -ออกบริเวณประตูเข้า ออกบ้านพักไว้ชัดเจน
6) ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงาน - โครงการจั ด ให้ มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
ภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และก าหนดบทลงโทษ
สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
7) ห้ามส่งเสียงดั งทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพั ก - โครงการจั ด ให้ มี ก ฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต น
คนงาน โดยไม่มีความจาเป็นหรือเหตุอันควร
ภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และก าหนดบทลงโทษ
สาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

รูปที่ 3-45

5) กาหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น.

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปที่ 3-43

รูปที่ 3-43

3-47

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)
- ความวิตกกังวลจากคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ทราบถึ ง ก าหนดการ/แผนงานก่ อ สร้ า งโครงการ
ระยะเวลาการก่ อสร้ า ง ตลอดจนมาตรการรั บข้ อ
ร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการ

- โครงการจัดให้มี เจ้า หน้า ที่แ จ้งแก่ผู้ พักอาศั ย
ใกล้ เ คี ย งโครงการ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า ง
ความเข้ า ใจ และรั บ ฟั งความคิ ด เห็น และแจ้ ง
หมายเลขโทรศั พ ท์ เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้
โดยตรง หากได้ รั บ ผลกระทบต่ า งๆ จากการ
ก่อสร้าง
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชุมร่วมกับผู้
พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้ า งความเข้ า ใจและแจ้ ง หมายเลขโทรศั พ ท์
เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ โ ดยตรงหากได้ รั บ
ผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้าง
- ทางโครงการมีมาตรการชดเชยความเสียหาย
ต่อ อาคารที่ อ ยู่ อ าศั ย ข้ างเคี ย ง หากเกิ ด ความ
เสียหายจากการก่อสร้างโครงการ ต้องแก้ไขและ
ให้ความช่วยเหลือโดยทันที
- ทางโครงการจัดให้ มีป้ ายแสดงรายละเอียดชื่ อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และจั ด ให้ มี ห มายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่ อรับข้อร้องเรียน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ

9) จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นโดยที ม งา นโ ครงกา รทุ กฝ่ า ย ซึ่ ง
ประกอบด้วยตั วแทนหรือผู้รั บผิดชอบของเจ้าของ
โครงการและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
10) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความ
เหมาะสมและจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
11) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจาสานักงาน
ก่อสร้างโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจาเพื่อรับ
แจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากผู้ ร้ อ งเรี ย นโดยทางวาจา
โทรศั พท์ บั น ทึ ก จดหมาย แฟกซ์ จดหมาย
อิเล็ คทรอนิ คส์ โดยผู้ รับข้ อร้ องเรี ยนจะจดชื่อที่ อยู่
เบอร์ โทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถติ ดต่ อ ได้ รายละเอี ยดที่
ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
ของผู้ ร้ องเรี ยนไว้ เบื้ องต้ น และน าส่ งไปยั งบริ ษั ท
เจ้าของโครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-40
รูปที่ 3-60

-

-

ภาคผนวกที่ 5-1

รูปที่ 3-3

3-48

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.5 สุนทรียภาพ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

ในช่วงก่อสร้างอาจมีทัศนียภาพของสิ่งก่อสร้าง
ที่ ไ ม่ น่ า ดู ซึ่ ง โครงการได้ ก าหนดมาตรการ
ต่ า งๆ เพื่ อ ปกปิ ด ทั ศ นี ย ภาพของอาคารยั ง
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยดาเนินการปฏิบัติตาม
มาตรการที่เหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1) จัดทารั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มม. สูง 6 ม.
โดยรอบพื้น ที่ ก่อ สร้ าง พร้ อมทั้ง ติด ตั้ งป้ ายแสดง
เขตพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นได้อย่างชัดเจน และมีม่าน
กั้นบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ เพื่ อช่ วยปิ ดบั ง
ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม

- โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วย
รั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ กั้ น ขอบเขต
พื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-1

2) ใช้ ผ้ า ใบคุ ม รถบรรทุ ก ที่ ใ ช้ ข นส่ ง เศษวั ส ดุ - มีก ารปิด คลุม รถบรรทุก ที ่ข นส่ง วัส ดุ
ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ทาให้ ก่อสร้าง ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด
เกิดภาพที่ไม่น่ามอง

รูปที่ 3-9

3) จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดคอยกวาดเศษ
ดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
โดยใช้น้าฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที และ
ทางเข้าออกโครงการมีม่านกั้นไว้ เพื่อช่วยปิดบัง
ไม่ให้เห็นภาพวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง
ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
4) จั ดให้มี ก ารวางแผนกองวัส ดุใ นบริ เวณพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จาเป็น
5) จัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอาดและเป็นหมวดหมู่

- จั ด ให้ มี พ นั กงานท าความสะอาด ดู แ ล
ความเรี ยบร้ อยบริเ วณด้ านหน้า และรอบ
โครงการ และบริเวณทางเข้า -ออกจะปิ ด
ทึบตลอดเวลา จะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า ออกเพื่อปิดบังวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 3-6
รูปที่ 3-15
รูปที่ 3-18

- โครงการจั ด ให้ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ กองเก็ บ
วัสดุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- จั ด ให้ มี พ นั กงานท าความสะอาด ดู แ ล
ความเรี ยบร้ อยบริเ วณด้ านหน้า และรอบ
โครงการ และมีสถานที่สาหรับจัดเก็บวัสดุ
แยกเป็นหมวดหมู่
6) ติดตั้งผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่นละอองขนาดช่อง - ทางโครงการได้ จั ด ให้ มี ผ้ าใบคลุม รอบ
ไม่เกิ น 2 ซม. คลุ มตัว อาคารตลอดแนวความสู ง โครงการทั้ง 4 ด้านตลอดแนวความสูงของ
ของอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่น อาคารโครงการเพื่ อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ ง
ละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง
กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง

รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-6
รูปที่ 3-15
รูปที่ 3-11
รูปที่ 3-54
รูปที่ 3-61
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
5. สถานทูต
5.1 ด้านความมั่นคง และ
ปลอดภัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในรัศมี 1 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการมีสถานทูต
1 แห่ ง คื อ สถานทู ต บั ง กลาเทศ (Bangladesh
Embassy) ที่ตั้งเลขที่ 47/8 ซอยเอกมัย 30 ถนน
สุ ขุ ม วิ ท 63 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุ งเทพมหานคร ห่างจากพื้นที่ โครงการไปทาง
ตะวันออกประมาณ 618 ม.
เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการก่ออาคารสร้าง
โครงการ ต่อบทบั ญญัติ ที่เกี่ ยวข้องในด้านที่จ ะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การประทุ ษ ร้ า ย หรื อ การจารกรรม
พบว่ า อาคารโครงการเป็ น อาคารสู ง 45 ชั้ น
ตั้งอยู่สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) และมีระยะห่าง
มาก (ประมาณ 618 ม.) ทาให้โอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการประทุ ษ ร้ า ยจากคนงาน
ก่อสร้างอาคารโครงการอยู่ในระดับต่าประกอบ
กับไม่มีอ าณาเขตติดต่อ กันหรื อใช้เส้นทางเข้า ออกสู่ ถ นนสาธารณะร่ ว มกั น ไม่ อ นุ ญ าตให้
คนงานพั ก อาศั ย ที่ บริ เ วณพื้น ที่ โ ครงการและมี
เจ้ า หน้ า ที่ รัก ษาความปลอดภั ย คอยตรวจสอบ
อย่ า งเข้ ม งวด จึ ง คาดว่ า การก่ อ สร้ า งอาคาร
โครงการจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของสถานทูตบังกลาเทศในระดับต่า

1) ระบุในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการและจัดให้ มี
การตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด
2) บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่
บริเวณพื้นที่โครงการ

- ทางโครงการได้กาหนดให้ผู้รับเหมาต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัดแล้ว

-

- โครงการมี บ้า นพั ก คนงานอยู่ ใกล้พื้ น ที่
โครงการ

รูปที่ 3-48

3) เฝ้ าระวัง ดูแ ลและควบคุ มพฤติก รรมของ
คนงานอย่ า งเข้ ม งวด ไม่ ใ ห้ บุก รุ ก ก่อ ปั ญ หา
หรื อ ท าความรบกวนต่ อ ความสงบสุ ข ของ
ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนสถานทูต
4) จั ด ให้ มี ก ารรั บ ส่ ง คนงานก่ อ สร้ า งและ
ลงทะเบี ย นรายชื่ อ เข้ า -ออกขอ งคนงา น
ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ค นงานก่ อ สร้ า ง
ตกค้างภายในพื้นที่โครงการภายหลังเลิกงาน
ในแต่ละวัน
5) โครงการเลื อ กใช้ เ สาเข็ ม เจาะ ซึ่ ง เป็ น
วิธีการที่จะส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน
และความเสี ย หา ยต่ อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหรื อ
ทรั พ ย์สิ น ของผู้ที่ อ ยู่ใ กล้ เคี ย งพื้ น ที่โ ครงการ
น้อยที่สุด

- ทางโครงการมีหัวหน้าคนงานคอยดูแ ล

รูปที่ 3-64

ความประพฤติ ข องคนงาน และหากมี
คนงานมีการกระทาความผิ ด โครงการมี
บทลงโทษคนงานทันที
- โครงการมี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยตรวจสอบ
จ านวนคนงานทั้ ง ขาเข้ า -ขาออก และ
ตรวจสอบคนเข้ า -ออก ในโครงการเป็ น
ประจา

ภาคผนวกที่ 5-13

- โครงการเลือ กใช้ เ สาเข็ มเจาะ เพื่ อ ลด
ผลกระทบ ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง
และทรัพย์สินของพื้นที่ใกล้เคียง

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-44
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
5. สถานทูต (ต่อ)
5.1 ด้านความมั่นคง และ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานและรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อประสานงานกั บพื้นที่ ข้างเคียงที่ ได้รั บ
ผลกระทบรวมถึงสถานทูตและดาเนินการแก้ไขโดย
ทันที

- โครงการจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง แก่ ผู้ พั ก
อาศั ยใกล้เคี ยงโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น และ
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถติดต่อ
ได้โดยตรง หากได้รับผลกระทบต่างๆ จาก
การก่อสร้าง
- โครงการได้ จั ด ให้ มีผ้ า ใบคลุ มรอบตลอด
แนวความสูงของอาคารโครงการเพื่อป้องกัน
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง
-โครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือติดตั้ง
ไว้ประจาพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-40
รูปที่ 3-60

-ทางโครงการได้ มี ก ารจั ด ให้ มี ห มายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้เกินความสามารถ

รูปที่ 3-29

- ทางโครงการจัดให้มปี ้ายแสดงรายละเอียดชื่อ
ผู้รั บผิ ดชอบโครงการ และจั ดให้ มีหมายเลข
โทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ เพื่ อ รั บ ข้ อ
ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ

รูปที่ 3-3

7) ติดตั้งผ้าใบโดยรอบตลอดความสูงอาคารก่อสร้าง
ซึ่งสามารถลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และบด
บังมุมมองของคนงานที่จะมองไปยังพื้นที่ข้างเคียง
8) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือหรืออุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยอื่นๆ ที่จาเป็น ติดตั้งไว้ประจาพื้นที่ก่อสร้าง
โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง
9) จั ดให้ มีเ จ้า หน้า ที่ ประสานงานติ ดต่ อ ขอรั บการ
สนับสนุ นจากหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้เคียงที่สุดใน
กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ลุ ก ลามจนเกิ น ขี ด ความ
สามารถของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี
10) ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดย
ให้ระบุชื่อ โครงการ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทาง
ติ ด ต่ อ ผู้ มี อ านาจในการตั ด สิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ
ร้องเรี ยนต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้ องกั บโครงการ เพื่ อให้ผู้ ที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากโครงการสามารถติ ด ต่ อ กั บ
โครงการในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากการ
ก่อสร้าง รวมทั้ง ให้ แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดเสีย ง
และความสั่นสะเทือนไว้ให้ชัดเจน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-54
รูปที่ 3-61
รูปที่ 3-34

3-51

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
5. สถานทูต (ต่อ)
5.2 ด้านความสงบสุข

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

เมื่ อ พิ จ ารณา ผลกระทบจ ากกา ร
ก่อสร้างอาคารโครงการ ต่อบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องในด้านที่จ ะก่อให้ เกิดการ
รบกวนความสงบสุ ข ของสถานทู ต
พบว่าอาคารโครงการซึ่ง เป็นอาคาร
สูง 45 ชั้ น มี ผ ลกระทบต่ อ สถานทู ต
บังกลาเทศในระดับต่า เนื่องจากพื้นที่
โครงการมีระยะกันห่างมาก (ประมาณ
618 ม.) ทาให้โอกาสที่จะได้รับผลกระ
ทบจากการรบกวนความสงบสุขของ
สถานทู ต บั ง กลา เทศจากคนงา น
ก่อ สร้ า งของโครงการอยู่ใ นระดับ ต่ า
ประกอบกับ ไม่มี อาณาเขตติดต่ อกั น
หรื อ ใช้ เ ส้ น ทางทางเข้ า ออกสู่ ถ นน
สาธา รณะร่ ว มกั น ไม่ อ นุ ญ าตให้
คนง า น พั ก อ า ศั ยที่ บ ริ เ วณ พื้ น ที่
โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยตรวจสอบอย่างเข้มงวด
จึง คาดว่า การก่อ สร้ า งโครงการจะมี
ผลกระทบด้านการรบกวนความสงบ
สุขของสถานทู ตบั งกลาเทศในระดั บ
ต่า

1) ระบุ ใ นสั ญ ญาว่ า จ้ า งผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการและจัด ให้มี การตรวจสอบผู้ รั บเหมาให้ปฏิ บัติ ตาม
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในระยะ
ก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด
2) ติ ด ตั้ ง ตาข่ า ยบนอาคารในระยะก่ อ สร้ า งซึ่ ง สามารถลด
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและบดบังมุมมองของคนงานที่
จะมองไปยังพื้นที่ข้างเคียง
3) จัดให้มี เครื่องดับเพลิงมือถือหรืออุปกรณ์ป้ องกันอัคคีภั ย
อื่นๆที่จาเป็นติดตั้งไว้ประจาพื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะบริเวณที่
เก็บเชื้อเพลิง
4) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ป ระสานงานติดต่อขอรับ การสนับสนุ น
จากหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ลุกลามจนเกินขีดความสามารถของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี
5) ติดตั้งป้ายประกาศไว้หน้าโครงการโดยให้ระบุชื่อโครงการ
หมายเลขโทรศั พ ท์ และช่ อ งทางติ ด ต่ อผู้ ที่ มี อ านาจในการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อกับโครงการ
ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง รวมทั้งให้แสดง
ข้อมูลผลการตรวจวัดเสียงและความสั้นสะเทือนไว้ให้ชัดเจน
6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนเพื่อ
ประสานงานกั บ พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบรวมถึ ง
สถานทูตและดาเนินการแก้ไขโดยทันที

- ทางโครงการได้ กาหนดให้ ผู้รั บเหมา
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัดแล้ว

-

- โครงการติด ตั้ง ตาข่ ายบนอาคารเพื่ อ
ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่
ข้างเคียง
-โครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือ
ติดตั้งไว้ประจาพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-54

รูปที่ 3-34

-ทางโครงการได้มีการจัดให้มหี มายเลข
โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ในกรณีที่เกิด
เหตุเพลิงไหม้เกินความสามารถ
- ทางโครงการจั ด ให้ มี ป้ า ยแสดงราย
ละเอียดชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และจัด
ให้มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
เพื่ อรับข้ อร้ องเรี ยนต่ างๆ ที่ เกิดขึ้ นจาก
การทาโครงการ

รูปที่ 3-29

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้พัก
อาศั ย ใกล้ เ คี ย งโครงการ เพื่ อ ประชา
สัมพั นธ์ สร้ างความเข้ า ใจ และรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อ ให้ส ามารถติ ดต่อ ได้โ ดยตรง หาก
ได้รับผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้าง

-

รูปที่ 3-3

3-52

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
5. สถานทูต (ต่อ)
เมื่อพิจารณาผลกระทบจากอาคารโครงการ ต่อ
5.3 ด้านการบดบังการสื่อสาร บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารการบดบัง
สัญญาณการสื่อสารและโทรคมนาคมของสถานทูต
และโทรคมนาคม
บังกลาเทศ พบว่า เมื่อมีการก่อสร้างอาคารสูง 45
ชั้น และตั้งอยู่ห่างกันมาก (ประมาณ 618 ม.) จะไม่
มีการบดบังสัญญาณการสื่อสาร และโทรคมนาคม
ของสถานทูต
การบดบังสัญญาณโทรทัศน์
เมื่ อ พิ จ ารณาจากต าแหน่ ง สถานี ส่ ง สั ญ ญาณ
โทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ที่ ติ ด ตั้ ง ณ ชั้ น ดาดฟ้ า ของ
อาคารใบหยก 2 สถานีส่งสะพานแดง บางซื่อ และ
สถานีส่งพระราม 9 ซึ่งพบว่าอาคารโครงการไม่ได้
ตั้ง อยู่ ร ะหว่ างสถานี ส่ ง กับ สถานทู ต จึ ง ไม่ บ ดบั ง
สัญญาณโทรทัศน์ของสถานทูต
การบดบังสัญญาณวิทยุสื่อสาร
พิ จ ารณาที่ ตั้ ง โครงการ และสถานทู ต พบว่ า
สถานทูตและโครงการมีระยะห่างกัน 618 ม. ทาให้
ความสู ง ของอาคารโครงการ ซึ่ ง ระดั บ ความสู ง
171.90 ม. ไม่เกิ ดการบดบั งสัญ ญาณการสื่ อสาร
เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- เมื่ อ คลื่ น วิ ท ยุ โดยเฉพาะคลื่ น ตรง (Direct
Wave) ที่ ส่งออกไปจากสถานีส่ง ไปกระทบกั บสิ่ ง
กี ด ขวาง พลั ง งานคลื่ น บางส่ ว นจะเกิ ด การแตก
กระจายรอบๆ สิ่งกีดขวางนั้น และสามารถเคลื่อนที่
ต่อไปได้ตามหลักการของ Ray Theory

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่ อ
สถานทู ตโดยรอบ ทั้ง นี้โ ครงการจะจัด ให้ มี
เจ้าหน้าที่ประสานงานสถานทูตโดยตรงและ
หากมี ปั ญ หาเรื่ อ งสั ญ ญาณการสื่ อ สารให้
โครงการตรวจสอบและประสานงานเพื่อตก
ลงเรื่องลักษณะการชดเชยที่เ หมาะสมเป็ น
กรณี ไป โดยมีก าหนดระยะเวลาให้แจ้ งกั บ
โครงการตั้งแต่ช่วงการดาเนินการก่อสร้างถึง
ภายหลังเปิดดาเนินการแล้ว 1 ปี

- ทางโครงการมี ม าตรการชดเชยความ
เสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง หาก
เกิดความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
ต้อ งแก้ ไ ขและให้ ค วามช่ วยเหลือ โดยทั น ที
พร้อมได้จัดทากรมธรรม์ประกันภัย

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวกที่ 5-1

3-53

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
5. สถานทูต (ต่อ)
5.3 ด้านการบดบังการสื่อสาร
และโทรคมนาคม (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- การส่ ง สั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต จะใช้ เ ทคโนโลยี ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
การสื่อ สารข้ อมู ลความเร็ว สูง บนข่า ยสายทองแดง หรือ คู่
สายโทรศัพท์ และไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง (ONU)
ของผู้ใช้
- สถานี ส่ งในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ อ อกอากาศด้ ว ย
กาลังส่งสูง ส่งผลให้มีระดับความเข้มสัญญาณเหมาะสมกับ
สภาพพื้น ที่ให้ บริก ารที่ มีแต่ อาคารสู งไว้ แล้ว ซึ่ง เครื่ องรั บ
วิท ยุโ ดยทั่ว ไปจะยัง สามารถรับ สัญ ญาณวิ ทยุ ได้ แม้ อยู่ ใ น
ซอกอาคารชั้นใต้ดินหรือแม้แต่ตัวอาคารบัง Line of Sight
ก็ตาม
- ในช่วงเวลาที่ระดับความเข้มสัญญาณตกลงไป (ชั่วคราว
หรื อถาวรขึ้น กับ สาเหตุ ) เครื่ องรั บจะปรั บรู ปแบบการรั บ
สัญญาณจาก FM Stereo เป็น FM Mono โดยทันที ซึ่ ง
ไม่ ไ ด้ ท าให้ ก ารรั บ ฟั ง เสี ย งจากเครื่ อ งวิ ท ยุ ส ะดุ ด ลง ( No
Service Impact)
- เครื่อ งรับวิ ทยุในปัจจุบั นมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้ าวหน้ า
กว่าในสมัยก่อนมาก เช่น มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Solid
State และ Integrated Circuit เป็นมาตรฐานทาให้ระดั บ
ความไวในการับสัญญาณภาครับมีค่าที่ดีขึ้นมาก ส่งผลให้
ความเข้มสัญญาณที่ลดลงไม่ม ากถึงระดับที่ทาให้เครื่องรับ
วิทยุเปลี่ยนรูปแบบการรับสัญญาณไปเป็น FM Mono
ดังนั้น เมื่อมีการก่อสร้างอาคารโครงการสูง 45 ชั้น จะไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบการสื่อสารของสถานทูตบังกลาเทศ

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
-

3-54

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

บริ ษั ท บี ที เ อส แสนสิ ริ โฮลดิ้ ง โฟร์
จากัด ได้ ดาเนิน การพัฒ นาที่ ดิน ริ มถนน
สุ ขุ ม วิ ท 55 แขวงคลองตั น เหนื อ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร มาเป็นอาคารชุด
พั ก อาศั ย รวม ภายใต้ ชื่ อ โครงการ The
Monument Thonglo โดยโครงการได้ให้
ความส าคั ญ เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในพื้นที่ศึก ษารัศมี 1 กม. รอบ
ที่ ตั้ ง โครงการ จึ ง จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการมี
ส่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอน
การศึ ก ษาจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่ วนร่ วมรั บทราบข้อ มู ลโครงการอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนได้ เ สนอข้ อ คิ ด เห็ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง อั น จ ะน า ไป สู่ กา รพั ฒ น า
โครงการซึ่ งเป็น ที่ ยอมรับ และสอดคล้ อ ง
กั บ สภาพชุ ม ชน ดั ง นั้ น ในระยะก่ อ สร้ า ง
และดาเนินโครงการ จึงได้จัดทาแผนการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ของประชาชน ข้อวิ ตกกังวล และ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเป็นการ
ติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ อ าจเกิ ด จาก
โครงการ

ระยะก่อนก่อสร้าง
1) จัดทาเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยในรัศมี 1
กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถ
ติด ต่ อ ได้ ของบริ ษั ท บี ที เ อส แสนสิ ริ โฮลดิ้ ง
โฟร์ จากัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ
2) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน โดยการประชาสั ม พั นธ์ โ ครงการ
การสารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อ วิตกกังวล
และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
3) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์
โครงการ โดยจั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมี
เรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาโดยทันที

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง แก่ ผู้ พั ก อาศั ย
ใกล้เคียงโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้ างความ
เข้าใจ และรับฟังความคิดเห็ น พร้อมทั้ง ระบุชื่อ ที่
อยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ และสถานที่ ที่ ส ามารถ
ติดต่อได้

รูปที่ 3-60

- โครงการจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง แก่ ผู้ พั ก อาศั ย
ใกล้เคียงโครงการ เพื่อประชาสัม พันธ์ สร้ างความ
เข้าใจ และรับ ฟังความคิ ดเห็ น และแจ้ ง หมายเลข
โทรศัพท์ เพื่อให้สามารถติดต่อได้โดยตรง หากได้รับ
ผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้าง
- จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ติ ด ตามผล ปั ญ หา จากผู้ พั ก
อาศัยใกล้เคียงโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
รับฟั งความคิ ดเห็น พร้อ มแก้ไ ขปั ญหาโดยทัน ที
หากได้รับผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้าง

-

รูปที่ 3-40

3-55

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงกา ร
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.
ระยะก่อสร้าง
1) ติด ตั้งป้า ยประกาศบริ เวณพื้ นที่ก่อสร้าง รวมทั้ ง
ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถ
ติดต่อได้ของ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการ
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึง
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการ หากมี ปั ญ หา
เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการมีส่ ว นร่ วมและรั บฟั ง ความ
คิด เห็ น ของผู้ ซื้ ออาคารเบญจบุญ รายใหม่ รวมทั้ง ข้ อ
วิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อ
นามากาหนดเป็นมาตรการและข้อตกลงร่วมกันต่อไป
4) จัดให้มี จุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้อง
ปฏิบัติอ ย่างเคร่งครั ดไว้บริ เวณด้า นหน้า โครงการ ซึ่ ง
เป็ น ต าแหน่ ง ที่ บุ ค คลทั่ ว ไปสามาถมองเห็ น ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
5) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ
ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง หากมี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นต้ อ งจั ด เจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- ทางโครงการจั ดให้ มี ป้ายแสดงรายละเอียดชื่ อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และจั ด ให้ มี ห มายเลข
โทรศั พท์ที่ สามารถติ ดต่อได้ เพื่อรั บข้อร้องเรียน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ

รูปที่ 3-3

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้า ที่เข้าประชุมร่วมกับผู้
พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้ า งความเข้ า ใจและแจ้ ง หมายเลขโทรศั พ ท์
เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ โ ดยตรงหากได้ รั บ
ผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้าง

รูปที่ 3-40

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชุมร่วมกับผู้
พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้ า งความเข้ า ใจและแจ้ ง หมายเลขโทรศั พ ท์
เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ โ ดยตรงหากได้ รั บ
ผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้าง
- ทางโครงการจั ดให้ มี ป้ายแสดงรายละเอียดชื่ อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และจั ด ให้ มี ห มายเลข
โทรศั พท์ที่ สามารถติ ดต่อได้ เพื่อรั บข้อร้องเรียน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ

-

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ติดตามผล ปัญหา จากผู้พั ก
อาศัยใกล้เคียงโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
รับฟังความคิดเห็น พร้อมแก้ไขปัญหาโดยทันที
หากได้รับผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้าง

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-26

-
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-1 รั้วทึบรอบบริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-2 ติดตั้ง Sheet Pile เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

รูปที่ 3-3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 3-4 วิศวกรควบคุมการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-5 กองเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

รูปที่ 3-6 คนงานคอยทาความสะอาดเศษดิน หิน ทราย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-7 ทารั้วรอบโครงการ

รูปที่ 3-7 (ต่อ) ทารั้วรอบโครงการ

รูปที่ 3-8 พื้นที่ล้างทาความสะอาดล้อรถบรรทุก
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-9 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

3-58

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-10 สภาพปัจจุบัน พื้นที่รอบโครงการ

รูปที่ 3-11 จัดพื้นที่สาหรับกองเก็บวัสดุ/ วัตถุไวไฟอย่าง
เป็นระเบียบ

รูปที่ 3-12 ควบคุมความเร็วและน้าหนักรถบรรทุก

รูปที่ 3-13 ถังขยะรองรับมูลฝอย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-14 เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ

3-59
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โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-15 ทาความสะอาดถนนและฉีดพรมน้า

รูปที่ 3-17 น้าดื่มสะอาดสาหรับคนงาน

รูปที่ 3-16 ล้างล้อรถก่อนออกนอกโครงการ

รูปที่ 3-18 รั้วทึบปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-19 ห้องส้วมคนงานในพื้นที่โครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-20 แผ่นกั้นป้องกันเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง

รูปที่ 3-21 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

รูปที่ 3-22 บ่อดักตะกอนและถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปบริเวณโครงการ

รูปที่ 3-23 ป้ายสถิติความปลอดภัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-24 ติดตั้งป้ายสัญญาณแสดงทางเข้า-ออกโครงการ
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ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-25 ห้องน้า-ห้องส้วม ลานซักล้าง บริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 3-26 มาตรการฯด้านความปลอดภัยในการทางาน

รูปที่ 3-27 ซ้อมแผนและอบรมคนงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-28 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งาน

รูปที่ 3-29 เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน กรณีเกิดเหตุ
เกินความควบคุม

รูปที่ 3-30 ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รูปที่ 3-31 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-32 ถังสารองน้าในพื้นที่โครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-33 หม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-34 ถังดับเพลิงภายโครงการ

รูปที่ 3-35 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

รูปที่ 3-36 พนักงานแต่งเครื่องแบบตามที่บริษัทกาหนด

รูปที่ 3-37 ดูแล ตรวจสอบเครื่องจักรกล

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-38 พื้นที่สาหรับจอดรถยนต์

รูปที่ 3-39 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

รูปที่ 3-40 พบปะชุมชนข้างเคียง

รูปที่ 3-41 ป้ายแนะนาการทางานในบริเวณที่จาเป็น

รูปที่ 3-42 พนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการ

รูปที่ 3-43 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-44 ใช้เสาเข็มแบบเจาะ

รูปที่ 3-45 รางระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-46 คนงานทาความสะอาดบริเวณห้องน้า-ห้องส้วม

รูปที่ 3-47 ติดป้ายสัญญาณบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-48 บ้านพักคนงาน-บริเวณประตู แสดงกฎระเบียบและเวลาการเข้า-ออก

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-49 ป้าย ”ห้ามติดเครื่องยนต์หากไม่ใช้งาน”

รูปที่ 3-50 มีพื้นที่ปิดมิดชิดสาหรับงาน
ที่ทาให้เกิดเสียงดังและฝุ่นละออง

รูปที่ 3-51 การสูบสิ่งปฏิกูลโดยสานักงานเขตวัฒนา

รูปที่ 3-52 ใช้เทคนิคสาเร็จรูป เพื่อลดการหล่อคอนกรีต
ในพื้นที่ให้มากที่สุด

รูปที่ 3-53 มีการขุดลอกดินในบ่อพักน้าเป็นประจา

รูปที่ 3-54 จัดทาโครงเหล็ก-ผ้าใบ โดยรอบพื้นที่โครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-55 มีพนักงานทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอย

รูปที่ 3-56 ป้าย “ห้ามเผาขยะ” ในพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-57 ป้าย “รณรงค์การประหยัดน้า-ไฟ”

รูปที่ 3-58 มีพนักงานคอยดูแลทาความสะอาดห้องน้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-59 ควบคุมการกวาดแขนของ Boom
ให้อยู่ในพื้นที่โครงการ
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-60 มีป้ายประชาสัมพันธ์โดยรอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-61 ผ้าใบปิดทึบรอบตัวอาคาร

รูปที่ 3-62 รถเก็บขนขยะ

รูปที่ 3-63 แขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายโดยรอบตัวอาคาร

รูปที่ 3-64 หัวหน้าคนงานคอยดูแลคนงาน

รูปที่ 3-65 เตรียมกระบะสาหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 4
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง) ซึ่งระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน ดังนั้น ทางโครงการจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560
ได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ มีรายละเอียดการดาเนินงานดังต่อไปนี้

4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดาเนิ นการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้อมตามที่ กาหนดไว้ใ นรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
แสดงขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4.1-1 โครงการได้ทาการติดตามตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมขณะมีกิจกรรมการก่อสร้าง โดยทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง จานวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ และบริเวณวัดภาษี ดังนี้
1) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 CO, NO2, SO2 และ HC เดือนละ 1 ครั้ง
- ระดับเสียง ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะการก่อสร้าง
2) บริเวณวัดภาษี การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 CO, NO2, SO2 และ HC เดือนละ 1 ครั้ง
- ระดับเสียง ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
แสดงตาแหน่งตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-1

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 4.1-1
ขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุด
ตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
บริเวณวัดภาษี

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
บริเวณวัดภาษี

3. ระดับความสั่นสะเทือน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
บริเวณวัดภาษี
4. คุณภาพน้าทิ้ง
บริเวณน้าทิ้งก่อนระบายออก
สู่ท่อระบายน้าสาธารณะ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ดัชนีที่วิเคราะห์

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

วันที่ตรวจวัด

- Total Suspended Particulate
(TSP)
- Particulate Size Less Than 10
Micron (PM10)
- Carbon Monoxide
- Oxides of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide
- Sulfur Dioxide
- Total Hydrocarbon

- Hi-Volume, Gravimetric Method

10-11 ก.ค. 60
8-9 ส.ค. 60
29-30 ก.ย. 60
30-31 ต.ค. 60
28-29 พ.ย. 60
19-20 ธ.ค. 60

- Leq 24 hrs Lmax Ldn L5
L10 L50 L90

- Integrated Sound Level Meter

- Vibration

- Triaxial Vibration Monitor











Electrometric Method
Thermometer
Azide Modification
Partition & Gravimetric
AWWA, Part 2540 D. (Dried at 103105 oC)
Gravimetric Method
AWWA, Part 2540 C. (Dried at 103105 oC)
Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
ZnS Precipitation Iodometric

pH
Temperature
BiochemicalOxygen Demand
Fat, Oil & Grease
Suspended Solids
Settleable Solids
Total Dissolved Solids
Total Kjeldahl Nitrogen
Sulfide

- PM10 Size Selective, Hi-Volume,
Gravimetric Method
- CO Non Dispersive Infrared Analyzer
- NOx Chemiluminescence Analyzer
- SO2 UV-Fluorescence Analyzer
- Gas Chromatography ระบบ Flame
Ionization Detection Method

10-11 ก.ค. 60
8-9 ส.ค. 60
29-30 ก.ย. 60
30-31 ต.ค. 60
28-29 พ.ย. 60
19-20 ธ.ค. 60
-

10 ก.ค. 60
8 ส.ค. 60
29 ก.ย. 60
30 ต.ค. 60
28 พ.ย. 60
19 ธ.ค. 60
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1

2

จุดตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

2

บริเวณวัดภาษี

รูปที่ 4.1-1 ตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม โครงการ The Monument Thonglo ระยะการก่อสร้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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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 และนาไปวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี 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 ตัวอย่างอากาศ จะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตรา
การไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป
และฝุ่นละอองที่ มีข นาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะติดบนแผ่นกรอง และนาไปวิเคราะห์ด้ว 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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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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)

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) ความถี่ข องคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่นความสั่นสะเทือน ไว้ เป็นเหตุการณ์ ในหน่วยความจาหลักของ
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 ดาเนินการตามมาตรฐานที่กาห นดไว้ใน
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
4.3.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวั ดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 24 ชั่ว โมงต่อ เนื่ อง จานวน 2 สถานี ได้แ ก่
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณวัดภาษี ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 เพื่อติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-1 แสดงกราฟผลการตรวจวิเคราะห์ดังรูปที่ 4.3-1
ถึงรูปที่ 4.3-6 และแสดงการเก็บตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปดังรูปที่ 4.3-18 สรุปผลการ
ตรวจวัดได้ดังนี้
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม
2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.033-0.159 มิล ลิกรั มต่อ ลูกบาศก์ เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบั บที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ อ ง กาหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้ นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปต้องมีค่าไม่เกิ น 0.330
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริเวณวัดภาษี ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า
มีค่าระหว่ าง 0.014-0.054 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ ลู กบาศก์ เ มตร เมื่ อ เที ย บกั บมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปต้องมีค่าไม่เกิ น 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณวัดภาษี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10 : PM10)
บริ เวณพื้น ที่ ก่อ สร้างโครงการ ผลการตรวจวั ดปริ ม าณฝุ่ นละอองขนาดไม่เ กิ น 10 ไมครอน ในเดื อ น
กรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.015-0.099 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ซึ่ งกาหนดปริ ม าณความเข้ม ข้ นของฝุ่ น ละอองขนาดไม่เ กิ น 10 ไมครอน ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปต้องมีค่าไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริเวณวัดภาษี ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเดือนกรกฎาคม – เดือน
ธั น วาคม 2560 พบว่ า มี ค่ า ระหว่ า ง 0.008-0.039 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู กบาศก์ เ มตร เมื่ อ เที ย บกั บ มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ไป ซึ่งกาหนดปริม าณความเข้มข้ นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทั่ วไปต้ องมีค่าไม่เ กิน 0.120 มิลลิ กรัมต่ อลูกบาศก์เ มตร พบว่ า ปริ มาณฝุ่ นละอองบริ เวณวั ดภาษี มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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3) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า
มีค่าปริ มาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดในบรรยากาศ มี ค่าระหว่าง ND -6.71 มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร สาหรับมาตรฐาน
ปริมาณไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศนั้น ยังไม่มีมาตรฐานกาหนดไว้
บริ เ วณวัดภาษี ผลการตรวจวัดระหว่างเดื อนกรกฎาคม – เดื อ นธั น วาคม 2560 พบว่า ปริ ม าณ
ไฮโดรคาร์ บอนทั้ ง หมดในบรรยากาศ มี ค่าระหว่ า ง ND -5.72 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ ลู กบาศก์ เ มตร ส าหรั บมาตรฐานปริ ม าณ
ไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศนั้น ยังไม่มีมาตรฐานกาหนดไว้
4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide CO)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0-2.8 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
พบว่าบริเวณที่ทาการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่า
เฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน
บริเวณวัดภาษี ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ย ของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.3-2.4 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าบริเวณที่
ทาการตรวจวั ด มี ค่าเฉลี่ย ของก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน
5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide NO2)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.2-11.3 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
พบว่าบริ เวณที่ท าการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่ งกาหนดค่ า
เฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน
บริเวณวัดภาษี ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0-2.3 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าบริเวณ
ที่ทาการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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6) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 2.3-19.0 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
พบว่ าบริ เวณที่ทาการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยของก๊ าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์อ ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ย
ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 300 ส่วนในพันล้านส่วน
บริเวณวัดภาษี ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.1-18.2 ส่วนในล้านส่วน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าบริเวณ
ที่ท าการตรวจวั ด มี ค่าเฉลี่ย ของก๊ าซซั ล เฟอร์ไ ดออกไซด์ อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยของก๊าซ
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 300 ส่วนในพันล้านส่วน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 4.3-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

10-11 ก.ค. 60
8-9 ส.ค. 60
29-30 ก.ย. 60
30-31 ต.ค. 60
28-29 พ.ย. 60
19-20 ธ.ค. 60

มาตรฐาน1/

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
TSP
PM10
TSP
PM10
0.033
0.015
0.054
0.039
0.159
0.099
0.019
0.012
0.045
0.023
0.031
0.008
0.044
0.021
0.014
0.008
0.036
0.018
0.022
0.013
0.044
0.026
0.016
0.011
0.330
0.120
0.330
0.120

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

บริเวณวัดภาษี

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1.
2.
3.
4.

วันที่ตรวจวัด

ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60

ไฮโดรคาร์บอน (ppb)

ND
0.008
6.71
1.440
1.08
2.45
ND
ND
5.72
0.891
1.04
0.18
-

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ppb)
8 hrs-Avg.
1 hr-Max.

3.4
9.0
3.6
3.4
0.6
1.8
2.6
1.1
2.4
2.6
2.9
0.6
9

2.7
0.8
2.5
2.0
0.0
1.2
1.9
0.3
1.5
1.1
2.4
0.2
30

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

1.1
0.9
0.9
5.0
18.8
2.8
3.8
0.6
0.6
0.9
2.4
16.6
-

0.5
0.4
0.3
0.0
11.3
2.3
2.3
0.2
0.1
0.2
0.9
8.9
170

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

20.8
26.3
23.4
19.8
9.4
3.8
20.0
25.5
19.4
16.0
4.6
1.7
120

17.0
19.0
12.3
11.5
4.9
2.3
16.2
18.2
11.4
7.7
0.1
1.0
300

1/

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

2/

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.1.2

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – เดือน
ธันวาคม 2560 พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศที่ทาการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณวัดภาษี มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานกาหนด ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณฝุ่ น ละอองขึ้ น อยู่ กั บปั จ จั ย สภาพอากาศในแต่ ล ะฤดู กาล สภาพ
การจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.3-2 และรูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-6

ตารางที่ 4.3-2
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 1

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

มาตรฐาน1/

วันที่ตรวจวัด
1-2 ส.ค. 59
2-3 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
4-5 ส.ค. 59
5-6 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
7-8 ส.ค. 59
8-9 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
10-11 ส.ค. 59
11-12 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
13-14 ส.ค. 59
14-15 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
16-17 ส.ค. 59
17-18 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
19-20 ส.ค. 59
20-21 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
TSP
PM10
TSP
PM10
0.073
0.050
0.055
0.033
0.072
0.051
0.054
0.023
0.066
0.054
0.058
0.022
0.063
0.044
0.054
0.023
0.074
0.054
0.051
0.033
0.055
0.042
0.055
0.035
0.054
0.044
0.056
0.037
0.077
0.058
0.060
0.038
0.078
0.056
0.061
0.024
0.071
0.060
0.060
0.032
0.075
0.070
0.055
0.031
0.069
0.051
0.048
0.021
0.058
0.055
0.049
0.023
0.062
0.047
0.057
0.013
0.080
0.062
0.049
0.020
0.080
0.060
0.045
0.015
0.077
0.055
0.044
0.011
0.069
0.060
0.038
0.011
0.071
0.055
0.038
0.033
0.075
0.065
0.057
0.029
0.076
0.047
0.055
0.032
0.330
0.120
0.330
0.120

หมายเหตุ : 1/ 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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

มาตรฐาน1/

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
TSP
PM10
TSP
PM10
0.067
0.042
0.044
0.033
0.068
0.061
0.045
0.025
0.066
0.035
0.054
0.034
0.084
0.072
0.056
0.032
0.055
0.071
0.057
0.032
0.082
0.070
0.045
0.040
0.088
0.071
0.038
0.030
0.076
0.056
0.049
0.044
0.077
0.064
0.048
0.023
0.087
0.065
0.049
0.027
0.102
0.050
0.054
0.037
0.099
0.063
0.059
0.018
0.040
0.021
0.062
0.028
0.046
0.023
0.057
0.010
0.075
0.050
0.069
0.038
0.045
0.013
0.066
0.029
0.047
0.015
0.052
0.018
0.075
0.050
0.067
0.037
0.094
0.035
0.035
0.019
0.306
0.059
0.035
0.033
0.105
0.054
0.045
0.030
0.040
0.024
0.025
0.022
0.040
0.025
0.035
0.017
0.046
0.013
0.027
0.009
0.048
0.019
0.024
0.020
0.018
0.006
0.030
0.001
0.013
0.009
0.024
0.001
0.014
0.003
0.016
0.005
0.330
0.120
0.330
0.120

หมายเหตุ : 1/ 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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

มาตรฐาน1/

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
TSP
PM10
TSP
PM10
0.027
0.020
0.019
0.002
0.033
0.021
0.023
0.011
0.035
0.010
0.030
0.013
0.095
0.024
0.022
0.005
0.080
0.051
0.036
0.011
0.044
0.006
0.054
0.021
0.066
0.011
0.033
0.012
0.095
0.045
0.038
0.010
0.105
0.044
0.032
0.005
0.046
0.022
0.039
0.021
0.023
0.005
0.035
0.008
0.045
0.013
0.029
0.009
0.077
0.022
0.063
0.008
0.085
0.055
0.024
0.008
0.056
0.008
0.055
0.014
0.044
0.007
0.044
0.011
0.085
0.042
0.029
0.005
0.074
0.023
0.035
0.021
0.079
0.011
0.033
0.023
0.037
0.005
0.044
0.018
0.088
0.027
0.046
0.019
0.045
0.035
0.039
0.017
0.087
0.045
0.063
0.026
0.065
0.035
0.087
0.055
0.047
0.041
0.035
0.033
0.048
0.021
0.067
0.033
0.034
0.033
0.044
0.011
0.067
0.034
0.042
0.032
0.330
0.120
0.330
0.120

หมายเหตุ : 1/ 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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13
ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

มาตรฐาน1/

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
TSP
PM10
TSP
PM10
0.076
0.071
0.056
0.024
0.114
0.043
0.057
0.024
0.058
0.044
0.041
0.030
0.063
0.033
0.077
0.052
0.061
0.015
0.058
0.032
0.022
0.008
0.044
0.022
0.019
0.002
0.043
0.011
0.044
0.034
0.020
0.001
0.064
0.049
0.044
0.020
0.055
0.023
0.039
0.010
0.078
0.045
0.035
0.015
0.049
0.044
0.045
0.015
0.033
0.012
0.039
0.030
0.058
0.013
0.054
0.024
0.087
0.044
0.047
0.031
0.145
0.065
0.075
0.035
0.132
0.078
0.077
0.045
0.102
0.077
0.076
0.044
0.099
0.054
0.065
0.032
0.108
0.062
0.064
0.025
0.123
0.044
0.074
0.032
0.245
0.078
0.084
0.031
0.168
0.075
0.055
0.012
0.156
0.076
0.064
0.013
0.089
0.045
0.059
0.032
0.097
0.062
0.045
0.022
0.155
0.101
0.087
0.016
0.169
0.055
0.034
0.008
0.142
0.071
0.065
0.024
0.330
0.120
0.330
0.120

หมายเหตุ : 1/ 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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

มาตรฐาน1/

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

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
TSP
PM10
TSP
PM10
0.097
0.065
0.045
0.022
0.092
0.062
0.058
0.016
0.097
0.055
0.059
0.011
0.098
0.035
0.068
0.024
0.093
0.046
0.065
0.032
0.097
0.034
0.045
0.033
0.078
0.035
0.047
0.040
0.144
0.064
0.065
0.061
0.121
0.045
0.066
0.031
0.133
0.066
0.059
0.024
0.105
0.045
0.048
0.041
0.132
0.077
0.097
0.055
0.154
0.063
0.087
0.065
0.124
0.035
0.077
0.032
0.145
0.036
0.065
0.034
0.097
0.052
0.078
0.044
0.057
0.031
0.055
0.009
0.085
0.081
0.063
0.012
0.185
0.008
0.047
0.023
0.048
0.045
0.048
0.014
0.138
0.102
0.036
0.009
0.163
0.055
0.049
0.009
0.151
0.068
0.036
0.017
0.077
0.047
0.062
0.032
0.034
0.007
0.064
0.015
0.082
0.011
0.075
0.033
0.094
0.045
0.074
0.031
0.133
0.067
0.065
0.021
0.330
0.120
0.330
0.120

หมายเหตุ : 1/ 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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2(ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 21

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

มาตรฐาน1/

วันที่ตรวจวัด
13-14 ธ.ค. 59
14-15 ธ.ค. 59
15-16 ธ.ค. 59
16-17 ธ.ค. 59
17-18 ธ.ค. 59
18-19 ธ.ค. 59
19-20 ธ.ค. 59
20-21 ธ.ค. 59
21-22 ธ.ค. 59
22-23 ธ.ค. 59
23-24 ธ.ค. 59
24-25 ธ.ค. 59
25-26 ธ.ค. 59
26-27 ธ.ค. 59
27-28 ธ.ค. 59
28-29 ธ.ค. 59
29-30 ธ.ค. 59
30-31 ธ.ค. 59
3-4 ม.ค. 60
4-5 ม.ค. 60
5-6 ม.ค. 60
6-7 ม.ค. 60
7-8 ม.ค. 60
8-9 ม.ค. 60
9-10 ม.ค. 60
10-11 ม.ค. 60
11-12 ม.ค. 60
12-13 ม.ค. 60
13-14 ม.ค. 60
14-15 ม.ค. 60

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
TSP
PM10
TSP
PM10
0.083
0.060
0.066
0.033
0.120
0.101
0.044
0.011
0.140
0.029
0.066
0.035
0.169
0.098
0.059
0.016
0.055
0.009
0.073
0.021
0.022
0.009
0.072
0.029
0.119
0.013
0.058
0.011
0.074
0.025
0.065
0.013
0.189
0.090
0.065
0.034
0.098
0.054
0.032
0.008
0.099
0.032
0.061
0.044
0.152
0.077
0.062
0.041
0.095
0.062
0.053
0.018
0.132
0.087
0.039
0.011
0.093
0.045
0.075
0.014
0.087
0.023
0.055
0.013
0.065
0.033
0.045
0.012
0.067
0.032
0.048
0.015
0.045
0.040
0.022
0.014
0.058
0.041
0.019
0.012
0.066
0.057
0.020
0.008
0.028
0.022
0.018
0.012
0.019
0.012
0.019
0.011
0.085
0.025
0.028
0.025
0.039
0.015
0.026
0.022
0.019
0.014
0.011
0.005
0.066
0.023
0.013
0.008
0.028
0.025
0.044
0.014
0.22
0.021
0.024
0.011
0.021
0.016
0.024
0.013
0.330
0.120
0.330
0.120

หมายเหตุ : 1/ 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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 25

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

มาตรฐาน1/

วันที่ตรวจวัด
15-16 ม.ค. 60
16-17 ม.ค. 60
17-18 ม.ค. 60
18-19 ม.ค. 60
19-20 ม.ค. 60
20-21 ม.ค. 60
21-22 ม.ค. 60
22-23 ม.ค. 60
23-24 ม.ค. 60
24-25 ม.ค. 60
25-26 ม.ค. 60
26-27 ม.ค. 60
27-28 ม.ค. 60
28-29 ม.ค. 60
29-30 ม.ค. 60
30-31 ม.ค. 60
31 ม.ค.-1 ก.พ. 60
16-17 ก.พ. 60
7-8 มี.ค. 60
22-23 เม.ย. 60
19-20 พ.ค. 60
14-15 มิ.ย. 60
10-11 ก.ค. 60
8-9 ส.ค. 60
29-30 ก.ย. 60
30-31 ต.ค. 60
28-29 พ.ย. 60
19-20 ธ.ค. 60

ผลการตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
TSP
PM10
TSP
PM10
0.043
0.023
0.023
0.020
0.018
0.017
0.047
0.020
0.019
0.017
0.022
0.014
0.036
0.026
0.025
0.015
0.035
0.012
0.031
0.021
0.026
0.017
0.033
0.025
0.024
0.014
0.024
0.011
0.026
0.021
0.029
0.025
0.047
0.022
0.026
0.008
0.055
0.023
0.032
0.015
0.057
0.034
0.024
0.008
0.068
0.023
0.009
0.005
0.056
0.046
0.022
0.015
0.045
0.025
0.027
0.011
0.038
0.021
0.026
0.018
0.059
0.038
0.019
0.010
0.062
0.015
0.018
0.009
0.057
0.035
0.044
0.012
0.028
0.024
0.043
0.023
0.075
0.070
0.056
0.055
0.067
0.024
0.035
0.011
0.029
0.022
0.035
0.024
0.033
0.015
0.054
0.039
0.159
0.099
0.019
0.012
0.045
0.023
0.031
0.008
0.044
0.021
0.014
0.008
0.036
0.018
0.022
0.013
0.044
0.026
0.016
0.011
0.330
0.120
0.330
0.120

หมายเหตุ : 1/ 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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

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

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

ไฮโดรคาร์บอน (ppb)

ND
ND
0.08
0.009
ND
ND
0.007
0.008
0.008
0.008
0.008
ND
0.008
6.71
1.440
1.08
2.45
-

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ppb)
8 hrs-Avg.
1 hr-Max.

0.8
1.1
1.3
1.9
1.9
1.9
1.4
3.6
3.8
3.7
2.6
3.4
9.0
3.6
3.4
0.6
1.8
9

1.8
1.6
1.5
2.1
1.3
1.5
2.2
5.2
5.4
4.1
3.3
2.7
0.8
2.5
2.0
0.0
1.2
30

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

0.1
0.2
15.2
18.4
5.0
0.2
0.09
0.2
0.4
0.5
0.5
1.1
0.9
0.9
5.0
18.8
2.8
-

0.3
0.3
22.9
21.5
5.3
0.6
0.6
0.7
0.9
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.0
11.3
2.3
170

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

25.6
21.0
1.8
2.2
1.8
25.4
6.9
28.0
26.7
22.9
21.4
20.8
26.3
23.4
19.8
9.4
3.8
120

28.6
25.8
4.5
3.2
3.5
28.5
18.5
31.2
29.8
25.2
24
17.0
19.0
12.3
11.5
4.9
2.3
300

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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

บริเวณวัดภาษี

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

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

ไฮโดรคาร์บอน (ppb)

ND
ND
ND
ND
ND
ND
0.007
ND
ND
ND
ND
ND
ND
5.72
0.891
1.04
0.18
-

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ppb)
8 hrs-Avg.
1 hr-Max.

0.4
0.7
1.3
1.7
1.9
1.9
1.2
4.1
2.7
2.5
2.1
2.6
1.1
2.4
2.6
2.9
0.6
9

1.2
1.3
1.5
11.8
1.2
1.7
1.8
6.9
5.5
2.9
2.5
1.9
0.3
1.5
1.1
2.4
0.2
30

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

0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
5.2
0.4
0.1
0.5
0.2
0.2
3.8
0.6
0.6
0.9
2.4
16.6
-

3.9
0.2
0.3
1.0
0.3
5.8
0.7
0.3
0.3
0.5
0.3
2.3
0.2
0.1
0.2
0.9
8.9
170

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

4.4
3.8
23.0
15.9
13.6
0.2
10.6
28.0
22.5
20.6
19.1
20.0
25.5
19.4
16.0
4.6
1.7
120

5.9
4.8
27.5
19.2
15.6
1.0
14.7
30.1
24.6
23.0
21.7
16.2
18.2
11.4
7.7
0.1
1.0
300

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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

m3
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ไฮโดรคาร์บอน (THC)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO2)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง จานวน 2 สถานีตรวจวัด ได้แก่
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่อ สร้ างโครงการ และบริ เ วณวั ดภาษี ระหว่ างเดื อ นกรกฎาคม-เดื อ นธั น วาคม 2560 โดยมี ดัชนี ตรวจวั ด
ประกอบด้วย ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 10 50 และ 90
(L5 L10 L50 และ L90) นาผลการตรวจวัดมาคานวณหาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) แสดงผลการการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-3 และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-8 และรูปเก็บตัวอย่างที่ 4.3-18 สรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จากผลการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 พบว่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 63.2-66.4 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าระหว่าง 87.6-95.7 เดซิเบล(เอ)
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดระดับให้เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และกาหนดระดับเสียงสูงสุดต้อง
มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบว่า ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริเวณวัดภาษี จากผลการตรวจวัด ในเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 พบว่า ระดับเสีย ง
เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่ าระหว่ าง 53.2-61.9 เดซิ เ บล(เอ) และระดั บเสี ย งสู ง สุ ด มี ค่ าระหว่ าง 77.6-91.2 เดซิ เ บล(เอ) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดระดับให้เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และกาหนดระดับเสียงสูงสุด
ต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบว่า ระดับเสียงบริเวณวัดภาษีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-3
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
10-11 ก.ค. 60
8-9 ส.ค. 60
29-30 ก.ย. 60
30-31 ต.ค. 60
28-29 พ.ย. 60
19-20 ธ.ค. 60

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
63.2
87.6
58.7
53.2
77.6
64.6
89.4
60.2
60.0
84.8
66.4
95.7
62.0
61.9
91.2
63.7
90.3
59.9
56.9
83.2
66.3
94.3
62.6
55.7
80.5
63.9
89.7
61.1
55.1
79.4
70
115
70
115

Ldn
48.7
55.6
57.5
53.6
51.3
52.3
-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ระดับเสียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณวัดภาษี มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ดังตารางที่ 4.3-4 รูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-8

ตารางที่ 4.3-4
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 1

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
1-2 ส.ค. 59
2-3 ส.ค. 59
3-4 ส.ค. 59
4-5 ส.ค. 59
5-6 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59
7-8 ส.ค. 59
8-9 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
10-11 ส.ค. 59
11-12 ส.ค. 59
12-13 ส.ค. 59
13-14 ส.ค. 59
14-15 ส.ค. 59
15-16 ส.ค. 59
16-17 ส.ค. 59
17-18 ส.ค. 59
18-19 ส.ค. 59
19-20 ส.ค. 59
20-21 ส.ค. 59
21-22 ส.ค. 59

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
66.8
98.9
61.1
62.8
101.6
66.4
94.7
59.6
62.3
95.3
68.0
82.6
59.6
64.3
94.5
68.1
94.8
61.9
65.5
105.0
66.2
97.5
60.4
62.0
103.9
67.8
92.7
59.5
63.9
91.8
68.7
93.3
59.8
64.6
109.7
68.9
88.1
58.9
63.7
99.2
67.4
92.7
62.7
65.1
93.5
67.8
92.3
63.9
63.5
100.3
67.7
90.1
60.6
61.1
92.8
68.4
89.3
58.9
57.6
88.5
68.8
90.1
61.8
59.3
94.3
65.5
77.4
99.1
61.1
81.2
68.8
100.2
58.7
63.1
92.8
66.4
74.1
92.2
64.5
96.1
68.6
93.7
64.8
57.6
84.8
66.7
74.5
89.5
58.5
102.3
68.5
98.4
60.4
63.3
83.1
66.7
78.8
84.5
65.9
91.6
67.9
99.3
60.2
61.5
89.5
70
115
70
115

Ldn
59.0
54.0
58.1
60.6
56.8
58.4
59.8
58.3
73.2
57.5
67.9
55.9
55.6
56.0
54.4
63.5
55.9
56.4
61.8
61.4
54.4
-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
66.3
98.7
61.1
61.9
88.8
68.8
89.1
62.1
62.2
98.8
67.3
98.2
60.1
64.5
83.6
67.9
96.8
62.2
60.8
97.5
68.4
99.6
62.3
60.8
98.5
68.8
97.5
66.4
59.9
94.9
68.8
91.3
65.3
62.0
85.7
67.5
87.5
64.4
66.1
83.7
68.5
96.0
60.5
65.9
96.9
62.9
93.8
58.7
67.2
89.7
66.5
98.9
61.1
52.9
81.5
66.8
90.0
64.1
57.3
92.6
66.0
88.7
60.2
57.7
83.6
64.1
80.7
64.9
62.5
105.4
63.2
104.3
57.9
59.5
96.8
65.6
86.0
62.6
57.5
89.3
64.3
90.8
49.2
60.7
85.4
64.7
96.1
54.8
62.7
95.1
65.4
111.2
58.8
61.6
93.4
67.6
99.9
63.3
60.6
94.1
67.2
100.6
63.1
61.4
86.8
66.9
99.9
63.7
61.0
99.1
67.6
101.4
64.7
57.5
86.3
67.9
102.4
61.0
59.3
94.0
66.6
87.5
66.1
65.9
104.0
66.0
91.5
57.6
59.4
84.0
65.3
86.5
59.6
61.9
88.8
65.3
90.5
57.8
62.2
98.8
70
115
70
115

Ldn
49.7
53.1
58.7
54.7
53.9
47.4
51.9
59.2
55.8
62.4
56.6
47.2
53.7
60.9
57.5
55.1
48.2
54.5
64.9
54.5
57.7
59.2
58.2
51.4
57.7
56.8
49.7
53.1
-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-27

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
64.7
92.7
59.5
61.2
83.6
63.3
78.6
59.5
60.8
97.5
65.5
91.6
64.2
60.8
98.5
59.6
92.7
47.2
59.9
94.9
63.8
106.1
59.6
62.0
85.7
66.0
101.2
57.4
61.7
83.7
67.2
89.7
65.2
61.6
96.9
66.9
86.4
65.5
62.5
90.7
69.4
102.4
63.2
61.9
88.8
63.0
94.1
59.1
62.2
98.8
61.5
89.6
58.8
60.8
97.5
59.6
92.7
47.2
57.2
103.1
66.8
94.1
61.0
63.1
89.3
65.4
94.3
60.2
61.7
81.8
67.2
106.5
54.4
63.3
99.4
67.9
90.4
63.7
63.1
92.3
68.4
98.9
60.7
60.1
98.9
60.6
91.1
53.7
59.8
100.4
68.0
97.4
63.7
62.3
86.3
68.0
86.9
64.1
62.6
86.6
67.1
99.1
64.2
61.9
84.8
68.2
99.8
63.8
61.8
90.1
66.4
88.4
63.5
62.9
101.0
67.1
85.9
64.2
62.7
91.5
67.4
99.9
65.2
62.1
88.8
61.8
94.5
58.1
63.7
87.0
65.8
111.0
56.1
64.1
88.7
68.4
107.7
65.1
65.3
80.5
70
115
70
115

Ldn
58.7
54.7
53.9
47.4
51.9
59.2
55.9
59.3
66.2
53.1
54.7
47.4
59.0
58.8
55.8
60.7
75.5
59.0
57.5
58.9
57.7
56.2
57.5
57.8
54.8
55.9
56.4
58.4
-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-28

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

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

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
67.3
99.7
63.8
62.2
99.6
66.2
101.8
66.3
66.9
96.6
69.1
100.7
65.6
63.7
80.5
68.7
93.2
64.4
64.7
94.7
64.6
98.7
59.9
64.7
96.1
67.3
94.7
62.9
59.3
89.6
65.6
104.2
63.6
55.1
81.3
67.6
93.0
64.2
55.9
89.8
64.9
98.3
56.9
62.2
85.1
66.2
99.8
55.2
56.9
61.2
68.7
98.4
58.2
59.3
83.5
68.2
102.3
59.5
60.7
80.3
69.0
94.4
64.9
58.6
81.3
68.7
96.0
64.5
55.8
85.3
64.8
87.9
58.9
59.9
86.5
65.2
88.8
58.1
59.7
94.9
65.6
90.9
57.1
58.7
89.3
63.5
93.6
55.0
58.2
92.0
65.3
91.3
60.0
59.4
96.7
63.9
97.0
56.3
59.0
94.4
63.8
95.4
56.3
56.3
93.3
63.7
91.1
58.5
56.9
97.2
67.1
96.4
59.6
54.6
92.7
64.0
88.0
59.9
60.3
93.0
61.8
85.3
50.5
61.4
88.0
64.1
89.8
57.2
56.8
97.4
63.3
91.5
56.2
58.7
82.1
63.7
99.1
56.8
55.4
90.3
70
115
70
115

Ldn
59.2
56.0
56.2
55.8
54.8
53.2
50.8
52.0
57.8
57.4
61.3
55.2
58.3
55.2
58.4
54.3
53.0
48.0
51.1
50.9
50.1
50.3
49.9
51.9
49.3
52.1
51.9
51.4
-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-29

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
14-15 พ.ย. 59
15-16 พ.ย. 59
16-17 พ.ย. 59
17-18 พ.ย. 59
18-19 พ.ย. 59
19-20 พ.ย. 59
20-21 พ.ย. 59
21-22 พ.ย. 59
22-23 พ.ย. 59
23-24 พ.ย. 59
24-25 พ.ย. 59
25-26 พ.ย. 59
26-27 พ.ย. 59
27-28 พ.ย. 59
28-29 พ.ย. 59
29-30 พ.ย. 59
30 พ.ย.-1 ธ.ค. 59
1-2 ธ.ค. 59
2-3 ธ.ค. 59
3-4 ธ.ค. 59
4-5 ธ.ค. 59
5-6 ธ.ค. 59
6-7 ธ.ค. 59
7-8 ธ.ค. 59
8-9 ธ.ค. 59
9-10 ธ.ค. 59
10-11 ธ.ค. 59
11-12 ธ.ค. 59

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
63.6
91.7
60.0
56.9
97.7
64.4
92.3
58.7
59.1
92.7
67.8
93.9
62.5
58.8
94.9
66.4
97.9
58.3
60.4
95.3
64.9
93.7
58.2
57.7
79.0
65.3
97.1
57.9
53.6
76.5
65.2
97.5
57.6
55.1
68.9
63.9
94.8
57.4
56.8
85.8
65.6
92.2
58.6
57.6
90.3
63.0
93.9
54.5
59.2
97.8
65.5
92.5
57.6
55.2
83.3
65.3
94.1
58.7
54.7
93.4
66.9
90.8
60.6
58.4
79.7
60.8
98.2
54.1
58.3
78.1
60.1
93.2
53.6
57.3
87.6
64.7
93.3
50.9
56.2
84.1
64.9
91.0
57.2
53.8
92.7
63.3
85.5
57.8
57.4
90.5
64.9
88.8
55.2
55.5
93.9
65.6
91.0
57.6
58.3
87.1
64.9
89.1
58.5
61.4
89.1
63.3
90.1
56.3
57.4
97.0
63.8
104.2
56.3
59.7
105.3
64.1
86.3
56.8
59.8
91.8
64.0
91.1
57.3
63.6
97.1
65.3
90.1
57.6
56.5
87.1
64.3
91.7
60.0
57.4
89.5
61.4
89.1
58.5
55.9
82.0
70
115
70
115

Ldn
51.9
50.3
51.8
57.4
52.4
51.3
50.3
53.1
55.4
56.8
52.8
52.1
57.1
54.8
54.0
51.5
51.6
55.3
50.8
56.8
58.5
54.4
53.1
55.9
54.7
53.0
53.1
52.6
-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-30

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 21

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
12-13 ธ.ค. 59
13-14 ธ.ค. 59
14-15 ธ.ค. 59
15-16 ธ.ค. 59
16-17 ธ.ค. 59
17-18 ธ.ค. 59
18-19 ธ.ค. 59
19-20 ธ.ค. 59
20-21 ธ.ค. 59
21-22 ธ.ค. 59
22-23 ธ.ค. 59
23-24 ธ.ค. 59
24-25 ธ.ค. 59
25-26 ธ.ค. 59
26-27 ธ.ค. 59
27-28 ธ.ค. 59
28-29 ธ.ค. 59
29-30 ธ.ค. 59
30-31 ธ.ค. 59
3-4 ม.ค. 60
4-5 ม.ค. 60
5-6 ม.ค. 60
6-7 ม.ค. 60
7-8 ม.ค. 60
8-9 ม.ค. 60
9-10 ม.ค. 60
10-11 ม.ค. 60
11-12 ม.ค. 60
12-13 ม.ค. 60
13-14 ม.ค. 60
14-15 ม.ค. 60

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
61.1
92.5
52.6
57.3
84.4
63.7
88.6
57.8
54.9
84.8
64.1
98.5
57.0
55.1
81.5
63.5
87.1
54.4
58.1
81.6
64.9
90.2
57.4
58.1
82.7
63.6
97.1
54.7
56.8
86.5
60.6
92.9
54.9
53.8
92.7
60.2
89.4
52.4
57.4
79.3
65.6
92.2
57.0
55.1
86.3
64.0
98.3
58.9
59.0
96.3
63.3
91.6
59.4
57.3
97.2
63.2
90.4
55.9
53.4
78.1
65.1
99.7
57.0
64.5
97.1
62.4
89.3
51.4
60.4
88.7
64.8
92.7
55.7
53.7
83.3
65.2
97.5
57.6
63.4
89.7
63.4
89.7
57.4
57.5
90.3
65.2
91.8
57.5
58.5
97.8
66.9
97.9
58.7
55.0
93.4
63.2
94.9
70.3
59.0
88.6
63.9
97.9
70.8
60.2
83.0
63.2
96.6
69.3
60.0
85.0
61.1
92.8
68.2
57.9
82.9
62.0
95.8
69.7
59.6
84.6
61.5
94.9
67.6
60.1
90.7
63.5
91.9
68.7
61.4
92.0
62.0
86.7
68.3
56.9
95.3
62.2
86.9
68.6
59.5
97.0
61.4
86.0
67.8
62.1
87.1
60.9
85.6
67.2
61.5
86.5
62.1
86.5
68.1
57.8
89.9
70
115
70
115

Ldn
55.5
51.8
51.8
56.6
56.6
54.3
51.6
56.5
52.7
54.4
55.0
53.4
57.9
55.9
51.7
57.4
55.2
56.0
52.2
65.1
67.4
66.9
64.8
66.5
64.9
62.2
65.9
67.8
68.7
68.1
65.5
-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 25

ช่วงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

มาตรฐาน1/

หมายเหตุ :

1/

วันที่ตรวจวัด
15-16 ม.ค. 60
16-17 ม.ค. 60
17-18 ม.ค. 60
18-19 ม.ค. 60
19-20 ม.ค. 60
20-21 ม.ค. 60
21-22 ม.ค. 60
22-23 ม.ค. 60
23-24 ม.ค. 60
24-25 ม.ค. 60
25-26 ม.ค. 60
26-27 ม.ค. 60
27-28 ม.ค. 60
28-29 ม.ค. 60
29-30 ม.ค. 60
30-31 ม.ค. 60
16-17 ก.พ. 60
7-8 มี.ค. 60
22-23 เม.ย. 60
19-20 พ.ค. 60
14-15 มิ.ย. 60
10-11 ก.ค. 60
8-9 ส.ค. 60
29-30 ก.ย. 60
30-31 ต.ค. 60
28-29 พ.ย. 60
19-20 ธ.ค. 60

ผลการตรวจวัด/สถานีตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
บริเวณวัดภาษี
Leq
Lmax
Ldn
Leq
Lmax
63.4
91.5
67.6
58.1
84.7
62.6
90.6
66.8
56.2
82.3
65.0
88.5
71.2
61.7
86.4
64.6
88.1
70.8
61.0
85.7
64.3
87.6
69.8
59.6
84.3
61.3
86.8
68.8
60.8
89.2
61.8
95.5
69.8
59.0
87.4
64.5
100.6
73.3
58.5
83.2
62.6
92.6
69.4
59.3
85.6
61.7
89.8
69.3
58.7
84.3
63
91
70.3
58.8
89.9
63.7
92.9
71.5
57.5
88.6
54.7
87.9
59.8
58.3
90.2
59.5
93.9
69.1
62.9
94.7
62.0
95.1
70.1
59.6
93.4
63.1
85.9
70.7
58.3
92.1
67.9
99.4
72.8
53.3
91.1
65.2
89.9
70.1
52.4
72.6
63.9
89.6
71.0
58.3
82.5
63.0
88.9
70.1
58.0
79.7
67.3
98.0
74.8
61.0
87.7
63.2
87.6
58.7
53.2
77.6
64.6
89.4
60.2
60.0
84.8
66.4
95.7
62.0
61.9
91.2
63.7
90.3
59.9
56.9
83.2
66.3
94.3
62.6
55.7
80.5
63.9
89.7
61.1
55.1
79.4
70
115
70
115

Ldn
65.8
63.9
68.1
67.4
66.0
66.5
69.8
64.9
66.1
65.9
66.1
64.8
66.0
68.4
66.4
65.1
61.6
59.3
64.6
64.4
68.1
48.7
55.6
57.5
53.6
51.3
52.3
-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนธันวาคม 2560)
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-34

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.3.3.1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ตรวจวัดเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ดาเนินการตรวจวัดระหว่าง
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-5 และรูปเก็บตัวอย่างที่ 4.318 บริ เวณพื้ น ที่ก่อ สร้ างโครงการและวั ดภาษี พบว่ า ค่ าความเร็ ว อนุ ภาคสูง สุ ดที่ เ กิดขึ้น ในช่ ว งการตรวจวัดเกิ ดขึ้ น ใน
แนวแกนดิ่ง โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า ระดับความสั่น สะเทือนที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการ
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) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1), (2), (3), (4),
(5) และ (6)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-5
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(ช่วงที่มีการทา
สัปดาห์ที่ 25
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน

สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

วันที่ตรวจวัด
3-4 ม.ค. 60
4-5 ม.ค. 60
5-6 ม.ค. 60
6-7 ม.ค. 60
7-8 ม.ค. 60
8-9 ม.ค. 60
9-10 ม.ค. 60
10-11 ม.ค. 60
11-12 ม.ค. 60
12-13 ม.ค. 60
13-14 ม.ค. 60
14-15 ม.ค. 60
15-16 ม.ค. 60
16-17 ม.ค. 60
17-18 ม.ค. 60
18-19 ม.ค. 60
19-20 ม.ค. 60
20-21 ม.ค. 60
21-22 ม.ค. 60
22-23 ม.ค. 60
23-24 ม.ค. 60
24-25 ม.ค. 60
25-26 ม.ค. 60
26-27 ม.ค. 60
27-28 ม.ค. 60
28-29 ม.ค. 60
29-30 ม.ค. 60
30-31 ม.ค. 60
31 ม.ค.-1 ก.พ. 60

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.977 (Long)
20
1.244 (Tran)
9.0
1.455 (Tran)
7.0
1.536 (Long)
17.0
0.932 (Tran)
>100
1.488 (Tran)
85.0
1.335 (Vert)
8.0
2.159 (Tran)
57.0
3.810 (Vert)
26.0
2.344 (Vert)
24.0
2.159 (Tran)
57.0
2.159 (Vert)
39.0
0.699 (Vert)
N/A
1.620 (Long)
18.0
0.889 (Long)
47.0
1.159 (Vert)
37.0
1.455 (Tran)
7.0
1.536 (Long)
17.0
1.159 (Long)
N/A
1.102 (Tran)
9.0
0.791 (Vert)
27.0
1.270 (Long)
5.0
0.953 (Vert)
N/A
1.854 (Long)
12
1.712 (Tran)
N/A
2.286 (Tran)
7.0
1.080 (Vert)
5.0
0.762 (Tran)
6.0
0.889 (Vert)
3.0

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤7.5
≤5
≤5
≤6.8
≤20
≤18.5
≤5
≤15.7
≤9
≤8.5
≤15.7
≤12.3
≤7
≤14.3
≤11.8
≤5
≤6.8
≤5
≤9.3
≤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
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-5 (ต่อ)
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

บริเวณวัดภาษี
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน

สัปดาห์ที่ 25

สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

วันที่ตรวจวัด
3-4 ม.ค. 60
4-5 ม.ค. 60
5-6 ม.ค. 60
6-7 ม.ค. 60
7-8 ม.ค. 60
8-9 ม.ค. 60
9-10 ม.ค. 60
10-11 ม.ค. 60
11-12 ม.ค. 60
12-13 ม.ค. 60
13-14 ม.ค. 60
14-15 ม.ค. 60
15-16 ม.ค. 60
16-17 ม.ค. 60
17-18 ม.ค. 60
18-19 ม.ค. 60
19-20 ม.ค. 60
20-21 ม.ค. 60
21-22 ม.ค. 60
22-23 ม.ค. 60
23-24 ม.ค. 60
24-25 ม.ค. 60
25-26 ม.ค. 60
26-27 ม.ค. 60
27-28 ม.ค. 60
28-29 ม.ค. 60
29-30 ม.ค. 60
30-31 ม.ค. 60
31 ม.ค.-1 ก.พ. 60

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.349 (Vert)
N/A
0.442 (Tran)
5.0
0.276 (Tran)
47.0
0.222 (Vert)
8.0
0.778 (Tran)
20.0
0.202 (Tran)
N/A
1.334 (Vert)
3.0
1.270 (Vert)
4.0
0.272 (Vert)
8.0
0.272 (Vert)
3.0
1.270 (Vert)
3.0
0.334 (Vert)
5.0
0.962 (Long)
6.0
1.016 (Vert)
3.0
0.349 (Vert)
N/A
0.442 (Tran)
5.0
0.276 (Tran)
47.0
0.286 (Long)
N/A
0.222 (Vert)
8.0
0.778 (Tran)
20.0
0.286 (Long)
N/A
0.333 (Long)
8.0
0.349 (Vert)
>100
0.667 (Long)
6.0
0.238 (Tran)
>100
0.079 (Tran)
6.0
0.476 (Vert)
8.0
0.937 (Tran)
64.0
0.635 (Vert)
9.0

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤14.3
≤5
≤7.5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤14.3
≤5
≤7.5
≤5
≤20
≤5
≤20
≤5
≤5
≤16.4
≤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
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.3.2 เปรียบเทียบการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและวัดภาษีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานมาโดยตลอด ดังนั้น จึงไม่
มีผลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2 แสดงตามตารางที่ 4.3.-6

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2
บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.397 (Long)
6.0
1.270 (Vert)
11
1.016 (Vert)
4.0
0.762 (Long)
11
3.302 (Vert)
64
0.889 (Vert)
4.0
1.080 (Tran)
8.0
1.524 (Vert)
10
1.080 (Tran)
8.0
1.524 (Vert)
9.0
0.763 (Long)
32
0.762 (Vert)
5.0
1.397 (Tran)
85
1.722 (Tran)
8.0
0.889 (Vert)
3.0
1.159 (Tran)
57
1.985 (Vert)
N/A
1.795 (Vert)
26
1.159 (Vert)
39
1.270 (Vert)
75
0.635 (Vert)
6
1.143 (Vert)
5
1.143 (Vert)
6
0.889 (Vert)
15
1.143 (Vert)
75
1.334 (Vert)
5.0
2.350 (Tran)
10
1.874 (Tran)
16

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5.25
≤5
≤5.25
≤16.4
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤10.5
≤5
≤18.5
≤5
≤5
≤15.7
≤9
≤12.3
≤17.5
≤5
≤5
≤5
≤6.3
≤17.5
≤5
≤5
≤6.5

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

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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6
บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน
สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.143 (Vert)
20
1.683 (Long)
16
1.287 (Vert)
>100
0.635 (Vert)
4.0
2.286 (Vert)
N/A
2.032 (Vert)
6.0
2.032 (Vert)
75
0.889 (Vert)
N/A
1.270 (Vert)
5.0
0.762 (Vert)
13
1.002 (Vert)
3.0
1.730 (Vert)
55
2.794 (Vert)
52
1.445 (Vert)
55
2.064(Vert)
5.0
1.079 (Vert)
46
1.556 (Vert)
45
1.159 (Vert)
5.0
1.524 (Vert)
5.0
2.127 (Vert)
5.0
0.921 (Vert)
8.0
0.825 (Vert)
5.0
0.762 (Vert)
5.5
1.079 (Vert)
5.0
1.905 (Vert)
65
1.937 (Vert)
85
0.810 (Vert)
8.0
2.032 (Vert)
>100

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤7.5
≤6.5
≤20
≤5
≤5
≤17.5
≤5
≤5.8
≤5
≤15.5
≤15.2
≤15.5
≤5
≤14
≤6.25
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤16.5
≤18.5
≤5
≤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
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10
บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน
สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

วันที่ตรวจวัด
26-27 ก.ย. 59
27-28 ก.ย. 59
28-29 ก.ย. 59
29-30 ก.ย. 59
30 ก.ย.-1 ต.ค. 59
1-2 ต.ค. 59
2-3 ต.ค. 59
3-4 ต.ค. 59
4-5 ต.ค. 59
5-6 ต.ค. 59
6-7 ต.ค. 59
7-8 ต.ค. 59
8-9 ต.ค. 59
9-10 ต.ค. 59
10-11 ต.ค. 59
11-12 ต.ค. 59
12-13 ต.ค. 59
13-14 ต.ค. 59
14-15 ต.ค. 59
15-16 ต.ค. 59
16-17 ต.ค. 59
17-18 ต.ค. 59
18-19 ต.ค. 59
19-20 ต.ค. 59
20-21 ต.ค. 59
21-22 ต.ค. 59
22-23 ต.ค. 59
23-24 ต.ค. 59

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.270 (Tran)
>100
4.953 (Long)
47
1.143 (Tran)
39
0.889 (Vert)
64
2.794 (Vert)
>100
2.572 (Tran)
75
1.651 (Vert)
15
2.540 (Vert)
4.0
2.794 (Vert)
>100
2.159 (Vert)
4.0
2.159 (Vert)
7.0
1.905 (Vert)
4.0
1.413 (Tran)
75
1.333 (Tran)
45
1.508 (Long)
55
1.508 (Tran)
75
1.143 (Vert)
75
1.336 (Vert)
15
0.318 (Tran)
85
1.381 (Tran)
74
2.032 (Vert)
73
2.667 (Vert)
73
2.540 (Vert)
64
1.524 (Vert)
75
1.381 (Vert)
8.0
2.143 (Vert)
>100
1.397 (Vert)
>100
1.540 (Tran)
>100

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤20
≤14.25
≤12.5
≤16.4
≤20
≤17.5
≤6.25
≤5
≤20
≤5
≤5
≤5
≤17.5
≤13.75
≤15.5
≤17.5
≤17.5
≤20
≤18.5
≤17.4
≤17.3
≤17.3
≤16.4
≤17.5
≤5
≤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
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14
บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

วันที่ตรวจวัด
24-25 ต.ค. 59
25-26 ต.ค. 59
26-27 ต.ค. 59
27-28 ต.ค. 59
28-29 ต.ค. 59
29-30 ต.ค. 59
30-31 ต.ค. 59
31 ต.ค.-1 พ.ย. 59
1-2 พ.ย. 59
2-3 พ.ย. 59
3-4 พ.ย. 59
4-5 พ.ย. 59
5-6 พ.ย. 59
6-7 พ.ย. 59
7-8 พ.ย. 59
8-9 พ.ย. 59
9-10 พ.ย. 59
10-11 พ.ย. 59
11-12 พ.ย. 59
12-13 พ.ย. 59
13-14 พ.ย. 59
14-15 พ.ย. 59
15-16 พ.ย. 59
16-17 พ.ย. 59
17-18 พ.ย. 59
18-19 พ.ย. 59
19-20 พ.ย. 59
20-21 พ.ย. 59

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
5.081 (Vert)
12
1.365 (Tran)
25
1.221 (Long)
34
1.206 (Tran)
66
2.559 (Vert)
85
2.228 (Tran)
75
1.962 (Long)
6.0
2.159 (Tran)
57
0.724 (Vert)
8.0
0.781 (Tran)
25.0
2.044 (Long)
65.0
1.540 (Vert)
70.0
1.319 (Vert)
57.0
1.697 (Vert)
85.0
1.778 (Vert)
25.0
0.908 (Vert)
>100
1.301 (Vert)
>100
1.244 (Long)
17.0
1.508 (Long)
65.0
1.508 (Tran)
7.0
0.845 (Vert)
>100
0.755 (Tran)
35.0
0.659 (Tran)
7.0
1.778 (Long)
45.0
0.270 (Vert)
75
0.953 (Tran)
15.0
1.676 (Vert)
66
1.654 (Vert)
>100

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5.5
≤8.75
≤11.0
≤16.6
≤18.5
≤17.5
≤5
≤15.7
≤5
≤5
≤16.5
≤17.0
≤15.7
≤18.5
≤18.75
≤20
≤20
≤6.75
≤16.5
≤5
≤20
≤11.25
≤5
≤17.5
≤17.5
≤6.25
≤16.6
≤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
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18
บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน
สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

วันที่ตรวจวัด
21-22 พ.ย. 59
22-23 พ.ย. 59
23-24 พ.ย. 59
24-25 พ.ย. 59
25-26 พ.ย. 59
26-27 พ.ย. 59
27-28 พ.ย. 59
28-29 พ.ย. 59
29-30 พ.ย. 59
30 พ.ย.-1 ธ.ค. 59
1-2 ธ.ค. 59
2-3 ธ.ค. 59
3-4 ธ.ค. 59
4-5 ธ.ค. 59
5-6 ธ.ค. 59
6-7 ธ.ค. 59
7-8 ธ.ค. 59
8-9 ธ.ค. 59
9-10 ธ.ค. 59
10-11 ธ.ค. 59
11-12 ธ.ค. 59
12-13 ธ.ค. 59
13-14 ธ.ค. 59
14-15 ธ.ค. 59
15-16 ธ.ค. 59
16-17 ธ.ค. 59
17-18 ธ.ค. 59
18-19 ธ.ค. 59

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.676 (Vert)
66.0
1.712 (Tran)
55.0
1.397 (Vert)
20.0
1.080 (Vert)
74.0
1.454 (Tran)
>100
0.889 (Vert)
7.0
1.444 (Vert)
45.0
1.114 (Tran)
25.0
1.478 (Vert)
5.0
1.254 (Tran)
15.0
0.993 (Long)
9.0
1.677 (Vert)
55.0
1.222 (Vert)
6.0
0.156 (Vert)
8.0
1.187 (Vert)
4.0
1.213 (Tran)
5.0
1.270 (Vert)
65.0
2.032 (Vert)
73.0
1.651 (Vert)
10.0
2.032 (Long)
>100
1.143 (Tran)
9.0
1.397 (Vert)
4.0
1.381 (Vert)
11.0
1.715 (Vert)
6.0
1.175 (Long)
>100
7.11 (Long)
>100
2.840 (Tran)
13.0
0.508 (Vert)
64.0

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤16.6
≤15.5
≤7.5
≤17.4
≤20
≤5
≤13.75
≤8.75
≤5
≤6.25
≤5
≤15.5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤16.5
≤17.3
≤5
≤20
≤5
≤5
≤5.3
≤5
≤20
≤20
≤5
≤16.4

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

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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 21

บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน)

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

วันที่ตรวจวัด
19-20 ธ.ค. 59
20-21 ธ.ค. 59
21-22 ธ.ค. 59
22-23 ธ.ค. 59
23-24 ธ.ค. 59
24-25 ธ.ค. 59
25-26 ธ.ค. 59
26-27 ธ.ค. 59
27-28 ธ.ค. 59
28-29 ธ.ค. 59
29-30 ธ.ค. 59
30-31 ธ.ค. 59
3-4 ม.ค. 60
4-5 ม.ค. 60
5-6 ม.ค. 60
6-7 ม.ค. 60
7-8 ม.ค. 60
8-9 ม.ค. 60
9-10 ม.ค. 60
10-11 ม.ค. 60
11-12 ม.ค. 60
12-13 ม.ค. 60
13-14 ม.ค. 60
14-15 ม.ค. 60

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
1.233 (Tran)
>100
0.826 (Tran)
5.0
1.318 (Vert)
57.0
1.21 (Tran)
85.0
1.266 (Tran)
55.0
1.442 (Vert)
5.0
1.445 (Tran)
64.0
3.020 (Vert)
63.0
0.683 (Vert)
4.5
1.143 (Vert)
>100
5.334 (Vert)
28
1.397 (Long)
39.0
0.977 (Long)
20
1.244 (Tran)
9.0
1.455 (Tran)
7.0
1.536 (Long)
17.0
0.932 (Tran)
>100
1.488 (Tran)
85.0
1.335 (Vert)
8.0
2.159 (Tran)
57.0
3.810 (Vert)
26.0
2.344 (Vert)
24.0
2.159 (Tran)
57.0
2.159 (Vert)
39.0

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤20
≤5
≤15.7
≤18.5
≤15.5
≤5
≤16.4
≤16.3
≤5
≤20
≤9.5
≤12.3
≤7.5
≤5
≤5
≤6.8
≤20
≤18.5
≤5
≤15.7
≤9
≤8.5
≤15.7
≤12.3

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

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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 25

บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน) สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

วันที่ตรวจวัด
15-16 ม.ค. 60
16-17 ม.ค. 60
17-18 ม.ค. 60
18-19 ม.ค. 60
19-20 ม.ค. 60
20-21 ม.ค. 60
21-22 ม.ค. 60
22-23 ม.ค. 60
23-24 ม.ค. 60
24-25 ม.ค. 60
25-26 ม.ค. 60
26-27 ม.ค. 60
27-28 ม.ค. 60
28-29 ม.ค. 60
29-30 ม.ค. 60
30-31 ม.ค. 60
31 ม.ค.-1 ก.พ. 60

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.699 (Vert)
N/A
1.620 (Long)
18.0
0.889 (Long)
47.0
1.159 (Vert)
37.0
1.455 (Tran)
7.0
1.536 (Long)
17.0
1.159 (Long)
N/A
1.102 (Tran)
9.0
0.791 (Vert)
27.0
1.270 (Long)
5.0
0.953 (Vert)
N/A
1.854 (Long)
12
1.712 (Tran)
N/A
2.286 (Tran)
7.0
1.080 (Vert)
5.0
0.762 (Tran)
6.0
0.889 (Vert)
3.0

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤7
≤14.3
≤11.8
≤5
≤6.8
≤5
≤9.3
≤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

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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2
บริเวณวัดภาษี
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.181 (Tran)
8.0
0.381 (Long)
9.0
0.181 (Long)
9.0
0.124 (Vert)
N/A
0.235 (Tran)
7.0
0.161 (Tran)
7.0
0.311 (Vert)
6.0
0.181 (Long)
5.0
0.321 (Vert)
4.0
0.344 (Vert)
4.0
0.444 (Vert)
5.0
0.489 (Vert)
8.0
0.333 (Long)
8.0
0.349 (Vert)
5.0
0.381 (Tran)
5.0
0.341 (Tran)
5.0
0.079 (Tran)
6.0
0.476 (Vert)
8.0
0.286 (Long)
64
0.714 (Vert)
5.3
0.619 (Vert)
4.0
0.571 (Vert)
7.8
0.181 (Long)
3.4
0.208 (Tran)
5.0
0.135 (Tran)
7.0
0.162 (Tran)
10
0.262 (Tran)
5.0
0.081 (Tran)
N/A

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

หมายเหตุ : 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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6
บริเวณวัดภาษี
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.081 (Tran)
9.0
0.335 (Tran)
34
0.378 (Tran)
10
0.302 (Tran)
N/A
0.205 (Vert)
4.0
0.246 (Vert)
5.0
0.120 (Tran)
N/A
0.258 (Vert)
5.0
1.651 (Vert)
5.0
0.210 (Vert)
5.0
0.000 (Tran)
N/A
0.170 (Tran)
5.0
0.202 (Tran)
5.0
0.270 (Vert)
5.0
1.016 (Vert)
5.0
0.381 (Long)
8.0
0.270 (Vert)
5.0
0.716 (Long)
N/A
0.912 (Vert)
3.0
0.270 (Long)
3.0
0.159 (Vert)
6.0
0.159 (Vert)
6.0
0.479 (Tran)
6.0
0.318 (Tran)
10.0
0.476 (Vert)
8.0
0.154 (Long)
4.0
0.000 (Tran)
N/A
0.210 (Tran)
5

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤11
≤5
≤5
≤5
≤5
≤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
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10
บริเวณวัดภาษี
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

วันที่ตรวจวัด
26-27 ก.ย. 59
27-28 ก.ย. 59
28-29 ก.ย. 59
29-30 ก.ย. 59
30 ก.ย.-1 ต.ค. 59
1-2 ต.ค. 59
2-3 ต.ค. 59
3-4 ต.ค. 59
4-5 ต.ค. 59
5-6 ต.ค. 59
6-7 ต.ค. 59
7-8 ต.ค. 59
8-9 ต.ค. 59
9-10 ต.ค. 59
10-11 ต.ค. 59
11-12 ต.ค. 59
12-13 ต.ค. 59
13-14 ต.ค. 59
14-15 ต.ค. 59
15-16 ต.ค. 59
16-17 ต.ค. 59
17-18 ต.ค. 59
18-19 ต.ค. 59
19-20 ต.ค. 59
20-21 ต.ค. 59
21-22 ต.ค. 59
22-23 ต.ค. 59
23-24 ต.ค. 59

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.191 (Long)
5.0
0.205 (Vert)
5.0
0.413 (Long)
4.0
0.211 (Long)
5.0
0.143 (Vert)
5.0
1.289 (Vert)
15.8
0.899 (Tran)
55
0.714 (Vert)
5.5
0.619 (Vert)
5.5
1.289 (Vert)
15.8
0.711 (Tran)
>100
0.327 (Tran)
5.0
0.587 (Vert)
38
0.683 (Tran)
17.0
0.651 (Vert)
5.0
0.975 (Vert)
75
0.599 (Tran)
8.0
0.762 (Vert)
7.0
0.826 (Vert)
19
0.953 (Vert)
10
0.755 (Vert)
5.5
0.557 (Vert)
6.0
0.378 (Tran)
20
0.762 (Vert)
4.0
0.635 (Vert)
4.0
0.302 (Tran)
N/A
0.205 (Vert)
4.0
0.246 (Vert)
5.0

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤6.45
≤15.5
≤5
≤5
≤6.45
≤20
≤5
≤12
≤6.75
≤5
≤17.5
≤5
≤5
≤7.3
≤5
≤5
≤5
≤7.5
≤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

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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14
บริเวณวัดภาษี
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

วันที่ตรวจวัด
24-25 ต.ค. 59
25-26 ต.ค. 59
26-27 ต.ค. 59
27-28 ต.ค. 59
28-29 ต.ค. 59
29-30 ต.ค. 59
30-31 ต.ค. 59
31 ต.ค.-1 พ.ย. 59
1-2 พ.ย. 59
2-3 พ.ย. 59
3-4 พ.ย. 59
4-5 พ.ย. 59
5-6 พ.ย. 59
6-7 พ.ย. 59
7-8 พ.ย. 59
8-9 พ.ย. 59
9-10 พ.ย. 59
10-11 พ.ย. 59
11-12 พ.ย. 59
12-13 พ.ย. 59
13-14 พ.ย. 59
14-15 พ.ย. 59
15-16 พ.ย. 59
16-17 พ.ย. 59
17-18 พ.ย. 59
18-19 พ.ย. 59
19-20 พ.ย. 59
20-21 พ.ย. 59

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.120 (Tran)
N/A
0.444 (Tran)
5.5
0.554 (Vert)
7.0
0.202 (Tran)
5.0
0.604 (Vert)
5.0
0.295 (Long)
7.0
0.778 (Tran)
20
0.286 (Vert)
8.0
0.889 (Vert)
7.0
0.619 (Vert)
12.0
0.286 (Vert)
8.0
0.255 (Tran)
6.0
0.604 (Vert)
5.0
0.202 (Tran)
6.0
0.508 (Long)
7.0
0.444 (Tran)
5.5
0.540 (Vert)
4.0
0.540 (Tran)
7.9
0.619 (Vert)
5.8
0.857 (Vert)
4.0
0.635 (Vert)
5.2
0.587 (Vert)
5.0
0.667 (Vert)
4.9
0.408 (Vert)
4.0
0.714 (Vert)
7.0
0.651 (Long)
7.0
0.667 (Tran)
4.5
1.003 (Vert)
>100

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤7.5
≤5
≤5
≤5.5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤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
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18
บริเวณวัดภาษี
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

วันที่ตรวจวัด
21-22 พ.ย. 59
22-23 พ.ย. 59
23-24 พ.ย. 59
24-25 พ.ย. 59
25-26 พ.ย. 59
26-27 พ.ย. 59
27-28 พ.ย. 59
28-29 พ.ย. 59
29-30 พ.ย. 59
30 พ.ย.-1 ธ.ค. 59
1-2 ธ.ค. 59
2-3 ธ.ค. 59
3-4 ธ.ค. 59
4-5 ธ.ค. 59
5-6 ธ.ค. 59
6-7 ธ.ค. 59
7-8 ธ.ค. 59
8-9 ธ.ค. 59
9-10 ธ.ค. 59
10-11 ธ.ค. 59
11-12 ธ.ค. 59
12-13 ธ.ค. 59
13-14 ธ.ค. 59
14-15 ธ.ค. 59
15-16 ธ.ค. 59
16-17 ธ.ค. 59
17-18 ธ.ค. 59
18-19 ธ.ค. 59

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.270 (Tran)
3.6
0.905 (Vert)
5.0
0.537 (Long)
75.5
0.233 (Vert)
5.0
0.365 (Vert)
4.0
1.715 (Vert)
85
0.508 (Vert)
7.0
0.381 (Long)
N/A
1.270 (Vert)
N/A
0.508 (Vert)
N/A
1.270 (Vert)
7.0
0.181 (Tran)
8.0
0.481 (Tran)
10.0
0.181 (Long)
9.0
0.124 (Vert)
N/A
0.566 (Vert)
10.0
0.245 (Tran)
7.0
0.324 (Tran)
5.0
1.135 (Tran)
10.0
0.321 (Vert)
4.0
0.533 (Tran)
6.0
0.443 (Vert)
5.0
0.489 (Vert)
8.0
0.359 (Tran)
6.0
0.348 (Long)
10.0
0.364 (Long)
37.0
0.364 (Long)
37.0
0.318 (Tran)
>100

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤17.5
≤5
≤5
≤18.5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤11.8
≤11.8
≤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
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 21

สัปดาห์ที่ 22
บริเวณวัดภาษี
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน)
สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

วันที่ตรวจวัด
19-20 ธ.ค. 59
20-21 ธ.ค. 59
21-22 ธ.ค. 59
22-23 ธ.ค. 59
23-24 ธ.ค. 59
24-25 ธ.ค. 59
25-26 ธ.ค. 59
26-27 ธ.ค. 59
27-28 ธ.ค. 59
28-29 ธ.ค. 59
29-30 ธ.ค. 59
30-31 ธ.ค. 59
3-4 ม.ค. 60
4-5 ม.ค. 60
5-6 ม.ค. 60
6-7 ม.ค. 60
7-8 ม.ค. 60
8-9 ม.ค. 60
9-10 ม.ค. 60
10-11 ม.ค. 60
11-12 ม.ค. 60
12-13 ม.ค. 60
13-14 ม.ค. 60
14-15 ม.ค. 60

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.364 (Long)
5.0
0.319 (Tran)
5.0
0.345 (Vert)
5.0
0.279 (Tran)
7.0
0.279 (Tran)
6.0
0.714 (Vert)
5.0
0.571 (Vert)
8.0
0.282 (Long)
6.0
0.208 (Tran)
7.0
0.135 (Long)
7.0
0.518 (Vert)
7.0
0.433 (Tran)
5.0
0.349 (Vert)
N/A
0.442 (Tran)
5.0
0.276 (Tran)
47.0
0.222 (Vert)
8.0
0.778 (Tran)
20.0
0.202 (Tran)
N/A
1.334 (Vert)
3.0
1.270 (Vert)
4.0
0.272 (Vert)
8.0
0.272 (Vert)
3.0
1.270 (Vert)
3.0
0.334 (Vert)
5.0

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤14.3
≤5
≤7.5
≤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

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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

สัปดาห์ที่ 25

บริเวณวัดภาษี
(ช่วงที่มีการทา
ฐานราก)
(ตรวจวัดทุกวัน))

สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

วันที่ตรวจวัด
15-16 ม.ค. 60
16-17 ม.ค. 60
17-18 ม.ค. 60
18-19 ม.ค. 60
19-20 ม.ค. 60
20-21 ม.ค. 60
21-22 ม.ค. 60
22-23 ม.ค. 60
23-24 ม.ค. 60
24-25 ม.ค. 60
25-26 ม.ค. 60
26-27 ม.ค. 60
27-28 ม.ค. 60
28-29 ม.ค. 60
29-30 ม.ค. 60
30-31 ม.ค. 60
31 ม.ค.-1 ก.พ. 60

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.962 (Long)
6.0
1.016 (Vert)
3.0
0.349 (Vert)
N/A
0.442 (Tran)
5.0
0.276 (Tran)
47.0
0.286 (Long)
N/A
0.222 (Vert)
8.0
0.778 (Tran)
20.0
0.286 (Long)
N/A
0.333 (Long)
8.0
0.349 (Vert)
>100
0.667 (Long)
6.0
0.238 (Tran)
>100
0.079 (Tran)
6.0
0.476 (Vert)
8.0
0.937 (Tran)
64.0
0.635 (Vert)
9.0

ค่ามาตรฐาน1/
(ความเร็ว
อนุภาคสูงสุด;
mm/s)
≤5
≤5
≤5
≤14.3
≤5
≤7.5
≤5
≤20
≤5
≤20
≤5
≤5
≤16.4
≤5

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
4.3.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
บริเวณน้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ โดยมีดัชนีที่ทาการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
อุณหภูมิ (Temperature) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ตะกอนหนัก (Settleable Solide) ปริมาณน้ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริม าณของแข็ง ละลายน้าทั้งหมด (Total
dissolved solid) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และซัลไฟด์ (Sulfide) แสดงดังตารางที่ 4.3-7 และรูปที่ 4.3-9 ถึงรูปที่
4.3-17 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) พบว่า ทุกเดือนที่ทาการตรวจวัดมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-7
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
ผลการตรวจวัด

บริเวณที่
ตรวจวัด

เดือนที่
ตรวจวัด2/

pH

บริเวณน้าทิ้งก่อน
ระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้าสาธารณะ

ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60

มาตรฐาน1/

7.7
6.6
7.3
7.5
7.9
7.0

Temp.
(oC)
27.1
29.3
28.3
27.7
28.2
24.1

BOD
(mg/L)
5.9
<2
<2
<2
3
<2

Settleable Solide
(ml/L
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

Oil & Grease
(mg/L)
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

TSS
(mg/L
23.4
2
1
1
5
1

TDS
(mg/L)
344
214
194
233
266
235

TKN
(mg/L)
2.01
ND
1.40
1.55
1.95
2.24

5.0-9.0

-

<20

<0.5

<20

<30

<500

<35

Sulfide (mg/L)
<0.08
<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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560 แสดงดังตารางที่ 4.3-8 และรูปที่ 4.3-9 ถึงรูปที่ 4.3-17 พบว่า น้าทิ้งมีค่า
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ซึ่งทางโครงการมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของน้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ตารางที่ 4.3-8
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
บริเวณที่
ตรวจวัด

เดือนที่
ตรวจวัด2/

บริเวณน้าทิ้งก่อน
ระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้าสาธารณะ

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

มาตรฐาน1/

pH
7.7
7.5
7.7
8.2
8.1
7.6
7.2
7.1
7.1
7.9
7.8
5.0-9.0

Temp.
(oC)
24.1
24.3
23.9
23.5
22.4
23.9
24.6
25.3
25.5
26.6
27.5
-

BOD
(mg/L)
19
19.5
8
4
4
4
7
7.5
7.2
8.1
6.8
<20

Settleable Solide
(ml/L
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.5

ผลการตรวจวัด
Oil & Grease
(mg/L)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
<0.1
<0.1
<20

TSS
(mg/L
26.8
25.6
28.9
27.7
23.6
24.2
27.1
23.3
110
20.3
21.3
<30

TDS
(mg/L)
421
420
268
420
405
487
472
464
455
355
348
<500

TKN
(mg/L)
30.22
31.5
10.68
12.45
11.89
10.8
9.43
3.92
2.87
2.77
2.09
<35

Sulfide (mg/L)
0.32
0.34
<0.08
<0.09
<0.09
<0.09
0.1
<0.01
<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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 4.3-8 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
บริเวณที่
ตรวจวัด

เดือนที่
ตรวจวัด2/

บริเวณน้าทิ้งก่อน
ระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้าสาธารณะ

ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60

มาตรฐาน1/

pH
7.7
6.6
7.3
7.5
7.9
7.0
5.0-9.0

Temp.
(oC)
27.1
29.3
28.3
27.7
28.2
24.1
-

BOD
(mg/L)
5.9
<2
<2
<2
3
<2
<20

Settleable Solide
(ml/L
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.5

ผลการตรวจวัด
Oil & Grease
(mg/L)
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<20

TSS
(mg/L
23.4
2
1
1
5
1
<30

TDS
(mg/L)
344
214
194
233
266
235
<500

TKN
(mg/L)
2.01
ND
1.40
1.55
1.95
2.24
<35

Sulfide (mg/L)
<0.08
<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 The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560

รูปที่ 4.3-10 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ (Temperature)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-11 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560

รูปที่ 4.3-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleables Solids)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560

รูปที่ 4.3-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-59

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารทีล่ ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

รูปที่ 4.3-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
โครงการ The Monument Thonglo ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จากัด
ตรวจวัดระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP, PM10)
บริเวณพื้นที่โครงการ

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
บริเวณพื้นที่โครงการ

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
บริเวณพื้นที่โครงการ

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
บริเวณน้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ

รูปที่ 4.3-18 แสดงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Monument Thonglo

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP, PM10)
บริเวณวัดภาษี

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
บริเวณวัดภาษี

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
บริเวณวัดภาษี

รูปที่ 4.3-18 (ต่อ) แสดงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Monument Thonglo
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Monument Thonglo
ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด ครั้งที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการป้ อ งกั นและแก้ ไ ขผลกระทบ และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ The Monument Thonglo รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ กาหนดได้เป็นส่วนใหญ่
และการดาเนินงานของโครงการไม่มีผ ลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคี ยง แสดงให้เห็นความตระหนักถึงการให้
ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวัดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
5.1 คุณภาพอากาศ
จากผลสรุปของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
และบริเวณวัดภาษีพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ทาการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และค่าที่ตรวจวัดได้ แสดงตามกราฟเปรียบเทียบ ผลการตรวจวัดทุกเดือน (ทั้ง TSP
และ PM10) มีค่าค่อนข้างต่า ทั้งนี้อาจเป็นผลจากที่ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงทาให้ไม่มีผลกระทบ
ของฝุ่นจากการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมีค่าแตกต่างจากช่วงที่ตรวจวัดได้ เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน กิจกรรมของชุมชนที่
อยู่ใกล้เคียง และกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เป็นต้น
5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
จากผลสรุปของการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปภายในพื้นที่โครงการ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ระหว่างมี
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ พบว่า ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างและบริเวณวัดภาษี มีค่าผลการตรวจวัด
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะทาการติดตามตรวจวัดระดับเสี ยงต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการ
ก่อสร้างเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน และในระยะดาเนินการควรมีการควบคุมความเร็วรถที่แล่นในโครงการ
และขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยมิให้ส่งเสียงดังเพื่อป้องกันลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
5.3 ระดับความสั่นสะเทือน
จากผลสรุปของการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการและวัดภาษี พบว่า ความสั่นสะเทือน
สูงสุดที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารประเภทที่ 2 อย่างไรก็ตาม ทางโครงการ
จะดาเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ความสั่นสะเทือนมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ
5.4 คุณภาพน้้าทิ้ง
จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบว่า ทุกดัชนีคุณภาพน้าทิ้งที่ทาการตรวจ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ ตาม ภายหลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จน้าทิ้งที่ เกิดจากการก่อสร้างจะหมดไป
แต่จะมีน้าทิ้งที่เกิดจากผู้พักอาศัยในระยะดาเนินการ ซึ่งจะมีการบาบัดตามขั้นตอนต่อไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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