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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจี๊ด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

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

1
2
2
3
4
9

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

10
12
12
12
14
20
20
20
21
24
24
26
27
33
33
33
33

i จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจี๊ด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สารบัญ (ต่ อ)

2.6 การออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหว
2.7 การดาเนินการก่อสร้างโครงการ
2.7.1 ระยะการก่อสร้าง
2.7.2 คนงานก่อสร้างและที่พกั
2.7.3 ระบบสาธารณู ปโภคในช่วงก่อสร้าง

หน้ า
34
34
34
34
34

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
3.1 ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

37

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

115
126
128
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ii จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจี๊ด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สารบัญ (ต่ อ)

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

หน้ า
131
131
131
131
131
131

ปริ มาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

131

ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)

132

ปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

132

4.4.1.2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

138

4.4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

150

4.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
4.4.2.2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
4.4.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

150
153
164

4.4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง

166

4.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง
4.4.4.2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง

iii จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจี๊ด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่
1.5-1
1.5-2
2.3-1
2.3-2
2.4-1
2.5-1
2.5-2
2.5-3
2.5-4
2.5-5
3.1-1
4.1-1
4.2-1
4.4-1
4.4-2
4.4-3
4.4-4
4.4-5
4.4-6
4.4-7
4.4-8

แผนการก่อสร้าง
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
จานวนห้องพักอาศัยของแต่ละอาคาร
การจัดระยะถอยร่ นของอาคารตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
จานวนประชากรของโครงการ
แสดงค่าปริ มาณน้ าใช้ ปริ มาณน้ าใช้เฉลี่ย และปริ มาณน้ าใช้สูงสุ ดแต่ละอาคาร
รายละเอียดปริ มาณน้ าเสี ยแต่ละอาคาร
สรุ ปปริ มาณขยะมูลฝอยของโครงการ
ขนาดของระบบไฟฟ้าปกติ
รายละเอียดและตาแหน่งติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ ส้มจี๊ด
(ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ส้มจี๊ด
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโครงการ ส้มจี๊ด
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนั วาคม 2560
ขอบเขตการดาเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไประหว่างเดือนกรกฎาคม-กนั ยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยโงดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนกันยายน2559-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสู งสุ ด 24 ชัว่ โมง พื้นที่ก่อสร้าง
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสู งสุ ด 24 ชัว่ โมง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ์
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิง้ บริ เวณบ่อพักน้ าก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งบริ เวณบ่อพักน้ าก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
iv จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจี๊ด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

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

แผนที่ต้ งั สังเขปของโครงการ ส้มจี๊ด
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
v จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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138
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149

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจี๊ด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สารบัญรู ป (ต่ อ)
หน้ า
รู ปที่
4.4-14
4.4-15
4.4-16
4.4-17
4.4-18
4.4-19
4.4-20
4.4-21
4.4-22
4.4-23
4.4-24
4.4-25
4.4-26
4.4-27

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายน้ าได้ท้ งั หมด (TDS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและน้ ามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

vi จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจี๊ด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สารบัญรู ป (ต่ อ)
หน้ า
รู ปที่
4.4-28
4.4-29
4.4-30
4.4-31
4.4-32
4.4-33
4.4-34
4.4-35
4.4-36
4.4-37
4.4-38
4.4-39
4.4-40

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ มทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria)ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ มทั้งหมด (Fecal Coliform
Bacteria) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายน้ าได้ท้ งั หมด (TDS)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและน้ ามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ มทั้งหมด
(Fecal Coliform Bacteria) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ มทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria) ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2560

vii จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจี๊ด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่
1.6-1
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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4.4-1
4.4-2
4.4-3
4.4-4

สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปั จจุบนั
Store และพื้นที่จดั เก็บวัสดุก่อสร้างและเศษวัสดุก่อสร้าง
โครงสร้างอาคาร
ถนนคอนกรี ตด้านหน้าโครงการและทางเข้า-ออกโครงการ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
บ่อพักน้ า
รางระบายน้ าถาวร
เจ้าหน้าที่ รปภ.
พื้นที่จอดรถ
ระบบบาบัดน้ าเสี ย
ป้ ายรณรงค์ประหยังน้ า-ประหยัดไฟ
อุปกรณ์จ่ายประปา
น้ าดื่มสะอาด
อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า
ถังรองรับขยะมูลฝอย
ลานชาระล้างบ้านพักคนงาน
รางระบายน้ ารอบลานอาบน้ า
อุปกรณ์เตือนภัยและระงับอัคคีภยั
พื้นที่สูบบุหรี่
ถังดับเพลิงบ้านพักคนงาน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คนงานทาความสะอาดพื้นที่โครงการ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
การตรวจวัดความสัน่ สะเทือน
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ
โครงการ ส้มจีด ตังอยูบ่ ริ เวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.3027 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ดําเนิ นการโดยห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ส้มจีด ซึ งมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการเพือสร้ าง
ทางเลือกให้แก่คนทํางานในบริ เวณอําเภอศรี ราชา และพืนทีใกล้เคียง รวมทังประชาชนทีต้องการทีพักอาศัย
ในบริ เวณอําเภอศรี ราชา
โครงการประกอบด้วย อาคารพักอาศัย (ประเภทให้เช่า) สู ง 4 ชัน จํานวน 6 อาคาร (อาคาร A B C D
E และ F) โดยมีพืนทีใช้สอยอาคารรวมทังหมด 42,465 ตารางเมตร ซึ งจัดเป็ นการพัฒนาโครงการทีเข้าข่าย
ต้องศึ ก ษาและจัดทํา รายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้อม เพื อประกอบการขออนุ ญาตก่ อสร้ า ง
โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เรื อง กําหนดประเภทปละขนาดของ
โครงการหรื อกิ จการ ซึ งต้องจัดทํา รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ งแวดล้อม และหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม (พ.ศ. 2555) ซึ งกําหนดให้
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคารทีมี จาํ นวนห้องพักตังแต่ 80 ห้อง ขึนไป หรื อมี
พืนทีใช้สอยตังแต่ 4,000 ตารางเมตรขึนไป ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมเสนอต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมเพือพิจารณาให้ความเห็ นชอบก่ อนการ
ดําเนินโครงการ
โครงการได้มอบหมายให้บริ ษทั ซี เอ็มเอส เอ็นจิเนี ยริ ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ทําและ
เสนอรายงานผลกระทบสิ งแวดล้อมของโครงการ ส้มจีด ให้สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมพิ จารณา ซึ งทางสํา นัก งานฯ ได้พิ จารณาและนํา เสนอรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที ดิ น และบริ การชุ มชน ตามลําดับการพิจารณา ในการประชุ มครั งที
2/2559 เมือวันที 10 มีนาคม 2559 คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้ มจี ด ของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ส้ มจี ด โดยให้ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ส้ มจี ด
เจ้า ของโครงการปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรการป้ องกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ งแวดล้อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมทีเสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่ งครัด ตามหนังสื อแจ้งที ทส 1009.5/6825 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2559

1 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รายงานฉบับ นี จัดทํา ขึ นเพื อรายงานผลการปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ส้มจีด ของห้าง
หุ ้นส่ วนจํากัด ส้มจี ด ประจําเดื อนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 เพือให้เป็ นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ใน
หนังสื อเห็ นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ทางสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจี ด ของห้างหุ ้นส่ วน
จํากัด ส้มจีด ซึ งได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย
แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด และเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนทีได้รับอนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบียน ว-118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อมและจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไ ขผลกระทบสิ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลคุ ณภาพสิ งแวดล้อม เพื อนํา เสนอ
หน่วยงานทีเกียวข้อง
1.2

วัตถุประสงค์ ของการจัดทํารายงาน
1.2.1 เพือสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด ของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ส้มจีด ช่วง
ระยะก่อสร้าง
1.2.2 เพือนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานทีหน่วย
ราชการกําหนด และนําไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพือเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพืนทีรอบโครงการ
1.2.4 เพื อสรุ ปเป็ นข้อมู ลคุ ณภาพสิ งแวดล้อมในการนําเสนอกับองค์กรและหน่ วยงานต่ างๆ ที
เกียวข้อง ในการปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อข้อระเบียบทีกําหนดไว้ทงในส่
ั วนของทางบริ ษทั เอง
และหน่วยงานทีเกียวข้อง

1.3

ขอบเขตการศึกษา
ดํา เนิ น การรวบรวมผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ งแวดล้อ มของ
โครงการ ส้มจีด ทีระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทังรวบรวมเอกสารเพือเป็ นหลักฐานประกอบผล
การปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมทีรอบคลุมในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพภูมิ
ประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัวไป ระดับเสี ยงโดยทัวไป ความสันสะเทือน การบําบัดนําเสี ย การระบายและ
การป้ องกันนําท่ วม การจัดการมู ล ฝอย สภาพเศรษฐกิ จและสั ง คม สาธารณสุ ข อาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัย เป็ นต้น

2 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.4

วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานฯ จะดําเนิ นการตามแนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ งแวดล้อม ทีกําหนดโดยสํานัก
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้อ ม สํ า นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม มี
รายละเอียดการดําเนินงานต่อไปนี
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อมทีเสนอไว้ใน
รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้อ ม และข้อ กํา หนดเพิ มเติ ม โดยคณะกรรมการผู ช้ ํา นาญการ
สิ งแวดล้อมของสํ า นัก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม โดยมี ข อบเขตของการ
ดําเนินงานดังต่อไปนี
 จัด ทํา ตารางผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อ มที
กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม
 เหตุผลทีไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ทีเปลียนแปลง
ไปจากมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ งแวดล้อมทีได้เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลียนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมในบริ เวณพืนทีโครงการและพืนทีใกล้เคียงโครงการ
ตามกํา หนดไว้ใ นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้อ ม และรายละเอี ย ดการตรวจวัด คุ ณ ภาพ
สิ งแวดล้อมดังโดยมีขอ้ มูลการนําเสนอดังต่อไปนี
 แสดงดัช นี ใ นการตรวจวัด , วิ ธี ก ารเก็ บ ตัว อย่า ง, วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ต ัว อย่า งตามที
กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ งแวดล้อม หรื อมาตรการทีเป็ นยอมรั บ
ของหน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ งแวดล้อ มวิ เ คราะห์ ผ ล และเปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐาน
คุณภาพสิ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
 แสดงภาพถ่ า ยขณะทํา การเก็ บ ตัวอย่ า ง, ภาพเครื องมื อขณะตรวจวัดและภาพถ่ า ย
สถานทีตรวจวัด

3 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.5

แผนการดําเนินการ
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด ของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ส้มจีด โดย
รายงานผลกระทบสิ งแวดล้อมผ่านการเห็ นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมเมือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ทางบริ ษทั ซี เอ็มเอส เอ็นจิเนี ยริ ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด จึงได้
จัดให้มีแผนการก่อสร้างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม แสดงดังตารางที 1.5-1
และตารางที 1.5-2

4 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

5 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิงแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ
- ระดับพืนทีก่อสร้าง
- สภาพรัวชัวคราวโดยรอบพืนทีก่อสร้าง
2. ระดับเสี ยง
3. คุณภาพอากาศ
4. ความสันสะเทือน
5. ทรัพยากรดิน

ตําแหน่ งตรวจวัด
- รอบพืนทีก่อสร้าง
- รัวรอบพืนทีก่อสร้าง
- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ
- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ
- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ
- พืนทีก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากอาคารรวมทังระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน
- ถังสํารองนําใช้บริ เวณพืนทีก่อสร้าง

6. นําใช้
หมายเหตุ  ดําเนินการตามแผนการตรวจวัด
* ไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัด เนืองจากโครงการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ (ดังเอกสารแนบที 1)

6 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

แผนการตรวจวัดประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 1.5-2 (ต่ อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิงแวดล้อม
7. การบําบัดนําเสี ย
7.1 คุณภาพนําทิง

7.2 ระบบบําบัดนําเสี ย และห้องนํา-ห้องส้วม
8. การระบายนํา
9. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกลู
- ปริ มาณมูลฝอย
- สิ งปฏิกลู จากห้องนําห้องส้วมคนงานก่อสร้าง
10. สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ตําแหน่ งตรวจวัด
- บ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ร่องระบายนําริ มถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข ชบ.302
- ห้องนํา-ห้องส้วมในพืนทีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
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*

*

- รางระบายนําชัวคราวในบริ เวณพืนทีก่อสร้าง







*

*

*

- พืนทีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
- ห้องนํา-ห้องส้วมในพืนทีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
- ชุมชนในระยะ 500 เมตร รอบพืนทีก่อสร้างโครงการ
- ชุมชนโดยพืนทีโครงการ
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*

หมายเหตุ  ดําเนินการตามแผนการตรวจวัด
* ไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัด เนืองจากโครงการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ (ดังเอกสารแนบที 1)

7 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

แผนการตรวจวัดประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 1.5-2 (ต่ อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิงแวดล้อม
11. อาชีอนามัยและความปลอดภัย
12. การคมนาคมขนส่ง
13. การป้ องกันอัคคีภยั
14. การสื อสาร

15. การใช้ไฟฟ้า

ตําแหน่ งตรวจวัด
- พืนทีก่อสร้าง
- พืนทีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
- พืนทีก่อสร้าง
- พืนทีก่อสร้าง
- ผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียงติดต่อโครงการที คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการรบกวนคลืนสัญญาณโทรทัศน์จาก
ทางโครงการ
- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการในระยะ
ก่อสร้าง

หมายเหตุ  ดําเนินการตามแผนการตรวจวัด
* ไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัด เนืองจากโครงการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ (ดังเอกสารแนบที 1)

8 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

แผนการตรวจวัดประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.6

สถานภาพของโครงการปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการในปั จจุบนั พบว่า การก่อสร้างของโครงการอยูใ่ นช่วงเก็บรายละเอียดงาน
แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปั จจุบนั ได้ดงั ภาพที 1.6-1

ภาพที 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปั จจุบนั

9 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1

ทีตังโครงการ
โครงการ ส้มจีด ตังอยูบ่ ริ เวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.3027 ตําบลเข้าคันทรง อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
เส้นทางคมนาคมหลักทีใช้เข้าและออกจากพืนทีโครงการ คือ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.
3027 ซึ งถนนดังกล่าวสามารถเชือมต่อกับถนนสายต่างๆ ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3574 ถนน
ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 331 และถนนสายย่อยต่า งๆ โดยการเดิ นทางเข้า และออกพื นที โครงการมี
รายละเอียดดังนี
1) การเดินทางเข้าสู่ พืนทีโครงการ
กรณี เดิ นทางมาจากถนนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 3574 ฝั งมุ่งหน้าไปอําเภอเมืองชลบุรี ให้
เลี ยวซ้า ยเพื อเข้า สู่ ถ นนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 จากนันตรงมาตามถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข ชบ. 3027 ประมาณ 2.00 กิ โลเมตร เพือเลียวซ้ายเข้าสู่ พืนทีโครงการ แต่หากเดินทางมาจากถนน
ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 3574 ฝั งมุ่งหน้าไปจังหวัดระยอง สามารถเลี ยวขวาเพือเข้าสู่ ถนนทางหลวง
ชนบทหมายเลข ชบ. 3027 จากนันตรงมาตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 ประมาณ 2.00
กิโลเมตร เพือเลียวซ้ายเข้าสู่ พืนทีโครงการ.
กรณี เดินทางมาจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ฝังมุ่งหน้าไปอําเภอเมืองชลบุรี ให้ตรง
มาตามถนนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 331 ผ่านหน้าบริ ษทั อีสเทิร์น แมททีเรี ยล แอนด์ คอนกรี ต จํากัด
สามารถกลับรถเข้าสู่ ถนนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 331 ฝั งมุ่งหน้าไปจังหวัดระยอง จากนันตรงมาตาม
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ฝังมุ่งหน้าไปจังหวัดระยอง ประมาณ 1.07 กิโลเมตร เพือเลียวซ้ายเข้าสู่
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 จากนันตรงมาตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027
ประมาณ 3.40 กิโลเมตร เพือเลี ยวขวาเข้าสู่ พืนทีโครงการ แต่หากเดิ นทางมาจากถนนทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 331 ฝังมุ่งหน้าไปจังหวัดระยอง สามารถเลียวซ้ายเข้าสู่ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027
จากนันตรงมาตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 ประมาณ 3.40 กิ โลเมตร เพือเลียวขวาเข้าสู่
พืนทีโครงการ
2) การเดินทางออกจากพืนทีโครงการ
กรณี ทีออกจากพืนทีโครงการเพือไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3574 สามารถเลียวขวา
ออกจากพื นที โครงการ จากนันตรงไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 ประมาณ 2.00
กิโลเมตร จะถึงถนนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 3574 จากนันสามารถเลียวซ้ายเพือมุ่งหน้าไปอําเภอเมือง
ชลบุรี หรื อเลียวขวาเพือมุ่งหน้าไปจังหวัดระยอง
10 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

กรณี ทีออกจากพืนทีโครงการเพือไปยังถนนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 331 สามารถเลียวซ้าย
ออกจากพืนที โครงการ จากนันตรงออกไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 ประมาณ 3.40
กิโลเมตร จะถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 จากนันสามารถเลียวซ้ายเพือมุ่งหน้าไปจังหวัดระยอง
แต่หากต้องการมุ่งหน้าไปอําเภอเมืองชลบุรีให้ตรงมาตามถนนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 331 ฝั งมุ่งหน้า
ไปจังหวัดระยองประมาณ 1.67 กิโลเมตร สามารถกลับรถเข้าสู่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ฝังมุ่ง
หน้าไปอําเภอเมืองชลบุรี เพือมุ่งหน้าไปอําเภอเมืองชลบุรี

รู ปที 2.1-1 แผนทีตังสังเขปของโครงการ ส้มจีด
11 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

2.2

สภาพพืนทีโครงการในปัจจุบันและสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
สภาพพืนทีโครงการปั จจุบนั เป็ นพืนทีว่าง และอาณาเขตติดต่อในทิศทางต่างๆ มีรายละเอียดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
- ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 เขตทางกว้า ง
ประมาณ 35.50 เมตร
- พืนทีบุคคลอืนทีมีตน้ ไม้และวัชพืชปกคลุม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
- บ้านพักอาศัย 1 ชัน จํานวน 1 หลัง
- ห้องแถว 1 ชัน จํานวน 15 คู หา ทียังก่อสร้ างไม่เสร็ จและมี
สภาพรกร้าง
- พืนทีบุคคลอืนทีมีตน้ ไม้และวัชพืชปกคลุม
- ห้วยไผ่ กว้างประมาณ 2.00-3.00 เมตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ทีพักอาศัยของพนักงานพัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ท รี สอร์ ท
ประกอบด้ ว ยอาคารพัก อาศัย 4 ชั น จํา นวน 1 หลัง และ
บ้านพักอาศัย 1 ชัน จํานวน 200 หลัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ไร่ มนั สําปะหลัง

2.3

รายละเอียดการพัฒนาโครงการ
2.3.1 ประเภท ขนาดและรู ปแบบอาคารของโครงการ
โครงการ ส้มจีด ประกอยด้วย อาคารพักอาศัย สู ง 4 ชัน จํานวน 6 อาคาร (อาคาร A B C D
E และ F) โดยแต่อาคารมีความสู งวัดจากระดับพืนดินภายในโครงการถึงระดับพืนชันหลังคาห้องเครื องลิฟต์
เท่ากับ 17.20 เมตร ซึ งโครงการได้ออกแบบลักษณะอาคารพักอาศัย A C และ E เป็ นรู ปตัวไอ ส่ วนอาคารพัก
อาศัย B D และ F เป็ นรู ปตัวแอล โดยวางตัวอาคารตามลักษณะพืนทีดินโครงการทีวางตัวตามแนวยาวในทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก
1. การจัดพืนทีใช้สอยของอาคาร รายละเอียดการจัดพืนทีใช้สอยอาคารโครงการทังหมด
สามารถสรุ ปได้ดงั นี
1) อาคาร A C และ E มีพืนทีใช้สอยรวมทังอาคาร เท่ากับ 5,835 ตารางเมตร 4,680
ตารางเมตร และ 4,680 ตารางเมตร ตามลําดับ ประกอบด้วย
ชัน 1 โถงทางเข้า ห้องพักอาศัย ห้องไฟฟ้ า ห้องปั มนํา ห้องพักขยะ ลิ ฟต์โดยสาร
และบันได
ชัน 2-4 ห้องพักอาศัย ห้องพักขยะ ลิฟต์โดยสาร และบันได
ชันหลังคาดาดฟ้า ห้องเครื องลิฟต์ ห้องปัมนํา ถังเก็บนํา และบันได
2) อาคาร B D และ F มีพืนทีใช้สอยรวมทังอาคารเท่ากับ 8,912 ตารางเมตร 8,797 ตาราง
เมตร และ 9,561 ตางรางเมตร ตามลําดับ ประกอบด้วย
12 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ชัน 1 โถงทางเข้า ห้องพักอาศัย ห้องไฟฟ้ า ห้อง SERVER ห้องปั มนํา ห้องพักขยะ
สํานักงาน ลิฟต์โดยสาร และบันได
ชัน 2-4 ห้องพักอาศัย ห้องพักขยะ ลิฟต์โดยสาร และบันได
ชันหลังคาดาดฟ้า ห้องเครื องลิฟต์ ห้องปัมนํา ถังเก็บนํา และบันได
ดังนัน พืนทีใช้สอยอาคารรวมทังโครงการเท่ากับ 42,465 ตารางเมตร
2. รายละเอียดห้องพักอาศัย โครงการมีจาํ นวนห้องพักอาศัยรวมทังหมด 708 ห้อง แบ่งเป็ น
ห้องพักในอาคาร A C และ E อาคารละ 79 ห้อง (รวมทังสามอาคาร 237 ห้อง) และห้องพักในอาคาร B D
และ F อาคารละ 157 ห้อง (รวมทังสามอาคาร 471 ห้อง) แบ่งเป็ นห้องพักขนาด ≤ 35 ตารางเมตร จํานวน
705 ห้อง และห้องพักขนาด > 35 ตารางเมตร จํานวน 3 ห้อง ดังนี
ตารางที 2.3-1 จํานวนห้องพักอาศัยของแต่ละอาคาร
อาคาร
A
B
C
D
E
F
รวม

ห้ องพักอาศัย
ขนาด ≤ 35 ตร.ม.
79
156
79
156
79
156
705

13 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ขนาด > 35 ตร.ม.
1
1
1
3

รวม
79
157
79
157
79
157
708

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

2.3.2 การตรวจสอบโครงการกับข้ อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้ อง
โครงการได้มี ก ารออกแบบลัก ษณะอาคารและสั ด ส่ วนการใช้ที ดิ น และระยะร่ นต่า งๆ โดยพิ จารณาให้ส อดคล้อ งกับ ข้อ กํา หนดที เกี ยวข้อง มี
รายละเอียดดังตารางที 2.3-2
ตารางที 2.3-2 การจัดระยะถอยร่ นขออาคารโครงการตามข้อกําหนดทีเกียวข้อง
ความ
สอดคล้ อง
1. ทิศเหนือ
ข้ อ 41 อาคารที ก่ อสร้ า งหรื อ ดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที มี ความ - แนวอาคาร A อยูใ่ กล้ถนนสาธารณะ ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบท สอดคล้อง
- ถ น นท าง หล วงชน บ ท กว้า งไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เมตร ให้ ร่ น แนวอาคารห่ า งจากกึ งกลางถนน หมายเลข ชบ. 3027 เขตทางกว้างประมาณ 35.50 เมตร มีแนวอาคาร
ห่างจากเขตถนนสาธารณะเป็ นระยะ 43.32 เมตร
หมายเลข ชบ. 3027 เขตทาง สาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
กว้างประมาณ 35.50 เมตร
อาคารที สู ง เกิ น สองชันหรื อ เกิ น 8 เมตร ห้อ งแถว ตึ ก แถว อาคาร
พาณิ ชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ านหรื อสิ งที สร้ างขึ น สําหรั บติ ด
หรื อตังป้ ายหรื อคลังสิ นค้าทีก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
(1) ถ้าถนนสาธารณะนันมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนว
อาคารห่างจากกึงกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนันมีความกว้างตังแต่ 10 เมตรขันไป แต่ไม่
เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่ างจากเขตสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10
ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนัน มีความกว้างเกิ น 20 เมตร ขันไป ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
ทิศทาง/พืนทีติดต่ อ

กฎกระทรวงฉบับที 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4

14 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.3-2 (ต่อ) การจัดระยะถอยร่ นขออาคารโครงการตามข้อกําหนดทีเกียวข้อง
ทิศทาง/พืนทีติดต่ อ

กฎกระทรวงฉบับที 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4

1. ทิศเหนือ
ข้ อ 44 ความสู งของอาคารไม่วา่ จากจุดหนึ งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่า
- ถ น นท าง หล วงชน บ ท ของระยะราบวัดจากจุดนันไปตังฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนน
หมายเลข ชบ. 3027 เขตทาง สาธารณะทีอยูใ่ กล้อาคารนันทีสุด
กว้า งประมาณ 35.50 เมตร
(ต่อ)
- พื นที บุ ค คลอื นที มี ต ้น ไม้ ข้ อ 50 ผนังของอาคารทีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่อง
และวัชพืชปกคลุม
แสงหรื อระเบียงของอาคาต้องมีระยะห่างจากแนวเขตทีดินดังนี
(1) อาคารที มีความสู งไม่เกิ น 9 เมตร ผนังหรื อระเบี ยงต้องอยู่ห่าง
จากเขตทีดินไม่นอ้ ยกว่าง 2 เมตร
(2) อาคารทีมีความสู งเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรื อระบี
ยงต้องอยูห่ ่ างจากเขตทีดินไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ผนังของอาคารทีอยูห่ ่ าง
จากเขตที ดิ นน้อยกว่าตามที กําหนดไว้ในข้อ (1) หรื อ (2) ต้องอยู่ห่าง
จากเขตที ดิ นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิ ดเขตที ดิ น
และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารทีอยู่
ชิดเขตที ดิ นหรื อห่ างจากเขตที ดินน้อยกว่าที ระบุไว้ในข้อ (1) หรื อ (2)
ต้องก่อสร้างเป็ นผนังทึบและดาดฟ้าของอาคารด้านนันให้ทาํ ผนังทึบสู ง
จากดาดฟ้าไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร ในกรณี ก่อสร้างชิดเขตทีดินต้องได้รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสื อจากจ้าของทีดินข้างเคียงนันด้วย

15 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ความ
สอดคล้ อง
- การออกแบบความสู ของอาคารด้านทิ ศเหนื อ ไม่ว่าจุดหนึ งจุดใด สอดคล้อง
ของอาคารซึ งอยู่ใ กล้กับ ถนนสาธารณะ (ถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข ชบ. 3027 เขตทางกว้างประมาณ 35.50 เมตร) ไม่เกิน 2 เท่า
ของระยะราบ เมือวัดจากจุดนันไปตังฉากกับแนวเขตด้านทีใกล้ทีสุ ด
ของถนนสาธารณะดังกล่าว
- แนวอาคาร A มีแนวอาคารห่ างจากพืนที บุคคลอืนที มีตน้ ไม้และ สอดคล้อง
วัชพืชปกคลุมเป็ นระยะ 16.85 เมตร
- แนวอาคาร B มีแนวอาคารห่ างจากพืนที บุคคลอืนที มีตน้ ไม้และ
วัชพืชปกคลุมเป็ นระยะ 45.60 เมตร
รายละเอียดของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.3-2 (ต่อ) การจัดระยะถอยร่ นขออาคารโครงการตามข้อกําหนดทีเกียวข้อง
ทิศทาง/พืนทีติดต่ อ
2. ทิศตะวันออก
- บ้านพักอาศัย 1 ชัน จํานวน
1 หลัง
- ห้องแถว 1 ชัน จํานวน 15
คู ห า ที ยัง ก่ อ สร้ า งไม่ เ สร็ จ
และมีสภาพรกร้าง
- พื นที บุ ค คลอื นที มี ต ้น ไม้
และวัชพืชปกคลุม

ความ
สอดคล้ อง
ข้ อ 50 ผนังของอาคารทีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่อง - แนวอาคาร B มีแนวอาคารห่ างจากบ้านพักอาศัย 1 ชัน จํานวน 1 สอดคล้อง
หลัง และห้องแถว 1 ชัน จํานวน 15 คูหา ทียังก่อสร้างไม่เสร็ จและมี
แสงหรื อระเบียงของอาคาต้องมีระยะห่างจากแนวเขตทีดินดังนี
(1) อาคารที มีความสู งไม่เกิ น 9 เมตร ผนังหรื อระเบี ยงต้องอยู่ห่าง สภาพรกร้างเป็ นระยะ 40.84 เมตร
- แนวอาคาร B D และ F มีแนวอาคารห่ างจากพืนทีบุคคลอืนที มี
จากเขตทีดินไม่นอ้ ยกว่าง 2 เมตร
(2) อาคารทีมีความสู งเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรื อระบี ต้นไม้และวัชพืชปกคลุมเป็ นระยะ 40.84-75.62 เมตร
ยงต้องอยูห่ ่ างจากเขตทีดินไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ผนังของอาคารทีอยูห่ ่ าง
จากเขตที ดิ นน้อยกว่าตามที กําหนดไว้ในข้อ (1) หรื อ (2) ต้องอยู่ห่าง
จากเขตที ดิ นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิ ดเขตที ดิ น
และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารทีอยู่
ชิดเขตที ดิ นหรื อห่ างจากเขตที ดินน้อยกว่าที ระบุไว้ในข้อ (1) หรื อ (2)
ต้องก่อสร้างเป็ นผนังทึบและดาดฟ้าของอาคารด้านนันให้ทาํ ผนังทึบสู ง
จากดาดฟ้าไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร ในกรณี ก่อสร้างชิดเขตทีดินต้องได้รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสื อจากจ้าของทีดินข้างเคียงนันด้วย
กฎกระทรวงฉบับที 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4

16 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.3-2 (ต่อ) การจัดระยะถอยร่ นขออาคารโครงการตามข้อกําหนดทีเกียวข้อง
ทิศทาง/พืนทีติดต่ อ

กฎกระทรวงฉบับที 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4

รายละเอียดของโครงการ

- ห้ ว ยไผ่ กว้า งประมาณ ข้ อ 42 อาคารที ก่ อสร้ า งหรื อ ดัด แปลงใกล้แหล่ง นําสาธารณะ เช่ น - แนวอาคาร D มีแนวอาคารห่างจากห้วยไผ่เป็ นระยะ 75.62 เมตร
2.00-3.00 เมตร
แม่นาํ คู คลอง ลําราง หรื อกระโดง ถ้าแหล่งนําสาธารณะนันมี ความ
กว้า งน้อ ยกว่า 10 เมตร ต้อ งร่ น แนวอาคารให้ ห่ า งจากเขตแหล่ ง นํา
สาธารณะนันไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถา้ แหล่งนําสาธารณะนันมีความ
กว้างตังแต่ 10 เมตรขึ นไป ต้องร่ นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งนํา
สาธารณะนันไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
สําหรับอาคารที ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้แหล่งนําสาธารณะขนาด
ใหญ่ เช่ น บึ ง ทะเลสาบ หรื อทะเลต้องร่ นแนวอาคารให้ห่างจากเขต
แหล่งนําสาธารณะนันไม่นอ้ ยกว่า 12 เมตร
ทังนี เว้นแต่สะพาน เขือน รัว ท่อระบายนํา ท่าเรื อ ป้ าย อู่เรื อ คานเรื อ
หรื อทีว่างทีใช้เป็ นทีจอดรถไม่ตอ้ งร่ นแนวอาคาร

17 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ความ
สอดคล้ อง
สอดคล้อง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.3-2 (ต่อ) การจัดระยะถอยร่ นขออาคารโครงการตามข้อกําหนดทีเกียวข้อง
ทิศทาง/พืนทีติดต่ อ
3. ทิศตะวันตก
- ที พัก อาศั ย ของพนั ก งาน
พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ท
รี ส อ ร์ ท ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
อ า ค า ร พั ก อ า ศั ย 4 ชั น
จํานวน 1 หลัง และบ้านพัก
อาศั ย 1 ชั น จํ า นวน 200
หลัง

ความ
สอดคล้ อง
ข้ อ 50 ผนังของอาคารทีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่อง - แนวอาคาร F มีแนวอาคารห่ างจากอาคารพักอาศัย 4 ชัน จํานวน 1 สอดคล้อง
หลัง และบ้านพักอาศัย 1 ชัน จํานวน 200 หลัง เป็ นระยะ 9.25-33.41
แสงหรื อระเบียงของอาคาต้องมีระยะห่างจากแนวเขตทีดินดังนี
(1) อาคารที มีความสู งไม่เกิ น 9 เมตร ผนังหรื อระเบี ยงต้องอยู่ห่าง เมตร
- แนวอาคาร D E และ F มีแนวอาคารห่ างจากบ้านพักอาศัย 1 ชัน
จากเขตทีดินไม่นอ้ ยกว่าง 2 เมตร
(2) อาคารทีมีความสู งเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรื อระบี จํานวน 200 หลัง เป็ นระยะ 31.26-33.41 เมตร
ยงต้องอยูห่ ่ างจากเขตทีดินไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ผนังของอาคารทีอยูห่ ่ าง
จากเขตที ดิ นน้อยกว่าตามที กําหนดไว้ในข้อ (1) หรื อ (2) ต้องอยู่ห่าง
จากเขตที ดิ นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิ ดเขตที ดิ น
และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารทีอยู่
ชิดเขตที ดิ นหรื อห่ างจากเขตที ดินน้อยกว่าที ระบุไว้ในข้อ (1) หรื อ (2)
ต้องก่อสร้างเป็ นผนังทึบและดาดฟ้าของอาคารด้านนันให้ทาํ ผนังทึบสู ง
จากดาดฟ้าไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร ในกรณี ก่อสร้างชิดเขตทีดินต้องได้รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสื อจากจ้าของทีดินข้างเคียงนันด้วย
กฎกระทรวงฉบับที 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4

18 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.3-2 (ต่อ) การจัดระยะถอยร่ นขออาคารโครงการตามข้อกําหนดทีเกียวข้อง
ทิศทาง/พืนทีติดต่ อ
4. ทิศใต้
- ไร่ มนั สําปะหลัง

ความ
สอดคล้ อง
ข้ อ 50 ผนังของอาคารทีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่อง - แนวอาคาร F มีแนวอาคารห่างจากไร่ มนั สําปะหลัง เป็ นระยะ 61.59 สอดคล้อง
เมตร
แสงหรื อระเบียงของอาคาต้องมีระยะห่างจากแนวเขตทีดินดังนี
(1) อาคารที มีความสู งไม่เกิ น 9 เมตร ผนังหรื อระเบี ยงต้องอยู่ห่าง
จากเขตทีดินไม่นอ้ ยกว่าง 2 เมตร
(2) อาคารทีมีความสู งเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรื อระบี
ยงต้องอยูห่ ่ างจากเขตทีดินไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ผนังของอาคารทีอยูห่ ่ าง
จากเขตที ดิ นน้อยกว่าตามที กําหนดไว้ในข้อ (1) หรื อ (2) ต้องอยู่ห่าง
จากเขตที ดิ นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิ ดเขตที ดิ น
และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารทีอยู่
ชิดเขตที ดิ นหรื อห่ างจากเขตที ดินน้อยกว่าที ระบุไว้ในข้อ (1) หรื อ (2)
ต้องก่อสร้างเป็ นผนังทึบและดาดฟ้าของอาคารด้านนันให้ทาํ ผนังทึบสู ง
จากดาดฟ้าไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร ในกรณี ก่อสร้างชิดเขตทีดินต้องได้รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสื อจากจ้าของทีดินข้างเคียงนันด้วย
กฎกระทรวงฉบับที 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4

19 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

2.4

ผู้พกั อาศัยและพนักงานในโครงการ
จํานวนประชากรของโครงการโดยการประเมินจากจํานวนห้องพัก และพนักงานโครงการคาดว่าจะ
มีจาํ นวนรวม 2,145 คน แยกเป็ นผูพ้ กั อาศัย 2,130 คน และพนักงานของโครงการ 15 คน ดังตารางที 2.4-1
ตารางที 2.4-1 จํานวนประชากรของโครงการ
แหล่ งกําเนิดประชากร
1. ห้องพักอาศัย
- ห้องพักอาศัยขนาด ≤ 35 ตร.ม.
- ห้องพักอาศัยขนาด > 35 ตร.ม.
2. พนักงานโครงการ

จํานวน (ห้ อง)

ประชากร/หน่ วย (คน)

ประชากรรวม (คน)

705
3(1)
2,115
3
5(1)
15
15(2)
รวมทังโครงการ
2,145
(1)
หมายเหตุ : อ้างอิงจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม โครงการบริ การชุมชนและทีพัก
อาศัย สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2556
(2)
อ้างอิงข้อมูลจากโครงการ

2.5

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.5.1 ระบบนําใช้
2.5.1.1 แหล่ งนําใช้
แหล่ ง นําใช้ที จะจ่ า ยให้ ก ับ โครงการ ได้แ ก่ โรงผลิ ต นําประปา บริ ษ ัท พัฒ นา
สปอร์ ต คลับ จํากัด
2.5.1.2 การประเมินนําใช้
ปริ มาณนําใช้อุปโภค-บริ โภค ประเมินตามจํานวนผูใ้ ช้นาและกิ
ํ
จกรรมการใช้นาํ
โดยมีปริ มาณนําใช้รวมทังโครงการ เท่ากับ 533.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทังนี แสดงค่าปริ มาณนําใช้ ปริ มาณนํา
ใช้เฉลี ยเท่ากับ 66.75 ลู กบาศก์เมตร/ชัวโมง และปริ มาณนําใช้สูงสุ ดเท่ากับ 200.25 ลู กบาศก์เมตร/ชัวโมง
แยกแต่ละอาคาร แสดงดังตารางที 2.5-1

20 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.5-1 แสดงค่าปริ มาณนําใช้ ปริ มาณนําใช้เฉลีย และปริ มาณนําใช้สูงสุ ดแต่ละอาคาร
อาคาร
อาคาร A
อาคาร B
อาคาร C
อาคาร D
อาคาร E
อาคาร F
รวมปริมาณนําใช้ ทงโครงการ
ั

ปริมาณนําใช้
(ลบ.ม./วัน)
59.29
118.70
59.29
118.70
59.29
118.70
533.97

ปริมาณนําใช้ เฉลีย
(ลบ.ม./ชม.)
7.41
14.84
7.41
14.84
7.41
14.84
66.75

ปริมาณนําใช้ สูงสุ ด
(ลบ.ม./ชม.)
22.23
44.52
22.23
44.52
22.23
44.52
200.25

2.5.1.3 ระบบการจ่ ายนําของโครงการ
โครงการจัดให้มีระบบการจ่ายนําของแต่ละอาคารแยกกัน โดยแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ระบบจ่ายนําอุปโภค-บริ โภค และระบบจ่ายนําดับเพลิง มีรายละเอียดดังนี
- ระบบจ่ า ยนําอุ ป โภค-บริ โภค จะต่ อ รั บ นําประปาจากท่ อ เมนของโรงผลิ ต
นําประปา บริ ษทั พัฒนา สปอร์ ท คลับ จํากัด ผ่านมิเตอร์ นาแบะท่
ํ
อประปาไปเก็บกักไว้ภายในถังเก็บนําใต้
ดินแต่ละอาคารของทีดินแต่ละแปลง ภายในถังจะติดตัง Electrode Rod เพือควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ
ของเครื องสู บนํา เพือสู บนําไปยังถังเก็บนําดาดฟ้าของแต่ละอาคาร โดยขนาดความจุของถังเก็บนําใต้ดินและ
ถังเก็บนําดาดฟ้าของแต่ละอาคาร โดยมีปริ มาตรนําสํารองรวมทังโครงการ 1,305.00 ลูกบาศก์เมตร
- ระบบการจ่ายนําดับเพลิ ง โครงการมี ท่อยืนหลักสําหรับดับเพลิ งประจําแต่ละ
อาคาร โดยอาคาร A, C, E จํานวน 2 เส้นหลัก อาคาร B, D, E จํานวน 3 เส้นหลัก เพือจ่ายนําให้กบั ตูด้ บั เพลิง
แต่ละจุดของทุกชัน และเส้นท่อบริ เวณชันล่างของทุกอาคารจะมีหวั รับนําดับเพลิง เพือรอเชื อมต่อรับนําจาก
รถดับเพลง แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุฉุกเฉิ นสามารถใช้นาจากถั
ํ
งสํารองนําหลังคาของแต่ละอาคาร และ
นําจากสระว่ายนําสําหรับช่วยในการดับเพลิงได้
2.5.2 ระบบการจัดการนําเสี ยและสิ งปฏิกูล
2.5.2.1 การประเมินนําเสี ยและสิ งปฏิกูล
การประเมินนําเสี ยทีเกิดขึนทังหมดของแต่ละอาคารภายในโครงการ จะประเมิน
จากจํานวนห้องพักอาศัย และกิจกรรมอืนๆ ซึ งจะประเมินอัตราการเกิดนําเสี ยเท่ากับ 80% ของปริ มาณนําใช้
ทังหมด ดังนัน โครงการมีปริ มาณนําเสี ยทังหมดจากการประเมินเท่ากับร้ อยละ 427.15 ลู กบาศก์เมตร/วัน
โดยรายละเอียดปริ มาณนําเสี ยแต่ละอาคารของโครงการแสดงดังตารางที 2.5-2

21 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.5-2 รายละเอียดปริ มาณนําเสี ยแต่ละอาคาร
แหล่ งนําใช้
ปริมาณนําใช้
อาคาร A, C, E
- ห้องพักอาศัย (พืนทีน้อยกว่า 35 ตร.
59.25 ลบ.ม./วัน
ม.) จํานวน 79 ห้อง
- ห้องพักขยะ
0.036 ลบ.ม./วัน
ปริมาณนําเสียรวม (ต่ ออาคาร)
ปริมาณนําเสียรวม อาคาร A อาคาร C อาคาร E
อาคาร B, D, F
- ห้องพักอาศัย (พืนทีมากกว่า 35 ตร.
1.25 ลบ.ม./วัน
ม.) จํานวน 1 ห้อง
- ห้องพักอาศัย (พืนทีน้อยกว่า 35 ตร.
117.0 ลบ.ม./วัน
ม.) จํานวน 156 ห้อง
- สํานักงาน
0.375 ลบ.ม./วัน
- ห้องพักขยะ
0.0669 ลบ.ม./วัน
ปริมาณนําเสียรวม (ต่ ออาคาร)
ปริมาณนําเสียรวม อาคาร B อาคาร D อาคาร F
ปริมารนําเสียรวมทังโครงการ

ปริมาณนําเสีย
47.40 ลบ.ม./วัน
0.029 ลบ.ม./วัน
47.43 ลบ.ม./วัน
142.29 ลบ.ม./วัน
1.00 ลบ.ม./วัน
93.60 ลบ.ม./วัน
0.30 ลบ.ม./วัน
0.054 ลบ.ม./วัน
94.95 ลบ.ม./วัน
284.86 ลบ.ม./วัน
427.15 ลบ.ม./วัน

2.5.2.2 ระบบรวบรวมนําเสี ยและสิ งปฏิกูลภายในอาคาร
การรวบรวมนําเสี ยจากห้องพักและส่ วนอืนๆ ของอาคารเพือมายังระบบบําบัดนํา
เสี ยของอาคารแต่ละอาคารนัน ถู กรวบรวมโดยท่อระบายนําเสี ยแนวดิ งซึ งจะประกอบด้วยท่อนําโสโครก
(ท่อ S) ที รองรั บนําเสี ยจากห้องส้ วม และท่อนําทิ ง (ท่อ W) ที รองรั บนําจากห้องครั ว หรื อส่ วนซักล้าง
จากนันจะถูกรวบรวมมายังระบบบําบัดนําเสี ยทีอยูด่ า้ นล่างของอาคาร
2.5.2.3 รายละเอียดระบบบําบัดนําเสี ยและสิ งปฏิกูลของโครงการ
ระบบบําบัดนําเสี ยของโครงการเป็ นกระบาวนการยํายัดนําเสี ยชนิ ดเติมอากาศผ่าน
ผิวตัวกลาง ซึ งทางโครงการได้ออกแบบให้เหมาะสมเพียงพอกับปริ มาณนําเสี ยทีเกิดขึนของโครงการ โดย
ระบบบําบัดนําเสี ยจะแยกส่ วนการบําบัดออกเป็ นแต่ละอาคาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1) อาคาร A, C, E ใช้ระบบบําบัดนําเสี ยชนิ ดเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางขนาด 50
ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับนําเสี ยได้สูงสุ ดเท่ากับ 50 ลบ.ม./วัน ซึ งมากกว่านําเสี ยทีเกิดขึนในอาคาร A,
C, E จากการประเมิน (47.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน)

22 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

2) อาคาร B, D, F ใช้ระบบบําบัดนําเสี ยชนิ ดเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง ชุ ดที 1
ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร และชุ ดที 2 ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร รวมสามารถรองรับนําเสี ยได้สูงสุ ดเท่ากับ 110
ลบ.ม./วัน ซึ งมากกว่านําเสี ยทีเกิดขึนในอาคาร B, D, F จากการประเมิน (94.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
รายละเอียดขันตอนในการบําบัดมีดงั นี
1. ถังดักไขมัน
ใช้สาํ หรับแยกไขมัน เศษอาหาร และตกตะกอนนําเสี ย ทีปะปนกับนําเสี ย
ซึ งสารอิ นทรี ยจ์ ะถู ก ย่อยสลายกลายเป็ นก๊า ซกับ นําและกากตะกอนใน
ปริ มาณทีน้อย ส่ วนกากไขมันและเศษอาหารจะนํามากําจัดทุกๆ วัน โดย
นํามาใส่ ภาชนะโดยด้านล่างมีการรองรับด้วยกระดาษทิชชู่และทําการตาก
แดดให้แห้ง ก่อนนําไปทิงรวมกับขยะมูลฝอยอืนๆ ทีห้องพักขยะแห้งเพือ
รอองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาคันทรงนําไปกําจัดต่อไป
2. ส่ วนเกรอะแยกกากตะกอน ทําหน้าทีเป็ นส่ วนบําบัดแบบไร้อากาศทีรับนําเสี ยจากท่อนําโสโครก (ท่อ
S) และท่อนําทิง (ท่อ W) ซึ งสารอินทรี ยจ์ ะถูกย่อยสลายกลายเป็ นก๊าซกับ
นําและกากตะกอนนําเสี ยทีออกจากส่ วนเกรอะและแยกกากตะกอนจะมี
ค่า BOD เท่ากับ 200 มิลลิกรัม/ลิตร
3. ส่ วนเติมอากาศ
เป็ นส่ วนทีออกแบบให้มีการกําจัดบีโอดีอย่างต่อเนื องจากส่ วนเกรอะและ
แยกกากตะกอน โดยอาศัยการทํางานในสภาวะเติ มอากาศ ซึ งอาศัยการ
ทํางานของจุลินทรี ยช์ นิ ดต้องการออกซิ เจน ทีถูกเลียงบนผิวกลาง ทําการ
เลี ยงตะกอนชนิ ดติ ดกับที และชนิ ดแขวนลอยในนําเสี ย เพือทําการย่อย
สลายสารอินทรี ยใ์ นระบบให้มีความสะอาดเพียงพอก่อนระบายเข้าส่ วน
ตกตะกอนต่อไป
4. ส่ วนตกตะกอน
นําเสี ยทีผ่านการบําบัดจากส่ วนเติมอากาศ อาจจะมีตะกอนจุลินทรี ยห์ ลุ ด
ติดไปกับนําเสี ยจุลินทรี ยเ์ หล่านีจะตกลงสู่ กน้ ของส่ วนตกตะกอนด้วยการ
กํา หนดค่ า อัต ราการไหลและระยะเวลากั ก พัก ที เหมาะสมกั บ การ
ตกตะกอนจุลินทรี ย ์ นําทีผ่านการบําบัดนีจะเรี ยกว่า “นําทิง” จะมีค่า BOD
ไม่เกิน 20 มิลลกรัม/ลิตร และ SS ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิ ตร ซึ งโครงการ
จัดเป็ นอาคารประเภท ก. (อาคารชุ ดทีมีจาํ นวนห้องพักมากกว่า 500 ห้อง)
กําหนดให้มีทิงมีค่า BOD ไม่เกิ น 20 มิลลิกรัม/ลิ ตร และ SS ไม่เกิน 30
มิ ลลิ กรั บ /ลิ ตร โดยมี การสู บ ตะกอนจุ ลินทรี ยห์ มุ นเวีย นเข้าในส่ วนเติ ม
อากาศ สําหรับตะกอนส่ วนเกินจะถูกสู บไปเก็บไว้ในส่ วนเก็บตะกอน
5. ระบบฆ่าเชือโรคด้วยรังสี
นําทิงที ออกจากส่ วนตกตะกอน จะถู กนํามาผ่านระบบฉายรังสี ด้วยรังสี
อัลตร้าไวโอเลต (UV)
อัลตร้าไวโอเลต (UV) ชนิดทีมีความสามารถในการฆ่าเชือโรค

23 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

2.5.3 การระบายนําและการป้ องกันนําท่ วม
2.5.3.1 ระบบระบายนําฝน
การระบายนําของพืนทีโครงการเป็ นท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็กและจัดให้มีบ่อพักนํา
เป็ นระยะๆ สําหรับเป็ นช่องตรวจสอบการระบายนําทิงและให้นาฝนไหลเข้
ํ
าท่อระบายนําจากนันนําทังหมด
จะถูกรวบรวมตามท่อระบายนําของพืนทีโครงการไปยังบ่อหน่วงนํา โครงการได้จดั ให้มีการชะลอนําฝนที
ตกลงพืนทีโครงการไว้ในบ่อหน่วงนํา โดยนําทิงจากบ่อหน่วงนําจะไหลผ่านบ่อดักขยะลงสู่ ร่องนําริ มถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 ด้านหน้าโครงการ ไปยังห้วยไผ่ต่อไป
2.5.3.2 ระบบหน่ วงนําและการควบคุมการระบายนํา
โครงการไดจัดให้มีการชะลอนําฝนทีตกลงพืนทีโครงการไว้ในบ่อหน่ วงนํา โดย
จัดให้มีการชะลอนําฝนไว้ในบ่อหน่วงนําของโครงการปริ มาตร 16,970 ลูกบาศก์เมตร ซึ งมากกว่าปริ มาณนํา
ทีต้องหน่วงไว้ภายในโครงการในช่วงทีฝนตกจากการคํานวณ และเนื องจากมีการชะลอนําทิงทีผ่านระบบ
บัดนําเสี ยร่ วมกับนําฝนไว้ภายในบ่อหน่วงนํา ทางบริ ษทั ทีปรึ กษาจึงได้ทาํ การศึกษาค่า BODmix ของนําทิงใน
บ่อหน่วงนําพบว่ามีค่าเท่ากับ 9.33 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ งไม่เกินค่ามาตรฐานฯ กําหนด โดยในขณะฝนตกนําจาก
โครงการจะไหลเข้าสู่ บ่อหน่วงนําและทําการสู บระบายนําออกจากโครงการด้วยเครื องสู บนําด้วยอัตราการ
ระบายนําเท่ากับ 0.834 ลบ.ม./นาที ซึ งไม่เกินอัตราการระบายเดิมก่อนพัฒนาโครงการ อีกทังในกรณี ทีระดับ
นําภายในบ่อหน่วงนําด้วยท่อระบายนําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ซึ งมีอตั ราการระบายนําเท่ากับ
7.86 ลบ.ม./นาที เมือรวมกับอัตราการสู บระบายนําออกจากโครงการ ทําให้มีอตั ราการระบายนําสู งสุ ด 8.20
ลบ.ม./นาที ซึ งไม่เกินอัตราการระบายนําก่อนพัฒนาโครงการเช่นกัน โดยนําทิงจากบ่อหน่วงนําจะไหลผ่าน
บ่อดักขยะลงสู่ ร่องนําริ มถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027 สรุ ปได้วา่ โครงการมีการจัดระบบการ
ระบายนําไว้อย่างดี จึงทําให้สามารถลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อพืนทีบริ เวณใกล้เคียงลงได้
2.5.4 การจัดการมูลฝอย
2.5.4.1 แหล่ งกําเนิดและปริมาณมูลฝอยของโครงการ
ขยะมูลฝอยทีเกิดขึนภายในโครงการจะแยกออกได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1) ขยะทัวไปและเศษอาหาร
2) ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดนํายาล้างห้องนํา เป็ นต้น
การประเมินปริ มาณขยะแต่ละประเภทอ้างอิงอัตราการเกิดขยะตามเกณฑ์ต่างๆ ดัง
รายละเอียดด้านล่าง และสรุ ปปริ มาณขยะมูลฝอยของโครงการดังตารางที 2.5-3
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ตารางที 2.5-3 สรุ ปปริ มาณขยะมูลฝอยของโครงการ
ประเภทขยะ
1. ขยะอันตราย
- ผูพ้ กั อาศัย
- พนักงาน

จํานวนผู้พกั อาศัย/พนักงาน
2,130 คน
15 คน
รวมขยะอันตราย

อัตราการเกิดขยะ
0.003 กก./คน/วัน(1)

ปริมาณขยะ
6.390 กก./วัน
0.045 กก./วัน
6.435 กก./วัน

2. ขยะทัวไป
- ผูพ้ กั อาศัย
- พนักงาน

2,130 คน
3 ลิตร/คน/วัน(2)
6.390 กก./วัน
(2)
หรื อ 1 กก./คน/วัน
15 คน
0.045 กก./วัน
รวมขยะทัวไป (ขยะทีนํากลับมาใช้ ใหม่ ได้ +ขยะเปี ยก+ขยะแห้ ง)
6.435 กก./วัน
2.1 ขยะทีนํากลับมาใช้ใหม่ได้
22 % ของปริ มาณขยะทัวไปทังหมด
1.416 ลบ.ม./วัน
2.2 ขยะเปี ยก
50 % ของปริ มาณขยะทัวไป
2.510 ลบ.ม./วัน
หลังหักปริ มาณขยะทีนํากลับมาใช้ใหม่ได้
2.3 ขยะแห้ง
50 % ของปริ มาณขยะทัวไป
2.510 ลบ.ม./วัน
หลังหักปริ มาณขยะทีนํากลับมาใช้ใหม่ได้
(1)
ทีมา : การศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และจัดทําแนวทางการบริ หารและจัดการกําจัดของเสี ยอันตรายชุมชน. กรมควบคุม
มลพิษ, มีนาคม 2541
(2)
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม โครงการบริ การชุมชนและทีพักอาศัย สํานักงานโย
บายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2556
(3)
คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. กรมควบคุมมลพิษ, 2551

2.5.4.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ
จัดให้มีหอ้ งพักขยะแต่ละชันพักอาศัยของอาคารแต่ละอาคาร โดยอยูด่ า้ นหลังโถง
ลิฟต์ในแต่ละชันของอาคารแต่ละอาคาร ซึ งได้จดั ตังถังรองรับขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ถังสี เขียวสําหรับขยะ
เปี ยก ถังสี นาเงิ
ํ นสําหรับขยะแห้ง ถังสี ส้มสําหรับขยะอันตราย และถังสี เหลืองสําหรับขยะทีนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ ซึ งโครงการจะกําหนดถังขยะทัง 4 ประเภทให้เพียงพอกับปริ มาณขยะที เกิ ดขึนอย่างน้อย 1 วัน
เพือให้ผูพ้ กั อาศัยนําขยะมาทิ งรวมกันไว้ โดยถังขยะทุ กประเภทเป็ นถังชนิ ดมี ฝาปิ ดขนาด 240 ลิ ตร ซึ ง
พนักงานทําความสะอาดของอาคารจะรวบรวมขยะที เกิ ดขึนในแต่ละชันลงมาชันล่ าง เพือขนขยะไปยัง
ห้องพักขยะรวมเป็ นประจําทุ กวัน จึงไม่มีขยะตกค้างภายในถังพักขยะ และส่ งกลินเหม็นรบกวนต่อผูพ้ กั
อาศัย
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2.5.4.3 ห้ องพักมูลฝอย และการกําจัดมูลฝอย
ห้องพัก ขยะรวมของโครงการจะอยู่ที ชัน 1 ด้า นหลัง ที จอดรถ บริ เวณด้า นทิ ศ
ตะวันออกของอาคาร A ภายในแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ห้องพักขยะเปี ยก และห้องพักขยะแห้ง มีขนาด
พืนทีห้องละ 42 ตารางเมตร ภายในบรรจุตูค้ อนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร ห้องละ 3 ตู ้ สามารถ
รองรับปริ มาณขยะมูลฝอยทังหมดทีเกิดขึนจากโครงการได้ประมาณ 6 วัน ส่ วนภายในห้องพักขยะแห้งจะ
ตังถังรองรั บขยะที สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ (ถังสี เหลื อง) ขนาด 240 ลิ ตร จํานวน 5 ถัง และถังขยะ
รองรับขยะอันตราย (ถังสี ส้ม) ขนาด 240 ลิตร จํานวน 1 ถัง โดยโครงการจะล้างทําความสะอาดห้องพักขยะ
รวมอย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ครั ง เพือความสะอาดและป้ องกันการสะสมเชื อโรค มี การออกแบบให้มีราง
ระบายนํารองรับการระบายนําจากการล้างห้องพักขยะรวมเข้าสู่ ระบบบําบัดนําเสี ยรวมของโครงการ เพือ
บําบัดให้ไดตามาตรฐานนําทิงต่อไป วนห้องพักขยะเปี ยกและห้องพักขยะแห้ง จะมีบานประตูปิดไว้เพือ
ป้ องกันทัศนอุจาด กลินเหม็น และสัตว์พาหะไม่ให้เข้าไปยังห้องพักขยะ การระบายอากาศของห้องพักขยะ
เปี ยกละห้องพักขยะแห้งจะติดตังพัดลมดูดอากาศ (ชนิดฝังผนัง)
2.5.5 ระบบไฟฟ้ า
โครงการจะรับพลังงานไฟฟ้าผ่านสายเมนของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอศรี ราชา โดยจะ
ติดตังหม้อแปลงชนิ ดนํามัน จํานวน 6 ชุ ด ประกอบด้วย ขนาด 500 KVA จํานวน 3 ชุ ด และขนาด 315 ษฮฤ
จํานวน 3 ชุ ด เพือจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดยโครงการมีความต้องการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าทังหมด
ประมาณ 1,954,920 VA สําหรับตําแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการตังอยูบ่ ริ เวณด้านข้างอาคารทางด้าน
ทิศตะวันออกของทุกอาคาร โดยมีระยะห่างจากแนวโครงสร้ างอืน (อาคารโครงการ) ประมาณ 1.00-10.95
เมตร ซึ งถื อเป็ นระยะทีปลอดภัยต่อพืนทีโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้ าตามมาตรฐานงานติดตังไฟฟ้ า สําหรั บ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556
ตารางที 2.5-4 ขนาดของระบบไฟฟ้าปกติ
อาคาร
อาคาร A
อาคาร B
อาคาร C
อาคาร D
อาคาร E
อาคาร F
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โหลดไฟฟ้ ารวมของอาคาร
246,860 VA (246.86 KVA)
404,780 VA (404.78 KVA)
246,860 VA (246.86 KVA)
404,780 VA (404.78 KVA)
246,860 VA (246.86 KVA)
404,780 VA (404.78 KVA)

ขนาดหม้ อแปลงไฟฟ้ า (TR)
TR จํานวน 1 ชุด ขนาด 315 KVA
TR จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 KVA
TR จํานวน 1 ชุด ขนาด 315 KVA
TR จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 KVA
TR จํานวน 1 ชุด ขนาด 315 KVA
TR จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 KVA
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2.5.6 ระบบป้ องกันอัคคีภัย
รายละเอียดและตําแหน่งติดตังระบบป้ องกันอัคคีภยั โครงการสรุ ปในตารางที 2.5-5
ตารางที 2.5-5 รายละเอียดและตําแหน่งติดตังระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ระบบป้องกันอัคคีภัย
รายละเอียด
1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1.1 แผงควบคุ มระบบสัญญาณแจ้งเหตุ ทําหน้าทีตรวจสอบและรับสัญญาณทัง
เพลิงไหม้ (FCP : Fire Alarm Control จากอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โดยตรง
Panel)
หรื อจากแผงควบคุมย่อย และทําหน้าที
สั งการไปยัง ระบบสั ญ ญาณเตื อ นภัย
ระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่างฉุกเฉิ น
เพือให้ทาํ งาน

1.2 แผงควบคุมแสดงสัญญาณตําแหน่ ง ทําหน้าทีตรวจสอบและรับสัญญาณทัง
หรื อพืนที ที เกิ ดเหตุเพลิ งไหม้ (ANN : จากอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โดยตรง
Graphic Annunciator)
หรื อจากแผงควบคุมย่อย เพือทําหน้าที
ระบุตาํ แหน่งทีเกิดเหตุเพลิงไหม้

1.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ เป็ นชนิ ด แจ้ง เหตุ โดยใช้มื อดึ ง พร้ อ ม
(F : Fire Alarm manual station)
ช่ อ งเสี ย บกุ ญ แจสํ า หรั บ ส่ ง สั ญ ญาณ
เตือนภัย (W/Key Operated Switch)

1.4 อุปกรณ์ส่งเสี ยงสัญญาณ เพือแจ้งเหตุ ทําหน้าทีส่งสัญญาณเตือนภัยให้ผอู ้ าศัย
เพลิงไหม้ (B : Fire Alarm Bell)
ในอาคารทราบ โครงการเลื อ กใช้
อุปกรณ์ แจ้งเหตุด้ว ยเสี ยงแบบกระดิ ง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว
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ตําแหน่ งติดตัง
อาคาร A C และ E
 ชั น 1 ของทุ ก อาคาร จะติ ด ตั งไว้
บริ เวณห้ อ งไฟฟ้ า จํา นวน 1 ชุ ด /
อาคาร
อาคาร B D และ F
 ชั น 1 ของทุ ก อาคาร จะติ ด ตั งไว้
บริ เวณห้อง SERVER จํานวน 1 ชุด/
อาคาร
อาคาร A C และ E
 ชั น 1 ของทุ ก อาคาร จะติ ด ตั งไว้
บริ เวณห้ อ งไฟฟ้ า จํา นวน 1 ชุ ด /
อาคาร
อาคาร B D และ F
 ชั น 1 ของทุ ก อาคาร จะติ ด ตั งไว้
บริ เวณห้อง SERVER จํานวน 1 ชุด/
อาคาร
อาคาร A C และ E
 ชั น 1-4 ของทุ ก อาคาร ติ ด ตั งไว้
บริ เวณโถงทางเดิน จํานวน 2 ชุด/ชัน
อาคาร B D และ F
 ชั น 1-4 ของทุ ก อาคาร ติ ด ตั งไว้
บริ เวณโถงทางเดิน จํานวน 3 ชุด/ชัน
อาคาร A C และ E
 ชั น 1-4 ของทุ ก อาคาร ติ ด ตั งไว้
บริ เวณโถงทางเดิน จํานวน 2 ชุด/ชัน
อาคาร B D และ F
 ชั น 1-4 ของทุ ก อาคาร ติ ด ตั งไว้
บริ เวณโถงทางเดิน จํานวน 3 ชุด/ชัน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.5-5 (ต่อ) รายละเอียดและตําแหน่งติดตังระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ระบบป้องกันอัคคีภัย
รายละเอียด
ตําแหน่ งติดตัง
1.5 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (H : Heat ใช้ตรวจสอบความร้ อ นของวัต ถุที ถู ก อาคาร A C และ E
Detector)
ไฟไหม้และความร้อนจากการเผาไหม้  ชัน 1 ของทุกอาคาร ติดตังไว้บริ เวณ
ของวัตถุ
ห้องปั มนํา จํานวน 1 ชุด/ชัน
อาคาร B D และ F
 ชัน 1 ของทุกอาคาร ติดตังไว้บริ เวณ
ห้ อ งปั มนํา ห้ อ งพัก ขยะ จํา นวน 1
ชุด/ชัน
1. 6 อุ ป กร ณ์ ต ร วจจั บ ค วั น (Smoke ทําหน้าทีตรวจจับอนุ ภาคของควันโดย อาคาร A C และ E
detector)
อัตโนมัติ
 ชัน 1 ของทุกอาคาร ติดตังไว้บริ เวณ
ห้องไฟฟ้ า ห้องพักขยะ โถงทางเดิ น
และภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง
 ชัน 2-4 ของทุกอาคาร ติดตังบริ เวณ
ห้องพักขยะ โถงทางเดิน และภายใน
ห้องพักอาศัยทุกห้อง
 ชั นหลั ง คาดาดฟ้ า ของทุ ก อาคาร
ติดตังบริ เวณห้องเครื องลิฟต์และห้อง
ปั มนํา
อาคาร B D และ F
 ชัน 1 ของทุกอาคาร ติดตังไว้บริ เวณ
ห้ อ งไฟฟ้ า ห้ อ ง SERVICE โถง
ทางเข้า โถงทางเดิ น และภายใน
ห้องพักอาศัยทุกห้อง
 ชัน 2-4 ของทุกอาคาร ติดตังบริ เวณ
ห้อ งพัก ขยะ โถงลิ ฟ ต์ โถงทางเดิ น
และภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง
 ชั นหลั ง คาดาดฟ้ า ของทุ ก อาคาร
ติดตังบริ เวณห้องเครื องลิฟต์และห้อง
ปั มนํา

28 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.5-5 (ต่อ) รายละเอียดและตําแหน่งติดตังระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ระบบป้องกัน
รายละเอียด
ตําแหน่ งติดตัง
อัคคีภัย
2. ระบบป้ องกัน เป็ นระบบดังเดิม (Convention System) ประกอบด้วยหลักล่อ  ติดตังระบบป้ องกันฟ้าผ่าและสายดิน
ฟ้าผ่า
ฟ้า สายล่อฟ้ า สายตัวนํา สายตัวนําลงดิน และหลักสายดิ นที ในทุกอาคารของโครงการ โดยติดตัง
เชื อมโยงกันเป็ นระบบ โดยสายตัวนําลงดิ นใช้สายทองแดง สายดิ น ไว้ชันล่ า งของอาคาร และ
และมีตวั ช่วยกระจายประจุไฟฟ้าเป็ นตัวนําไฟฟ้าทีใช้เชือมต่อ ติดตังหลักล่อฟ้าไว้ในตําแหน่งสู งสุ ด
ระหว่างตัวนําลงดินแต่ละแนวให้มีความต่อเนืองทางไฟฟ้า
ของอาคาร เพือเชื อมโยงการทํางาน
เป็ นระบบกับอุปกรณ์อืนๆ ทีติดตังไว้
ในชันต่างๆ
3. ระบบผจญ
เพลิ ง และทางหนี
ไฟ
3.1 ระบบท่อยืน ระบบท่ อ ยืน ของโครงการมี จ ํานวน 2 ท่ อ /อาคาร (สําหรั บ อาคาร A C และ E
อาคาร A C และ E) และ 3 ท่อ/อาคาร (สําหรับอาคาร B D  ทุกชันของอาคาร ติดตังท่อยืนจํานวน
และ F) เป็ นท่ อโลหะขนาด 4 นิ ว ทําหน้าจ่ายนําให้กับตู ้ 2 ท่ อ ต่อรั บนําจากถังสํารองนําและ
ดับเพลิง โดยท่อยืนดังกล่าวจะต่อเข้ากับ Fire Department FDC เพือจ่ายนําให้กบั ระบบดับเพลิง
Connection ทีบริ เวณชันล่างของอาคาร
แต่อย่างไรก็ตามหากเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น
สามารถใช้นาจากถั
ํ
งสํารองนําหลังคา
ของแต่ละอาคารสําหรั บช่ วยในการ
ดับเพลิงได้
อาคาร B D และ F
 ทุกชันของอาคาร ติดตังท่อยืนจํานวน
3 ท่ อ ต่อรั บนําจากถังสํารองนําและ
FDC เพือจ่ายนําให้กบั ระบบดับเพลิง
แต่อย่างไรก็ตามหากเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น
สามารถใช้นาจากถั
ํ
งสํารองนําหลังคา
ของแต่ละอาคารสําหรั บช่ วยในการ
ดับเพลิงได้

29 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.5-5 (ต่อ) รายละเอียดและตําแหน่งติดตังระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ระบบป้องกันอัคคีภัย
รายละเอียด
3.2 ตู ้ดับ เพลิ ง (FHC : Fire Hose โค รง การ จั ด ให้ มี ตู ้ ดั บ เ พลิ งแ บ บ
Cabinet)
มาตรฐานรับนําจากระบบท่อยืนภายใน
ประกอบด้วยสายส่ งนําดับเพลิงและถัง
ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ โดยสายส่ ง นํ า
ดับเพลิงเป็ นสายยางสี แดงขนาดไม่ตาํ
กว่า 1 นิว ยาว 100 ฟุต (30 เมตร) เสริ ม
ให้แข็งแรงด้วยโครงสร้ างเส้นใยถัง มี
อุ ป ก ร ณ์ ป ร ะ ก อ บ คื อ หั ว แ ด นํ า
อลูมิเนี ยม Aluminum Alloy Nozzle
Jet/Fog/Spray วาล์ ว ควบคุ ม แบบ
อัต โนมัติ และเครื องดับ เพลิ ง มื อ ถื อ
(Fire Extinguishers)
3.3 หัว รั บ นําดับ เพลิ ง (FDC : Fire หั ว รั บ นํ าดั บ เพลิ ง ของโครงการมี
Department Connection)
ลัก ษณะเป็ นชนิ ด ต่ อ สวมเร็ วขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2½ นิ ว)
ซึ งสามารถรับนําจากรถดับเพลิงทีมีขอ้
ต่อสวมเร็ วแบบมีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลาง
65 มิลลิเมตร (2½ นิว)
3.4 เครื องดับเพลิงมือถือ
- ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้งชนิ ด
ABC ขนาด 10 ปอนด์ (4.5 กก.) โดย
ติ ด ตังให้ส่ ว นบนสุ ด ของตัว เครื องสู ง
จากระดับพืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร
3.5 บันไดหนีไฟ

30 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ตําแหน่ งติดตัง
อาคาร A C และ E
 ชั น 1-4 ของทุ ก อาคาร ติ ด ตั งไว้
บริ เวณโถงบันไดหลัก จํานวน 1 ชุด/
ชัน
อาคาร B D และ F
 ชั น 1-4 ของทุ ก อาคาร ติ ด ตั งไว้
บริ เ วณด้า นข้า งโถงลิ ฟ ต์ จํา นวน 1
ชุด/ชัน

อาคาร A B C D E และ F
 ชันล่าง ติ ดตังไว้บริ เวณทางด้านทิ ศ
ตะวันออกของอาคารติ ดกับห้องพัก
ขยะประจําชันของแต่ละอาคาร

อาคาร A B C D E และ F
 ชั น 1-4 ของทุ ก อาคาร ติ ด ตั งถั ง
ดับ เพลิ ง เคมี แ บบมื อ ถื อ ชนิ ด ABC
ไว้ภายในตูด้ บั เพลิง (FHC) 1 ถัง/ตู ้

บัน ไดภายในอาคารความกว้า ง 0.90- อาคาร A C และ E
1.50 เมตร โดยบัน ไดหนี ไ ฟภายใน  ชัน 1-4 ของทุกอาคาร จัดให้มีบนั ได
อาคาร มีขนาดความกว้างประมาณ 0.90 ภายในอาคารทุกอาคาร จํานวน 2 ตัว
เมตร ผนั ง บั น ไดก่ อ สร้ า งด้ ว ยผนั ง (บัน ไดหลักและบัน ไดหนี ไ ฟ 1) มี
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซึ งเป็ นวัสดุทนไฟ ความกว้างบันได 1.50 เมตร (บันได
บันไดมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา หลัก) และ 0.90 เมตร (บันไดหนี ไฟ
และมี ช านพัก ทุ ก ชัน และสามารถใช้ 1) โดยบัน ไดหนี ไ ฟ 1 จะเชื อมจาก
บัน ไดหลัก ร่ ว มในการหนี ไ ฟ ความ ชันล่างถึงชันที 4 ส่ วนบันไดหลักจะ
กว้างบันไดหลัก เท่ากับ 1.50 เมตร
เชือมจากชันล่างถึงชันหลังคาดาดฟ้า

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.5-5 (ต่อ) รายละเอียดและตําแหน่งติดตังระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ระบบป้องกันอัคคีภัย
3.5 บันไดหนีไฟ (ต่อ)

รายละเอียด

3.6 ป้ า ยบอกทางหนี ไ ฟและไฟสํา รอง โครงการได้จดั ให้มีป้ายบอกทางหนี ไฟ
ฉุกเฉิ น
ด้วยตัวอักษร ขนาดความสูงไม่นอ้ ยกว่า
10 เซนติเมตร อยูใ่ นตําแหน่งทีมองเห็น
ได้ชดั เจนตลอดเวลา และมีระบบไฟฟ้า
สํา รองฉุ ก เฉิ น ส่ อ งสว่า งขณะเกิ ด เหตุ
เพลิงไหม้หรื อไฟฟ้าดับ โดยสํารองไฟ
ได้นานประมาณ 2 ชัวโมง

31 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ตําแหน่ งติดตัง
อาคาร B D และ F
 ชัน 1-4 ของทุกอาคาร จัดให้มีบนั ได
ภายในอาคารทุกอาคาร จํานวน 3 ตัว
(บันไดหลัก บันไดหนี ไฟ 1 บัน ได
หนี ไ ฟ 2) มี ค วามกว้า งบัน ได 1.50
เมตร (บัน ไดหลัก) และ 1.20 เมตร
(บันไดหนี ไฟ 1 และบันไดหนี ไฟ 2)
โดยบันไดหนีไฟ 1 และบันไดหนี ไฟ
2 จะเชื อมจากชันล่างถึงชันที 4 ส่ วน
บันไดหลักจะเชือมจากชันล่างถึงชัน
หลังคาดาดฟ้า
อาคาร A C และ E
 ชัน 1-4 ของทุกอาคาร ติดตังป้ ายบอก
ทางหนี ไ ฟไว้บ ริ เวณภายในโถง
ประตูบันได บันไดหลักและบันได
หนี ไ ฟ 1) ส่ ว นไปสํ า รองฉุ ก เฉิ น
ติดตังบริ เวณโถงบันได (บันไดหลัก
และบัน ไดหนี ไ ฟ 1) และทางเดิ น
ภายในอาคาร
 ชั นหลั ง คาดาดฟ้ า ของทุ ก อาคาร
ติดตังไฟสํารองฉุ กเฉิ นไว้ในบริ เวณ
ห้องเครื องลิฟต์
อาคาร B D และ F
 ชัน 1-4 ของทุกอาคาร ติดตังป้ ายบอก
ทางหนี ไ ฟไว้บ ริ เวณภายในโถง
ประตูบนั ได บันไดหลัก บันหนี ไฟ 1
และบันไดหนี ไฟ 2) ส่ วนไปสํารอง
ฉุ กเฉิ นติ ดตังบริ เวณห้อง SERVICE
สําหรับชัน 1) โถงบันได (บันไดหลัก
บันไดหนี ไฟ 1 และบันไดหนี ไฟ 2)
และทางเดินภายในอาคาร
 ชั นหลั ง คาดาดฟ้ า ของทุ ก อาคาร
ติดตังไฟสํารองฉุ กเฉิ นไว้ในบริ เวณ
โถงบันได ห้องเครื องลิฟต์

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 2.5-5 (ต่อ) รายละเอียดและตําแหน่งติดตังระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ระบบป้องกันอัคคีภัย
4. จุดรวมคนในโครงการ
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รายละเอียด
จัดให้มีจุดรวมคนภายในโครงการใน
กรณี เกิ ดอั ค คี ภ ั ย สํ า หรั บ ตรวจนั บ
จํานวนผูพ้ กั อาศัยก่ อนเคลื อนย้ายออก
นอกพื นที โครงการสู่ จุ ด ปลอดภัย ใน
สั ด ส่ ว น พื น ที ต่ อ ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
โครงการไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/
คน

ตําแหน่ งติดตัง
จัด ให้มีจุ ดรวมคนบริ เ วณพืนที สี เขี ย ว
ของโครงการ จํานวน 2 จุด รวมมีขนาด
พื น ที เ ท่ า กั บ 5 5 8 ต ร . ม . โ ด ย มี
รายละเอียดดังนี
 จุดที 1 (จุดรวมคน 1) อยูบ่ ริ เวณพืนที
สี เขี ยวด้านหลังของอาคาร A (ทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อของพื นที
โครงการ) มีขนาดพืนทีสุ ทธิ หักพืนที
ลําต้นของไม้ยืน เท่ ากับ 279.00 ตร.
ม. สําหรับรองรั บผูพ้ กั อาศัยทังหมด
ของอาคาร A B C และผูพ้ กั อาศัย
บางส่ วนของอาคาร D (ผูพ้ กั อาศัย
ทังหมดของชัน 1 และชัน 2 ด้านทีติด
กับ บัน ไดหนี ไ ฟ 2 จํา นวน 2 ห้อ ง)
จํานวน 1,064 คน คิดเป็ นพืนที 0.26
ตร.ม./คน
 จุดที 2 (จุดรวมคน 2) อยูบ่ ริ เวณพืนที
สี เขี ยวด้านหลัง ของอาคาร F (ทิ ศ
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง พื น ที
โครงการ) มีขนาดพืนทีสุ ทธิ หักพืนที
ลําต้นของไม้ยืน เท่ ากับ 279.00 ตร.
ม. สําหรับรองรับพนักงาน และผูพ้ กั
อาศัยบางส่ วนของอาคาร D (ผูพ้ กั
อาศัยทังหมดของชัน 2 (ยกเว้นห้อง
ด้านทีติดกับบันไดหนีไฟ 2 จํานวน 2
ห้อง) ชัน 3 และชัน 4 และผูพ้ กั อาศัย
ทังหมดของอาคาร E และ F จํานวน
1,081 คน คิดเป็ นพืนที 0.26 ตร.ม./
คน
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2.5.7 ระบบการรักษาความปลอดภัย
เพือความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัยในโครงการ จึ งจัดให้มี พนักงานรั ก ษาความปลอดภัย
ประจําโครงการตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลและอํานวยความสะดวกการผ่านเข้า-ออกของผูพ้ กั อาศัยและผูม้ า
ติดต่อ นอกจากนีโครงการยังมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูพ้ กั อาศัยเพิมเติม โดยการควบคุม
การเข้า-ออกแต่ละอาคารด้วยระบบ Key Card มีระบบทีวีวงจรปิ ด หรื อ CCTV และระบบ Net Work เมือมี
เหตุ การณ์ ฉุกเฉิ นเกิ ดขึนเจ้าหน้าที โครงการจะโทรแจ้งไปยังศู นย์รับแจ้งเหตุ และศู นย์ฯ จะทําการติ ดต่อ
หน่ วยงานฉุ กเฉิ น เช่น สถานี ตาํ รวจ หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล เป็ นต้น เพือเข้ามาช่วยเหลื อและ
บรรเทาเหตุ
2.5.8 ระบบการระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศของอาคารโครงการเป็ นระบบระบายอากาศทางธรรมชาติ ซึ งเป็ นการ
ระบายอากาศผ่านทางช่องเปิ ดของห้องห้องพักอาศัย ได้แก่ ระเบียง และประตู-หน้าต่าง
2.5.9 ระบบการจราจรและพืนทีจอดรถ
โครงการออกแบบทางเข้า-ออก กว้าง 8 เมตร ผิวจราจรคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มีไหล่ทางข้าง
ละ 1 เมตร รัศมีผายปากทางเข้าออก ด้านละ 5 เมตร โดยเชื อมกับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027
ด้านหน้าโครงการเป็ นถนนสาธารณะกว้างประมาณ 35.50 เมตร
เนืองจากพืนทีโครงการอยูใ่ นพืนทีต่างจังหวัด ซึ งจะมีการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เป็ น
ส่ วนใหญ่ ดังนันทางโครงการได้จดั ให้มีทีจอดรถจักรยานยนต์จาํ นวนทังหมด 188 คัน แยกแต่ละอาคาร โดย
อาคาร A C และ E จัดให้มีทีจอดรถจักรยานยนต์อาคารละ 24 คัน อยูบ่ ริ เวณด้านหน้าทางด้านทิศใต้ของแต่
ละอาคาร ส่ วนอาคาร B และ D จัดให้มีทีจอดรถจักรยานยนต์อาคารละ 30 คันอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าทางด้าน
ทิศนะวันออกเฉี ยงเหนื อของแต่ละอาคาร และอาคาร F จัดให้มีทีจอดรถจักรยานยนต์จาํ นวน 56 คัน อยู่
บริ เวณด้านหลังทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของแต่ละอาคาร
2.5.10 การจัดการพืนทีสี เขียวในโครงการ
โครงการ ส้ มจี ด ออกแบบให้มีพืนที สี เขี ยวอยู่ทีชันล่างทังหมด และไม่มีพืนที สี เขี ยวอยู่
ภายใต้อาคาร และบริ เวณหน้าฝาบริ การระบบบําบัดนําเสี ยรวม ซึ งมีขนาดพืนทีเท่ากับ 11,800.0 ตารางเมตร
โดยแบ่งเป็ นพืนทีสําหรับปลู กไม้ยืนต้นเท่ากับ 2,420.0 ตารางเมตร มีพนั ธุ์ไม้ทีนํามาปลู ก ได้แก่ ต้นประดู่
และต้นชมภูพนั ธุ์ทิพย์ และแบ่งเป็ นพืนทีสําหรับปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดินมีขนาดพืนทีเท่ากับ 9,380.0 ตาราง
เมตร ได้แก่ หญ้านวลน้อย หญ้าญีปุ่ น และต้นเข็ม
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2.6

การออกแบบโครงสร้ างอาคารรองรับแผ่ นดินไหว
จากข้อกําหนดของกฎกระทรวง “กําหนดการรับนําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและ
พืนที รองรั บ อาคารในการต้านทานแรงสันสะเทื อนของแผ่นดิ นไหว” พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิ จจา
นุ เบกษา (30 พฤศจิ กายน 2550) ข้อ 2 พืนที โครงการอยู่ในเขตภาคตะวันออก ซึ งไม่ได้เป็ นแหล่ ง ที เกิ ด
แผ่นดินไหว แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบอาคารพักอาศัย สู ง 14 ชัน จํานวน 6 อาคาร (อาคาร A B
C D E และ F) ให้โครงสร้างทังหมดสามารถรับแรงสันสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ โดยโครงการได้มีการ
ออกแบบโครงสร้ า งของอาคารที รั บ แรงแผ่น ดิ น ไหว โดยอ้า งอิ ง ข้อกํา หนดตามาตรฐานประกอบการ
ออกแบบอาคาร เพือต้านทานการสันสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ.1302 (2552) กรมโยธาธิ การและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
2.7

การดําเนินการก่ อสร้ างโครงการ
2.7.1 ระยะการก่ อสร้ าง
ระยะเวลาในการก่ อสร้ างประมาณ 24 เดื อน มี รายละเอี ยดแผนงานก่ อสร้ าง ได้แก่ งาน
เสาเข็ม 4 เดื อน งานฐานราก 6เดื อน งานโครงสร้ าง 9 เดื อน งานสถาปั ตย์ 16 เดื อน งานระบบไฟฟ้ าและ
สื อสาร 21 เดื อน งานสุ ขาภิบาลแลดับเพลิ ง 19 เดื อน งานระบบลิ ฟต์ 18 เดื อน งานทาสี 17 เดื อน งานทํา
ความสะอาด 12 เดือน และงานส่ งมอบ 10 เดือน
2.7.2 คนงานก่ อสร้ างและทีพัก
การทํางานแต่ละช่วงของการก่อสร้างจะมีการใช้คนงานในจํานวนทีไม่เท่ากัน โดยจํานวน
คนงานสู งสุ ดประมาณ 200 คน เป็ นคนงานทีทํางานแบบไป-กลับ
ปั จจุ บนั โครงการยังไม่ได้ผูร้ ั บเหมาก่อสร้ าง จึ งยังไม่สามารถระบุ ตาํ แหน่ งและลักษณะ
พืนทีของบ้านพักคนงานได้
2.7.3 ระบบสาธารณูปโภคในช่ วงก่ อสร้ าง
2.7.3.1 นําใช้
แหล่งนําใช้ในช่วงก่อสร้างโครงการ คือ นําประปาของโรงผลิตนําประปา บริ ษทั
พัฒนา สปอร์ ท คลับ จํา กัด ดัง นัน ในช่ วงก่ อสร้ าง จึ ง มี นําในช่ วงก่ อสร้ า ง จึ ง มี นาใช้
ํ ส ะดวกทังคนงาน
ก่อสร้างและการก่อสร้าง โดยมีปริ มาณนําใช้บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการและบริ เวณทีพักคนงานดังนี
1) ปริ มาณนําใช้บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ลักษณะการก่อสร้างจะใช้คอนกรี ต
ผสมเสร็ จทังหมด ดัง นันปริ มาณนําใช้บริ เวณพื นที ก่ อสร้ า ง ส่ วนใหญ่จะมาจากกการใช้นําของคนงาน
ก่อสร้าง โดยประเมินจากจํานวนคนงานสู งสุ ด 200 คน และเป็ นคนงานทีทํางานแบบไป-กลับ ดังนี
- กําหนดอัตราการใช้นาํ
=
30
ลิตร/คน/วัน
- ปริ มาณนําใช้เกิดขึน
=
(200x30)/1,000
=
6.00 ลบ.ม./วัน
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เนืองจากคนงานมีการทํางานแบบไป-กลับ จึงไม่มีการอาบนําในพืนทีก่อสร้าง นํา
ใช้ส่วนใหญ่จะเกิดจากห้องส้วมและคิดเป็ นร้อยละ 80 ของปริ มาณนําใช้ทงหมด
ั
หรื อเท่ากับ 1.20 ลูกบาศก์
เมตร/วัน เป็ นนําใช้ในการล้างทําความสะอาดของคนงานก่อสร้าง
2) ปริ มาณนําใช้บริ เวณทีพักคนงานก่อสร้าง ประเมินจากจํานวนคนงานทีพัก 200
คน กําหนดให้มีอตั ราการการใช้นาไม่
ํ น้อยกว่า 200 ลิ ตร/คน/วัน ดังนัน คาดว่าจะมี ปริ มาณนําใช้เกิ ดขึน
เท่ากับ (200x200)/1,000 = 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน นําใช้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการอาบนํา (ตอนเช้าและตอน
เย็น) โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของปริ มาณนําใช้ทงหมด
ั
หรื อเท่ากับ 32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่ วนอีกร้ อยละ 20
ของปริ มาณนําใช้ทงหมด
ั
หรื อเท่ากับ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็ นนําใช้สาํ หรับห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง
2.7.3.2 การบําบัดนําเสี ย
1) ปริ ม าณนําเสี ย บริ เ วณพื นที ก่ อ สร้ า งโครงการ ลัก ษณะการก่ อ สร้ า งจะใช้
คอนกรี ตผสมเสร็ จทังหมด ปริ ม าณนําเสี ย บริ เวณพืนที ก่ อสร้ า งทังหมดจึ ง มาจากการใช้นําของคนงาน
ก่อสร้าง ประกอบด้วย นําเสี ยจากห้องส้วม และนําเสี ยจากการทําความสะอาดร่ างกาย ทังนี เนื องจากคนงาน
ก่อสร้างของโครงการไม่ได้มีการพักภายในพืนทีก่อสร้าง ดังนันนําเสี ยส่ วนใหญ่จะเป็ นนําเสี ยจากห้องส้วม
และส่ วนทีเหลื อเป็ นนําเสี ยจากการชําระทําความสะอาดส่ วนของร่ างกายทีสกปรกจากงานก่อสร้ าง จึ งมี
อัต ราการเกิ ด นําเสี ย เท่ า กับ 24 ลิ ต ร/คน/วัน หรื อ คิ ด เป็ นนําเสี ย ทังหมดจากคนงาน 200 คน เท่ า กับ
200x24/1000 = 4.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน
2) ปริ มาณนําเสี ยบริ เวณทีพักคนงานก่อสร้าง นําเสี ยทีเกิดขึนบริ เวณทีพักคนงาน
ประกอบด้วย นําเสี ยจากห้องส้วม นําเสี ยจากการอาบนํา และกิจกรรมอืนๆ ภายในทีพักคนงารน เนื องจาก
เป็ นทีพักของคนงาน ดังนันนําเสี ยส่ วนใหญ่จะเป็ นนําเสี ยจากการอาบนําและการชําระล้างร่ างกาย และส่ วน
ทีเหลือจากห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง จึงมีอตั ราการเกิดนําเสี ยเท่ากับ 160 ลิตร/คน/วัน หรื อคิดเป็ นนําเสี ย
ทังหมดจากคนงาน 200 คน เท่ากับ 200x160/1000 = 32 ลูกบาศก์เมตร/วัน
2.7.3.3 การจัดการมูลฝอย
1) บริ เวณพืนทีก่อสร้าง ในช่วงการก่อสร้าง ขยะทีเกิดขึนส่ วนใหญ่จะเป็ นประเภท
เศษหิ น เศษปูน เศษไม้ เศษวัสดุ เหลือใช้บางส่ วนจะถูกนํากลับมาใช้ เช่ น ไม้แบบ และบางส่ วนสามารถใช้
ในการถมทีได้ เช่ น เศษปูน หรื อเศษหิ น ซึ งขยะในส่ วนนี ผูร้ ับเหมาจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการนําไปกําจัด
ขยะอีกส่ วนเกิดขึนจากกิจวัตรประจําวันของคนงาน ซึ งมาทํางานแบบเช้า-มาเย็บกลับ จํานวน 200 คนจึงคาด
ว่า จะมี ข ยะเกิ ดขึ นประมาณ 300 ลิ ตร/วัน แบ่ ง เป็ นขยะเปี ยกและแห้ง ส่ วนละ 150 ลิ ตร/วัน ขยะส่ วนนี
โครงการจะจัดให้มีถงั รองรับขยะขนาด 240 ลิ ตร จํานวน 4 ถัง แยกเป็ นถังรองรับขยะแห้งและขยะเปี ยก
อย่างละ 2 ถัง จึงมีปริ มาตรกักเก็บขยะได้ 960 ลิตร สามารถรองรับขยะได้นาน 3 วัน วางไว้บริ เวณทีทําการ
ก่อสร้ าง เพือรอให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาคันทรงเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดเก็บขยะไปกําจัด ซึ งจะเข้ามา
จัดเก็บทุกวัน หรื อกําหนดให้เหมาะสมตามปริ มาณขยะทีเกิดขึนจริ งและตามทีโครงการได้ประสานกับทาง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาคันทรงให้เข้ามาจัดเก็บ
35 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ส่ วนสิ งปฏิกูลจากการขับถ่ายของคนงานได้จดั ให้มีห้องส้วมทีเพียงพอกับจํานวน
คนงานก่อสร้างสู งสุ ด 200 คน จํานวน 10 ห้อง และบําบัดนําเสี ยด้วยระบบบําบัดนําเสี ยสําเร็ จรู ป ทังนี เมือ
ก่ อสร้ า งโครงการแล้วเสร็ จจะสู บ กากตะกอนและรื อถอนห้องนํา-ห้องส้ วม รวมถึ ง ระบบบํา บัดนําเสี ย
สําเร็ จรู ปขึนมาและทําการปรับสภาพพืนทีให้เรี ยบร้อย จึงคาดว่าในระยะก่อสร้างจะไม่กอ้ ให้เกิดผลกระทบ
ด้านการจัดการสิ งปฏิกูลต่อพืนทีข้างเคียงแต่อย่างใด
2) บริ เวณบ้านพักคนงานก่อสร้ าง มีจาํ นวนคนงานสู งสุ ด 200 คน ขยะทีเกิ ดจาก
คนงานบริ เวณบ้านพักคนงานมีปริ มาณ 6000 ลิตร/วัน หรื อเท่ากับ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีห้องพักขยะ
รวมทีมีความจุไม่น้อยกว่า 1.8 ลูกบาศก์เมตร สําหรับรองรับขยะได้อย่างน้อย 3 วัน และติดต่อให้องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเขาคันทรงเข้ามาดําเนินการจัดเก็บขยะไปกําจัดต่อไป
ส่ วนการจัดการสิ งปฏิ กูล บริ เวณบ้า นพักคนงานจะใช้วิธีเดี ยวกับ การจัดการสิ ง
ปฏิกูลบริ เวณพืนทีก่อสร้าง ดังรายละเอียดข้างต้น
2.7.3.4 ปริมาณดินและการจัดการในระยะก่ อสร้ าง
1) ปริ ม าณดิ น ขุ ด ปริ ม าณดิ น ที ขุ ด ที ได้จ ากงานโครงสร้ า งอาคาร 6,475.113
ลูกบาศก์เมตร มีรายละเอียดดังนี
1.1 ดินขุดจากตัวอาคาร
3,837.680
ลบ.ม.
1.2 ดินขุดจากบ่อหน่วงนําในอาคาร 152.200
ลบ.ม.
1.3 ดินขุดจากบ่อหน่วงนํารอบโครงการ 131.950
ลบ.ม.
1.4 ดินขุดจากถังเก็บนําใต้ดิน
517.715
ลบ.ม.
1.5 ดินขุดจากบ่อนําเสี ยใต้ดิน
1,835.568
ลบ.ม.
รวมปริ มาณดินขุดทังหมด
6,475.113
ลบ.ม.
2) ปริ ม าณดิ น ถม โครงการมี ค วามต้อ งการถมดิ น ภายในโครงการ 5,505.867
ลูกบาศก์เมตร มีรายละเอียดดังนี
2.1 ดินถมในตัวอาคาร
4,137.680
ลบ.ม.
2.2 ดินถมจากบ่อหน่วงนําในอาคาร 150.440
ลบ.ม.
2.3 ดินถมจากบ่อหน่วงนํารอบโครงการ 146.390
ลบ.ม.
2.4 ดินถมจากถังเก็บนําใต้ดิน
403.543
ลบ.ม.
2.5 ดินถมจากบ่อนําเสี ยใต้ดิน
667.814
ลบ.ม.
รวมปริ มาณดินถมทังหมด
5,505.867
ลบ.ม.
3) ปริ มาณดิ นส่ วนต่างจากการขุมดิ น-ถมดิ น โครงการมีปริ มาณดินส่ วนต่างจาก
การขุดและถมดิ น [(ข้อ 1) – (ข้อ 2)] ประมาณ 969.246 ลู กบาศก์เมตร ซึ งปริ มาณดิ นที เหลื อทังหมดนี
โครงการจะนําไปใช้ในการปรั บสภาพภูมิสถาปั ตย์ภายในพืนที โครงการ จึงไม่มีการขนดิ นออกจากพืนที
โครงการ
36 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที 3
การปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม
3.1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ งแวดล้ อม
รายละเอียดผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของ

โครงการ ส้มจีด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยครอบคลุมปั จจัยทางสิ งแวดล้อมทีสําคัญ คือ






เรื องทัวไป
ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ

แสดงรายละเอี ยดผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะก่ อสร้ าง
โครงการ ส้มจีด ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดังตารางที 3.1-1

37 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการได้ทาํ การรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6
เมตร และป้ ายแสดงเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าออกแล้ว
เนืองจากได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัดทําแผนผังการกองเก็บวัสดุ และปฏิ บัติตาม
อย่างเคร่ งครัด โดยทําการจัดระเบียบพืนทีก่อสร้าง และกอง
เก็บวัสดุให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และจัดทํา Store เก็บอุปกร์
เครื องมือต่างๆอย่างเป็ นระเบียบ
- ควบคุ มระดับ พืนที ก่ อสร้ างให้เป็ นไปตามแบบแปลนที - ปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
ออกแบบไว้
1.2 สภาพภู มิ อ ากาศและ
อุตุนิยมวิทยา

-

- ดังภาพที 1 และ
เอกสารแนบที 2

-

- ดังเอกสารแนบที 3

-

-

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1. ทรัพยากรสิ งแวดล้ อมทาง
กายภาพ
- จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
1.1 สภาพภูมปิ ระเทศ
ตลอดแนวเขตพืนทีก่อสร้าง เพือจํากัดขอบเขตและกิจกรรม
ก่อสร้างไว้ภายในพืนทีก่อสร้างและควบคุมแนวรัวไม่ให้รุก
ลําไปยังพืนที ข้างเคี ยง รวมทังบริ เวณถนนสาธารณะ และ
แสดงเครื องหมายว่าเป็ นเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า
- จัดระเบียบพืนทีก่อสร้าง และกองเก็บวัสดุให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย

38 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- ปั จจุบนั โครงการดําเนินการก่อสร้างผนังของตัวอาคารแล้ว
เสร็ จ จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว

-

- ดังภาพที 2

- โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉี ดพรมนําบริ เวณพืนทีโครงการ
โดยมีความถีตามสภาพอากาศในแต่ละวัน

-

-

- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจั ด ให้ มี ก ารปิ ดคลุ ม กระบะ
รถบรรทุก ทุกคันที ทําการขนส่ งวัสดุก่อสร้างหรื อเศษวัสดุ
ก่อสร้างเข้า-ออก พืนทีโครงการ เพือป้ องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละอองที อาจจะเกิ ด ขึ น ปั จจุ บั น โครงการได้
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร เพือ - โครงการได้ทาํ การรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6
- คุณภาพอากาศ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง โดยควบคุมแนวรัวไม่ให้ เมตร และป้ ายแสดงเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าออกแล้ว
รุ กลําไปยังพืนทีข้างเคียง รวมทังบริ เวณถนนสาธารณะ
เนืองจากได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

- ติดตังผ้าใบหรื อตาข่ายกันฝุ่ นละอองขนาดรู ไม่เกิน 2 มม.
คลุ ม ตั ว อาคารตลอดแนวความสู ง ของอาคาร ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
- ฉี ดพรมนําบริ เวณทีมีการก่อสร้างประมาณ 3-4 ครัง/วัน และ
เพิมความถีมากขึนเมือพบว่าหน้าดิ นเริ มแห้ง เพือลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง
- การลําเลียงเศษวัสดุก่อสร้างจากอาคารทีก่อสร้าง จะต้องมี
การปิ ดคลุมเพือป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง

39 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- ต้องจัดให้มีสถานทีสําหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ทีใช้ฉีด
- คุณภาพอากาศ (ต่ อ)
ทีมีความดันสู งเพือล้างล้อรถหรื อตัวถังรถ หรื อวิธีการอืนที
เหมาะสมเพื อทํา ความสะอาดรถก่ อ นออกจากสถานที
ก่อสร้าง
- ผงซี เมนต์ทีมีปริ มาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมผ้าคลุมหรื อ
เก็บในพืนทีทีปิ ดล้อมทังด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน
- ผงซี เมนต์หรื อเคมีภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุใน
ภาชนะทีปิ ดมิดชิด
- การกองวัสดุทีมีฝุ่น ต้องปิ ดหรื อคลุม หรื อเก็บในที ที ปิ ด
ล้อมทังด้านบนและด้านข้างอีก 2 ด้าน หรื อฉี ดพรมด้วยนํา
เพือทีจะให้ผิวเปี ยกอยูเ่ สมอหรื อวิธีการอืนทีเหมาะสม
- การขนย้ายวัสดุทีมีฝนุ่ ต้องฉี ดพรมด้วยนําก่อนการขนย้าย

40 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการได้ทาํ การรื อถอนสถานที สําหรับล้างล้อรถออก
แล้ว เนืองจากได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัดให้มีการใช้วสั ดุปิดคลุมบริ เวณทีมีการกองของ
ผงซีเมนต์
- ปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด โดยโครงการจัดให้มีการใช้
วัสดุปิดคลุมบริ เวณทีมีการกองของผงซีเมนต์
- โครงการจัดให้มีการปิ ดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง อย่างมิดชิด

-

- ดังภาพที 1

-

- ดังภาพที 1

-

- ดังภาพที 1

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- การผสมคอนกรี ต การไสไม้ หรื อการกระทํา ใดๆ ที
- คุณภาพอากาศ (ต่ อ)
ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทําในพืนทีทีได้ปิดคลุมด้วยผ้าคลุม
หรื อในห้องทีมีหลังคาและผนังปิ ดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรื อ
วิธีการอืนทีเหมาะสม
- การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุทีมีฝุ่น โดยใช้เครื องจักร
หรื อเครื องยนต์ตอ้ งฉี ดนําหรื อสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื อง
เว้นแต่ได้มีการติดตังอุปกรณ์ทีแยกฝุ่ นหรื อกรองฝุ่ นไว้แล้ว
- เศษวัสดุเหลือใช้จะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุม หรื อปิ ดมิดชิด
ทังด้านบน และด้านข้างทัง 3 ด้าน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด ปั จ จุ บัน ไม่ มี
กิจกรรมดังกล่าวแล้ว

-

-

- ปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- บริ เวณที มี การกองวัสดุก่อสร้ างหรื อเศษวัสดุ เหลื อใช้ไว้
กลางแจ้งทางโครงการจะทําการปิ ดคลุมด้วยวัสดุ ปิดคลุม
อย่างมิดชิด
- ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดบริ เ วณพื นที ก่ อ สร้ า งและถนน - โครงการจัด ให้มี ค นงานดู แลรั กษาความสะอาดบริ เ วณ
สาธารณะด้านหน้า โครงการ โดยทําความสะอาดเศษดิ น พืนทีโครงการเป็ นประจํา
และเศษวัสดุ ก่อสร้ างที ตกหล่นโดยรอบพืนที โครงการทุ ก
วัน

41 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

-

-

- ดังภาพที 1

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการได้ทาํ การรื อถอนประตูบริ เวณทางเข้า-ออกพืนที
ก่อสร้างออกแล้ว เนืองจากได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการมอบหมายให้เ จ้า หน้า ที ความปลอดภัยประจํา
โครงการเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานตามาตรฯ และกําชับ
ให้พ นัก งานทุ ก คนปฏิ บัติ ต ามมาตรการฯ ทุ ก มาตรการฯ
อย่างเคร่ งครัด ผ่านกิจกรรม Morning Talk
- ก่อสร้างพืนถนนคอนกรี ตด้านหน้าทางเข้าออกโครงการ - โครงการดํา เนิ น การก่ อสร้ า งถนนด้านหน้าทางเข้าออก
มายังพื นที ก่ อ สร้ า งอาคาร ก่ อ นที จะมี ก ารก่ อสร้ างอาคาร โครงการมายังอาคารซึ งเป็ นพืนคอนกรี ตตามมาตรการที
โครงการหรื อมีการวางแผ่นเหล็ก เพือเป็ นทางวิงรถเข้า-ออก กําหนด
โครงการ เพือช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละอองจากรถทีวิงเข้าออกโครงการ

-

- ดังเอกสารแนบที 3

-

- ดังภาพที 3

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- บริ เวณปากทางเข้ า -ออกพื นที โครงการต้ อ งปิ ดทึ บ
- คุณภาพอากาศ (ต่ อ)
ตลอดเวลา เปิ ดเฉพาะเมือมีรถเข้า-ออกโครงการเท่านัน เพือ
ป้ อ งกั น การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ นละอองออกนอกพื นที
โครงการ
- จัดให้มีพนักงานคอยตรวจตราการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฯ
และกํา ชับ ให้ พ นัก งานทุ ก คนปฏิ บัติ ต ามมาตรการฯ ทุ ก
มาตรการฯ อย่างเคร่ งครัด

42 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- จัด ให้มี ช่ องทางในการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นปั ญหาจากการ
- คุณภาพอากาศ (ต่ อ)
ก่อสร้าง โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการ
ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ เจ้า ของโครงการ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ
(หมายเลขโทรศัพ ท์ 038-938-477) ไว้ที ด้า นหน้ า พื นที
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
- จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ ตัว แทนจากโครงการ
โดยตรง เพือรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากชุนชมตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง
- จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที ของโครงการพบปะกับ ชุ ม ชนอย่ า ง
สมําเสมอ ประมาณ 1 ครั งต่ อ เดื อ น ตลอดระยะเวลาการ
ก่ อ สร้ า ง เพื อรั บ ฟั ง ปั ญ หาที เกิ ด จากการก่ อ สร้ า งของ
โครงการ และชีแจงความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน รวมถึง
การแก้ไขปั ญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

43 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บั น ได้ ท ํา การรื อถอนออกแล้ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- โครงการได้ทาํ การรื อถอนกล่องรับเรื องร้องเรี ยน ป้ ายชื อ
โครงการ เจ้า ของโครงการ บริ ษ ัท ผู ้รั บ เหมา และเบอร์
โทรศัพท์สําหรับติ ดต่อโครงการ ด้านหน้าพืนที โครงการ
ออกแล้ว เนืองจากได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- โครงการจัด ให้มีเจ้าหน้า ที ของโครงการพบปะกับ ผูพ้ กั
อาศัยข้างเคียงเพือเข้ารับทราบผลกระทบที อาจเกิ ดขึนจาก
การก่ อสร้ างของโครงการอย่างสมําเสมอตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสํ า หรั บ คนงาน
- คุณภาพอากาศ (ต่ อ)
ก่ อสร้ าง
1. ควบคุมดูแลให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วน
บุคคลให้เหมาะสมต่อการปฏิ บัติงาน เช่ น สวมผ้าปิ ดจมูก
และแว่น ตากัน ฝุ่ นขณะที ปฏิ บัติ ง าน รวมทังควบคุ ม ให้
คนงานแต่งกายให้รัดกุม
2. กําหนดชัวโมงการทํางานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมาย
กําหนด
1. จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
- เสียง
ั ยงแบบเคลือนย้ายได้
รวมทังกําหนดให้มีการติดตังวัสดุกนเสี
ซึงทําจากไม้อดั (Plywood) มีความหนา 12 มิลลิเมตร ความ
สู ง 3 เมตร สามารถลดทอนระดับ เสี ย งที ทะลุ ผ่า นลงได้
ประมาณ 20 dB(A) ทีระดับชันที 1 และ 2 และติดตังวัสดุกนั
เสี ยง Aluminum sheet ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มิลลิเมตร
ความสูง 6 เมตร สามารถลดทอนระดับเสี ยงทีทะลุผา่ นลงได้
ประมาณ 27 dB(A) ที ระดับชันที 3 เพือช่วยลดการกระจาย
ของเสี ยงออกไปนอกโครงการ

44 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล
สํา หรั บ คนงานอย่า งเพี ย งพอ พร้ อ มกับ กํา ชับ ให้ ค นงาน
ก่อสร้างสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลให้เหมาะสมต่อ
การปฏิบตั ิงาน รวมทังควบคุมให้คนงานแต่งกายให้รัดกุม
- โครงการจัดให้มีการกําหนดชัวโมงการทํางานของคนงาน
ไม่เกินกว่ากฎหมายกําหนด
- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด
ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- ดังภาพที 4

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- จํา กั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ที เข้า มาขนส่ ง อุ ป กรณ์
- เสียง (ต่ อ)
ก่อสร้างภายในพืนทีก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. เมือเข้าใกล้
ชุมชน และห้ามบีบแตรหรื อเหยียบคันเร่ งรถให้เกิดเสี ยงดัง
ในกรณี ที ไม่ จ ํ า เป็ น เมื อเข้ า เขตชุ ม ชนรวมทั งในการ
เคลือนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ทาํ ด้วยความระมัดระวัง
ไม่โยนลงบนพืน ซึงจะทําให้เกิดเสี ยงดังรบกวนการพักผ่อน
ของชุมชน
- กิ จกรรมการก่ อสร้ างที ก่ อให้เ กิ ดเสี ยงดังรบกวนต้องทํา
เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน(08.00-17.00 น.) การทํางานหลัง
17.00 น. จะต้องเป็ นกิจกรรมเบาและห้ามก่อสร้างเกินเวลา
22.00 น.
- การก่ อ สร้ า งในช่ ว งเสาร์ แ ละอาทิ ต ย์ โครงการต้ อ ง
หลีกเลียงกิจกรรมทีก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวนชุมชนโดยรอบ

45 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการกําชับให้พนัก งานขับรถบรรทุ ก ให้ปฏิ บัติตาม
มาตรการทีกําหนดอย่างเคร่ งครัด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- หากมี กิจกรรมการก่ อสร้ างในช่ วงเสาร์ และอาทิ ตย์ ทาง
โครงการกําหนดให้หลีกเลียงกิ จกรรมที ก่ อให้เกิ ดเสี ยงดัง
รบกวน ปั จจุบนั โครงการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- ไม่ให้มีกิจกรรมที อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบด้านเสี ยงอย่าง - ปั จจุ บั น ไม่ มี กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว เนื องจากโครงการ
- เสียง (ต่ อ)
รุ นแรง เช่น งานตัด ไส เจี ยร กลึงและเชื อมโลหะ เป็ นต้น ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
ในพืนทีโครงการ เพือลดเสี ยงดังและฝุ่ นละอองในระหว่าง
ก่อสร้าง ในกรณี จาํ เป็ นต้องดําเนิ นกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าว
ต้องทําภายในห้องป้ องกันและลดเสี ยงที ผนังปิ ดล้อมด้วย
วัสดุทีมีคุณสมบัติช่วยป้ องกันและลดเสี ยงดังทีแหล่งกําเนิ ด
ได้แก่ ไม้อดั (Plywood) มีความหนา 12 มิลลิเมตร สามารถ
ลดทอนระดับเสี ยงทีทะลุผ่านลงได้ประมาณ 20 dB(A) ที
ระดับ ชันที 1 และ 2 และติ ด ตังวัส ดุ กันเสี ย ง Aluminum
sheet ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มิลลิเมตร ความสู ง 6 เมตร
สามารถลดทอนระดับเสี ย งที ทะลุ ผ่า นลงได้ประมาณ 27
dB(A) ทีระดับชันที 3 หรื อเลือกใช้วสั ดุอืนทีมีคุณสมบัติใน
การลดทอนค่าระดับเสี ยงทีทะลุผา่ นได้ไม่นอ้ ยกว่านี

46 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- จัดให้มีการปิ ดครอบเครื องยนต์ทีมีเสี ยงดัง ด้วยวัสดุทีมี
- เสียง (ต่ อ)
คุณสมบัติดูดซับเสี ยง เช่น ยิปซัม เป็ นต้น
- ปิ ดการสันของสายจีคอนกรี ตก่อนยกหรื อหย่อนผ่าน เหล็ก
เสริ มทียังไม่มีคอนกรี ตคลุมทับ
- การใช้เครื องจีคอนกรี ตหลีกเลียงการจีโดนเหล็กเส้น และ
ไม่จีนานเกินไป
- จัดปล่องชัวคราวสําหรับทิงเศษวัสดุก่อสร้างจากทีสู ง โดย
วัสดุทีใช้ตอ้ งมีคุณสมบัติในการลดเสี ยงดัง หรื อจัดให้มีลิฟต์
สําหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากการก่อสร้างในทีสูง
- ติ ด ตังอุ ป กรณ์ ที ช่ ว ยลดระดั บ ความดั ง ของเสี ย งตาม
คํา แนะนํา ของบริ ษัท ผู ้ผ ลิ ต เช่ น การเสริ มแผ่ น ยางกั น
สันสะเทือนเข้าทีฐานของเครื องจักรทีเป็ นแหล่งกําเนิ ดเสี ยง
เพือลดการสันพ้องและลดระดับเสี ยงดังรบกวน

47 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่อสร้างโครงการใช้ปล่องชัวคราวและเครนยก ใน
การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างจากที สู ง ปั จจุ บนั ได้ทาํ การรื อ
ถอนออกแล้ว เนืองจากโครงการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- กําหนดมาตรการปิ ดเครื องจักร เครื องยนต์ทีไม่ใช้งานหรื อ - ขณะก่อสร้างโครงการจัดให้มีป้ายเตือนให้ปิดเครื องจักร
- เสียง (ต่ อ)
ในช่วงพัก และติ ดป้ าย“กรุ ณาดับเครื องยนต์ขณะจอดรถ” เครื องยนต์ทีไม่ใช้งานหรื อในช่วงพัก ภายในพืนทีก่อสร้าง
ภายในพืนทีก่อสร้าง เพือลดภาวะเสี ยงจากเครื องยนต์
พร้อมกําชับในกิจกรรม Morning Talk ปั จจุบนั ได้ทาํ การรื อ
ถอนป้ ายเตือนออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- กําหนดแผนการตรวจสอบเครื องจักรเครื องยนต์ พร้อมทัง - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจั ด ให้ มี ต รวจสอบเครื องจั ก ร
ซ่ อมแซมบํารุ งรั กษาอย่างสมําเสมอและจัดหาอุปกรณ์ ปิด เครื องยนต์ พร้อมทังซ่อมบํารุ งให้อยูใ่ นสภาพทีพร้อมใช้งาน
ครอบส่วนทีก่อให้เกิดเสี ยงดัง
อยูเ่ สมอ ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้มี ช่ องทางในการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นปั ญหาจากการ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ก่อสร้าง โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการ ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ เจ้า ของโครงการ โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
(หมายเลขโทรศัพ ท์ 038-938-477) ไว้ที ด้า นหน้ า พื นที ก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บั น ได้ ท ํา การรื อถอนออกแล้ว เนื องจาก
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

48 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ
ระดับเสียง
- จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ ตัว แทนจากโครงการ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
- เสียง (ต่ อ)
โดยตรง เพือรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากชุนชมตลอดระยะเวลา ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
การก่อสร้าง
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บั น ได้ ท ํา การรื อถอนออกแล้ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที ของโครงการพบปะกับ ชุ ม ชนอย่ า ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ของโครงการพบปะกับชุมชน
สมําเสมอ ประมาณ 1 ครั งต่ อ เดื อ น ตลอดระยะเวลาการ เพือเข้ารับทราบผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการก่อสร้างของ
ก่ อ สร้ า ง เพื อรั บ ฟั ง ปั ญ หาที เกิ ด จากการก่ อ สร้ า งของ โครงการ ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
โครงการ และชีแจงความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน รวมถึง
การแก้ไขปั ญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
มาตรการลดผลกระทบด้ านระดับเสียงต่ อคนงานก่ อสร้ าง
- กําหนดให้คนงานก่อสร้างทีต้องปฏิบตั ิงานในบริ เวณทีมี - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับคนงาน
เสี ยงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย อย่างเพียงพอ พร้ อมกับกําชับให้คนงานก่ อสร้ างสวมใส่ อุ ปกรณ์
ส่วนบุคคล ได้แก่ เครื องครอบหู (Ear Plug) เครื องอุดหู (Ear ป้ องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานเช่นสวมผ้าปิ ดจมูก
Muff)
และแว่นตากันฝุ่ นขณะทีปฏิบตั ิงานรวมทังควบคุมให้คนงานแต่งกาย
ให้รัดกุมปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้ว

49 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังภาพที 4 และ
เอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.3 คุ ณ ภาพอากาศ และ - จัด ให้ มี ก ารผลัด เปลี ยนหมุ น เวี ย นคนงานที ปฏิ บัติ ง าน
บริ เวณทีมีแหล่งกําเนิ ดเสี ยงดังเพือป้ องกันผลกระทบทีอาจ
ระดับเสียง
เกิดจากการสัมผัสเสี ยงดังเป็ นเวลานานติดต่อกัน
- เสียง (ต่ อ)
- จัดอบรมคนงาน เพือรั บทราบเกี ยวกับมาตรการป้ องกัน
และลดผลกระทบสิ งแวดล้อม และจัดให้มีวศิ วกรทีทําหน้าที
ควบคุมดูแลรับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมด้านเสี ยงอย่างเคร่ งครัด

1.4 ความสันสะเทือน

มาตรการลดผลกระทบด้ านความสันสะเทือนจากกิจกรรม
การทําฐานราก
- ลําดับการตอกเสาเข็ม ต้องตอกจากด้านใกล้อาคารข้างเคียง
(แนวรัว) เข้าไปในพืนทีโครงการทุก Line เสา
- เจาะนํา Pre-boring) ก่อนลงเสาเข็มตอกด้านทีติดกับอาคาร
ข้างเคียง

50 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิ บัติต ามมาตรการที กําหนด พร้ อมทังจัดให้
อุ ป กรณ์ ป้ องกั น เสี ยงสํ า หรั บ ให้ ค นงานสวมใส่ ขณะ
ปฏิบตั ิงาน ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- โครงการจัดให้มีการจัดอบรมคนงาน เพือรับทราบเกี ยว
เกียวกับมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อมใน
กิจกรรม Morning Talk พร้อมกับจัดให้มีวิศวกรทีทําหน้าที
ควบคุมดูแลรับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมด้านเสี ยงอย่างเคร่ งครั ด
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังภาพที 4 และ
เอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสารแนบที 5

- ปั จจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เนื องจากดําเนิ นการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ
- ปั จจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เนื องจากดําเนิ นการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 ความสันสะเทือน (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- ปั จจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เนืองจากดําเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัดให้มีการทําประกันความเสี ยหายต่อโครงสร้าง
อาคารข้างเคียงทีอาจได้รับความเสี ยหายจากกิ จกรรมก่อสร้าง
โครงการ หากกรณี ทีไม่สามารถตกลงกันได้จะจัดให้มีบุคคลที
3 (ไตรภาคี ) เข้ามาช่ วยเจรจาไกล่ เกลี ยเพื อหาข้อยุติ โดย
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- โครงการจั ด ให้ มี วิ ศ วกรควบคุ ม ติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากการก่ อสร้ างต่ อโครงสร้ า งอาคารข้า งเคี ย ง
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- กําหนดเวลาการก่อสร้างงานเสาเข็มในช่วงเวลากลางวัน - ปั จจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เนืองจากดําเนินการก่อสร้าง
ระหว่าง 8.00-17.00 น.
แล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสารแนบที 6

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสารแนบที 5

-

- ดังเอกสารแนบที 1

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- จัดให้มีการขุดคูดินขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
ความลึกประมาณ 4 เมตร บริ เวณด้านทิ ศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกของพืนทีโครงการทีติดต่อกับบ้านพักอาศัย 1
ชัน จํานวน 1 หลัง และที พักอาศัย ของพนักงาน พัฒนา
กอล์ฟ สปอร์ท รี สอร์ท ตามลําดับ
- ถ่ายรู ปอาคารข้างเคี ยงโดยละเอี ยดและจัดให้มีประกัน
ความเสี ยหายต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียงทีอาจได้รับความ
เสี ยหายจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ หากกรณี ทีไม่สามารถ
ตกลงกันได้จะจัดให้มีบุคคลที 3 (ไตรภาคี) เข้ามาช่วยเจรจา
ไกล่เกลียเพือหาข้อยุติ
- จัดให้มีวิศวกรในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการ
ก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง

51 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 ความสันสะเทือน (ต่ อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ โดยแสดง - ขณะก่ อสร้ างโครงการจัดให้มีป้ายรายละเอี ยดโครงการ
เวลาทีเริ มงานจนกระทังสิ นสุดงานไว้ทีด้านหน้าโครงการ เจ้า ของโครงการ บริ ษัท ผู ้รั บ เหมา และเบอร์ โ ทรศัพ ท์
สําหรั บติ ดต่อโครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่ อสร้ างตลอด
ระยะเวลาการก่ อสร้ าง ปั จจุ บนั ได้ทาํ การรื อถอนออกแล้ว
เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้มี ช่ องทางในการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นปั ญหาจากการ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ก่อสร้าง โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการ ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ เจ้า ของโครงการ โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
(หมายเลขโทรศัพ ท์ 038-938-477) ไว้ที ด้า นหน้ า พื นที ก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บัน ได้ท ํา การรื อถอนออกแล้ว เนื องจาก
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ ตัว แทนจากโครงการ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
โดยตรง เพือรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากชุนชมตลอดระยะเวลา ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
การก่อสร้าง
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บัน ได้ท ํา การรื อถอนออกแล้ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

52 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 ความสันสะเทือน (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัด ให้มีเจ้าหน้า ที ของโครงการพบปะกับ ผูพ้ กั
อาศัยข้างเคียงเพือเข้ารับทราบผลกระทบที อาจเกิ ดขึนจาก
การก่อสร้างของโครงการอย่างสมําเสมอ ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสารแนบที 7

- โครงการจัดให้มีการประกันชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สินต่อ
ผูพ้ กั อาศัยบริ เวณโดยรอบพืนทีโครงการ ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสารแนบที 6

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- โครงการจัดให้มีตรวจสอบเครื องจักรเครื องยนต์ พร้อมทัง
ซ่ อมบํารุ งให้อยู่ในสภาพที พร้ อมใช้งานอยู่เสมอ ปั จจุ บัน
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จํากัดความเร็ วของรถที ขนส่ งวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้ างให้มี - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจั ด ทํา ป้ า ยจํา กัด ความเร็ ว ของ
ความเร็ วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพือช่วยลดแรงสันสะเทือนจาก รถบรรทุกทีเข้า-ออกพืนทีโครงการให้ไม่เกิน 30 กม./ชม.
การวิงเข้า-ออกของรถบรรทุก
พร้ อ มทังกํา ชับ ให้พ นัก งานขับ รถบรรทุ ก ให้ ป ฏิ บัติ ต าม
มาตรการทีกําหนดอย่างเคร่ งครัด ปั จจุบนั ได้ทาํ การรื อถอน
ออกแล้ว เนืองจากก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที ของโครงการพบปะกับ ชุ ม ชนอย่ า ง
สมําเสมอ ประมาณ 1 ครั งต่ อ เดื อ น ตลอดระยะเวลาการ
ก่ อ สร้ า ง เพื อรั บ ฟั ง ปั ญ หาที เกิ ด จากการก่ อ สร้ า งของ
โครงการ และชีแจงความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน รวมถึง
การแก้ไขปั ญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- จัด ให้มี ก ารประกัน ชี วิต ร่ างกาย และทรั พ ย์สิ นต่ อ ผูพ้ กั
อาศัยบริ เวณโดยรอบพืนทีโครงการ
มาตรการลดความสันสะเทือนจากกิจกรรมการก่ อสร้ างอืนๆ
- ติ ดตังอุปกรณ์เพือลดการสันสะเทื อนตามคําแนะนําของ
ผูผ้ ลิตเครื องจักร
- ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื องจักรที
ใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 ความสันสะเทือน (ต่ อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังภาพที 4 และ
เอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบ 1

มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสํ า หรั บ คนงาน
ก่ อสร้ าง
- กําหนดชัวโมงการทํางานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมาย - โครงการจัดให้มีการกําหนดชัวโมงการทํางานของคนงาน
กําหนด
ไม่เกินกว่ากฎหมายกําหนด ปั จจุบนั ดําเนิ นการก่อสร้างแล้ว
เสร็ จ
- ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
- โครงการมอบหมายให้เ จ้า หน้า ที ความปลอดภัยประจํา
อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภท โครงการเป็ นผู ้ค วบคุ ม ควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารใช้อุ ป กรณ์
ของงาน
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน ผ่านกิ จกรรม Morning Talk ปั จจุ บัน
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที ตรวจสอบวิธีการปฏิ บัติงาน สภาพของ - โครงการจัดให้มี วิศวกรและเจ้าหน้าที ความปลอดภัย มี
เครื องจักรอุ ปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื อให้ หน้าทีดูแล ตรวจสอบวิธีการปฏิบตั ิงาน สภาพของเครื องจักร
ปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพือให้ปฏิ บตั ิงาน
ได้ อ ย่ า งปลอดภัย พร้ อ มทั งมี ก ารตรวจสอบสภาพของ
เครื องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

1.5 สภาพทางธรณีวทิ ยาและ
สภาพทางธรณีสัณฐาน
- จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร เพือ
1.6 ทรัพยากรดิน
ป้ องกันการเลือนไหลและพังทลายของดิน รวมทังนําทีไหล
บ่าหน้าดินจากพืนทีก่อสร้างโครงการไปยังพืนทีข้างเคียง
- จัดให้มีการป้ องกันดินพังในตําแหน่งทีมีการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ระบบบําบัดนําเสี ย
- จัดให้มีการสํารวจสภาพปั จจุบนั ของอาคาร พักอาศัยทีอยู่
ติ ด กับ พื นที โครงการ พร้ อ มทังถ่ า ยรู ป อาคารต่ า งๆ โดย
รายละเอียดก่อนก่อสร้าง
- จัดให้มีประกันภัยในระยะก่อสร้างต่อความเสี ยหายที อาจ
เกิ ด กับ อาคารข้า งเคี ย ง รวมทังจัดให้มีก ารประกัน ชี วิต
ร่ างกาย และทรั พย์สินต่อผูพ้ กั อาศัยบริ เวณโดยรอบพืนที
โครงการทีเกิดผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
- จัดให้มีช่องทางในการรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการก่อสร้าง
โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อม
แสดงป้ ายชื อโครงการ เจ้าของโครงการ บริ ษทั ผูร้ ั บเหมา และ
เบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ (หมายเลขโทรศัพท์ 038938-477) ไว้ทีด้านหน้าพืนทีก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการได้ทาํ การรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6
เมตร ออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการที กําหนด ปั จจุบนั ได้ผ่านช่วง
งานดังกล่าวไปแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- เนื องจากอาคารพักอาศัยที อยูต่ ิดกับพืนที ก่อสร้างนันเป็ น
เจ้าของเดี ยวกันกับโครงการ ดังนันจึ งไม่มีการถ่ายอาคาร
ก่อนก่อสร้าง
- โครงการจัดให้มีการทําประกันความเสี ยหายต่ออาคารข้างเคียงที
อาจได้รับความเสี ยหายจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ หากกรณี ที
ไม่สามารถตกลงกันได้จะจัดให้มีบุคคลที 3 (ไตรภาคี) เข้ามาช่วย
เจรจาไกล่เกลียเพือหาข้อยุติ ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่อสร้างโครงการจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหา
จากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของโครงการ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ ไว้ที
ด้านหน้าพืนทีก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้
ทําการรื อถอนออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 8

-

- ดังเอกสารแนบที 6

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- จัด ให้มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ ตัว แทนจากโครงการ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
โดยตรง เพือรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากชุนชมตลอดระยะเวลา ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
การก่อสร้าง
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บัน ได้ท ํา การรื อถอนออกแล้ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้ มี เ จ้า หน้ า ที ของโครงการพบปะกับ ชุ ม ชนอย่ า ง - โครงการจัด ให้มีเจ้าหน้า ที ของโครงการพบปะกับ ผูพ้ กั
สมําเสมอ ประมาณ 1 ครั งต่ อเดื อน ตลอดระยะเวลาการ อาศัยข้างเคียงเพือเข้ารับทราบผลกระทบที อาจเกิ ดขึนจาก
ก่ อ สร้ า ง เพื อรั บ ฟั ง ปั ญ หาที เกิ ด จากการก่ อ สร้ า งของ การก่ อสร้ างของโครงการอย่างสมําเสมอตลอดระยะเวลา
โครงการ และชีแจงความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน รวมถึง ก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
การแก้ไขปั ญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
1.7 แหล่ ง นํ าผิ ว ดิ น และ - จัดให้มีการบําบัดนําเสี ยจากห้องส้วมคนงานก่อสร้าง 10 -โครงการติดตังระบบบําบัดนําเสี ยถาวรแล้วเสร็ จ
ห้อง ด้วยระบบบําบัดสําเร็ จรู ป เพือลดค่าความสกปรกในนํา
คุณภาพนํา
เสี ย ก่ อ นระบายนําทิ งที ผ่า นการบํา บัด ลงสู่ ท่ อ ระบายนํา
สาธารณะด้านหน้าโครงการ
- จัดให้มีระบบระบายนําชัวคราวโดยรอบพืนทีก่อสร้าง ใน - โครงการจัด ให้ มี ร ะบบระบายนําถาวรโดยรอบพื นที
การระบายนําทิ งจากการชําระล้า งของคนงานลงสู่ บ่ อดัก ก่อสร้าง ในการระบายนําทิงจากการชําระล้างของคนงานลง
ตะกอนดิ น เพื อให้ ต ะกอนและดัก เศษขยะให้ ต กลงก่ อ น สู่ บ่อดักตะกอนดิ นเพือให้ตะกอนและดักเศษขยะให้ตกลง
ระบายนําทิงลงท่อระบายนําสาธารณะ
ก่อนระบายนําทิงลงท่อระบายนําสาธารณะ
1.6 ทรัพยากรดิน (ต่ อ)

56 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังภาพที 9

-

- ดังภาพที 5-6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทาง
สิงแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.8 แหล่ ง นํ าใต้ ดิ น และ - จัดให้มีการบําบัดนําเสี ยจากห้องส้วมคนงานก่อสร้าง 10
ห้อง ด้วยระบบบําบัดสําเร็ จรู ป เพือลดค่าความสกปรกในนํา
คุณภาพนํา
เสี ย ก่ อ นระบายนําทิ งที ผ่ า นการบํา บัด ลงสู่ ท่ อ ระบายนํา
สาธารณะด้านหน้าโครงการ
- จัดให้มีระบบระบายนําชัวคราวโดยรอบพืนทีก่อสร้าง ใน
การระบายนําทิ งจากการชํา ระล้า งของคนงานลงสู่ บ่ อ ดัก
ตะกอนดิ น เพื อให้ ต ะกอนและดัก เศษขยะให้ ต กลงก่ อ น
ระบายนําทิงลงท่อระบายนําสาธารณะ
2. ทรัพยากรสิงแวดล้ อมทาง
ชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
(ป่ าไม้ และสัตว์ ป่า)
2.2 ทรั พ ยากรชี ว ภาพใน - จัดให้มีการบําบัดนําเสี ยจากห้องส้วมคนงานก่อสร้าง 10
แหล่ งนํา (ทรัพยากรประมง) ห้อง ด้วยระบบบําบัดสําเร็ จรู ป เพือลดค่าความสกปรกในนํา
เสี ย ก่ อ นระบายนําทิ งที ผ่ า นการบํา บัด ลงสู่ ท่ อ ระบายนํา
สาธารณะด้านหน้าโครงการ

57 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-โครงการติดตังระบบบําบัดนําเสี ยถาวรแล้วเสร็ จ

-

- ดังภาพที 9

- โครงการจั ด ให้ มี ร ะบบระบายนํ าถาวรโดยรอบพื นที
ก่อสร้าง ในการระบายนําทิงจากการชําระล้างของคนงานลง
สู่ บ่อดักตะกอนดิ นเพือให้ตะกอนและดักเศษขยะให้ตกลง
ก่อนระบายนําทิงลงท่อระบายนําสาธารณะ

-

- ดังภาพที 5-6

-โครงการติดตังระบบบําบัดนําเสี ยถาวรแล้วเสร็ จ

-

- ดังภาพที 9

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

2. ทรัพยากรสิงแวดล้ อมทาง
ชีวภาพ(ต่ อ)
2.2 ทรั พยากรชี ว ภาพใน - จัดให้มีระบบระบายนําชัวคราวโดยรอบพืนทีก่อสร้าง ใน
แหล่ งนํา (ทรั พยากรประมง) การระบายนําทิ งจากการชําระล้างของคนงานลงสู่ บ่ อดัก
ตะกอนดิ น เพื อให้ ต ะกอนและดัก เศษขยะให้ ต กลงก่ อ น
(ต่ อ)
ระบายนําทิงลงท่อระบายนําสาธารณะ
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์
ของมนุษย์
- ดํา เนิ น การก่ อ สร้ า งให้ เ ป็ นไปตามการออกแบบและ
3.1 การใช้ ประโยชน์ ทดิี น
ข้อกําหนดทีเกียวข้อง
- จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที คอยควบคุ ม ดู แ ลการเข้า -ออกของ
3.2 การคมนาคมขนส่ ง
รถบรรทุ ก วัส ดุ ก่ อ สร้ า งบริ เวณทางเข้า ออกโครงการที
เชือมต่อถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.3027 เพือไม่ให้
รบกวนต่อรถทางตรงบนถนนดังกล่าว รวมทังดูแลป้ องกัน
การเกิดอุบตั ิเหตุต่อประชาชนผูร้ ่ วมใช้เส้นทาง

58 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัด ให้ มี ร ะบบระบายนําถาวรโดยรอบพื นที
ก่อสร้าง ในการระบายนําทิงจากการชําระล้างของคนงานลง
สู่ บ่อดักตะกอนดิ นเพือให้ตะกอนและดักเศษขยะให้ตกลง
ก่อนระบายนําทิงลงท่อระบายนําสาธารณะ

-

- ดังภาพที 5-6

-โครงการจัดให้มีการก่อสร้างให้เป็ นไปตามการออกแบบ
พร้อมทังมีการควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรผูเ้ ชียวชาญ
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยทําหน้าที
ควบคุมดูแลการเข้า-ออก ของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างบริ เวณ
ทางเข้า ออกโครงการที เชื อมต่ อ ถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข ชบ.3027 เพือไม่ให้รบกวนต่อรถทางตรงบนถนน
ดังกล่าว รวมทังดูแลป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุต่อประชาชนผู ้
ร่ วมใช้เส้นทาง

-

- ดังเอกสารแนบที 3
และเอกสารแนบที 5
- ดังภาพที 7

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.2 การคมนาคมขนส่ ง

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- จัดระเบียบการจราจรทังภายในและภายนอกพืนทีก่อสร้าง - โครงการจัดทําป้ ายจํากัดความเร็ วของรถบรรทุกทีเข้า-ออก
โดยกํา หนดและควบคุ ม ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก วัส ดุ ดิ น พืนที โครงการให้ไม่เกิ น 30 กม./ชม. พร้อมทังกําชับให้
ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. เมือเข้าใกล้ชุมชน
พนัก งานขับ รถบรรทุ ก ให้ป ฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด
อย่างเคร่ งครัด
- ควบคุมนําหนักรถบรรทุกตามพิกดั ของกรมการขนส่ งทาง - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
บกเพือป้ องกันการชํารุ ดทรุ ดโทรมของเส้นทางคมนาคม
- การขนส่ ง วัส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งเข้า พื นที โครงการต้อ ง - โครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด ปั จ จุ บัน ไม่ มี
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและปลอดภัยโดยกําหนดเวลาในการ กิจกรรมดังกล่าวแล้วเนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
ขนส่ งที เป็ นไปตามกฎหมาย เพือลดผลกระทบด้านสภาพ
การจราจรทีแออัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องใช้ผา้ ปิ ดคลุมกระบะหลังรถให้ - โครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการที กํา หนด ปั จ จุ บัน ไม่ มี
มิดชิด เพือลดการร่ วงหล่นหรื อฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมดังกล่าวแล้วเนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัดให้มีการทําความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างก่อน - โครงการรื อถอนพื นที ดั ง กล่ า วออกแล้ ว นื องจาก
ออกสู่ถนนหรื อเส้นทางการจราจรภายนอก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ห้ า มจอดรถบรรทุ ก ทุ ก ชนิ ด รวมทังรถของเจ้า หน้ า ที - โครงการจัด ให้ มี พื นที สํ า หรั บ จอดรถไว้ภ ายในพื นที
โครงการตลอดแนวถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. โครงการ โดยไม่ให้กีดขวางทางจราจรบนถนนสาธารณะ
3027 (ด้านหน้าโครงการ) เพือไม่ให้กีดขวางทางจราจร โดย
จัดให้มีพนที
ื สําหรับจอดรถบรรทุกภายในพืนทีโครงการ

59 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที 19

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังภาพที 8

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัด ให้มี ค นงานดู แลรั กษาความสะอาดบริ เ วณ
พืนทีโครงการและทางเข้าออกโครงการเป็ นประจํา ปั จจุบนั
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

-

- โครงการทําการรื อถอนป้ ายสัญลักษณ์แสดงเขตพืนที การ
ก่อสร้างออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัดให้มีการเก็บสํารองนําไว้อย่างเพียงพอ
- โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้นาอย่
ํ างประหยัดติดไว้
บริ เวณพืนทีโครงการ
- ติดตังอุปกรณ์และการจ่ายนําประปาให้เป็ นไปด้วยความ - โครงการจัดให้มีการติดตังอุปกรณ์การจ่ายนําประปาถาวร
เรี ยบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน
ของโครงการทีมีมาตรฐาน
- จัดนําดืมทีสะอาดให้กบั คนงาน
- โครงการจัดให้มีนาดื
ํ มทีสะอาดให้กบั คนงานอย่างเพียงพอ
- แนะนําให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
- โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดติด
ไว้บริ เวณพืนทีโครงการ
- การติดตังอุปกรณ์และการจ่ ายไฟฟ้ าให้เป็ นไปด้วยความ - โครงการติ ด ตังอุ ป กรณ์ แ ละการจ่ า ยไฟฟ้ า ถาวรของ
เรี ยบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน
โครงการให้ เ ป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและถู ก ต้อ งตาม
มาตรฐานแล้วเสร็ จ

-

- ดังภาพที 10

-

- ดังภาพที 11

-

- ดังภาพที 12
- ดังภาพที 10

-

- ดังภาพที 13

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

3.2 การคมนาคมขนส่ ง (ต่ อ) - จัดให้มีเจ้าหน้าทีทําความสะอาดบริ เวณทางเข้าออกพืนที
ก่ อ สร้ า งและถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027
บริ เวณทางเข้าออกโครงการ เพือไม่ให้มีเศษวัสดุตกหล่นบน
ถนน ซึงจะส่งผลต่อการขับขีของยวดยานทีสัญจรผ่าน
- ติดตังป้ ายสัญลักษณ์ สัญญาณไฟเตือนแสดงเขตก่อสร้างและ
สัญลักษณ์อืนๆ ให้อยูใ่ นตําแหน่งทีสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนไว้บริ เวณทางเข้า-ออกพืนทีโครงการ
- จัดให้มีทีเก็บสํารองนําไว้อย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน
- แนะนําให้คนงานใช้นาอย่
ํ างประหยัด

3.4 การใช้ ไฟฟ้ า

60 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.3 การใช้ นํา

3.5 การสื อสาร

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- ปั จจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เนื องจากดําเนิ นการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- ขณะก่อสร้างโครงการจัดให้มีการเข้าพบปะชุมชนพร้อม
ทังสอบถามถึงผลกระทบที อาจจะเกิ ดขึนจากการก่ อสร้าง
ของโครงการ หากการก่อสร้างของโครงการส่ งผลกระทบ
ต่ อ คลื นสั ญ ญาณโทรทัศ น์ ทางโครงการจะปฏิ บัติ ต าม
มาตรการทีกําหนด ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัดให้มีการทําประกันความเสี ยหายต่อโครงสร้าง
อาคารข้างเคียงที อาจได้รับความเสี ยหายจากกิ จกรรมก่อสร้าง
โครงการ หากกรณี ทีไม่สามารถตกลงกันได้จะจัดให้มีบุคคลที
3 (ไตรภาคี ) เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี ยเพือหาข้อยุติ ปั จจุบัน
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสารแนบที 6

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ซ่ อ มบํา รุ งและดู แลรั กษาอุ ปกรณ์ เครื องจัก รที ใช้ในงาน
ก่อสร้างเพือประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและความปลอดภัย
ของคนงาน
- แจ้งให้ผพู ้ กั อาศัยใกล้เคียงติดต่อโครงการ ในกรณี ทีได้รับ
ผลกระทบจากการรบกวนคลื นสั ญ ญาณโทรทัศ น์ โดย
โครงการจะปรับตําแหน่งการติดตังปี กรับสัญญาณโทรทัศน์
จานรั บ สัญ ญาณดาวเที ย มเดิ ม หรื อ ติ ด ตังจานรั บ สัญ ญาณ
ดาวเที ยมตัวใหม่ให้แก่ ผูไ้ ด้รับผลกระทบในทันที ทีได้รับ
การติ ด ต่ อ และพิ สู จ น์ ไ ด้ว่า การรั บ ชมสั ญ ญาณโทรทัศ น์
ได้รับการบดบังคลืนสัญญาณอันเกิดจากอาคารของโครงการ
โดยโครงการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนทังหมด
จากการแก้ไขให้รับสัญญาณได้ตามเดิ มและในการชดเชย
จะต้อ งเริ มตังแต่ ช่ ว งก่ อ สร้ า งจนถึ ง วัน ที จดทะเบี ย นนิ ติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี
- ในกรณี ทีไม่สามารถตกลงเรื องการชดเชยกันได้จะจัดให้มี
บุคคลที 3 (ไตรภาคี) เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลีย

61 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย มาตรการด้ านการจัดการขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล
- จัดเตรี ยมถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จํานวน 4
ถัง โดยจัดเป็ นถังรองรับขยะเปี ยกและขยะแห้งอย่างละ 2 ถัง
ตังไว้ในบริ เวณพืนที ก่อสร้างโครงการ หรื อจัดให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับจํานวนคนงานในแต่ละช่วง เพือเป็ นทีทิง
ขยะของคนงาน ก่อสร้าง
- ประสานงานให้ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาคันทรง
เข้า มาเก็ บ ขยะมู ล ฝอย และสิ งปฏิ กู ล ไปกํา จัด แต่ ห าก
องค์การบริ หารส่วนตําบลเขาคันทรง ไม่สามารถเข้า มาเก็บ
ขนได้ จะติ ด ต่อ เอกชนมารั บ ไปกําจัดโดยไม่ให้เกิ ดการ
ตกค้า ง และส่ ง กลิ นเหม็ น รบกวนประชาชนที อาศัย อยู่
ใกล้เคี ย ง ส่ ว นสิ งปฏิ กูล ทางโครงการจะติ ด ต่อ เอกชนมา
ดําเนินการเก็บขนและกําจัด
- ดูแลรักษาความสะอาดพืนที ก่อสร้างอย่างสมําเสมอ และ
ไม่เก็บกองขยะมูลฝอยในบริ เวณพืนทีก่อสร้าง
- กํา ชับ ให้ ค นงานทิ งขยะในที รองรั บ ขยะที จัด เตรี ย มไว้
เท่ า นัน และห้า มโยนหรื อ ทิ งขยะในพื นที ใกล้เ คี ย งอย่า ง
เด็ดขาด

62 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัดให้มีถงั รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ

-

- โครงการประสานงานให้ทางองค์การบริ หารส่วนตําบลเขา
คัน ทรง เข้า มาเก็ บ ขยะมู ล ฝอย ภายในพื นที โครงการไป
กําจัดอยางถูกวิธี

-

-

- โครงการจัด ให้มี ค นงานดู แลรั กษาความสะอาดบริ เ วณ
พืนทีโครงการเป็ นประจํา
- โครงการกํา ชั บ ให้ ค นงานทิ งขยะในที รองรั บ ขยะที
จัด เตรี ยมไว้เ ท่ า นั น และห้ า มโยนหรื อทิ งขยะในพื นที
ใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด พร้อมทังจัดทําป้ ายรณรงค์การทิงขยะ
ให้ถูกทีติดไว้บริ เวณโครงการ

-

-

-

- ดังภาพที 14

- ดังภาพที 14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย - ตรวจสอบสภาพทีรองรับขยะให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
- จัดให้มีคนงานคัดแยกวัสดุก่อสร้างทีสามารถนํากลับมาใช้
และสิงปฏิกูล (ต่ อ)
ประโยชน์ได้ เช่น เศษเหล็กจะนําไปหลอมใหม่ เศษอิฐ เศษ
ปูน จะนําไปถม ปรับระดับพืนที ไม้แบบนํากลับมาใช้ใหม่
ส่ ว นมู ล ฝอยที ไม่ ส ามารถนํา กลั บ มาใช้ ประโยชน์ได้
จะนําไปทิ งลงถังรองรับขยะ ซึ งผูร้ ับเหมาจะต้องติดต่อให้
ทางสํานักงานเขตบางซือมารับไปกําจัดต่อไป
มาตรการด้ านการจัดการสิงปฏิกลู
- ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จให้รือถอน สู บสิ งปฏิกูลจาก
ห้องนําห้องส้วมคนงานก่อสร้างออกและทําความสะอาดพืนที
ให้เรี ยบร้อยตามเดิม
- จัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะตามความเหมาะสม
3.7 การบําบัดนําเสีย
บริเวณพืนทีก่ อสร้ าง

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
- โครงการจัดให้มีการแยกวัสดุก่อสร้างทีสามารถนํากลับมา
ใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ และมู ล ฝอยที ไม่ ส ามารถนํา กลับ มาใช้
ประโยชน์ได้จะนําไปทิ งลงถังรองรับขยะ และนําไปกําจัด
ต่อไป

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะเมือเต็ม

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- จัดให้มีระบบบําบัดนําเสี ยสําเร็ จรู ปและมีหอ้ งนํา-ห้องส้วม -โครงการได้ทาํ การรื อถอนห้องนําและระบบบําบัดนําเสี ย
จํานวน 10 ห้อง ซึ งเพียงพอตามข้อกําหนดทีเกียวข้องและ สําเร็ จรู ปขณะดําเนิ นการก่อสร้างออกแล้ว และติดตังระบบ
สอดคล้องกับจํานวนคนงาน โดยจะมีการบําบัดนําเสี ยจาก บําบัดนําเสี ยถาวรของโครงการแล้วเสร็ จ
การราดส้วมก่อนระบายนําทิงทีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานลง
สู่ท่อระบายนําสาธารณะ

63 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

-

- ดังภาพที 9

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.7 การบําบัดนําเสีย

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
- จั ด ให้ มี ก ารสู บ กากตะกอนในถัง เกรอะภายหลัง การ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จและรื อถอนห้องนําห้องส้วมให้เรี ยบร้อย
- จัดให้มีการกําจัดกลิน และทําความสะอาดห้องส้วมอย่าง
สมําเสมอเพือไม่ให้ส่งกลินเหม็นรบกวนต่อผูพ้ กั อาศัยทีอยู่
ติดต่อกับโครงการ
- จัดเจ้าหน้าทีดูแลตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดนํา
เสี ยอย่างสมําเสมอ
บริเวณบ้ านพักคนงานก่ อสร้ าง
- จัดให้มีระบบบําบัดนําเสี ยสําเร็ จรู ปและมีหอ้ งนํา-ห้องส้วม
จํานวน 10 ห้อง ซึ งเพียงพอตามข้อกําหนดทีเกียวข้องและ
สอดคล้องกับจํานวนคนงาน โดยจะมีการบําบัดนําเสี ยจาก
การราดส้วมก่อนระบายนําทิงทีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานลง
สู่ท่อระบายนําสาธารณะ
- จัดให้มีลานชําระล้าง อาบนําสําหรับคนงานก่อสร้าง และ
จัดทํารางระบายนําโดยรอบลานอาบนํา รวมทังต้องดูแล
ไม่ ใ ห้ มี ข ยะไปอุ ด ตัน ภายในรางระบายนําดัง กล่ า ว เพื อ
ป้ องกันไม่ให้ท่วมขังและเป็ นการรักษาประสิ ทธิ ภาพในการ
ระบายนําลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะ

64 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

-โครงการได้ทาํ การรื อถอนห้องนําและระบบบําบัดนําเสี ย
สําเร็ จรู ปขณะดําเนิ นการก่อสร้างออกแล้ว และติดตังระบบ
บําบัดนําเสี ยถาวรของโครงการแล้วเสร็ จ

-

- ดังภาพที 9

- โครงการจัด ให้มี ล านชํา ระล้า ง อาบนําสํา หรั บ คนงาน
ก่ อ สร้ า ง และจัด ทํา รางระบายนําโดยรอบลานอาบนํา
รวมทังจัดให้มีเจ้าหน้าทีดูแลไม่ให้มีขยะไปอุดตันภายในราง
ระบายนําดังกล่าว

-

- ดังภาพที 15-16

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.7 การบําบัดนําเสีย (ต่ อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- จัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะตามความเหมาะสม - โครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะเมือเต็ม

- จัดเจ้าหน้าที คอยดู แลตรวจสอบระบบบําบัดนําเสี ยอย่าง - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
สมําเสมอ
- จัด ทํา ระบบระบายนําชัวคราวโดยรอบพื นที ก่ อ สร้ า ง - โครงการจัด ให้ มี ร ะบบระบายนําถาวรโดยรอบพื นที
สําหรับรองรับและระบายนําฝนในบริ เวณพืนทีก่อสร้าง
ก่อสร้าง ในการระบายนําทิงจากการชําระล้างของคนงานลง
สู่ บ่อดักตะกอนดิ นเพือให้ตะกอนและดักเศษขยะให้ตกลง
ก่อนระบายนําทิงลงท่อระบายนําสาธารณะ
- จัด ทํา บ่ อ ดัก ตะกอนดิ น และติ ด ตังตะแกรงดัก ขยะเพื อ - โครงการจัด ให้ มี ร ะบบระบายนําถาวรโดยรอบพื นที
รองรับนําฝนจากรางระบายนําชัวคราว และตกตะกอนดิ น ก่อสร้าง ในการระบายนําทิงจากการชําระล้างของคนงานลง
ก่ อ นปล่ อ ยนําลงท่ อ ระบายนําสาธารณะโดยขนาดบ่ อ ดัก สู่ บ่อดักตะกอนดิ นเพือให้ตะกอนและดักเศษขยะให้ตกลง
ตะกอนดินต้องมีระยะเวลากักพักนานอย่างน้อย 5 นาที
ก่อนระบายนําทิงลงท่อระบายนําสาธารณะ
3.8 การระบายนํ าและ - จัดให้มีท่อระบายนําทิงจากห้องส้วมและจากการชําระล้างลง - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
ท่อระบายนําสาธารณะ
การป้องกันนําท่ วม
- เก็บ กองวัสดุ ก่อสร้ างให้เป็ นระเบี ย บเพือไม่ใ ห้ขวางทิ ศ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
ทางการไหลของนํา
- จัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยตรวจตราในช่วงเวลาทีฝนตกไม่ให้มี - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
นําไหลล้นจากพืนทีก่อสร้างไปยังพืนทีข้างเคียงโครงการ

65 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

-

-

-

-

- ดังภาพที 5-6

-

- ดังภาพที 5-6

-

-

-

- ดังภาพที 1

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.9 การป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- ควบคุมให้ผรู ้ ับเหมาจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยใน -โครงการจัดให้มีการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
การก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิ นแผนอพยพ ฯลฯ
ก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิ นแผนอพยพ ฯลฯ

-

- ดังเอกสารแนบที 910

- จัด ให้ มี ก ารเดิ น สายไฟฟ้ า ให้ เ ป็ นไปอย่ า งถู ก ต้อ งและ - โครงการติ ด ตังอุ ป กรณ์ แ ละการจ่ า ยไฟฟ้ า ถาวรของ
เหมาะสมโดยผูม้ ีความชํานาญเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีได้รับ โครงการให้ เ ป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและถู ก ต้อ งตาม
มาตรฐานและมีการใช้งานทีถูกประเภท
มาตรฐาน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีสภาพสํา
บูรณ์อยูเ่ สมอ
- จัด สถานที เก็ บ เชื อเพลิ ง และวัส ดุ ไ วไฟต่ า งๆ อยู่ใ นที - ปั จจุบนั ไม่มีการจัดเก็บเชื อเพลิงและวัสดุไวไฟไว้ภายใน
ปลอดภัยแยกห่ างจากตัวอาคารและมิดชิด เพือป้ องกันมิให้ พืนทีโครงการ
บุคคลทีไม่เกียวข้องเข้าไปในบริ เวณนัน
- จัดให้มีฝาปิ ดภาชนะบรรจุวสั ดุไวไฟให้มิดชิ ดและปิ ดให้ - ปั จจุบนั ไม่มีการจัดเก็บเชื อเพลิงและวัสดุไวไฟไว้ภายใน
สนิ ทเพื อป้ องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหยรวมถึ งการ พืนทีโครงการ
จัดทําสายดิ นในขณะเปลี ยนถ่ายเทภาชนะบรรจุ เชื อเพลิ ง
หรื อสารติดไฟ
- อบรมพนักงานเพือความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานที - โครงการจัด ให้มี ก ารอบรมพนัก งานในหลัก สู ต รความ
ถูกต้องและปลอดภัย
ปลอดภัยในการทํางาน และมีการกําชับวิธีการทํางานอย่าง
ปลอดภัยในกิจกรรม Morning Talk ทุกเช้าก่อนทํางาน
- จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมการทํางานของคนงาน - โครงการจัด ให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุ มการทํางาน
อย่างเข้มงวด
ของคนงาน และกําหนดกฎระเบี ยบความปลอดภัยในการ
ทํางานก่อสร้างให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

-

- ดังภาพที 13

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
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รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

-

-

-

-

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 11

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.9 การป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- จัดให้มีอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือประจําจุดทีมีความเสี ยง
ต่อการเกิดอัคคีภยั และตรวจสอบให้อยูใ่ นสภาพที พร้อมใช้
งาน
- ห้ามสู บบุหรี และนําวัตถุไวไฟเข้าไปในพืนที ที มี ความ
เสี ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
- ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที
กําหนด
- ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีชํารุ ดเสี ยหาย

- โครงการจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ดับ เพลิ ง ชนิ ด มื อ ถื อ ติ ด ตังไว้
บริ เวณพืนทีโครงการ พร้อมทังมีการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมของถังให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
- โครงการจัดให้มีพืนที สําหรับสู บบุหรี ที เป็ นสัดส่ วน โดย
ไม่อยูใ่ นพืนทีทีมีความเสี ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

- ดังภาพที 17

-

- ดังภาพที 18

- โครงการจัดให้มีการติดตังอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถาวร
ของโครงการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตาม
มาตรฐาน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีสภาพสํา
บูรณ์อยูเ่ สมอ
- ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลัก ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ - โครงการจัด มี ก ารตรวจสอบสายไฟและปลัก ให้อ ยู่ใ น
สภาพดีอยูเ่ สมอ
- การเชื อมหรื อตัดโลหะจะต้องกระทําห่ างจากวัสดุติดไฟ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
อย่างน้อย 35 ฟุต
- ห้ า มนํา วัต ถุ ไ วไฟเข้า ใกล้อุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ และพื นที - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
ก่อสร้างโดยเด็ดขาด

-
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-

- ดังภาพที 13

-

-

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.9 การป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย (ต่ อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- หลังจากปฏิ บัติ ง านเสร็ จ สิ นในแต่ ละวันควรตรวจสอบ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการกํา ชับ ให้ค นงานก่ อ สร้ า งทุ ก คน
สภาพความเรี ยบร้อยของพืนทีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพความเรี ยบร้ อยของพืนที โครงการ และ
ไว้ในบริ เวณทีจัดเตรี ยมไว้ทุกครัง
จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริ เวณที จัดเตรี ยมไว้ทุกครัง หลังจาก
ปฏิบตั ิงานเสร็ จทุกวัน ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที รั ก ษาความปลอดภัย ประจํา ในพื นที - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยประจําใน
ก่อสร้างตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรักษาความปลอดภัยใน พืนทีก่อสร้างตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรักษาความปลอดภัย
พืนทีก่อสร้าง เป็ นการป้ องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉิ นทีอาจ ในพืนที ก่อสร้าง เป็ นการป้ องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉิ นที
เกิดขึน
อาจเกิดขึน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังภาพที 7

4. คุณค่ าคุณภาพชีวติ
4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ มาตรการลดผลกระทบจากการก่อสร้ าง
- จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
สังคม
ตลอดแนวเขตพืนทีก่อสร้าง เพือจํากัดขอบเขตและกิจกรรม
ก่อสร้างไว้ภายในพืนทีก่อสร้าง
- จัด ให้มี ร ะบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การไว้อ ย่า ง
เพี ย งพอบริ เ วณพื นที ก่ อ สร้ า งเพื อไม่ ใ ห้ส่ง ผลกระทบต่ อ
ชุมชนโดยรอบ
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- โครงการทําการรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
ออกแล้ว

-

-

- โครงการจัดให้มีระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการไว้
อย่างเพียงพอภายในพืนที ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

-

- ดังภาพที 9 ภาพที
11-15

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทาง
สิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.1 สภาพเศรษฐกิจ - จัด ให้มี ช่ อ งทางในการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นปั ญ หาจากการ
ก่อสร้าง โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการ
และสังคม (ต่ อ)
ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ เจ้า ของโครงการ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สําหรับติดต่อโครงการ
(หมายเลขโทรศัพ ท์ 038-938-477) ไว้ที ด้า นหน้ า พื นที
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพือตอบข้อซักถามจาก
ประชาชนเกียวกับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการและเป็ น
ผูร้ ับเรื องร้องเรี ยนจากประชาชนตลอดระยะเวลา 24 ชัวโมง
และในกรณี ที ได้รั บ เรื องร้ อ งเรี ย นสามารถเข้า ตรวจสอบ
ความเสี ยหาย/ข้อเท็จจริ ง และประสานงานกับผูร้ ้องเรี ยนได้
ทันที
- จัด ให้ มี เ จ้า หน้ า ที ของโครงการพบปะกั บ ชุ ม ชนอย่ า ง
สมําเสมอ ประมาณ 1 ครั งต่ อ เดื อ น ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง เพือรับฟังปั ญหาทีเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ
และชีแจงความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน รวมถึงการแก้ไข
ปั ญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
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รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ
- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ปั ญ หาจากการก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ
เจ้า ของโครงการ บริ ษัท ผู ้รั บ เหมา และเบอร์ โ ทรศัพ ท์
สําหรับติ ดต่อโครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทังแต่งตังเจ้าหน้าทีทีทําหน้าที
ประสานงานรับเรื องร้องเรี ยนประจําโครงการ และจัดให้มี
มาตรการชดเชยความเสี ยหายสําหรับบุคคลภายนอก หาก
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ ปั จจุบนั ได้
ทํา การรื อถอนกล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ยนและป้ า ยแสดง
รายละเอียดโครงการออกแล้ว เนื องจากดําเนิ นการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ของโครงการพบปะกับผูพ้ กั
อาศัยข้างเคียงเพือเข้ารับทราบผลกระทบที อาจเกิ ดขึนจาก
การก่อสร้างของโครงการอย่างสมําเสมอตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสารแนบที 67

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ มาตรการลดผลกระทบจากคนงานก่ อสร้ าง
- เข้มงวดในการดูแลความประพฤติของคนงานเพือป้ องกัน - โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุ มดู แลคความ
สังคม (ต่ อ)
ปั ญ หาอาชญากรรมต่า งๆต่ อชุ ม ชนบริ เ วณใกล้เคี ย งพื นที ประพฤติของคนงานเพือป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมต่างๆ
ก่อสร้างรวมทังบริ เวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
ต่ อ ชุ ม ชนบริ เวณใกล้เ คี ย งพื นที ก่ อ สร้ า งรวมทังบริ เวณ
บ้า นพัก คนงานก่ อ สร้ า ง พร้ อ มทังจัด ให้มี ก ฎระเบี ย บให้
คนงานปฏิบตั ิตามทังในพืนทีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
- เลือกบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างทีมีความน่าเชือถือและมีการ - โครงการเลื อ กบริ ษัท นราชาญ การโยธา จํา กัด เป็ น
จ้า งแรงงานที ถู ก กฎหมายและมี ก ารตรวจสอบประวัติ ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เนื องจากเป็ นบริ ษทั ทีมีความหน้าเชือถือ
คนงานก่ อ สร้ า งก่ อ นรั บ เข้ า ทํ า งาน โดยหากบริ ษั ท ในการปฏิ บัติ ง าน โดยผู ้รั บ เหมาได้มี ก ารจัด ทํา ประวัติ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างมีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางาน คนงาน และหากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างมีการจ้างแรงงาน
ในพื นที ก่ อ สร้ า งโครงการ คนงานต่ า งด้ า วจะต้ อ งมี ต่างด้าวให้เข้ามาทํางานในพืนที ก่อสร้างโครงการ คนงาน
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ซึ งออกโดยกรมการจัดหา ต่างด้าวจะต้องมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ซึ งออก
งาน
โดยกรมการจัดหางาน
- จัดทํารั วตลอดแนวพืนที ก่ อสร้ างเพือจํากัดขอบเขตและ - โครงการทําการรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
กิ จกรรมก่อสร้ างไว้ภายในพืนที ก่อสร้ าง ทําให้ง่ายต่อการ ออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
ควบคุมคนงานก่อสร้าง รวมทังกําชับให้คนงานก่อสร้างไม่
รุ กลําไปยังพืนทีข้างเคียง

70 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 11

-

- ดังเอกสารแนบที 12

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ - จัด ให้ มี ร ะบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การไว้อ ย่ า ง
เพียงพอภายในพืนทีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพือไม่ให้
สังคม (ต่ อ)
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที ตรวจสอบและควบคุ มการเข้าออกของ
คนงานบริ เวณพืนทีก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการไว้
อย่างเพียงพอภายในพืนที ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยประจําใน
พืนทีก่อสร้างตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรักษาความปลอดภัย
ในพืนที ก่อสร้าง เป็ นการป้ องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉิ นที
อาจเกิดขึน
- นํารายละเอี ยดกฎระเบี ย บการปฏิ บัติ ตนภายในบ้านพัก - โครงการจัด ให้ มี ก ฎระเบี ย บข้อ บัง คับ บ้า นพัก คนงาน
คนงานมาติดไว้บริ เวณพืนที บ้านพักคนงานในทีที สามารถ ก่อสร้าง และกําชับให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
เห็นได้ง่ายโดยมีขอ้ กําหนด เช่น
1) ห้า มก่ อ ไฟก่ อ นได้รั บอนุ ญ าต เพื อป้ อ งกัน การเกิ ด
อัคคีภยั
2) ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพือป้ องกันไม่ให้เกิดการ
มัวสุมและการทะเลาะวิวาท
3) ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และมีไว้ในครอบครอง
เพือความปลอดภัยของคนงานและผูท้ ีพักอาศัยในบริ เวณ
ใกล้เคียง

71 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังภาพที 9 ภาพที
11-15

-

- ดังภาพที 7

-

- ดังเอกสารแนบที 11

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ
สังคม (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัด ให้ มี ก ฎระเบี ย บข้อ บัง คับ บ้า นพัก คนงาน
ก่อสร้าง และกําชับให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

-

- ดังเอกสารแนบที 11

- โครงการจัด ให้ มี ก ฎระเบี ย บข้อ บัง คับ บ้า นพัก คนงาน
ก่อสร้าง และกําชับให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
- โครงการจัดให้มีถงั ดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริ เวณบ้านพัก
คนงาน
- โครงการทําการรื อถอนป้ า ยดังกล่าวออกแล้ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 11

-

- ดังภาพที 19

-

- ดังเอกสารแนบที 1

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4) ห้ามส่งเสี ยงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง
5) ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพืนทีบ้านพักคนงาน
โดยไม่ได้รับอนุ ญาตเพือความเป็ นระเบี ยบ และความ
ปลอดภัยในบริ เวณบ้านพักคนงาน
- กํา หนดบทลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นกฎระเบี ย บอย่า งชัด เจนและ
ดําเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่ าฝื น
- จัด เตรี ยมระบบดับ เพลิ ง เคมี ไ ว้ภ ายในบริ เ วณบ้า นพัก
คนงานเพือป้ องกันผลกระทบด้านอัคคีภยั
- ติ ดตังป้ ายประชาสัม พัน ธ์ บริ เวณด้านหน้า พืนที บ้านพัก
คนงาน โดยระบุชือบริ ษทั ผูร้ ับเหมา/ผูค้ วบคุ มงาน พร้ อม
เบอร์ โทรศัพท์ติ ดต่อ เพือให้ผูพ้ กั อาศัยที อยู่ใกล้เคี ย งพืนที
บ้ า นพัก คนงานได้ ท ราบข้ อ มู ล และสามารถติ ด ต่ อ กั บ
ผูร้ ั บเหมา/ผูค้ วบคุ ม งานได้โดยตรงในกรณี ที ได้รับ ความ
เดื อ ดร้ อ นจากคนงานที มี ป ระวัติ ไ ม่ ดี หรื อมี ป ระวัติ
อาชญากรรมเข้ามาทํางาน

72 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ - จัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาติดไว้ทีด้านหน้าพืนที - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ปั ญ หาติ ด ไว้ที ด้ า นหน้ า พื นที ก่ อ สร้ า งโครงการตลอด
สังคม (ต่ อ)
ระยะเวลาการก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้ทาํ การรื อถอนออกแล้ว
4.2 อาชี วอนามัยและความ - จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร - โครงการทําการรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) รอบพืนทีก่อสร้าง เพือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองโดย ออกแล้ว
ควบคุมแนวรัวไม่ให้รุกลําพืนทีข้างเคียงรวมทังบริ เวณถนน
สาธารณะ
- ติดตังผ้าใบหรื อตาข่ายกันฝุ่ นละอองขนาดรู ไม่เกิน 2 มม. - ปั จจุบนั โครงการดําเนินการก่อสร้างผนังของตัวอาคารแล้ว
คลุ ม ตั ว อาคารตลอดแนวความสู ง ของอาคาร ตลอด เสร็ จ จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว
ระยะเวลาก่อสร้าง
- ฉี ดพรมนําบริ เวณทีมีการก่อสร้างประมาณ 3-4 ครัง/วัน และ - โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉี ดพรมนําบริ เวณพืนทีโครงการ
เพิมความถีมากขึนเมือพบว่าหน้าดิ นเริ มแห้ง เพือลดการฟุ้ง โดยมีความถีตามสภาพอากาศในแต่ละวัน
กระจายของฝุ่ นละออง
- การขนย้ายวัสดุทีมีฝนต้
ุ่ องฉี ดพรมด้วยนําก่อนขนย้าย
- ปั จจุ บันไม่ มีกิ จ กรรมดังกล่ าวแล้ว เนื องจากดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัดให้มีสถานทีสําหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ทีใช้ฉีดทีมี - โครงการได้ทาํ การรื อถอนสถานที สําหรับล้างล้อรถออก
ความดัน สู ง เพื อล้างล้อ รถหรื อ ตัว ถัง รถ หรื อ วิธี ก ารอื นที แล้ว เนืองจากได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
เหมาะสม เพื อทํา ความสะอาดรถก่ อ นออกจากสถานที
ก่อสร้าง

73 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

-

-

-

-

- ดังภาพที 2

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4.2 อาชี วอนามัยและความ - ผงซี เมนต์ทีมีปริ มาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมผ้าคลุมหรื อ - โครงการจัดให้มีการใช้วสั ดุปิดคลุมบริ เวณทีมีการกองของ
ผงซีมนต์
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) เก็บในพืนทีทีปิ ดล้อมทังด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน
(ต่ อ)
- ผงซี เมนต์หรื อเคมีภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุใน
ภาชนะทีปิ ดมิดชิด
- การกองวัสดุ ทีมี ฝุ่น ต้องปิ ดหรื อคลุม หรื อเก็บในที ที ปิ ด
ล้อม ทังด้านบนและด้านข้างอีก 2 ด้าน หรื อฉี ดพรมด้วยนํา
เพือทีจะให้ผิวเปี ยกอยูเ่ สมอหรื อวิธีการอืนทีเหมาะสม
- การผสมคอนกรี ต การไสไม้ หรื อการกระทํา ใดๆ ที
ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทําในพืนทีทีได้ปิดคลุมด้วยผ้าคลุม
หรื อในห้องทีมีหลังคาและผนังปิ ดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรื อ
วิธีการอืนทีเหมาะสม
- การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุทีมีฝุ่น โดยใช้เครื องจักร
หรื อเครื องยนต์ตอ้ งฉี ดนําหรื อสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื อง
เว้นแต่ได้มีการติดตังอุปกรณ์ทีแยกฝุ่ นหรื อกรองฝุ่ นไว้แล้ว
- เศษวัสดุเหลือใช้จะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรื อปิ ดมิดชิ ด
ทังด้านบนและด้านข้างทัง 3 ด้าน

74 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังภาพที 1

- โครงการปฏิ บตั ิตามมาตรการที กําหนด โดยโครงการจัด
ให้มีการใช้วสั ดุปิดคลุมบริ เวณทีมีการกองของผงซีซีเมนต์
- โครงการจัดให้มีการปิ ดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง อย่างมิดชิด

-

- ดังภาพที 1

-

- ดังภาพที 1

- ปั จจุ บันไม่ มีกิ จ กรรมดังกล่ าวแล้ว เนื องจากดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- ปั จจุ บันไม่ มีกิ จ กรรมดังกล่ าวแล้ว เนื องจากดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- บริ เวณที มี การกองวัสดุก่อสร้ างหรื อเศษวัสดุ เหลื อใช้ไว้
กลางแจ้งทางโครงการจะทําการปิ ดคลุมด้วยวัสดุ ปิดคลุม
อย่างมิดชิด

-

- ดังภาพที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- ขณะก่อสร้างโครงการใช้ปล่องชัวคราวและเครนยก ใน
การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างจากที สู ง ปั จจุ บนั ได้ทาํ การรื อ
ถอนออกแล้ว เนืองจากโครงการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ปั จจุบนั ทําการรื อถอนกล่องรับเรื องร้องเรี ยนออก
แล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ปั จจุบนั ทําการรื อถอนกล่องรับเรื องร้องเรี ยนออก
แล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที ของโครงการพบปะกับชุ มชนอย่างสมําเสมอ - โครงการจัด ให้มีเจ้าหน้า ที ของโครงการพบปะกับ ผูพ้ กั
ประมาณ 1 ครั งต่อเดื อน ตลอดระยะเวลาการก่ อสร้ าง เพือรั บฟั ง อาศัยข้างเคียงเพือเข้ารับทราบผลกระทบที อาจเกิ ดขึนจาก
ปั ญหาทีเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชีแจงความก้าวหน้า การก่ อสร้ างของโครงการอย่างสมําเสมอตลอดระยะเวลา
ในการดําเนินงาน รวมถึงการแก้ไขปั ญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - จัดให้มีปล่องชัวคราวสําหรับทิงหรื อลําเลียงมูลฝอยหรื อ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) เศษวัสดุก่อสร้างทีเกิดขึนจากการทํางาน เพือป้ องกันไม่ให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นขณะทิงหรื อลําเลียงมูลฝอย
(ต่ อ)
- จัด ให้มี ช่ องทางในการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นปั ญหาจากการ
ก่อสร้าง โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการ
ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ เจ้า ของโครงการ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ
(หมายเลขโทรศัพ ท์ 038-938-477) ไว้ที ด้า นหน้ า พื นที
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
- จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ ตัว แทนจากโครงการ
โดยตรง เพือรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากชุนชมตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง

75 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - ดับเครื องจักร/ เครื องยนต์ ทุกครังเมือไม่ใช้งาน
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข)
- ในกรณี ทีเครื องจักรเสื อมสภาพลง ควรนํามาเปลียน หรื อ
(ต่ อ)
ซ่ อมแซมให้ได้มาตรฐานดังเดิ ม เนื องจากเครื องจักรส่ วน
ใหญ่ ใ ช้นํ ามัน ดี เ ซลเป็ นเชื อเพลิ ง เมื อเผาไหม้ไม่ หมดจะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
- ไม่ เผาเศษวัสดุ ก่ อสร้ าง หรื อมู ลฝอยอื นๆในบริ เวณพื นที
ก่อสร้าง
- จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
ั ยงแบบเคลือนย้ายได้
รวมทังกําหนดให้มีการติดตังวัสดุกนเสี
ซึงทําจากไม้อดั (Plywood) มีความหนา 12 มิลลิเมตร ความ
สูง สามารถลดทอนระดับเสี ยงทีทะลุผ่านลงได้ประมาณ 20
dB(A) ที ระดับ ชันที 1 และ 2 และติ ด ตังวัส ดุ กันเสี ย ง
Aluminum sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 6.35 มิ ลลิเมตร
ความสูง 6 เมตร สามารถลดทอนระดับเสี ยงทีทะลุผา่ นลงได้
ประมาณ 27 dB(A) ที ระดับชันที 3 เพือช่วยลดการกระจาย
ของเสี ยงออกไปนอกโครงการ

76 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการกําชัดให้คนงานดับเครื องจักร/ เครื องยนต์ ทุกครัง
เมือไม่ใช้งาน
- โครงการจัดให้มีตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์
และเครื องจักรทีใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ

-

-

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร ออก
แล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทาง
สิงแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชี ว อนามั ย และ - ไม่ให้มีกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสี ยงอย่างรุ นแรง เช่น งานตัด - ปั จจุ บั น ไม่ มี กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว เนื องจาก
ความ ปลอดภั ย (การ ไสเจียร กลึง และเชือมโลหะ เป็ นต้น ในพืนทีโครงการ เพือลดเสี ยงดังและฝุ่ น ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
ละอองในระหว่างก่อสร้าง ในกรณี จาํ เป็ นต้องดําเนิ นกิจกรรม ก่อสร้างดังกล่าว
สาธารณสุ ข)(ต่ อ)
ต้องทําภายในห้องป้ องกันและลดเสี ยงทีผนังปิ ดล้อมด้วยวัสดุทีมีคุณสมบัติช่วย
ป้ องกันและลดเสี ยงดังทีแหล่งกําเนิดได้
- ในการใช้เครื องจีคอนกรี ต หลีกเลียงการจีโดนเหล็กเส้นและไม่จีนานเกินไป - ปั จจุ บั น ไม่ มี กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัดปล่องชัวคราวสําหรับทิ งเศษวัสดุ ก่อสร้างจากที สู ง โดยวัสดุทีใช้ตอ้ งมี - ขณะก่ อสร้ างโครงการใช้ปล่องชัวคราวและ
คุณสมบัติในการลดเสี ยงดัง หรื อจัดให้มีลิฟต์สาํ หรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครนยก ในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างจากทีสู ง
จากการก่อสร้างในทีสูง
ปั จ จุ บัน ได้ท ํา การรื อถอนออกแล้ว เนื องจาก
โครงการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัดให้มีการปิ ดครอบเครื องยนต์ทีมีเสี ยงดัง ด้วยวัสดุทีมีคุณสมบัติดูดซับเสี ยง - โครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที กํา หนด เช่น ยิปซัม เป็ นต้น
ปั จจุ บั น ไม่ มี กิ จกรรมดั ง กล่ า ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด เวลาสําหรั บกิ จกรรมก่ อสร้ างให้เหมาะสมโดยหลี กเลี ยงการใช้เครื องจักร - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
อุปกรณ์ทีเป็ นแหล่งกําเนิดเสี ยงดังพร้อมๆ กัน
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ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อ
เอกสาร
- ดังเอกสารแนบที
1

-

- ดังเอกสารแนบที
1
- ดังเอกสารแนบที
1

-

-

- ดังเอกสารแนบที
1

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - ติ ด ตังอุ ป กรณ์ ที ช่ ว ยลดระดั บ ความดั ง ของเสี ยงตาม
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) คําแนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต เช่ น การเสริ มแผ่นยางกัน
สันสะเทื อนเข้าไปที ฐานของเครื องจักรที เป็ นแหล่งกําเนิ ด
(ต่ อ)
เสี ยงเพือลดการสันพ้องและลดระดับเสี ยงดังรบกวน
- จํา กั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ที เข้า มาขนส่ ง อุ ป กรณ์
ก่อสร้างภายในพืนทีก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. เมือเข้าใกล้
ชุมชน และห้ามบีบแตรหรื อเหยียบคันเร่ งรถให้เกิดเสี ยงดัง
ในกรณี ที ไม่ จ ํ า เป็ น เมื อเข้า เขตชุ ม ชนรวมทั งในการ
เคลือนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ทาํ ด้วยความระมัดระวัง
ไม่โยนลงบนพืน ซึงจะทําให้เกิดเสี ยงดังรบกวนการพักผ่อน
ของชุมชน
- กําหนดแผนการตรวจสอบเครื องจักร เครื องยนต์ พร้อมทัง
ซ่ อมแซมบํารุ งรักษาอย่างสมําเสมอ และจัดหาอุปกรณ์ปิด
ครอบส่วนทีก่อให้เกิดเสี ยงดัง
- กํา หนดมาตรการปิ ดเครื องจัก ร/เครื องยนต์ที ไม่ ใ ช้ง าน
หรื อในช่วงพักและติดป้ าย “กรุ ณาดับเครื องยนต์ขณะจอด
รถ” ภายในพืนทีก่อสร้างเพือลดภาวะเสี ยงจากเครื องยนต์

78 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ทํา ป้ า ยจํา กัด ความเร็ ว ของ
รถบรรทุกที เข้า-ออกพืนทีโครงการให้ไม่เกิ น 30 กม./ชม.
พร้ อ มทังกํา ชับ ให้พ นัก งานขับ รถบรรทุ ก ให้ ป ฏิ บัติ ต าม
มาตรการทีกําหนดอย่างเคร่ งครัด ปั จจุบนั ได้ทาํ การรื อถอน
ออกแล้ว เนืองจากก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัดให้มีตรวจสอบเครื องจักรเครื องยนต์ พร้อมทัง
ซ่อมบํารุ งให้อยูใ่ นสภาพทีพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ

-

-

- โครงการกําชัดให้คนงานดับเครื องจักร/ เครื องยนต์ ทุกครัง
เมือไม่ใช้งาน

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4.2 อาชี วอนามัยและความ - ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ โดยแสดง - ขณะก่อสร้างโครงการจัดให้มีติดประกาศระยะเวลาในการ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) เวลาที เริ มดําเนิ นงานจนกระทังสิ นสุ ดการดําเนิ นงานไว้ที ก่อสร้างโครงการ โดยแสดงเวลาทีเริ มดําเนิ นงานจนกระทัง
ด้านหน้าโครงการ
สิ นสุ ดการดําเนิ นงานไว้ทีด้านหน้าโครงการ ซึ งปั จจุบนั ทํา
(ต่ อ)
การรื อถอนออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้มี ช่ องทางในการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นปั ญหาจากการ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ก่อสร้าง โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการ ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ เจ้า ของโครงการ โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
(หมายเลขโทรศัพ ท์ 038-938-477) ไว้ที ด้า นหน้ า พื นที ก่อสร้าง ปั จจุบนั ทําการรื อถอนกล่องรับเรื องร้องเรี ยน และ
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ป้ ายแสดงรายละเอี ย ดมาตรการออกแล้ ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ ตัว แทนจากโครงการ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
โดยตรง เพือรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากชุนชมตลอดระยะเวลา ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
การก่อสร้าง
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ปั จจุบนั ทําการรื อถอนกล่องรับเรื องร้องเรี ยน และ
ป้ ายแสดงรายละเอี ย ดมาตรการออกแล้ ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที ของโครงการพบปะกับ ชุ ม ชนอย่ า ง
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) สมําเสมอ ประมาณ 1 ครั งต่ อ เดื อ น ตลอดระยะเวลาการ
ก่ อ สร้ า ง เพื อรั บ ฟั ง ปั ญ หาที เกิ ด จากการก่ อ สร้ า งของ
(ต่ อ)
โครงการ และชีแจงความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน รวมถึง
การแก้ไขปั ญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
มาตรการลดผลกระทบต่ อคนงานก่ อสร้ าง
- จัดให้มีเจ้าหน้าทีอาชีอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพือ
ดู แ ลความปลอดภัย ของคนงานและสถานที บริ เ วณพื นที
ก่อสร้าง
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล เช่น เครื องครอบหู (Ear
Plug) เครื องอุดหู (Ear Muff) ให้เพียงพอกับคนงานและ
เป็ นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายแรงงาน รวมทังควบคุม
ให้คนงานแต่งกายให้รัดกุม
- กําหนดชัวโมงการทํางานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมาย
กําหนด
- จัด ให้ มี ก ารผลัด เปลี ยนหมุ น เวี ย นคนงานที ปฏิ บัติ ง าน
บริ เ วณที มี แ หล่ ง กํา เนิ ด เสี ย งดัง เพื อป้ อ งกัน ผลกระทบที
อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสี ยงดังเป็ นเวลานานติดต่อกัน
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัด ให้มีเจ้าหน้า ที ของโครงการพบปะกับ ผูพ้ กั
อาศัยข้างเคียงเพือเข้ารับทราบผลกระทบที อาจเกิ ดขึนจาก
การก่ อสร้ างของโครงการอย่างสมําเสมอตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที อาชีอนามัยและความปลอดภัย
(จป.) เพือดูแลความปลอดภัยของคนงานและสถานทีบริ เวณ
พืนทีก่อสร้าง
- โครงการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล เช่น เครื อง
ครอบหู (Ear Plug) เครื องอุดหู (Ear Muff) ให้เพียงพอกับ
คนงาน

-

- ดังเอกสารแนบที 4

-

- ดังภาพที 4

- โครงการจัดให้มีการกําหนดชัวโมงการทํางานของคนงาน
ไม่เกินกว่ากฎหมายกําหนด
- โครงการปฏิ บัติต ามมาตรการที กําหนด พร้ อมทังจัดให้
อุ ป กรณ์ ป้ องกั น เสี ยงสํ า หรั บ ให้ ค นงานสวมใส่ ขณะ
ปฏิบตั ิงาน

-

-

-

- ดังภาพที 4

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - จัด อบรมคนงานเพื อรั บ ทราบเกี ยวกับมาตรการป้ อ งกัน
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) และลดผลกระทบสิ งแวดล้อม และจัดให้มีวศิ วกรทีทําหน้าที
ควบคุมดูแลรับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
(ต่ อ)
และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมด้านเสี ยงอย่างเคร่ งครัด
มาตรการลดผลกระทบต่ อชุมชนโดยรอบ
มาตรการลดความสั นสะเทื อนจากกิจกรรมการทําฐานราก
และเสาเข็มอาคาร
- ลําดับการตอกเสาเข็ม ต้องตอกจากด้านใกล้อาคารข้างเคียง
(แนวรัว) เข้าไปในพืนทีโครงการทุก Line เสา
- เจาะนํา Pre-boring) ก่อนลงเสาเข็มตอกด้านทีติดกับอาคาร
ข้างเคียง
- จัดให้มีการขุดคู ดินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ความลึกประมาณ 4 เมตร บริ เวณด้านทิศตะวันออกและทิ ศ
ตะวันตกของพืนทีโครงการทีติดต่อกับบ้านพักอาศัย 1 ชัน
จํานวน 1 หลัง และที พักอาศัยของพนักงาน พัฒนากอล์ฟ
สปอร์ท รี สอร์ท ตามลําดับ
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัด ให้มี ก ารอบรมพนัก งานในหลัก สู ต รความ
ปลอดภัยในการทํางาน และมีการกําชับวิธีการทํางานอย่าง
ปลอดภัยในกิจกรรม Morning Talk ทุกเช้าก่อนทํางาน

-

-

- ปั จจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เนื องจากดําเนิ นการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ
- ปั จจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เนื องจากดําเนิ นการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ
- ปั จจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เนื องจากดําเนิ นการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - ถ่ า ยรู ป อาคารข้า งเคี ย งโดยละเอี ย ดและจัด ให้มี ป ระกัน
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ความเสี ยหายต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียงทีอาจได้รับความ
เสี ย หายจากกิ จ กรรมก่ อ สร้ า งโครงการ หากกรณี ที ไม่
(ต่ อ)
สามารถตกลงกันได้จะจัดให้มีบุคคลที 3 (ไตรภาคี) เข้ามา
ช่วยเจรจาไกล่เกลียเพือหาข้อยุติ
- จัดให้มีวิศวกรในการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบจากการ
ก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง
- กําหนดเวลาการก่อสร้ างงานเสาเข็มในช่วงเวลากลางวัน
ระหว่าง 8.00-17.00 น.
- จัด ให้มี ช่ องทางในการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นปั ญหาจากการ
ก่อสร้าง โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการ
ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ เจ้า ของโครงการ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ
(หมายเลขโทรศัพ ท์ 038-938-477) ไว้ที ด้า นหน้ า พื นที
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
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รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ
- โครงการจัดให้มีการทําประกันความเสี ยหายต่อโครงสร้าง
อาคารข้างเคียงที อาจได้รับความเสี ยหายจากกิ จกรรมก่อสร้าง
โครงการ หากกรณี ทีไม่สามารถตกลงกันได้จะจัดให้มีบุคคลที
3 (ไตรภาคี) เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลียเพือหาข้อยุติ ปั จจุบัน
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- โครงการจั ด ให้ มี วิ ศ วกรควบคุ ม ติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง
- ในช่วงงานเสาเข็มทางโครงการได้ปฏิ บตั ิตามมาตรการที
กําหนด โดยปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ปั จจุ บนั ได้ทาํ การรื อถอนกล่องรั บเรื องร้ องเรี ยน
และป้ า ยแสดงรายละเอี ย ดโครงการออกแล้ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสารแนบที 6

-

- ดังเอกสารแนบที 5

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4.2 อาชี วอนามัยและความ - จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ ตัว แทนจากโครงการ - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) โดยตรง เพือรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากชุนชมตลอดระยะเวลา ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของ
การก่อสร้าง
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อ
(ต่ อ)
โครงการ ไว้ทีด้านหน้าพืนที ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ปั จจุ บนั ได้ทาํ การรื อถอนกล่องรั บเรื องร้ องเรี ยน
และป้ า ยแสดงรายละเอี ย ดโครงการออกแล้ว เนื องจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที ของโครงการพบปะกับ ชุ ม ชนอย่ า ง - โครงการจัด ให้มีเจ้าหน้า ที ของโครงการพบปะกับ ผูพ้ กั
สมําเสมอ ประมาณ 1 ครั งต่ อ เดื อ น ตลอดระยะเวลาการ อาศัยข้างเคียงเพือเข้ารับทราบผลกระทบที อาจเกิ ดขึนจาก
ก่ อ สร้ า ง เพื อรั บ ฟั ง ปั ญ หาที เกิ ด จากการก่ อ สร้ า งของ การก่ อสร้ างของโครงการอย่างสมําเสมอตลอดระยะเวลา
โครงการ และชีแจงความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน รวมถึง ก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
การแก้ไขปั ญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
มาตรการลดผลกระทบด้ านความสั นสะเทื อนจากกิจกรรม
การก่ อสร้ างอืนๆ
- ติ ดตังอุปกรณ์เพือลดการสันสะเทื อนตามคําแนะนําของ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
ผูผ้ ลิตเครื องจักร
- ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื องจักรที - โครงการจัดให้มีตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์
ใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
และเครื องจักรทีใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4.2 อาชี วอนามัยและความ - จํากัดความเร็ วของรถที ขนส่ งวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้ างให้มี - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจั ด ทํา ป้ า ยจํา กัด ความเร็ ว ของ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ความเร็ วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพือช่วยลดแรงสันสะเทือนจาก รถบรรทุกทีเข้า-ออกพืนทีโครงการให้ไม่เกิน 30 กม./ชม.
การวิงเข้า-ออกของรถบรรทุก
พร้ อ มทังกํา ชับ ให้พ นัก งานขับ รถบรรทุ ก ให้ ป ฏิ บัติ ต าม
(ต่ อ)
มาตรการทีกําหนดอย่างเคร่ งครัด ปั จจุบนั ได้ทาํ การรื อถอน
ออกแล้ว เนืองจากก่อสร้างแล้วเสร็ จ
มาตรการลดผลกระทบต่ อคนงานก่ อสร้ าง
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล เช่น เครื องครอบหู (Ear - โครงการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล เช่น เครื อง
Plug) เครื องอุดหู (Ear Muff) หมวกกันกระแทก และรองเท้า ครอบหู (Ear Plug) เครื องอุดหู (Ear Muff) ให้เพียงพอกับ
หั ว แข็ ง เป็ นต้น ให้ เ พี ย งพอกั บ คนงานและเป็ นไปตาม คนงาน
กฎระเบี ยบของกฎหมายแรงงาน รวมทังควบคุมให้คนงาน
แต่งกายให้รัดกุม
- กําหนดชัวโมงการทํางานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมาย - โครงการจัดให้มีการกําหนดชัวโมงการทํางานของคนงาน
กําหนด
ไม่เกินกว่ากฎหมายกําหนด
- ตรวจสอบและควบคุ ม ดู แ ลให้มี ก ารใช้อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน - โครงการจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล
อันตรายส่ วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภท สํา หรั บ คนงานอย่า งเพี ย งพอ พร้ อ มกับ กํา ชับ ให้ ค นงาน
ของงาน
ก่อสร้างสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลให้เหมาะสมต่อ
การปฏิบตั ิงาน เช่น สวมผ้าปิ ดจมูก และแว่นตากันฝุ่ นขณะที
ปฏิบตั ิงาน รวมทังควบคุมให้คนงานแต่งกายให้รัดกุม
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังภาพที 4

-

- ดังภาพที 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทาง
สิงแวดล้ อม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชี ว อนามั ย และ - จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที ตรวจสอบวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง านสภาพของ
ความ ปลอดภั ย (การ เครื องจักรอุปกรณ์ และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน เพือให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย
สาธารณสุ ข)(ต่ อ)
มาตรการลดผลกระทบต่ อชุมชนโดยรอบบริเวณพืนทีก่ อสร้ าง
- จัดให้มีระบบบําบัดนําเสี ยสําเร็ จรู ป และมีห้องนํา-ห้องส้วม
จํานวน 10 ห้อง ซึ งเพียงพอตามข้อกําหนดที เกี ยวข้อง และ
สอดคล้องกับจํานวนคนงาน โดยจะมีการบําบัดนําเสี ยจากห้อง
ส้วมก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะด้านหน้าโครงการ
- จัดให้มีการสู บกากตะกอนในถังเกรอะภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จและรื อถอนห้องนําห้องส้วมให้เรี ยบร้อย
- จัดให้มีการกําจัดกลิ น และทําความสะอาดห้องส้วมอย่าง
สมําเสมอเพื อไม่ ให้ส่ งกลิ นเหม็นรบกวนต่ อ ผูพ้ กั อาศัย ที อยู่
ติดต่อกับโครงการ
- จัดเจ้าหน้าทีดูแลตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดนําเสี ย
อย่างสมําเสมอ

85 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัดให้มีตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์
และเครื องจักรทีใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ

-

-

-โครงการได้ทาํ การรื อถอนห้องนําและระบบบําบัดนําเสี ย
สําเร็ จรู ปขณะดําเนิ นการก่อสร้างออกแล้ว และติดตังระบบ
บําบัดนําเสี ยถาวรของโครงการแล้วเสร็ จ

-

- ดังภาพที 9

- โครงการจะปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการจัด ให้ มี ค นงานทํา ความสะอาดห้อ งส้ว มอย่า ง
สมําเสมอ

-

-

- โครงการจะปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ บริเวณบ้ านพักคนงานก่อสร้ าง
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) - จัดให้มีระบบบําบัดนําเสี ยสําเร็ จรู ป และมีห้องนํา-ห้อง
ส้วมจํานวน 10 ห้อง ซึ งเพียงพอตามข้อกําหนดทีเกี ยวข้อง
(ต่ อ)
และสอดคล้องกับจํานวนคนงาน โดยจะมีการบําบัดนําเสี ย
จากห้ อ งส้ ว มก่ อ นระบายลงสู่ ท่ อ ระบายนํ าสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการ
- จัดให้มีลานชําระล้าง อาบนําสําหรับคนงานก่อสร้าง และ
จัดทํารางระบายนําโดยรอบลานอาบนํา รวมทังต้องดูแล
ไม่ ใ ห้ มี ข ยะไปอุ ด ตัน ภายในรางระบายนําดัง กล่ า ว เพื อ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ท่ ว มขัง และเป็ นการรั ก ษาประสิ ทธิ ภาพ
ในการระบายนําลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะด้วย
- จัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะตามความเหมาะสม
- จัด เจ้า หน้า ที คอยดู แ ลตรวจสอบระบบบํา บัด นําเสี ย ย่า ง
สมําเสมอ
- จัดเตรี ยมถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จํานวน 4
ถัง โดยจัดเป็ นถังรองรับขยะเปี ยกและขยะแห้งอย่างละ 2 ถัง
ตังไว้ในบริ เวณพืนที ก่อสร้างโครงการ หรื อจัดให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับจํานวนคนงานในแต่ละช่วง เพือเป็ นทีทิง
ขยะของคนงาน ก่อสร้าง

86 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-โครงการได้ทาํ การรื อถอนห้องนําและระบบบําบัดนําเสี ย
สําเร็ จรู ปขณะดําเนิ นการก่อสร้างออกแล้ว และติดตังระบบ
บําบัดนําเสี ยถาวรของโครงการแล้วเสร็ จ

-

- ดังภาพที 9

- โครงการจัด ให้มี ล านชํา ระล้า ง อาบนําสํา หรั บ คนงาน
ก่ อ สร้ า ง และจัด ทํา รางระบายนําโดยรอบลานอาบนํา
รวมทังต้องดูแลไม่ให้มีขยะไปอุดตันภายในรางระบายนํา
ดังกล่าว

-

- ดังภาพที 15-16

- โครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะเมือเต็ม
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

- โครงการจัดให้มีถงั รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ และ
สอดคล้องกับจํานวนคนงานในแต่ละช่วง

-

- ดังภาพที 14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - ประสานงานให้ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาคันทรง เข้า
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) มาเก็ บขยะมู ลฝอย และสิ งปฏิ กู ลไปกําจัด แต่ หากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเขาคันทรง ไม่สามารถเข้ามาเก็บขนได้ จะ
(ต่ อ)
ติดต่อเอกชนมารั บไปกําจัดโดยไม่ให้เกิ ดการตกค้าง และส่ ง
กลินเหม็นรบกวนประชาชนทีอาศัยอยูใ่ กล้เคียง ส่ วนสิ งปฏิกูล
ทางโครงการจะติดต่อเอกชนมาดําเนินการเก็บขนและกําจัด
- ดูแลรักษาความสะอาดพืนที ก่อสร้างอย่างสมําเสมอ และ
ไม่เก็บกองขยะมูลฝอยในบริ เวณพืนทีก่อสร้าง
- กํา ชับ ให้ ค นงานทิ งขยะในที รองรั บ ขยะที จัด เตรี ย มไว้
เท่ า นัน และห้า มโยนหรื อ ทิ งขยะในพื นที ใกล้เ คี ย งอย่า ง
เด็ดขาด
- ตรวจสอบสภาพทีรองรับขยะให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
- จัดให้มีคนงานคัดแยกวัสดุก่อสร้างทีสามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น เศษเหล็กจะนําไปหลอมใหม่ เศษอิฐ เศษ
ปูน จะนําไปถม ปรับระดับพืนที ไม้แบบนํากลับมาใช้ใหม่
ส่ ว นมู ล ฝอยที ไม่ ส ามารถนํา กลั บ มาใช้ ประโยชน์ได้
จะนําไปทิ งลงถังรองรับขยะ ซึ งผูร้ ับเหมาจะต้องติดต่อให้
ทางสํานักงานเขตบางซือมารับไปกําจัดต่อไป

87 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการประสานงานให้ทางองค์การบริ หารส่วนตําบลเขา
คัน ทรง เข้า มาเก็ บ ขยะมู ล ฝอย ภายในพื นที โครงการไป
กําจัดอยางถูกวิธี

-

-

- โครงการจัด ให้มี ค นงานดู แลรั กษาความสะอาดบริ เ วณ
พืนทีโครงการเป็ นประจํา
- โครงการกํา ชั บ ให้ ค นงานทิ งขยะในที รองรั บ ขยะที
จัด เตรี ยมไว้เ ท่ า นั น และห้ า มโยนหรื อทิ งขยะในพื นที
ใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด พร้อมทังจัดทําป้ ายรณรงค์การทิงขยะ
ให้ถูกทีติดไว้บริ เวณโครงการ
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
- โครงการจัดให้มีการแยกวัสดุก่อสร้างทีสามารถนํากลับมา
ใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ และมู ล ฝอยที ไม่ ส ามรถนํา กลับ มาใช้
ประโยชน์ได้จะนําไปทิ งลงถังรองรับขยะ และนําไปกําจัด
ต่อไป

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

-

- ดังภาพที 14

-

- ดังภาพที 14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ มาตรการด้ านนําใช้
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) - จัดให้มีทีเก็บสํารองนําไว้อย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน
(ต่ อ)
- แนะนําให้คนงานใช้นาอย่
ํ างประหยัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีการสํารองนําใช้ไว้ในพืนทีโครงการ
- โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้นาอย่
ํ างประหยัดติดไว้
บริ เวณพืนทีโครงการ
- ติดตังอุปกรณ์และการจ่ายนําประปาให้เป็ นไปด้วยความ - โครงการติ ด ตังอุ ป กรณ์ ก ารจ่ า ยนํ าประปาถาวรของ
เรี ยบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน
โครงการทีมีมาตรฐาน
- จัดนําดืมทีสะอาดให้กบั คนงาน
- โครงการจัดให้มีนาดื
ํ มทีสะอาดให้กบั คนงานอย่างเพียงพอ
มาตรการป้องกันด้ านอุบตั เิ หตุและความไม่ ปลอดภัยในการ
ก่ อสร้ างของโครงการ
สําหรับประชาชนทีอยู่ในบริเวณใกล้ เคียง
- จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร - โครงการทําการรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
ตลอดแนวเขตพืนทีก่อสร้าง เพือจํากัดขอบเขตและกิจกรรม ออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
ก่อสร้างไว้ภายในพืนทีก่อสร้าง
- ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยูใ่ นภายใน - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
พืนทีโครงการ
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังภาพที 10

-

- ดังภาพที 11

-

- ดังภาพที 12

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - การนําวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขึนไปยังทีสู ง ต้องผูกรัดของ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ให้ถูกต้องและปลอดภัย หรื อมีภาชนะใส่วสั ดุสิงของหรื อใช้
ตาข่ายคลุมป้ องกันการตกหล่นโดยมีแผ่นกันผ้าใบหรื อตา
(ต่ อ)
ข่ายรองรับ เพือป้ องกันการกระเด็นของเศษวัสดุ
- หลังจากก่อสร้างขึนไประดับ 10 ม. แล้วจะยืนโครงท่อเหล็ก
ดําขนาด 2 นิ วทํามุม 45 องศายึดกับโครง นังร้านอย่างแน่ น
หนาออกไปไม่เกิน 1 ม. โดยปูแผ่นไม้อดั หนา 10 มม. เป็ น
ปี กรองรั บวัสดุโดยรอบอาคาร ส่ วนของอาคารที สู งเกิ น 10
ม. ขึนไป จะหุ ้มด้วยผ้าใบอย่างหนาโดยรอบอาคารจากจุดที
กําลัง ก่อสร้างถึงแผงไม้อดั กันเศษวัสดุและยึดเป็ นระยะๆ
กันการกระพือของตาข่าย
- พืนทีวางวัสดุตอ้ งมีพนปู
ื ชิดติดกันไม่นอ้ ยกว่า 35 ซม. และ
ต้องจัดให้มีขอบกันวัสดุตกหล่น
- นังร้านและเหนื อช่ องที กําหนดเป็ นทางเดิ นต้องจัดให้มี
ผ้า ใบ/สัง กะสี / ไม้แ ผ่น ปิ ดรอบนอกนังร้ า น เพื อป้ อ งกัน
อันตรายจากสิ งของตกหล่น
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการกําชับให้คนงานผูกรัดของให้ถูกต้องและปลอดภัย
ในกรณี ทีนําวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขึนไปยังทีสูง

-

-

- โครงการจัดให้มีการติดตังนังร้านที มันคงแข็งแรง เพือใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านภายนอก และในปั จจุ บั น โครงการ
ดํา เนิ น การก่ อ สร้ า งผนัง ของตัว อาคารแล้ว เสร็ จ จึ ง ไม่ มี
กิจกรรมดังกล่าว

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ดังภาพที 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข)
(ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- ในช่วงงานเสาเข็มทางโครงการได้ปฏิ บตั ิตามมาตรการที
กําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- กําหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานราก และกิจกรรมก่อสร้าง
ทีก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวน ต้องทําเฉพาะในช่วงเวลา 08.0017.00 น.การทํางานหลัง 17.00 น. จะต้องเป็ นกิจกรรมเบา
และห้ามก่อสร้างเกินเวลา 22.00 น.
- โครงการต้องแสดงเครื องหมายเตือนภัยในบริ เวณที อาจเกิ ด
อันตรายหรื ออุบตั ิเหตุทุกแห่ ง และต้องก่อสร้างรัวกันหรื อ
สิ งป้ องกันชัวคราวบริ เวณทีอันตรายดังกล่าวด้วย
- จัดเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยในพืนที ก่ อสร้างตลอด 24
ชม. และควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถ

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยประจําใน
พืนทีก่อสร้างตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรักษาความปลอดภัย
ในพืนที ก่อสร้าง เป็ นการป้ องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉิ นที
อาจเกิดขึน
- ใช้วสั ดุก่อสร้ างอาคารที มี คุณภาพและได้ มาตรฐานวัสดุ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
ก่อสร้างตามแบบทีวิศวกรกําหนด
- จัดเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Safety) หรื อ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
เจ้า หน้า ที โครงการรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลการปฏิ บัติ ต า (Safety)รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามาตรการ
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกะทบสิ งแวดล้อ มของ ป้ องกันและแก้ไขผลกะทบสิ งแวดล้อมของโครงการ
โครงการ
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-

- ดังภาพที 7

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข)
(ต่ อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
- จัด ให้มี ช่ องทางในการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นปั ญหาจากการ
ก่อสร้าง โดยจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหาจากการ
ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มแสดงป้ า ยชื อโครงการ เจ้า ของโครงการ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ
(หมายเลขโทรศัพ ท์ 038-938-477) ไว้ที ด้า นหน้ า พื นที
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
- จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ ตัว แทนจากโครงการ
โดยตรง เพือรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากชุนชมตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ขณะก่อสร้างโครงการจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหา
จากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของโครงการ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ ไว้ที
ด้านหน้าพืนทีก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้
ทําการรื อถอนกล่องรับเรื องร้องเรี ยน และป้ ายแสดงรายละเอียด
โครงการออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่อสร้างโครงการจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปั ญหา
จากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชือโครงการ เจ้าของโครงการ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์โทรศัพท์สาํ หรับติดต่อโครงการ ไว้ที
ด้านหน้าพืนทีก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้
ทําการรื อถอนกล่องรับเรื องร้องเรี ยน และป้ ายแสดงรายละเอียด
โครงการออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ควบคุมให้ผรู ้ ับเหมาจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยใน -โครงการจัดให้มีการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
การก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิ น แผนอพยพ ฯลฯ
ก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิ นแผนอพยพ ฯลฯ
- จัด ให้ มี ก ารเดิ น สายไฟฟ้ า ให้ เ ป็ นไปอย่ า งถู ก ต้อ งและ - โครงการจัดให้มีการติดตังอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถาวร
เหมาะสมโดยผูม้ ี ความชํานาญ เลื อกใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ที ของโครงการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตาม
ได้รับมาตรฐานและมีการใช้งานทีถูกประเภท
มาตรฐาน และมี ก ารตรวจสอบอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ให้มี ส ภาพ
สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 910
- ดังภาพที 13

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข)
(ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- ปั จจุบนั ไม่มีการจัดเก็บเชื อเพลิงและวัสดุไวไฟไว้ภายใน
พืนทีโครงการ

-

-

- โครงการจัด ให้มี ก ารอบรมพนัก งานในหลัก สู ต รความ
ปลอดภัยในการทํางาน และมีการกําชับวิธีการทํางานอย่าง
ปลอดภัยในกิจกรรม Morning Talk ทุกเช้าก่อนทํางาน
- โครงการจัดให้มีพืนที สําหรับสู บบุหรี ที เป็ นสัดส่ วน โดย
ไม่อยูใ่ นพืนทีทีมีความเสี ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการจัดให้มีการติดตังอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถาวร
ของโครงการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตาม
มาตรฐาน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีสภาพสํา
บูรณ์อยูเ่ สมอ
- ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลัก ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ - โครงการจัดให้มี การตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้ าถาวรของ
โครงการให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ

-

- ดังภาพที 13

-

- ดังภาพที 13

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
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- จัดสถานที เก็บเชื อเพลิ งและวัสดุ ไวไฟต่างๆ ที อยู่ในที
ปลอดภัยแยกห่ างจากตัวอาคารและมิดชิด เพือป้ องกัน มิให้
บุคคลที ไม่เกี ยวข้องเข้าไปในบริ เวณนัน โดยจัดให้มีฝาปิ ด
ภาชนะบรรจุวสั ดุไวไฟให้มิดชิดและปิ ดให้สนิทเพือป้ องกัน
การฟุ้ง กระจายของไอระเหย รวมถึ ง การจัด ทํา สายดิ น
ในขณะเปลียนถ่ายเทภาชนะบรรจุเชือเพลิงหรื อสารติดไฟ
- อบรมพนักงานเพือความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานที
ถู ก ต้อ งและปลอดภัย อี ก ทังจัด ให้ มี หัว หน้า คนงานคอย
ควบคุมการทํางานของคนงานอย่างเข้มงวด
- ห้ามสู บบุหรี และนําวัตถุไวไฟเข้าไปในพืนที ที มี ความ
เสี ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
- ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที
กําหนด
- ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีชํารุ ดเสี ยหาย
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-

- ดังภาพที 18
-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข)
(ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- การเชื อมหรื อตัดโลหะจะต้องกระทําห่ างจากวัสดุติดไฟ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
อย่างน้อย 35 ฟุต

-

-

- ห้ า มนํา วัต ถุ ไ วไฟเข้า ใกล้อุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ และพื นที - ปั จจุบนั ไม่มีการจัดเก็บเชื อเพลิงและวัสดุไวไฟไว้ภายใน
ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
พืนทีโครงการ

-

-

- เตรี ยมอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิ ดมือถือประจําจุดทีมีความเสี ยง
ต่อการเกิดอัคคีภยั และตรวจสอบให้อยูใ่ นสภาพที พร้อมใช้
งาน
- หลังจากปฏิ บัติ ง านเสร็ จ สิ นในแต่ ละวันควรตรวจสอบ
สภาพความเรี ยบร้อยของพืนทีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์
ไว้ในบริ เวณทีจัดเตรี ยมไว้ทุกครัง
- จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที รั ก ษาความปลอดภัย ประจํา ในพื นที
ก่อสร้ างตลอด 24 ชัวโมงเพือดู แลรั กษาความปลอดภัย
ควบคุมดูแลในพืนทีก่อสร้าง เป็ นการป้ องกัน และบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉิ นทีอาจจะเกิดขึน
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสํ า หรั บ คนงาน
ก่ อสร้ าง
- กําหนดชัวโมงการทํางานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมาย
กําหนด

- โครงการจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ดับ เพลิ ง ชนิ ด มื อ ถื อ ติ ด ตังไว้
บริ เวณพืนทีโครงการ พร้อมทังมีการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมของถังให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
- โครงการกําชับให้คนงานก่อสร้างทุกคนตรวจสอบสภาพ
ความเรี ยบร้อยของพืนทีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ใน
บริ เวณทีจัดเตรี ยมไว้ทุกครัง หลังจากปฏิบตั ิงานเสร็ จทุกวัน
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยประจําใน
พืนทีก่อสร้างตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรักษาความปลอดภัย
ในพืนที ก่อสร้าง เป็ นการป้ องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉิ นที
อาจเกิดขึน

-

- โครงการจัดให้มีการกําหนดชัวโมงการทํางานของคนงาน
ไม่เกินกว่ากฎหมายกําหนด

-

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
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-

-

- ดังภาพที 17

-

- ดังภาพที 7

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี ว อนามั ย และความ - ในกรณี ที วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการก่ อสร้ า ง หรื อสิ งป้ อ งกั น
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข)(ต่ อ) อันตรายเกิดชํารุ ดเสี ยหาย ซึ งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
ชีวติ ร่ างกายหรื อทรัพย์สินต้องรี บดําเนิ นการแก้ไขข้อ ขัดข้อง
ให้เรี ยบร้อยก่อนจะก่อสร้างต่อไป
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล เช่น เครื องครอบหู (Ear
Plug) เครื องอุด หู (Ear Muff) หมวกกันกระแทก และ
รองเท้าหัวแข็ง เป็ นต้น ให้เพียงพอกับคนงานและเป็ นไป
ตามกฎระเบี ยบของกฎหมายแรงงาน รวมทังควบคุ ม ให้
คนงานแต่งกายให้รัดกุม
- ตรวจสอบและควบคุ ม ดู แ ลให้มี การใช้อุ ปกรณ์ ป้อ งกัน
อันตรายส่ วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภท
ของงาน

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรคและ
การแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการให้มีอุปกรณ์ ป้อ งกันอันตรายส่ วนให้คนงาน
อย่างเพียงพอ

-

- ดังภาพที 4

- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล เช่น เครื อง
ครอบหู (Ear Plug) เครื องอุดหู (Ear Muff) ให้เพียงพอกับ
คนงาน

-

- ดังภาพที 4

- โครงการจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล
สําหรั บ คนงานอย่างเพียงพอ พร้ อ มกับกําชับให้คนงาน
ก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมต่อ
การปฏิ บัติ ง าน เช่ น สวมผ้า ปิ ดจมู ก และแว่น ตากัน ฝุ่ น
ขณะที ปฏิ บัติง าน รวมทังควบคุ มให้ค นงานแต่ง กายให้
รัดกุม
- จัดให้มีเจ้าหน้าที ตรวจสอบวิธีการปฏิ บัติงานสภาพของ - โครงการจั ด ให้ มี ต รวจสอบคุ ณ ภาพและดู แ ลรั ก ษา
เครื องจักรอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพือให้ อุปกรณ์และเครื องจักรทีใช้ในการก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย
ดีอยูเ่ สมอ

-

- ดังภาพที 4

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - จัด ให้ มี อุ ป กรณ์ สํา หรั บ ปฐมพยาบาลเบื องต้น รวมทัง
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) เตรี ยมรถสําหรับจัดส่งผูบ้ าดเจ็บในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุรุนแรง
เพือนําส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง
(ต่ อ)
- จัดอบรมคนงานก่อสร้างและผูป้ ฏิ บตั ิงานทีเกียวข้องให้มี
ความระมัดระวังในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
- ควบคุ ม ผู ้รั บ เหมาให้ ป ฏิ บัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน ด้า น
เสี ย ง ฝุ่ นละออง ความสั นสะเทื อ น ฯลฯ เพื อป้ อ งกั น
ผลกระทบทางสุ ขภาพทังต่อตัวคนงานที ทํางานและผูท้ ี อยู่
อาศัยใกล้เคียง
- การทํางานบนทีสูงเกินสองเมตรขึนไป เช่น บนหลังคา บน
ขอบระเบี ยงด้านนอก ต้องจัดให้มีนังร้านมาตรฐานตามที
กําหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง
- การทํางานบนที สู งเกิ นสี เมตรขึ นไปต้องป้ องกันการตก
หล่นของคนงานก่อสร้าง และสิ งของโดยจัดทําราวกันตก
หรื อตาข่ายนิรภัย หรื อจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต
หรื ออุปกรณ์ป้องกันอืนใดทีมีลกั ษณะ
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

- โครงการจัด ให้มีอุ ป กรณ์ สํา หรั บ ปฐมพยาบาลเบื องต้น
รวมทังเตรี ยมรถสําหรับจัดส่งผูบ้ าดเจ็บในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
รุ นแรงเพือนําส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง
- โครงการจัด อบรมคนงานก่ อ สร้ า งและผู ้ป ฏิ บัติ ง านที
เกียวข้องให้มีความระมัดระวังในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-โครงการจัดให้มีนงร้
ั านทีได้มาตรฐาน ในการทํางานบนที
สู ง และงานภายนอก ปั จ จุ บัน ได้ท ํา การรื อถอนออกแล้ว
เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ขณะก่อสร้างโครงการจัดให้มีราวกันตกสําหรับการทํางาน
ในทีสูง ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร
- ดังภาพที 20

-

-

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสรแนบที 13

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - ในกรณี ทีมีการทํางานบนทีลาดชันเกินสิ บห้าองศา ต้องจัด
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ให้มี นังร้ า นมาตรฐานตามที กํา หนดไว้ใ นกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยนังร้าน หรื อเข็มขัด
(ต่ อ)
นิ ร ภัยและสายช่ ว ยชี วิต หรื อ อุ ปกรณ์ อืนใดที มี ลกั ษณะ
คล้ายกัน สําหรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
- ในกรณี ทีต้องใช้บนั ไดไต่ชนิดเคลือนย้ายได้เพือปฏิบตั ิงาน
บนที สู ง บัน ไดต้อ งมี ส ภาพที ปลอดภัย ต่ อ การใช้ง าน มี
โครงสร้างทีแข็งแรงทนทาน ไม่ชาํ รุ ดเสื อมสภาพ มีความ
กว้า งของบัน ไดไม่ น้อ ยกว่า สามสิ บ เซนติ เ มตร และมี ข า
บัน ไดหรื อ สิ งยึ ด โยงที สามารถป้ อ งกัน การลื นไถลของ
บันไดได้
- บริ เวณช่องทางขึน-ลงบันไดต้องไม่มีสิงกี ดขวางช่องว่าง
หรื อช่องเปิ ดต่างๆ ไม่ควรเปิ ดทิงไว้ และทําราวกันตกใน
ส่วนทีเป็ นระเบียง หรื อพืนทีทีไม่มีผนังกัน
- ช่องว่างหรื อช่องเปิ ดต่างๆ ไม่ควรเปิ ดทิงไว้ และทําราวกัน
ตกในส่วนทีเป็ นระเบียง หรื อพืนทีทีไม่มีผนังกัน
- ห้ามคนงานก่อสร้างทํางานบนทีสูงในขณะทีมีพายุ ลมแรง
ฝนตก หรื อฟ้าคะนอง

96 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัดให้มีนงร้
ั านสําหรับการปฏิบตั ิงานในทีสู ง โดย
มีการออกแบบนังร้านที ใช้งานที มี มาตรฐานในการใช้งาน
เมือถึงช่วงงานโครงสร้าง ปั จจุ บนั ดําเนิ นการก่อสร้ างแล้ว
เสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1
และเอกสรแนบที 13

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - กําหนดให้คนงานที ปฏิ บัติงานบนที สู ง สวมใส่ แ ละใช้
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) อุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลา
(ต่ อ)
- กําหนดห้ามคนงานก่อสร้างเคลือนย้ายร่ างกายบนที สู ง
โดยปราศจากการเกาะเกียวเข็มขัดนิรภัย
- ในกรณี ใช้เข็มขัดนิ รภัยและสายช่วยชีวิต จะต้องจัดทําที
ยึดตรึ งสายช่วยชี วิตไว้กบั ส่ วนหนึ งส่ วนใดของอาคาร หรื อ
โครงสร้างทีมันคง
- จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที ความปลอดภั ย ตรวจสอบดู แ ล
ตลอดเวลาทีปฏิบตั ิงาน
- โครงการต้องมีการติดตังอุปกรณ์เครื องยก และกว้านชัก
รอกที มีประสิ ทธิ ภาพ เพือเคลือนย้ายอุปกรณ์สําหรับการ
ก่อสร้าง โดยการติดตังการเคลือนย้ายอุปกรณ์ดงั กล่าวต้อง
ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากผูค้ วบคุ ม งานก่ อ นหรื อ อย่า งน้อ ยต้อ ง
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ ค วบคุ ม งานเสี ยก่ อ นจึ ง
ดําเนิ น การได้ และต้องมี การตรวจสอบเครื องจัก รอย่า ง
สมําเสมอ เพือให้เกิดความพร้อมในการใช้งานและป้ องกัน
อุบตั ิเหตุทีอาจเกิดขึน

97 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที กําหนด ปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัด ให้มีเ จ้า หน้าที ความปลอดภัย ตรวจสอบดู แ ล
ตลอดเวลาทีปฏิบตั ิงาน
- โครงการจัดให้มีติดตังเครื องยกอุปกรณ์ โดยได้รับอนุ มตั ิ
จากผูค้ วบคุ ม งานเสี ย ก่ อ นจึ ง ดําเนิ นการได้ พร้ อมทังมี ก าร
ตรวจสอบเครื องจักรเครื องยนต์ และซ่อมบํารุ งให้อยูใ่ นสภาพ
ทีพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 4

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี ว อนามัย และความ - อุปกรณ์ช่วยยกต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนํามาใช้งาน
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) และห้ามใช้งานเกินขีดความสามารถ
- ผูร้ ับเหมาก่อสร้างต้องขออนุ มตั ิแบบนังร้านจากควบคุ ม
(ต่ อ)
งานก่อสร้างก่อนติดตัง
- ทําบันไดทางขึนลงชัวคราวให้คนงาน และจัดทํานังร้าน
ขณะทํางานให้ทาํ ราวกันตกสู ง 80 ซม. โดยนังร้ านต้อง
มันคงแข็งแรงและถูกต้อง ตามกฎกระทรวงกําหนด
- จัด ให้ มี ลิ ฟ ต์ ข นถ่ า ยวัส ดุ ใ ห้ ค รบถ้ว น การจัด ทํา ต้อ ง
ควบคุมให้มนคงแข็
ั
งแรงตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านอัคคีภัยสํ าหรั บ
คนงานก่ อสร้ างและประชาชนทีอยู่ในบริเวณใกล้ เคียง
- ควบคุมให้ผรู ้ ับเหมาจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยใน
การก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิ น แผนอพยพ ฯลฯ
- จัด ให้ มี ก ารเดิ น สายไฟฟ้ า ให้ เ ป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ งและ
เหมาะสมโดยผู ้มี ค วามชํา นาญ เลื อ กใช้อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที
ได้รับมาตรฐานและมีการใช้งานทีถูกประเภท

98 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัดให้มีตรวจสอบเครื องจักรเครื องยนต์ พร้อมทัง
ซ่อมบํารุ งให้อยูใ่ นสภาพทีพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
- โครงการจัด ให้มี การอนุ ม ัติแ บบนังร้ า นจากควบคุ มงาน
ก่อสร้างก่อนติดตัง
- โครงการจัด ให้ มี ร าวกัน ตกสํา หรั บ การทํา งานในที สู ง
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 13

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการใช้เครนในการขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง และจัดให้มี
การตรวจสอบความมันคงแข็งแรงอยูเ่ สมอ ปั จจุบนั ได้ทาํ การ
รื อถอนออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- เอกสารแนบที 1

-โครงการจัดให้มีการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิ นแผนอพยพ ฯลฯ
- โครงการจัดให้มีการติดตังอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถาวร
ของโครงการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตาม
มาตรฐาน และมี ก ารตรวจสอบอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ให้มี ส ภาพ
สมบูรณ์อยูเ่ สมอ

-

- ดังเอกสารแนบที 910
- ดังภาพที 13

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - จัด สถานที เก็ บ เชื อเพลิ ง และวัส ดุ ไ วไฟต่ า งๆ ที อยู่ใ นที
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ปลอดภัยแยกห่ างจากตัวอาคารและมิดชิด เพือป้ องกันมิให้
บุคคลที ไม่เกี ยวข้องเข้าไปในบริ เวณนันโดยจัดให้มีฝาปิ ด
(ต่ อ)
ภาชนะบรรจุวสั ดุไวไฟให้มิดชิดและปิ ดให้สนิทเพือป้ องกัน
การฟุ้ ง กระจายของไอระเหย รวมถึ ง การจัด ทํา สายดิ น
ในขณะเปลียนถ่ายเทภาชนะบรรจุเชือเพลิงหรื อสารติดไฟ
- อบรมพนักงานเพือความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานที
ถู ก ต้อ งและปลอดภัย อี ก ทังจัด ให้ มี หัว หน้า คนงานคอย
ควบคุมการทํางานของคนงานอย่างเข้มงวด
- ห้ามสู บบุหรี และนําวัตถุไวไฟเข้าไปในพืนที ที มี ความ
เสี ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
- ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที
กําหนด
- ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีชํารุ ดเสี ยหาย

99 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- ปั จจุบนั ไม่มีการจัดเก็บเชื อเพลิงและวัสดุไวไฟไว้ภายใน
พืนทีโครงการ

-

-

- โครงการจัด ให้มี ก ารอบรมพนัก งานในหลัก สู ต รความ
ปลอดภัยในการทํางาน และมีการกําชับวิธีการทํางานอย่าง
ปลอดภัยในกิจกรรม Morning Talk ทุกเช้าก่อนทํางาน
- โครงการจัดให้มีพืนที สําหรับสู บบุหรี ที เป็ นสัดส่ วน โดย
ไม่อยูใ่ นพืนทีทีมีความเสี ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการจัดให้มีการติดตังอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถาวร
ของโครงการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตาม
มาตรฐาน และมี ก ารตรวจสอบอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ให้มี ส ภาพ
สมบูรณ์อยูเ่ สมอ

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

-

- ดังภาพที 18
- ดังภาพที 13

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลัก ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข)
(ต่ อ)
- การเชื อมหรื อตัดโลหะจะต้องกระทําห่ างจากวัสดุติดไฟ
อย่างน้อย 35 ฟุต
- ห้ า มนํา วัต ถุ ไ วไฟเข้า ใกล้อุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ และพื นที
ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
- เตรี ยมอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิ ดมือถือประจําจุดทีมีความเสี ยง
ต่อการเกิดอัคคีภยั และตรวจสอบให้อยูใ่ นสภาพที พร้อมใช้
งาน
- หลังจากปฏิบตั ิงานเสร็จสิ นในแต่ละวันควรตรวจสอบ
สภาพความเรี ยบร้อยของพืนทีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์
ไว้ในบริ เวณทีจัดเตรี ยมไว้ทุกครัง

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพสายไฟและปลัก ให้
อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ปั จจุบนั ไม่มีการจัดเก็บเชื อเพลิงและวัสดุไวไฟไว้ภายใน
พืนทีโครงการ
- โครงการจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ดับ เพลิ ง ชนิ ด มื อ ถื อ ติ ด ตังไว้
บริ เวณพืนทีโครงการ พร้อมทังมีการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมของถังให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
- โครงการกําชับให้คนงานก่อสร้างทุกคนตรวจสอบสภาพ
ความเรี ยบร้อยของพืนทีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ใน
บริ เวณทีจัดเตรี ยมไว้ทุกครัง หลังจากปฏิบตั ิงานเสร็ จทุกวัน
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที รั ก ษาความปลอดภัย ประจํา ในพื นที - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยประจําใน
ก่อสร้ างตลอด 24 ชัวโมงเพือดู แลรั กษาความปลอดภัย พืนทีก่อสร้างตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรักษาความปลอดภัย
ควบคุมดูแลในพืนทีก่อสร้าง เป็ นการป้ องกัน และบรรเทาเหตุ ในพืนที ก่อสร้าง เป็ นการป้ องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉิ นที
ฉุกเฉิ นทีอาจจะเกิดขึน
อาจเกิดขึน

100 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

-

- ดังภาพที 17

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังภาพที 7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4.2 อาชี วอนามัยและความ มาตรการลดผลกระทบต่ อชุมชนโดยรอบ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) - เลือกบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างทีมีความน่าเชือถือและ - โครงการเลื อกบริ ษั ท นราชาญ การโยธา จํ า กั ด เป็ น
มีการจ้างแรงงานทีถูกกฎหมาย
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เนืองจากเป็ นบริ ษทั ทีมีความหน้าเชือถือในการ
(ต่ อ)
ปฏิ บตั ิงาน โดยผูร้ ับเหมาได้มีการจัดทําประวัติคนงาน และหาก
บริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างมีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางาน
ในพืนที ก่ อสร้ า งโครงการ คนงานต่า งด้าวจะต้อ งมี ใบอนุ ญาต
ทํางาน (Work Permit) ซึงออกโดยกรมการจัดหางาน
- ตรวจสอบประวัติ ท างด้ า นสุ ข ภาพของคนงาน - โครงการจัด ให้มี ก ารตรวจสอบประวัติ ท างด้า นสุ ข ภาพของ
ก่ อ สร้ า งเพื อคัด กรองคนงานที อาจเป็ นโรคติ ด ต่ อ คนงานก่อสร้างเพือคัดกรองคนงานทีอาจเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
ร้ายแรงออกเสี ยก่อนจะรับเข้าทํางาน
ออกเสี ยก่อนจะรับเข้าทํางาน ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

101 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 12

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ มาตรการลดผลกระทบต่ อคนงานก่ อสร้ าง
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) - ทําประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน
(ต่ อ)
- ตรวจสอบประวัติทางด้านสุ ขภาพของคนงานก่อสร้างเพือ
คัดกรองคนงานทีอาจเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงออกเสี ยก่อนจะ
รับเข้าทํางาน

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีการทําประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของ
คนงานก่ อ สร้ างเพื อคัด กรองคนงานที อาจเป็ นโรคติ ด ต่ อ
ร้ ายแรงออกเสี ยก่ อนจะรั บ เข้า ทํางาน ปั จ จุ บัน ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ประสานงานกับหน่ วยงานที ให้บริ การทางการแพทย์และ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของ
สาธารณสุ ขในพื นที เข้ามาตรวจสุ ขภาพคนงานเป็ นประจํา คนงานก่ อ สร้ างเพื อคัด กรองคนงานที อาจเป็ นโรคติ ด ต่ อ
อย่างน้อย 6 เดือน/ครัง
ร้ ายแรงออกเสี ยก่ อนจะรั บ เข้า ทํางาน ปั จ จุ บัน ดําเนิ นการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
- ให้ความรู ้เกียวกับการป้ องกันโรคเอดส์ โดยแนะนําให้ใช้ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
ถุงยางอนามัยทุกครังทีมีเพศสัมพันธ์
- ให้ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสุขอนามัยในการรับประทาน - เจ้าหน้าที ความปลอดภัยของโครงการความรู ้ความเข้าใจ
อาหารที ถูกต้องเพือป้ องกันโรคติ ดต่อต่างๆ เช่น การใช้ชอ้ น เกี ยวกับสุ ข อนามัยในการรั บประทานอาหารที ถูกต้องเพื อ
กลาง ล้า งมื อให้ส ะอาดก่ อนทานอาหาร และรั บประทาน ป้ องกันโรคติ ดต่ อต่ างๆ เช่ น การใช้ช้อนกลาง ล้า งมื อ ให้
อาหารทีปรุ งสุกใหม่ๆ เป็ นต้น
สะอาดก่ อนทานอาหาร และรั บประทานอาหารที ปรุ งสุ ก
ใหม่ๆ เป็ นต้น
- ให้ใช้ผา้ ปิ ดปาก ปิ ดจมูก ทุกครังทีไอหรื อจาม

102 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ มาตรการลดผลกระทบต่ อชุมชนโดยรอบ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) - กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนําโรค เช่น ยุง
หนู แมลงวัน และแมลงสาบ เป็ นต้น รวมทังทําความสะอาด
(ต่ อ)
พื นที ให้ เ รี ยบร้ อ ยทังก่ อ นและหลัง การรื อถอนบ้า นพัก
คนงาน ได้แก่
1) ปรับสภาพพืนทีให้ราบเรี ยบสมําเสมอเพือไม่ให้มีหลุม
ทีอาจเป็ นแหล่งกักขังนํา
2) ทําความสะอาดพืนทีให้สะอาด ไม่ให้มีวชั พืช สิ งปฏิกูล
ขยะมูลฝอย ที อาจเป็ นแหล่งอาหารหรื อแหล่งเพาะพันธุ์
ของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน เป็ นต้น
3) กํา จัด หนู โดยวิธี ใ ช้ก รงดัก วางกาวดัก หรื อ อาจใช้
สารเคมี ตามความเหมาะสม
4) ติดต่อให้หน่วยงานทีรับผิดชอบในพืนที มาจัดเก็บขยะ
และเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้ตกค้างอยูใ่ นพืนที
5) สู บกากตะกอนในถังเกรอะภายหลังการก่ อสร้ างแล้ว
เสร็ จ และรื อถอนห้ อ งนําห้ อ งส้ ว มและปรั บ พื นที ให้
เรี ยบร้อย

103 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการจัด ให้มี ค นงานดู แลรั กษาความสะอาดบริ เ วณ
พืนทีโครงการเป็ นประจํา

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการได้ทาํ การติดต่อให้หน่วยงานทีรับผิดชอบในพืน
ทีมาจัดเก็บขยะและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้ตกค้างอยูใ่ นพืนที
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 อาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข)
(ต่ อ)

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม
6) ฉี ดพ่นยากําจัดยุง และแมลงสาบ เป็ นต้น บริ เวณพืนที
บ้านพักคนงาน โดยต้องฉี ดพ่นยาภายหลังจากที คนงาน
ก่อสร้างย้ายออกไปจากพืนทีแล้วเท่านัน
7) ฉี ดพ่นยาฆ่าเชือโรคบริ เวณบ้านพักคนงานภายหลังจาก
รื อถอนบ้านพักคนงานแล้วเสร็ จทันที
มาตรการลดผลกระทบต่ อคนงานก่ อสร้ าง
- ควําภาชนะหรื อวัส ดุ ที ขัง นํ าและไม่ มี ฝ าปิ ด เช่ น ถัง
กระป๋ อง และถาดรองกระถางต้น ไม้ ก่ อ นเลิ ก กิ จ กรรม
ก่อสร้างของทุกวัน
- นําทิงจากการชําระล้างและทําความสะอาดสิ งใดๆ จะต้องไม่
ปล่อยให้ไหลนองตามพืนเพือป้ องกันไม่ให้เกิ ดนําขังบนพืน
เนืองจากอาจเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและแมลงต่างๆ
- ทําความสะอาดรางระบายนําฝนให้สะอาดอยูเ่ สมอ
- ดูแลรักษาความสะอาดของห้องนําและห้องส้วมอยูเ่ สมอ

104 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการจัดให้มีรางระบายนําถาวรเพือระบายนําทิ งจาก
การชําระล้างและการทําความสะอาด

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด
- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องนําและห้องส้วมอยูเ่ สมอ

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ดังภาพที 16

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - เก็บรักษาอาหารในภาชนะทีปิ ดมิดชิ ดและป้ องกันการเข้า
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ไปกัดแทะของหนู เช่ น แก้ว กระเบื องดิ นเผา หรื อโลหะ
เป็ นต้น และล้างภาชนะใส่ อาหารให้สะอาด ป้ องกันไม่ให้
(ต่ อ)
เป็ นแหล่งดึงดูดหนู แมลงสาบ แมลงวัน หรื อสัตว์พาหะนํา
โรคต่างๆ เข้ามาหาอาหาร
- นําเศษอาหารและขยะต่างๆ ไปทิงยังถังขยะทีจัดเตรี ยมให้
เท่านัน
- แหล่ งอาหารของแมลงสาบและสัตว์พ าหะนําโรคต่างๆ
เช่น หนู และแมลงสาบ เป็ นต้น
- จัดเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนของใช้ส่วนตัว
คนงานให้มี ค วามสะอาดและเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย เพื อ
ไม่ให้เป็ นแหล่งหลบซ่อนของแมลงสาบ หนู และสัตว์พาหะ
นําโรคต่างๆ เช่น เห็บ หมัด และโลน (เหา) เป็ นต้น
- กําจัดวัชพืชที ขึ นปกคลุมตามพืนที ว่างต่างๆ เพือไม่ให้เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันและเป็ นแหล่งที อยู่อาศัยของหนู
หรื อแมลงสาบ ด้วยวิธีการทางกายภาพและไม่ใช้สารเคมี

105 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการจัดให้มีถงั รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ และ
สอดคล้องกับจํานวนคนงานในแต่ละช่วง
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ดังภาพที 14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - เลือกใช้ถงั ขยะทีมีฝาปิ ดมิดชิด ตัวถังเป็ นวัสดุทีมีความทน
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ต่อการกัดแทะของหนู เช่น ถังโลหะ และถังต้องไม่รัวซึม
- ปิ ดฝาถัง ขยะให้ ส นิ ท เพื อป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้แ มลงและสั ต ว์
(ต่ อ)
พาหะนําโรค เช่ น หนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวันใช้เป็ น
แหล่งอาหารหรื อทีเพาะพันธุ์
- ซ่ อมแซมรอยแตกหรื อรอยแยกต่างๆ ตามท่ อ นําประปา
เพือไม่ให้เป็ นทีอยูอ่ าศัยหรื อแหล่งอาหารของแมลงสาบและ
สัตว์พาหะนําโรคต่างๆ เช่น หนู และแมลงสาบ เป็ นต้น
- ห้ า มคนงานก่ อ สร้ า งเลี ยงสั ต ว์เ ลี ยงใดๆ บริ เวณพื นที
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพือไม่ให้ตวั สัตว์เลียงหรื อมูล
สัตว์ทีถ่ายออกมาเป็ นแหล่งอาหารของแมลงหรื อเป็ นที อยู่
อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนําโรคต่างๆ เช่ น
เหา เห็บ หมัด เป็ นต้น

106 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัดให้มีถงั รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ และ
สอดคล้องกับจํานวนคนงานในแต่ละช่วง
- โครงการจัดให้มีถงั รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ และ
สอดคล้องกับจํานวนคนงานในแต่ละช่วง

-

- ดังภาพที 35

-

- ดังภาพที 35

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนด

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ มาตรการลดผลกระทบต่ อชุมชนโดยรอบ
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) - เลือกบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างทีมีความน่าเชือถือและมีการ
จ้า งแรงงานที ถู ก กฎหมายและมี ก ารตรวจสอบประวัติ
(ต่ อ)
คนงานก่ อ สร้ า งก่ อ นรั บ เข้ า ทํ า งาน โดยหากบริ ษั ท
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างมีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางาน
ในพื นที ก่ อ สร้ า งโครงการ คนงานต่ า งด้ า วจะต้ อ งมี
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ซึ งออกโดยกรมการจัดหา
งาน
- จัดทํารั วตลอดแนวพืนที ก่ อสร้ างเพือจํากัดขอบเขตและ
กิ จกรรมก่อสร้ างไว้ภายในพืนที ก่อสร้ าง ทําให้ง่ายต่อการ
ควบคุมคนงานก่อสร้าง รวมทังกําชับให้คนงานก่อสร้างไม่
รุ กลําไปยังพืนทีข้างเคียง
- จัด ให้ มี ร ะบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การไว้อ ย่ า ง
เพียงพอภายในพืนทีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพือไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
- เข้มงวดในการดูแลความประพฤติของคนงาน เพือป้ องกัน
ปั ญหาอาชญากรรมต่างๆ ต่อชุ มชนบริ เวณใกล้เคี ยงพืนที
ก่อสร้าง
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการเลื อ กบริ ษัท นราชาญ การโยธา จํา กัด เป็ น
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เนื องจากเป็ นบริ ษทั ทีมีความหน้าเชือถือ
ในการปฏิ บัติ ง าน โดยผู ้รั บ เหมาได้มี ก ารจัด ทํา ประวัติ
คนงาน และหากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างมีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวให้เข้ามาทํางานในพืนที ก่อสร้างโครงการ คนงาน
ต่างด้าวจะต้องมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ซึ งออก
โดยกรมการจัดหางาน
- โครงการทําการรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
ออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 12

-

- ดังเอกสารแนบที 1

- โครงการจัดให้มีระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการไว้
อย่างเพียงพอภายในพืนที ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
- โครงการจัด ให้ มี ก ฎระเบี ย บข้อ บัง คับ บ้า นพัก คนงาน
ก่อสร้าง และกําชับให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

-

- ดังภาพที 9 ภาพที
11-15

-

- ดังเอกสารแนบที 11

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

4.2 อาชี วอนามัยและความ - นํา รายละเอี ย ดการปฏิ บัติ ต นภายในที พัก คนงานและพื นที
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ก่อสร้ างมาติ ดไว้บริ เวณที พักคนงาน ในที ที สามารถเห็ นได้ง่าย
โดยมีขอ้ กําหนด เช่น
(ต่ อ)
1) ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพือป้ องกันการเกิดอัคคีภยั
2) ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพือป้ องกันไม่ให้เกิดการมัวสุ ม
และทะเลาะวิวาท
3) ห้ามขายยาเสพติ ดทุ กประเภทและมี ไว้ในครอบครอง เพือ
ความปลอดภัยของคนงานและผูพ้ กั อาศัยในบริ เวณใกล้เคียง
- กําหนดบทลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นกฎระเบียบอย่างชัดเจนและดําเนิ นการ
โดยเด็ดขาดหากมีการฝ่ าฝื น
- ติดป้ ายประชาสัมพันธ์บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการโดยระบุชือ
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา/ผูค้ วบคุมงานพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อเพือให้ผู ้
พักอาศัยที อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูล และสามารถติ ดต่อกับ
ผู ้รั บ เหมาหรื อผู ้ค วบคุ ม งานได้ โ ดยตรงในกรณี ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง

108 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับบ้านพักคนงาน
ก่ อ สร้ า ง และกํ า ชั บ ให้ ค นงานปฏิ บั ติ ต ามอย่ า ง
เคร่ งครัด

-

- ดังเอกสารแนบที 11

- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับบ้านพักคนงาน
ก่ อ สร้ า ง และกํ า ชั บ ให้ ค นงานปฏิ บั ติ ต ามอย่ า ง
เคร่ งครัด
- ขณะก่อสร้างโครงการจัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยน
ปั ญหาจากการก่อสร้าง พร้อมแสดงป้ ายชื อโครงการ
เจ้าของโครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมา และเบอร์ โทรศัพท์
สําหรั บ ติ ดต่อ โครงการ ไว้ทีด้า นหน้า พืนที ก่ อสร้ า ง
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้ทาํ การรื อถอน
กล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ยน และป้ า ยแสดงรายละเอี ย ด
โครงการออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

-

- ดังเอกสารแนบที 11

-

- ดังเอกสารแนบที 1

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ส้มจีด
องค์ ประกอบทางสิงแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขกระทบสิงแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4.2 อาชี วอนามัยและความ - จัดให้มีกล่องรับเรื องร้องเรี ยนปัญหาติดไว้ทีด้านหน้าพืนที - ขณะก่ อ สร้ า งโครงการจัด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ เรื องร้ อ งเรี ย น
ปั ญ หาติ ด ไว้ที ด้ า นหน้ า พื นที ก่ อ สร้ า งโครงการตลอด
ปลอดภัย (การสาธารณสุ ข) ก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาการก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บัน ทํา การรื อถอนออกแล้ว
(ต่ อ)
เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
4.3 ประวั ติ ศ าสตร์ และ
โบราณคดี
4.4 สุ น ทรี ย ภาพและการ - จัดทํารัวโครงการเป็ นรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร - โครงการทําการรื อถอนรัว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร
ตลอดแนวเขตพืนทีก่อสร้าง เพือจํากัดขอบเขตและกิจกรรม ออกแล้ว เนืองจากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
ท่ องเทียว
ก่อสร้างไว้ภายในพืนทีก่อสร้าง
- จัดพืนทีเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทีเป็ นสัดส่ วนแยก - โครงการจัดพืนที เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่ อสร้ างที เป็ น
กับบริ เวณเก็บกองเศษวัสดุก่อสร้างอย่างชัดเจน
สัดส่วนแยกกับบริ เวณเก็บกองเศษวัสดุก่อสร้างอย่างชัดเจน
- จัดวัสดุปิดคลุมอาคารขณะก่อสร้าง
- ปั จจุบนั โครงการดําเนินการก่อสร้างผนังของตัวอาคารแล้ว
เสร็ จ จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว

109 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรื อเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที 1

-

- ดังภาพที 1

-

- ดังภาพที 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที 1 Store และพืนทีจัดเก็บวัสดุก่อสร้างและเศษวัสดุก่อสร้าง

ภาพที 2 โครงสร้างอาคาร

ภาพที 3 ถนนคอนกรี ตด้านหน้าโครงการ
และทางเข้า-ออกโครงการ

110 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ภาพที 4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที 5 บ่อพักนํา

ภาพที 6 รางระบายนําถาวร

ภาพที 7 เจ้าหน้าที รปภ.

ภาพที 8 พืนทีจอดรถ

ภาพที 9 ระบบบําบัดนําเสี ย

111 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที 10 ป้ ายรณรงค์ประหยังนํา-ประหยัดไฟ

ภาพที 11 อุปกรณ์จ่ายประปา

ภาพที 12 นําดืมสะอาด

ภาพที 13 อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า

ภาพที 14 ถังรองรับขยะมูลฝอย

112 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที 15 ลานชําระล้างบ้านพักคนงาน

ภาพที 16 รางระบายนํารอบลานอาบนํา

ภาพที 17 อุปกรณ์เตือนภัยและระงับอัคคีภยั

113 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที 18 พืนทีสูบบุหรี

ภาพที 19 ถังดับเพลิงบ้านพักคนงาน

ภาพที 20 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น

ภาพที 21 คนงานทําความสะอาดพืนทีโครงการ

114 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
โครงการ ส้มจี ด ของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ส้มจี ด ได้ทาํ การสรุ ปผลการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพ
สิ งแวดล้อมตามทีเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมทีคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรทีดิน และบริ การชุ มชน เป็ นผูพ้ ิจารณาให้
ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด
แสดงดังตารางที 4.1-1

115 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ
- ระดับพืนที
ก่อสร้าง
- สภาพรัวชัวคราว
โดยรอบพืนที
ก่อสร้าง
2. ระดับเสี ยง

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

จุดเก็บตัวอย่ าง

ความถีของการตรวจวัด

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

- ตรวจสอบระดับ พื นที ก่ อ สร้ า งให้เ ป็ นไปตามแบบ - รอบพืนทีก่อสร้าง
แปลนทีออกแบบไว้ส่องกล้องวัดระดับดินถม
- ตรวจสอบสภาพรัวชัวคราวโดยรอบพืนทีก่อสร้างให้ - รอบพืนทีก่อสร้าง
อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ

- 1 ครั ง ภายหลั ง การ
ปรับถมพืนที
- สัปดาห์ละ 1 ครัง



-

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

- ทุกวัน (งานเสาเข็ม)



-

- ตรวจวัด 3 วันต่อเนือง



-

116 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
สุรศักดิ
- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
สุรศักดิ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม
2. คุณภาพอากาศ

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

จุดเก็บตัวอย่ าง

- ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
- พืนทีก่อสร้าง
- ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
สุรศักดิ
- ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
- พืนทีก่อสร้าง
- ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
สุรศักดิ
- ปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2)
- ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)
- ตรวจสอบให้ มี ก ารจั ด วัส ดุ ปิ ดคลุ ม อาคารขณะ - พืนทีก่อสร้าง
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบให้รถบรรทุกทีใช้ขนส่ งวัสดุก่อสร้างต่างๆ - ร ถ บ ร ร ทุ ก วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
ต้องมีผา้ ใบปิ ดคลุมกระบะอย่างมิดชิด เพือป้ องกันการ ก่อสร้าง
ร่ วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

117 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ความถีของการตรวจวัด
- ทุกวัน (งานเสาเข็ม)

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

- ตรวจวัด 3 วันต่อเนือง



-

- วันละ 1 ครัง



-

- วันละ 1 ครัง



-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม
4. ความสันสะเทือน

5. ทรัพยากรดิน

6. นําใช้

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด
- ความสันสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ
- ความสันสะเทือน
- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ
- ตรวจสอบการก่อสร้างการป้ องกันดิ นผัง - พืนทีก่อสร้างเสาเข็มและฐาน
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีวิศวกรออกแบบ รากอาคารรวมทังระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน
- ตรวจสอบการแตกรัว ซึ ม หรื อการชํารุ ด - ถังสํารองนําใช้บริ เวณพืนที
ของถังสํารองนํา
ก่อสร้าง

118 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ความถีของการตรวจวัด
- ทุกวัน (งานเสาเข็ม)

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

- ตรวจวัด 3 วันต่อเนือง



-

- สัปดาห์ละ 1 ครัง



-

- เดือนละ 1 ครัง



-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

7. การบําบัดนําเสี ย
7.1 คุณภาพนําทิง

- ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- สารทีละลายได้ทงหมด
ั
(TDS)
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- นํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- แบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform Bacteria)
7.2 ระบบบํา บั ด นํ า - ตรวจสอบการแตกรัว ซึ ม หรื อการชํารุ ด
เสี ยและห้องนํา-ห้อง ของระบบบัดนําเสี ยและห้องนํา-ห้องส้วม
ส้วม

119 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

- บ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ร่อง - เดือนละ 1 ครัง
ระบายนํ าริ มถนนทางหลวง
ชนบทหมายเลข ชบ. 302



-

- ห้ อ ง นํ า -ห้ อ ง ส้ ว ม ใ น พื น ที - เดือนละ 1 ครัง
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน



-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม
8. การระบายนํา

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

- ตรวจสอบให้มีรางระบายนําชัวคราว
- รางระบายนํ าชั วคราวใน - เดือนละ 1 ครัง
- ตรวจสอบให้ มี บ่ อ ดัก ตะกอนดิ น ก่ อ น บริ เวณพืนทีก่อสร้าง
ระบายนําจากโครงการลงร่ อ งระบายนํา
สาธารณะ

9. การจัด การขยะมู ล
ฝอยและสิ งปฏิกลู
- ปริ มาณขยะมูลฝอย - ตรวจสอบปริ มาณขยะมู ล ฝอยในถั ง
รองรั บ ขยะอย่า งสมําเสมอและทํา ความ
สะอาด
- สิ งปฏิกลู จาก
- ตรวจสอบให้ รื อถอนสู บ สิ งปฏิ กู ล จาก
ห้องนําห้องส้วม
ห้องนําห้องส้วมคนงานก่อสร้ างออกและ
คนงานก่อสร้าง
ทําความสะอาดพืนทีให้เรี ยบร้อยตามเดิม

120 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-


- พื นที ก่ อ สร้ า งและบ้า นพัก - สัปดาห์ละ 1 ครัง
คนงาน
- ห้ อ งนํา-ห้ อ งส้ ว มในพื นที - ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

10. สภาพเศรษฐกิจและ - สํา รวจทัศ นคติ ก ลุ่ ม ผู ้ที คาดว่า จะได้รั บ
สังคม
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการ
โดยตรง ซึงอยูใ่ นระยะ 500 เมตร รอบพืนที
ก่อสร้างโครงการ
- บันทึ กสถิติเรื องร้ องเรี ยนของประชาชน
ในชุ ม ชนจากการดํ า เนิ น งานในระยะ
ก่ อสร้ างโครงการและแก้ไ ขปั ญ หาให้กับ
บุคคลที ได้รับผลกระทบจากกิ จกรรมการ
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
11. อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย
- การตกหล่ น ขอ ง - จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที ตรวจสอบวิ ธี การ
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ปฏิ บัติง าน สภาพของเครื องจัก รอุป กรณ์
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพือให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย

121 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

- ชุ ม ชนในระยะ 500 เมตร - ปี ละ 1 ครัง
รอบพืนทีก่อสร้างโครงการ

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

- ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ พื น ที - วันละ 1 ครัง
โครงการ


- พืนทีก่อสร้าง

- วันละ 1 ครัง

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

11. อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ)
- อาชี ว อนามั ย และ - ตรวจสอบและควบคุ ม ดู แ ลให้มี ก ารใช้ - พืนทีก่อสร้าง
- วันละ 1 ครัง
ความปลอดภัย ของ อุปกรณ์ ป้อ งกันอันตรายส่ ว นบุ คคลอย่า ง
คนงานก่อสร้าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน
- จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพของคนงานใน
- ปี ละ 2 ครัง
ระยะก่อสร้าง
- อาชี ว อนามั ย และ - ติ ด ตามตรวจสอบดู แ ลการปฏิ บัติ ต าม - พื น ที ก่ อ ส ร้ า ง บ้ า น พั ก - วันละ 1 ครัง
ความ ปลอด ภั ย ใ น รายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ข คนงานก่อสร้าง
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ผลกระทบสิ งแวดล้อมของโครงการตามที
ของชุมชน
กล่าวถึงในแต่ละหัวข้อโดยเจ้าหน้าทีความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง
- จัดเจ้า หน้า ที ตรวจสอบและควบคุ มการ
เข้า-ออกคนงานบริ เวณพืนที ก่ อสร้ างและ
บ้านพักคนงาน
- จัดให้มีการตรวจสอบให้คนงานดังกล่าวมี
ในอนุ ญ าตทํา งานที ยัง ไม่ ห มดอายุ เพื อ
ป้ อ งกั น การใช้ แ รงงานต่ า งด้ า วที ไม่ ถู ก
กฎหมาย

122 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

11. อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ)
- อาชี ว อนามั ย และ
ความ ปลอด ภั ย ใ น
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของชุมชน (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

- จัดให้มีเจ้าหน้าที ตรวจสอบควบคุมความ - พื น ที ก่ อ ส ร้ า ง บ้ า น พั ก - วันละ 1 ครัง
ประพฤติของคนงานก่อสร้าง
คนงานก่อสร้าง
- จัดให้มี เจ้าหน้าที รั กษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชัวโมง เพื อตรวจดู ค วามสงบ
เรี ยบร้ อ ยทั งภายในและภายนอกพื นที
โครงการ
12. การคมนาคมขนส่ง - ตรวจสอบให้มีการจัดทีจอดรถบรรทุกไว้ - พืนทีก่อสร้าง
- วันละ 1 ครัง
ภายในพืนทีโครงการ
- ตรวจสอบไม่ให้จอดรถบรรทุกตลอดแนว
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027
ด้านหน้าโครงการ
- ตรวจสอบให้รถบรรทุกล้างล้อรถทุกล้อ
ด้วยเครื องฉี ดนําแรงดันสู งก่อนจะออกจาก
พืนทีโครงการ
- ตรวจสอบให้ ร ถขนส่ งวัส ดุ อุ ป กรณ์
ก่ อ สร้ า งปิ ดคลุ ม กระบะหลัง รถให้มิ ด ชิ ด
ก่อนจะออกจากพืนทีโครงการ

123 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข



-



-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

12. การคมนาคมขนส่ง - ตรวจสอบป้ ายสัญลักษณ์ ไฟเตื อนแสดง - พืนทีก่อสร้าง
เขตก่ อสร้ างและสัญลักษณ์ อืนๆ ให้อยู่ใน
ตําแหน่งทีมองเห็นได้อย่างชัดเจนและดูแล
ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
- ตรวจสอบความสะอาดเรี ยบร้อยของถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027
- ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าทีคอยควบคุมดูแล
การเข้า -ออกของรถบรรทุ กวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง
บริ เวณทางเข้า-ออกโครงการและถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3027
13. การป้ องกันอัคคีภยั - ตรวจสอบว่าผูร้ ั บเหมาได้จัดทําแผนงาน - พืนทีก่อสร้าง
ด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างและการ
ระงับเหตุฉุกเฉิ น แผนอพยพ ฯลฯ
- ตรวจสอบสถานที เก็บเชื อเพลิงและวัสดุ
ไวไฟต่างๆ อยู่ในที ปลอดภัยแยกห่ างจาก
ตัวอาคารและมิดชิด
- ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือ
ประจําจุดที มีความเสี ยงต่อการเกิ ดอัคคีภยั
และอยูใ่ นสภาพทีพร้อมใช้งาน

124 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ความถีของการตรวจวัด
- วันละ 1 ครัง

- เดือนละ 1 ครัง

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-



-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม โครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
คุณภาพสิงแวดล้อม
14. การสื อสาร

15. การใช้ไฟฟ้า

ดัชนีทตรวจวั
ี
ด

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีกําหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

- ผู ้พ ัก อาศัย ใกล้เ คี ย งติ ด ต่ อ - ตั ง แ ต่ ช่ ว ง ก่ อ ส ร้ า ง จ น ถึ ง
โครงการที คาดว่ า จะได้รั บ ภายหลังการเปิ ดดําเนิ นการแล้ว
ผลกระทบจากการรบกวน เป็ นเวลา 1 ปี
คลื นสั ญ ญาณโทรทัศ น์ จ าก
ทางโครงการ
จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

ความถีของการตรวจวัด

- ตรวจสอบว่ า โครงการได้แ จ้ง ให้ ผู ้พ ัก
อาศัย ใกล้เ คี ย งติ ด ต่ อ โครงการในกรณี ที
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ร บ ก ว น
คลื นสัญ ญาณโทรทัศ น์ โดยโครงการจะ
ปรั บ ตํา แหน่ ง การติ ด ตังปี กรั บ สั ญ ญาณ
โทรทัศ น์ จานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มเดิ ม
หรื อติดตังจานรับสัญญาณดาวเทียมตัวใหม่
ให้แ ก่ ผู ้ไ ด้รั บ ผลกระทบในทัน ที ที ได้รั บ
การติ ด ต่ อ และพิ สู จน์ ไ ด้ ว่ า การรั บ ชม
สั ญ ญ า ณ โ ท ร ทั ศ น์ ไ ด้ รั บ ก า ร บ ด บั ง
คลื นสั ญ ญาณอั น เกิ ดจากอาคารของ
โครงการ
- ตรวจสอบการติดตังอุปกรณ์และการจ่าย - ระบบไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ - เดือนละ 1 ครัง
ไฟฟ้ า ให้ เ ป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ ไฟฟ้ าของโครงการในระยะ
ถูกต้องตามาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบการซ่ อมบํา รุ ง และดู แลรั ก ษา
อุปกรณ์ เครื องจักรที ใช้ในงานก่ อสร้างให้
เป็ นไปตามาตรฐาน เพือความปลอดภัยของ
คนงาน

125 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด



-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.2

จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ งแวดล้ อมทีวิเคราะห์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดําเนิ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัวไป ระดับเสี ยงโดยทัวไป
ความสันสะเทือน และคุณภาพนําทิง ซึ งแสดงตําแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงั ตารางที 4.2-1
ตารางที 4.2-1 ขอบเขตการดําเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศโดยทัวไป
- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ

2. ระดับเสียงโดยทัวไป
- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ

ดัชนีทวิี เคราะห์

วิธีการตรวจวิเคราะห์

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

- Gravimetric Method
- Gravimetric Method

- ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

- Chemiluminescence

- ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

- UV- Fluorescence

- ปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (HC)

- Flame Ionization Detector (FID)

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

- Integrated Sound Level Method







*

*

*







*

*

*

ธ.ค.

- Non-Dispersive Infrared

หมายเหตุ  ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการทีกําหนด
* ไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัด เนืองจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็ จ (ดังเอกสารแนบที 1)

126 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

ก.ค.

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

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดําเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
3. ความสันสะเทือน
- พืนทีก่อสร้าง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ
4. คุณภาพนําทิง
บ่ อ พัก นําก่ อ นระบายออกสู่ ร่ อ ง
ระบายนําริ มถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข ชบ. 302

ดัชนีทวิี เคราะห์

วิธีการตรวจวิเคราะห์

ก.ค.

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

ธ.ค.

- Peak Particle Velocity
- Frequency

- Vibration Meter







*

*

*

- pH
- BOD
- Total Suspended Solids (TSS)

- Electrometric Method (4500-H+ B)
- 5-Day BOD Test (4500-O C,5210 B)
- Total Suspended Solids
Dried at 103 – 105 °C (2540 D)
- Total Dissolved Solids Dried at 103-105 ๐C
(2540 C)
- ZnS Precipitation,Iodometric
- Settleable Solids (2540 F)
- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Method (5520 B)
- Macro Kjeldahl,Tritimetric
- MPN Test







*

*

*

- Total Dissolved Solids (TDS)
- sulfide
- Settable Solids
- Oil & Grease
- TKN
- Fecal Coliform Bacteria
หมายเหตุ  ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการทีกําหนด

* ไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัด เนืองจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็ จ (ดังเอกสารแนบที 1)

127 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.3

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

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่างคุ ณภาพฝุ่ นละอองรวม โดยทําการเก็บตัวอย่าง
อากาศโดยใช้เครื องมือเก็บตัวอย่างชนิ ด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือก
ขนาดฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,1401,698 ลิตรต่อนาที) เป็ นเวลา 24 ชัวโมง (±1 ชัวโมง) อย่างต่อเนื อง ซึ งอนุ ภาคฝุ่ นละอองทีมีขนาดอนุ ภาค
ตังแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึ งอยูบ่ นกระดาษกรองชนิ ด Glass Fiber Filter ทีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร ×
25.4 เซนติเมตร (8 นิ ว ×10 นิ ว) ซึ งผ่านการชังนําหนักมาแล้ว จากนันนํามาหาปริ มาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการ
หาค่าความแตกต่างของนําหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคํานวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็ นหน่วยนําหนักต่อปริ มาตรอากาศทีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซี ยส 760 มิลลิเมตรปรอท โดย
ใช้สูตรการคํานวณ ดังนี
C
เมือ :

C

=
W1
W2
Vst
=

(

)

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

4.3.1.2 ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดย
ใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลื อกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตังแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size
Selective Inlet) ชักตัวอย่างโดยการสู บอากาศผ่านส่ วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละออง แล้วผ่านกระดาษกรอง
ด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็ นเวลา 24 ชัวโมง ทีความสู งของช่องชัก
ตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพืน แล้ววิเคราะห์ปริ มาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post
Weight Difference แล้วจึงคํานวณปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉลีย 24 ชัวโมงทีสภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซี ยส 760 มิลลิเมตรปรอท)
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เมือ :

C
4.3.1.3

=
W1
W2
Vst
=

(

)

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

วิธีการเก็บตัวอย่ างก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดว้ ยเครื องวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection
คือเครื องมื อวัดค่าก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดู ดกลื นคลื นแสง Infrared และวัด
ปริ มาณการดู ดกลื นแสงเปรี ยบเทียบกันระหว่างในขณะทีมีก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่าง
อากาศ และในขณะที ไม่มีก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ งการดู ดกลื นที ตรวจวัดได้จะถู ก เปลี ยนเป็ น
สัญญาณไฟฟ้าทีสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ งเครื องตรวจวัดต้องผ่านการ
ปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.1.4

วิธีการเก็บตัวอย่ างก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

เก็ บ ตัว อย่า งและวิ เ คราะห์ ด้ว ยเครื องวัด ตามหลัก การ Chemiluminescence คื อ
เครื องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวัดความเข้มของแสงทีความยาวคลืนมากกว่า
600 นาโนเมตร ซึ งเป็ นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรื องแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริ กออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แล้วเปลียนเป็ นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ทีสภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) กลับสู่ สภาวะปกติทนั ทีพร้อมกับคายพลังงานแสงโปรตอนทีสามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงได้ และ
เปลียนความเข้มแสงนันเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าทีสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ซึ งเครื องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.1.5

วิธีการเก็บตัวอย่ างก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)

เก็ บ ตัว อย่า งและวิ เ คราะห์ ด้ว ยเครื องวัด ตามหลัก การ UV-Fluorescence คื อ
เครื องมือวัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้ าไวโอเล็ต (UV) ทีความยาวคลืน 214 นา
โนเมตรเข้าไปกระตุน้ โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เมือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ กลับสู่ สภาวะ
ปกติ จะคายพลังงานแสง UV ที ความยาวคลื น 300 นาโนเมตรออกมา แล้ววัดค่ าปริ มาณแสงที ได้เป็ น
สัญญาณไฟฟ้ าทีสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ซึ งเครื องตรวจวัดต้องผ่านการ
ปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
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4.3.1.6

วิธีการเก็บตัวอย่ างก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)

เก็บตัวอย่างด้วยเครื องวัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ
เครื องมือวัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC) โดยการทําให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตก
ราฟี เมือก๊าซตัวอย่างแต่ละชนิ ดออกมาจากคอลัมน์แล้ว จะถู กทําให้อยู่ในรู ปไอออนด้วยเปลวไฟ และวัด
ปริ มาณไอออนทีเกิดขึนแล้วซึ งสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC) ซึ งเครื องตรวจวัด
ต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสี ยงในบรรยากาศโดยทัวไป
วิธีการตรวจวัดระดับเสี ยง โดยใช้มาตรระดับเสี ยงชนิ ด Integrated Sound Level Meter ยีห้อ
AWA รุ่ น 5636-4 ซึ งเป็ นมาตรระดับเสี ยงทีได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 มีความเทียงตรงสู ง เป็ น
เครื อง Type 2 เหมาะสําหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะตรวจวัดจะมี Wind Screen ติดที Microphone
เพือป้ องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด โดยตังมาตรระดับเสี ยงให้สูงจากพืน 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากสิ งกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าทีอ่านได้จากมาตรระดับเสี ยงจะเป็ นค่าเฉลี ย RMS โดยนําผลการ
ตรวจวัดทีเป็ นค่าเฉลียทุก 1 ชัวโมง (Leq 1 hr) มาคํานวณหาค่าเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr) ตามสมการ
ด้านล่าง
Leq 24 hr = 10 log

∑

10

⁄

. . . + 10

⁄

เดซิ เบล (เอ)

4.3.3 การตรวจวัดระดับความสั นสะเทือน
การตรวจวัดคลืนความสันสะเทือนเป็ นค่าความเร็ ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็ น
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี (Frequency) มีหน่วยเป็ นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาทีมีการสันสะเทือน เครื องวัด
ความ-สันสะเทือน โดยใช้เครื องมือยีห้อ Geosonic รุ่ น 3000LC หรื อ Instantel, CANADA รุ่ น Minimateplus
รายงานผลการตรวจวัดระดับความสันสะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื องวัด และแสดงผลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปในคอมพิวเตอร์
4.3.4 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ คุณภาพนําทิง
วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างคุ ณภาพนําทิง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง เก็บ
ตรงจุดกึงกลางทีระดับความลึก 1 เมตร (ในกรณี ทีอยูใ่ นตําแหน่งจะจ้วงตักได้ง่าย (เอือมไม่ถึง) อาจใช้เชื อก
ผูกถังพลาสติกตักตัวอย่างนําหรื อใช้ไม้ยาวทีมีกระป๋ องตักนําผูกปลายไม้เพือใช้การตักนํา) เก็บรักษาสภาพ
นําด้ว ยวิ ธี ก ารแช่ เ ย็น ด้ว ยนําแข็ ง เพื อลดการทํา งานของพวกจุ ลิ น ทรี ย ์ และลดอัต ราเร็ ว ของการเกิ ด
กระบวนการเปลี ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่ งห้องปฏิ บตั ิการวิเคราะห์ตวั อย่างคุ ณภาพนําตามวิธีการ
วิเคราะห์
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4.4

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้ อม
4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี ย 24 ชัวโมง ระหว่างเดื อน
กรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดําเนิ นการตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง 3 วันต่อเนื อง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืนที
ก่อสร้ าง และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) ทีกําหนดความเข้มข้นฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉลีย 24 ชัวโมง ไว้ไม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. ดังตารางที 4.4-1 รู ปที
4.4-1 และภาพที 4.4-1
ผลการตรวจวัดเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี ย 24 ชัวโมง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดําเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง 3 วันต่อเนื อง จํานวน 2 สถานี
ได้แก่ พืนทีก่อสร้าง และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) ทีกําหนดความ
เข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัวไปเท่ากับ 0.120 มก./ลบ.ม. ดังตาราง
ที 4.4.1 รู ปที 4.4-2 และภาพที 4.4-1
ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน
2560 โดยดําเนิ นการตรวจวัดเดื อนละ 1 ครัง 3 วันต่อเนื อง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืนทีก่อสร้ าง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื องกํา หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป โดยกํา หนดปริ มาณก๊ า ซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงไว้ไม่เกิน 30 ส่ วนในล้านส่ วนดังตารางที 4.4-1 รู ปที 4.4-3 และ
ภาพที 4.4-1
ผลการตรวจวั ด ปริ มาณออกไซด์ ข องไนโตรเจน (NO2) ในรู ปของไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ระหว่างเดื อนกรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดําเนิ นการตรวจวัดเดื อนละ 1 ครั ง 3 วัน
ต่อเนื อง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืนทีก่อสร้าง และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 33 (พ.ศ.2552) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่า
ก๊าซไนโตรเจนได ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปโดยกําหนดปริ มาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เท่ากับ
0.170 ส่ วนในล้านส่ วน ตารางที 4.4-1 รูปที 4.4-4 และภาพที 4.4-1
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวัดปริ มาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
โดยดําเนิ นการตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง 3 วันต่อเนื อง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืนทีก่อสร้าง และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 21 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในพระบัญญัติส่ งเสริ มรั ก ษา คุ ณภาพสิ งแวดล้อมแห่ ง ชาติ พ.ศ.2535 เรื องกําหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา 1 ชัวโมง และประกาศคณะกรรมการ
สิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ.2549) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
โดยกําหนดปริ มาณซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เท่ากับ 0.120 และ 0.300 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลําดับแสดงดัง
ตารางที 4.4-1 รู ปที 4.4-5 ถึงรู ปที 4.4-6 และภาพที 4.4-1
ผลการตรวจวัดปริ ม าณไฮโดรคาร์ บอน (THC) ระหว่างเดื อนกรกฎาคม-กันยายน 2560
โดยดําเนิ นการตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง 3 วันต่อเนื อง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืนทีก่อสร้าง และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ พบว่า พืนทีก่อสร้ างมีค่าอยูใ่ นช่ วง 4.42-5.23 ส่ วนในล้านส่ วน และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
บ้านสุ รศักดิ มีค่าอยูใ่ นช่วง 3.81-4.91 ส่ วนในล้านส่ วน แสดงดังตารางที 4.4-1 รู ปที 4.4-7 และภาพที 4.4-1
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

TSP

PM-10

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

0.109
0.115
0.127
0.139
0.125
0.121
0.110
0.099
0.097
0.330

0.064
0.069
0.075
0.085
0.073
0.068
0.068
0.057
0.053
0.120

0.097
0.086
0.101
0.117
0.103
0.119
0.103
0.092
0.087
0.330

0.049
0.041
0.055
0.052
0.043
0.060
0.055
0.046
0.040
0.120

25-26 กรกฎาคม 2560
26-27 กรกฎาคม 2560
27-28 กรกฎาคม 2560
25-26 สิ งหาคม 2560
26-27 สิ งหาคม 2560
27-28 สิ งหาคม 2560
26-27 กันยายน 2560
27-28 กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560
มาตรฐาน

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-1 (ต่ อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
25-26 กรกฎาคม 2560
26-27 กรกฎาคม 2560
27-28 กรกฎาคม 2560
25-26 สิ งหาคม 2560
26-27 สิ งหาคม 2560
27-28 สิ งหาคม 2560
26-27 กันยายน 2560
27-28 กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560
มาตรฐาน
มาตรฐาน :

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

0.43
0.44
0.47
0.41
0.40
0.41
0.62
0.59
0.61
30(1)

0.0020
0.0021
0.0024
0.0023
0.0020
0.0018
0.0025
0.0022
0.0021
0.120(2)

0.0032
0.0034
0.0036
0.0043
0.0030
0.0028
0.0042
0.0035
0.0032
0.300(3)

0.0149
0.0156
0.0154
0.0161
0.0156
0.0146
0.0195
0.0180
0.0166
0.170(4)

5.10
5.17
5.22
5.04
5.23
5.11
4.42
4.75
4.50
-

0.37
0.33
0.40
0.36
0.35
0.34
0.35
0.37
0.35
30(1)

0.0018
0.0016
0.0019
0.0014
0.0012
0.0017
0.0019
0.0016
0.0015
0.120(2)

0.0032
0.0022
0.0035
0.0019
0.0016
0.0026
0.0027
0.0023
0.0022
0.300(3)

0.0134
0.0142
0.0151
0.0142
0.0133
0.0152
0.0166
0.0155
0.0139
0.170(4)

4.77
4.68
4.91
4.65
4.47
4.50
3.95
3.76
3.81
-

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 21 (พ.ศ.2544) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา 1 ชัวโมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 33 (พ.ศ.2552) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป
(2)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง

0.330

ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.330 มิลลิกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร

0.300
0.270
0.240

มิลลิกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร

0.210
0.180
0.150
0.120
0.090
0.060
0.030

พืนทีก่ อสร้ าง

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

0.000

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-1 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวั ดฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย 24 ชัวโมง
0.120

ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.120 มิลลิกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร

0.110
0.100
0.090
0.080
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010

พืนทีก่ อสร้ าง

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-2 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
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28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิง หาคม 2560

26-27 สิง หาคม 2560

25-26 สิง หาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

0.000
25-26 กรกฎาคม 2560

มิลลิกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร

0.070

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวั ดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
30.0
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 30 ส่ วนในล้านส่วน

25.0

ส่ วนในล้านส่ วน

20.0
15.0
10.0
5.0

พืนทีก่ อสร้ าง

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

0.0

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-3 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
0.170
0.160
0.150
0.140
0.130
0.120
0.110
0.100
0.090
0.080
0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

พืนทีก่ อสร้ าง

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-4 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
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28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.170 ส่ วนในล้านส่ วน

25-26 กรกฎาคม 2560

ส่ วนในล้านส่ วน

ผลการตรวจวั ดปริ มาณก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลีย 1 ชั วโมงสู งสุ ด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวั ดปริ มาณก๊ าชซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 1 ชั วโมงสู งสุ ด
0.300
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.300 ส่ วนในล้านส่ วน

0.250

ส่ วนในล้านส่ วน

0.200
0.150
0.100
0.050

พืนทีก่ อสร้ าง

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

0.000

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รูปที 4.4-5 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวั ดปริ มาณก๊ าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 24 ชั วโมง
0.120
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.120 ส่ วนในล้านส่ วน

0.100

0.060
0.040
0.020

พืนทีก่ อสร้ าง

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รูปที 4.4-6 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 24 ชัวโมง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
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28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

0.000
25-26 กรกฎาคม 2560

ส่ วนในล้านส่ วน

0.080

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวั ดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (THC)
6.0
5.0

ส่ วนในล้านส่ วน

4.0
3.0
2.0
1.0

พืนทีก่ อสร้ าง

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

0.0

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รูปที 4.4-7 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
จากผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ งแวดล้อ มของโครงการ ส้ ม จี ด (ระยะ
ก่ อสร้ า ง) ตังแต่เดื อนกันยายน 2559-กันยายน 2560 พบว่า ผลการตรวจวัดคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัวไป มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ งมี แนวโน้มไม่คงที ทังนี การเปลี ยนแปลงขึนอยู่กบั ปั จจัย
สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริ เวณพืนทีโครงการ รวมทังกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทัวไป แสดงดังตารางที 4.4-2 และรู ปที 4.4-8 ถึงรูปที 4.4-14

138 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

TSP

PM-10

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

0.034
0.047
0.046
0.031
0.043
0.028
0.030
0.038
0.037
0.030
0.039
0.036
0.055
0.040
0.044
0.045
0.041
0.039
0.033
0.033
0.034
0.056
0.063
0.071
0.096
0.050
0.330

0.022
0.021
0.020
0.021
0.026
0.018
0.019
0.018
0.023
0.015
0.022
0.024
0.026
0.022
0.031
0.020
0.023
0.026
0.023
0.016
0.021
0.032
0.039
0.038
0.047
0.031
0.120

0.080
0.038
0.052
0.041
0.053
0.049
0.043
0.052
0.058
0.038
0.040
0.056
0.072
0.099
0.085
0.050
0.330

0.030
0.023
0.030
0.022
0.036
0.034
0.029
0.033
0.030
0.024
0.025
0.031
0.039
0.062
0.042
0.024
0.120

19-20 กันยายน 2559
20-21 กันยายน 2559
21-22 กันยายน 2559
22-23 กันยายน 2559
23-24 กันยายน 2559
24-25 กันยายน 2559
25-26 กันยายน 2559
26-27 กันยายน 2559
27-28 กันยายน 2559
28-29 กันยายน 2559
29-30 กันยายน 2559
30 กันยายน-01 ตุลาคม 2559
01-02 ตุลาคม 2559
02-03 ตุลาคม 2559
03-04 ตุลาคม 2559
04-05 ตุลาคม 2559
05-06 ตุลาคม 2559
06-07 ตุลาคม 2559
07-08 ตุลาคม 2559
08-09 ตุลาคม 2559
09-10 ตุลาคม 2559
10-11 ตุลาคม 2559
11-12 ตุลาคม 2559
12-13 ตุลาคม 2559
13-14 ตุลาคม 2559
14-15 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
หมายเหตุ : - ไม่ได้ดาํ เนิ นการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไปบริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ เนื องจากอยูร่ ะหว่างการขอใช้สถานที
139 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
15-16 ตุลาคม 2559
16-17 ตุลาคม 2559
17-18 ตุลาคม 2559
18-19 ตุลาคม 2559
19-20 ตุลาคม 2559
20-21 ตุลาคม 2559
21-22 ตุลาคม 2559
22-23 ตุลาคม 2559
23-24 ตุลาคม 2559
24-25 ตุลาคม 2559
25-26 ตุลาคม 2559
26-27 ตุลาคม 2559
27-28 ตุลาคม 2559
27-29 ตุลาคม 2559
29-30 ตุลาคม 2559
30-31 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2559
01-02 พฤศจิกายน 2559
02-03 พฤศจิกายน 2559
03-04 พฤศจิกายน 2559
04-05 พฤศจิกายน 2559
05-06 พฤศจิกายน 2559
06-07 พฤศจิกายน 2559
07-08 พฤศจิกายน 2559
08-09 พฤศจิกายน 2559
09-10 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

TSP

PM-10

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

0.060
0.037
0.038
0.052
0.028
0.031
0.038
0.035
0.031
0.059
0.050
0.055
0.042
0.046
0.041
0.030
0.040
0.035
0.033
0.067
0.061
0.068
0.050
0.047
0.046
0.039
0.330

0.030
0.026
0.025
0.035
0.016
0.019
0.023
0.019
0.015
0.034
0.029
0.030
0.020
0.024
0.019
0.016
0.020
0.020
0.018
0.040
0.031
0.042
0.028
0.024
0.029
0.011
0.120

0.032
0.044
0.049
0.058
0.041
0.057
0.052
0.032
0.030
0.042
0.045
0.049
0.052
0.035
0.032
0.036
0.026
0.033
0.037
0.028
0.042
0.059
0.056
0.045
0.036
0.032
0.330

0.015
0.020
0.024
0.039
0.023
0.030
0.026
0.015
0.013
0.020
0.024
0.028
0.030
0.025
0.015
0.017
0.017
0.019
0.020
0.015
0.021
0.038
0.039
0.032
0.027
0.019
0.120

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

140 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
10-11 พฤศจิกายน 2559
11-12 พฤศจิกายน 2559
12-13 พฤศจิกายน 2559
13-14 พฤศจิกายน 2559
14-15 พฤศจิกายน 2559
15-16 พฤศจิกายน 2559
16-17 พฤศจิกายน 2559
17-18 พฤศจิกายน 2559
18-19 พฤศจิกายน 2559
19-20 พฤศจิกายน 2559
20-21 พฤศจิกายน 2559
21-22 พฤศจิกายน 2559
22-23 พฤศจิกายน 2559
23-24 พฤศจิกายน 2559
24-25 พฤศจิกายน 2559
25-26 พฤศจิกายน 2559
26-27 พฤศจิกายน 2559
27-28 พฤศจิกายน 2559
28-29 พฤศจิกายน 2559
29-30 พฤศจิกายน 2559
30 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2559
01-02 ธันวาคม 2559
02-03 ธันวาคม 2559
03-04 ธันวาคม 2559
04-05 ธันวาคม 2559
05-06 ธันวาคม 2559
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

TSP

PM-10

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

0.050
0.035
0.040
0.079
0.136
0.113
0.104
0.046
0.057
0.075
0.065
0.087
0.072
0.066
0.059
0.056
0.089
0.089
0.096
0.064
0.058
0.109
0.170
0.116
0.105
0.107
0.330

0.025
0.016
0.020
0.042
0.050
0.056
0.042
0.029
0.030
0.035
0.033
0.055
0.036
0.032
0.045
0.042
0.037
0.032
0.051
0.037
0.028
0.058
0.065
0.060
0.046
0.061
0.120

0.037
0.040
0.044
0.042
0.058
0.059
0.055
0.065
0.049
0.031
0.041
0.036
0.032
0.068
0.038
0.048
0.065
0.033
0.047
0.054
0.035
0.038
0.042
0.058
0.062
0.072
0.330

0.024
0.024
0.027
0.020
0.036
0.035
0.020
0.032
0.025
0.021
0.028
0.020
0.016
0.043
0.020
0.032
0.039
0.015
0.025
0.028
0.017
0.016
0.023
0.030
0.034
0.040
0.120

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

141 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

TSP

PM-10

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

0.097
0.169
0.109
0.117
0.118
0.167
0.137
0.160
0.132
0.141
0.119
0.126
0.087
0.051
0.046
0.085
0.066
0.098
0.074
0.082
0.090
0.110
0.101
0.096
0.109
0.115
0.330

0.050
0.092
0.075
0.080
0.074
0.091
0.108
0.110
0.093
0.080
0.058
0.062
0.043
0.023
0.021
0.046
0.035
0.054
0.038
0.045
0.056
0.077
0.065
0.058
0.064
0.069
0.120

0.081
0.109
0.102
0.073
0.090
0.079
0.109
0.107
0.089
0.133
0.109
0.077
0.052
0.061
0.040
0.076
0.050
0.093
0.055
0.048
0.062
0.080
0.074
0.069
0.097
0.086
0.330

0.065
0.077
0.079
0.056
0.057
0.042
0.065
0.063
0.050
0.068
0.056
0.040
0.030
0.037
0.016
0.038
0.027
0.045
0.030
0.026
0.038
0.053
0.049
0.040
0.049
0.041
0.120

06-07 ธันวาคม 2559
07-08 ธันวาคม 2559
08-09 ธันวาคม 2559
09-10 ธันวาคม 2559
10-11 ธันวาคม 2559
11-12 ธันวาคม 2559
24-25 มกราคม 2560
25-26 มกราคม 2560
26-27 มกราคม 2560
26-27 กุมภาพันธ์ 2560
27-28 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2560
24-25 มีนาคม 2560
25-26 มีนาคม 2560
26-27 มีนาคม 2560
27-28 เมษายน 2560
28-29 เมษายน 2560
29-30 เมษายน 2560
26-27 พฤษภาคม 2560
27-28 พฤษภาคม 2560
28-29 พฤษภาคม 2560
23-24 มิถุนายน 2560
24-25 มิถุนายน 2560
25-26 มิถุนายน 2560
25-26 กรกฎาคม 2560
26-27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐาน

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

142 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

TSP

PM-10

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

0.127
0.139
0.125
0.121
0.110
0.099
0.097
0.330

0.075
0.085
0.073
0.068
0.068
0.057
0.053
0.120

0.101
0.117
0.103
0.119
0.103
0.092
0.087
0.330

0.055
0.052
0.043
0.060
0.055
0.046
0.040
0.120

27-28 กรกฎาคม 2560
25-26 สิ งหาคม 2560
26-27 สิ งหาคม 2560
27-28 สิ งหาคม 2560
26-27 กันยายน 2560
27-28 กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560
มาตรฐาน

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

143 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
27-28 กันยายน 2559
28-29 กันยายน 2559
29-30 กันยายน 2559
25-26 ตุลาคม 2559
26-27 ตุลาคม 2559
27-28 ตุลาคม 2559
23-24 พฤศจิกายน 2559
24-25 พฤศจิกายน 2559
25-26 พฤศจิกายน 2559
20-21 ธันวาคม 2559
21-22 ธันวาคม 2559
22-23 ธันวาคม 2559
24-25 มกราคม 2560
มาตรฐาน
มาตรฐาน :

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

0.95
0.87
0.93
0.98
1.13
1.34
0.39
0.40
0.47
0.88
0.67
0.76
1.31
30(1)

0.0028
0.0026
0.0025
0.0024
0.0021
0.0017
0.0030
0.0026
0.0029
0.0057
0.0030
0.0036
0.0039
0.120(2)

0.0052
0.0042
0.0039
0.0039
0.0032
0.0031
0.0040
0.0043
0.0049
0.0077
0.0067
0.0070
0.0049
0.300(3)

0.0143
0.0137
0.0138
0.0142
0.0136
0.0128
0.0133
0.0140
0.0132
0.0122
0.0125
0.0131
0.0163
0.170(4)

3.23
2.48
2.97
2.27
2.52
2.66
1.83
1.93
2.10
1.92
1.64
1.96
3.42
-

0.48
0.56
0.45
0.58
0.65
0.87
0.33
0.32
0.25
0.45
0.56
0.38
1.14
30(1)

0.0028
0.0023
0.0027
0.0019
0.0011
0.0012
0.0023
0.0023
0.0024
0.0029
0.0023
0.0022
0.0034
0.120(2)

0.0045
0.0036
0.0037
0.0036
0.0022
0.0026
0.0038
0.0040
0.0039
0.0058
0.0036
0.0042
0.0045
0.300(3)

0.0138
0.0123
0.0125
0.0130
0.0115
0.0117
0.0128
0.0128
0.0134
0.0124
0.0116
0.0127
0.0151
0.170(4)

1.95
2.08
1.78
2.05
2.08
2.37
2.03
1.77
1.62
1.70
1.82
1.50
2.70
-

(1)

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

144 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
25-26 มกราคม 2560
26-27 มกราคม 2560
26-27 กุมภาพันธ์ 2560
27-28 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2560
24-25 มีนาคม 2560
25-26 มีนาคม 2560
26-27 มีนาคม 2560
27-28 เมษายน 2560
28-29 เมษายน 2560
29-30 เมษายน 2560
26-27 พฤษภาคม 2560
27-28 พฤษภาคม 2560
มาตรฐาน
มาตรฐาน :

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

1.30
1.36
0.43
0.39
0.47
2.05
1.90
1.70
0.76
0.73
0.65
0.54
0.44
30(1)

0.0033
0.0032
0.0034
0.0030
0.0035
0.0038
0.0027
0.0024
0.0020
0.0018
0.0017
0.0022
0.0025
0.120(2)

0.0059
0.0050
0.0060
0.0059
0.0058
0.0063
0.0040
0.0042
0.0038
0.0027
0.0027
0.0037
0.0036
0.300(3)

0.0158
0.0144
0.0179
0.0189
0.0165
0.0133
0.0154
0.0131
0.0134
0.0127
0.0129
0.0142
0.0143
0.170(4)

3.95
3.56
3.35
2.95
3.71
3.79
3.53
3.12
4.53
3.85
3.52
5.76
5.42
-

1.07
0.96
0.36
0.41
0.33
1.55
1.24
0.96
0.53
0.47
0.40
0.31
0.33
30(1)

0.0030
0.0028
0.0025
0.0028
0.0029
0.0021
0.0020
0.0019
0.0016
0.0015
0.0016
0.0016
0.0020
0.120(2)

0.0077
0.0038
0.0040
0.0049
0.0046
0.0039
0.0036
0.0028
0.0028
0.0025
0.0026
0.0022
0.0030
0.300(3)

0.0144
0.0133
0.0142
0.0144
0.0154
0.0127
0.0115
0.0122
0.0126
0.0115
0.0118
0.0127
0.0126
0.170(4)

2.48
2.93
2.59
2.13
2.74
3.37
3.11
2.79
4.18
3.22
2.96
5.21
4.93
-

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 (พ.ศ. 2547) เรื อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 21 (พ.ศ.2544) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา 1 ชัวโมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 33 (พ.ศ.2552) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป
(2)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-2 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
28-29 พฤษภาคม 2560
23-24 มิถุนายน 2560
24-25 มิถุนายน 2560
25-26 มิถุนายน 2560
25-26 กรกฎาคม 2560
26-27 กรกฎาคม 2560
27-28 กรกฎาคม 2560
25-26 สิ งหาคม 2560
26-27 สิ งหาคม 2560
27-28 สิ งหาคม 2560
26-27 กันยายน 2560
27-28 กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560
มาตรฐาน
มาตรฐาน :

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

0.62
0.53
0.57
0.47
0.43
0.44
0.47
0.41
0.40
0.41
0.62
0.59
0.61
30(1)

0.0020
0.0024
0.0024
0.0026
0.0020
0.0021
0.0024
0.0023
0.0020
0.0018
0.0025
0.0022
0.0021
0.120(2)

0.0032
0.0043
0.0036
0.0042
0.0032
0.0034
0.0036
0.0043
0.0030
0.0028
0.0042
0.0035
0.0032
0.300(3)

0.0138
0.0163
0.0139
0.0143
0.0149
0.0156
0.0154
0.0161
0.0156
0.0146
0.0195
0.0180
0.0166
0.170(4)

5.53
6.62
6.90
6.44
5.10
5.17
5.22
5.04
5.23
5.11
4.42
4.75
4.50
-

0.25
0.32
0.38
0.43
0.37
0.33
0.40
0.36
0.35
0.34
0.35
0.37
0.35
30(1)

0.0016
0.0020
0.0020
0.0022
0.0018
0.0016
0.0019
0.0014
0.0012
0.0017
0.0019
0.0016
0.0015
0.120(2)

0.0026
0.0034
0.0032
0.0035
0.0032
0.0022
0.0035
0.0019
0.0016
0.0026
0.0027
0.0023
0.0022
0.300(3)

0.0137
0.0139
0.0132
0.0139
0.0134
0.0142
0.0151
0.0142
0.0133
0.0152
0.0166
0.0155
0.0139
0.170(4)

5.04
5.53
5.74
5.16
4.77
4.68
4.91
4.65
4.47
4.50
3.95
3.76
3.81
-

(1)

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

146 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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พืนทีก่ อสร้ าง

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-9 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560

0.000

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26- 27 กันยายน 2560

27-28 สิง หาคม 2560

26-27 สิง หาคม 2560

25-26 สิง หาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

25-26 มิถุนายน 2560

24-25 มิถุนายน 2560

23-24 มิถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

26-27 มีนาคม 2560

25-26 มีนาคม 2560

24-25 มีนาคม 2560

28 กุมภาพั นธ์ -1 มีนาคม 2560

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

11-12 ธันวาคม 2559

10-11 ธันวาคม 2559

09-10 ธันวาคม 2559

08-09 ธันวาคม 2559

07-08 ธันวาคม 2559

06-07 ธันวาคม 2559

05-06 ธันวาคม 2559

04-05 ธันวาคม 2559

29-30 กันยายน 2559

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26- 27 กันยายน 2560

27-28 สิง หาคม 2560

26-27 สิง หาคม 2560

25-26 สิง หาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

25-26 มิถุนายน 2560

24-25 มิถุนายน 2560

23-24 มิถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

26-27 มีนาคม 2560

25-26 มีนาคม 2560

24-25 มีนาคม 2560

28 กุมภาพั นธ์ -1 มีนาคม 2560

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

11-12 ธันวาคม 2559

10-11 ธันวาคม 2559

09-10 ธันวาคม 2559

08-09 ธันวาคม 2559

07-08 ธันวาคม 2559

06-07 ธันวาคม 2559

05-06 ธันวาคม 2559

04-05 ธันวาคม 2559

03-04 ธันวาคม 2559

02-03 ธันวาคม 2559

01-02 ธันวาคม 2559

30 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2559

29-30 พฤศจิกายน 2559

28-29 พฤศจิกายน 2559

27-28 พฤศจิกายน 2559

26-27 พฤศจิกายน 2559

25-26 พฤศจิกายน 2559

24-25 พฤศจิกายน 2559

23-24 พฤศจิกายน 2559

22-23 พฤศจิกายน 2559

21-22 พฤศจิกายน 2559

20-21 พฤศจิกายน 2559

19-20 พฤศจิกายน 2559

18-19 พฤศจิกายน 2559

17-18 พฤศจิกายน 2559

16-17 พฤศจิกายน 2559

15-16 พฤศจิกายน 2559

14-15 พฤศจิกายน 2559

13-14 พฤศจิกายน 2559

12-13 พฤศจิกายน 2559

11-12 พฤศจิกายน 2559

10-11 พฤศจิกายน 2559

09-10 พฤศจิกายน 2559

08-09 พฤศจิกายน 2559

07-08 พฤศจิกายน 2559

06-07 พฤศจิกายน 2559

05-06 พฤศจิกายน 2559

04-05 พฤศจิกายน 2559

03-04 พฤศจิกายน 2559

02-03 พฤศจิกายน 2559

01-02 พฤศจิกายน 2559

31 ตุล าคม -01 พฤศจิก ายน 2559

30-31 ตุลาคม 2559

29-30 ตุลาคม 2559

27-29 ตุลาคม 2559

27-28 ตุลาคม 2559

26-27 ตุลาคม 2559

25-26 ตุลาคม 2559

24-25 ตุลาคม 2559

23-24 ตุลาคม 2559

22-23 ตุลาคม 2559

21-22 ตุลาคม 2559

20-21 ตุลาคม 2559

19-20 ตุลาคม 2559

18-19 ตุลาคม 2559

17-18 ตุลาคม 2559

16-17 ตุลาคม 2559

15-16 ตุลาคม 2559

14-15 ตุลาคม 2559

13-14 ตุลาคม 2559

12-13 ตุลาคม 2559

11-12 ตุลาคม 2559

10-11 ตุลาคม 2559

09-10 ตุลาคม 2559

08-09 ตุลาคม 2559

07-08 ตุลาคม 2559

06-07 ตุลาคม 2559

05-06 ตุลาคม 2559

04-05 ตุลาคม 2559

03-04 ตุลาคม 2559

02-03 ตุลาคม 2559

01-02 ตุลาคม 2559

30 กันยายน -01 ตุลาคม 2559

0.300

03-04 ธันวาคม 2559

02-03 ธันวาคม 2559

01-02 ธันวาคม 2559

30 พฤศจิก ายน - 01 ธันวาคม 2559

0.110

29-30 พฤศจิกายน 2559

28-29 พฤศจิกายน 2559

27-28 พฤศจิกายน 2559

26-27 พฤศจิกายน 2559

25-26 พฤศจิกายน 2559

24-25 พฤศจิกายน 2559

23-24 พฤศจิกายน 2559

22-23 พฤศจิกายน 2559

21-22 พฤศจิกายน 2559

20-21 พฤศจิกายน 2559

19-20 พฤศจิกายน 2559

18-19 พฤศจิกายน 2559

17-18 พฤศจิกายน 2559

16-17 พฤศจิกายน 2559

15-16 พฤศจิกายน 2559

14-15 พฤศจิกายน 2559

13-14 พฤศจิกายน 2559

12-13 พฤศจิกายน 2559

11-12 พฤศจิกายน 2559

10-11 พฤศจิกายน 2559

พืนทีก่ อสร้ าง

09-10 พฤศจิกายน 2559

08-09 พฤศจิกายน 2559

07-08 พฤศจิกายน 2559

06-07 พฤศจิกายน 2559

05-06 พฤศจิกายน 2559

04-05 พฤศจิกายน 2559

03-04 พฤศจิกายน 2559

02-03 พฤศจิกายน 2559

01-02 พฤศจิกายน 2559

31 ตุลาคม -01 พฤศจิกายน 2559

30-31 ตุลาคม 2559

29-30 ตุลาคม 2559

27-29 ตุลาคม 2559

27-28 ตุลาคม 2559

26-27 ตุลาคม 2559

25-26 ตุลาคม 2559

24-25 ตุลาคม 2559

23-24 ตุลาคม 2559

22-23 ตุลาคม 2559

21-22 ตุลาคม 2559

20-21 ตุลาคม 2559

19-20 ตุลาคม 2559

18-19 ตุลาคม 2559

17-18 ตุลาคม 2559

16-17 ตุลาคม 2559

15-16 ตุลาคม 2559

14-15 ตุลาคม 2559

13-14 ตุลาคม 2559

12-13 ตุลาคม 2559

11-12 ตุลาคม 2559

10-11 ตุลาคม 2559

09-10 ตุลาคม 2559

08-09 ตุลาคม 2559

07-08 ตุลาคม 2559

06-07 ตุลาคม 2559

05-06 ตุลาคม 2559

04-05 ตุลาคม 2559

03-04 ตุลาคม 2559

02-03 ตุลาคม 2559

28-29 กันยายน 2559

27-28 กันยายน 2559

26-27 กันยายน 2559

25-26 กันยายน 2559

24-25 กันยายน 2559

23-24 กันยายน 2559

22-23 กันยายน 2559

21-22 กันยายน 2559

20-21 กันยายน 2559

19-20 กันยายน 2559

มิลลิกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร

0.330

01-02 ตุลาคม 2559

30 กันยายน -01 ตุลาคม 2559

29-30 กันยายน 2559

28-29 กันยายน 2559

27-28 กันยายน 2559

26-27 กันยายน 2559

25-26 กันยายน 2559

24-25 กันยายน 2559

23-24 กันยายน 2559

22-23 กันยายน 2559

21-22 กันยายน 2559

20-21 กันยายน 2559

19-20 กันยายน 2559

มิลลิกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.330 มิลลิกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร

0.270

0.240

0.210

0.180

0.150

0.120

0.090

0.060

0.030

0.000

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รูปที 4.4-8 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลีย 24 ชัวโมง
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวั ดฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย 24 ชั วโมง

0.120

ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.120 มิลลิกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร
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พืนทีก่ อสร้ าง

26-27 มี นาคม 2560

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

25-26 มิ ถุนายน 2560

0.170
0.160
0.150
0.140
0.130
0.120
0.110
0.100
0.090
0.080
0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

24-25 มิ ถุนายน 2560

23-24 มิ ถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

พืนทีก่ อสร้ าง

25-26 มี นาคม 2560

24-25 มี นาคม 2560

28 กุมภาพันธ์- 1 มี นาคม 2560

27-28 กุม ภาพันธ์ 2560

26-27 กุม ภาพันธ์ 2560

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

22-23 ธันวาคม 2559

21-22 ธันวาคม 2559

20-21 ธันวาคม 2559

25-26 พฤศจิกายน 2559

24-25 พฤศจิกายน 2559

23-24 พฤศจิกายน 2559

27-28 ตุ ลาคม 2559

26-27 ตุ ลาคม 2559

25-26 ตุ ลาคม 2559

29-30 กันยายน 2559

28-29 กันยายน 2559

27-28 กันยายน 2559

ส่ วนในล้านส่ วน

25-26 มิ ถุนายน 2560

24-25 มิ ถุนายน 2560

23-24 มิ ถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

26-27 มี นาคม 2560

25-26 มี นาคม 2560

24-25 มี นาคม 2560

28 กุมภาพันธ์-1 มี นาคม 2560

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

22-23 ธันวาคม 2559

21-22 ธันวาคม 2559

20-21 ธันวาคม 2559

25-26 พฤศจิกายน 2559

24-25 พฤศจิกายน 2559

23-24 พฤศจิกายน 2559

27-28 ตุ ลาคม 2559

26-27 ตุ ลาคม 2559

25-26 ตุ ลาคม 2559

29-30 กันยายน 2559

28-29 กันยายน 2559

27-28 กันยายน 2559

ส่ วนในล้านส่ วน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวั ดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชั วโมงสูงสุ ด

30.0
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 30 ส่ วนในล้านส่วน

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-10 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรียบเทียบผลการตรวจวั ดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.170 ส่ วนในล้านส่ วน

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-11 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
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พืนทีก่ อสร้ าง

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-13 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 24 ชัวโมง
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560

25-26 มิ ถุนายน 2560

24-25 มิ ถุนายน 2560

23-24 มิ ถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

26-27 มี นาคม 2560

25-26 มี นาคม 2560

24-25 มี นาคม 2560

28 กุมภาพันธ์- 1 มี นาคม 2560

27-28 กุม ภาพันธ์ 2560

26-27 กุม ภาพันธ์ 2560

พืนทีก่ อสร้ าง

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

22-23 ธันวาคม 2559

21-22 ธันวาคม 2559

20-21 ธันวาคม 2559

25-26 พฤศจิกายน 2559

24-25 พฤศจิกายน 2559

23-24 พฤศจิกายน 2559

27-28 ตุ ลาคม 2559

26-27 ตุ ลาคม 2559

25-26 ตุ ลาคม 2559

29-30 กันยายน 2559

28-29 กันยายน 2559

27-28 กันยายน 2559

ส่ วนในล้านส่ วน

25-26 มิ ถุนายน 2560

24-25 มิ ถุนายน 2560

23-24 มิ ถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

26-27 มี นาคม 2560

25-26 มี นาคม 2560

24-25 มี นาคม 2560

28 กุมภาพันธ์-1 มี นาคม 2560

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

22-23 ธันวาคม 2559

21-22 ธันวาคม 2559

20-21 ธันวาคม 2559

25-26 พฤศจิกายน 2559

24-25 พฤศจิกายน 2559

23-24 พฤศจิกายน 2559

27-28 ตุ ลาคม 2559

26-27 ตุ ลาคม 2559

25-26 ตุ ลาคม 2559

29-30 กันยายน 2559

28-29 กันยายน 2559

27-28 กันยายน 2559

ส่ วนในล้านส่ วน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรียบเทียบผลการตรวจวั ดปริ มาณก๊ าชซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 1 ชั วโมงสู งสุ ด

0.300
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.300 ส่ วนในล้านส่ วน
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0.000

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-12 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 1 ชัวโมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊ าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย 24 ชั วโมง

0.120
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 0.120 ส่ วนในล้านส่ วน

0.100

0.080

0.060

0.040

0.020

0.000

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวั ดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอน (THC)
8.0
7.0
6.0

ส่ วนในล้านส่ วน

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

พืนทีก่ อสร้ าง

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิง หาคม 2560

26-27 สิง หาคม 2560

25-26 สิง หาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 มิ ถุนายน 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

24-25 มิ ถุนายน 2560

23-24 มิ ถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

28-29 เมษายน 2560

26-27 มี นาคม 2560

27-28 เมษายน 2560

25-26 มี นาคม 2560

24-25 มี นาคม 2560

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

28 กุมภาพันธ์- 1 มี นาคม 2560

26-27 มกราคม 2560

26-27 กุมภาพันธ์ 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

22-23 ธันวาคม 2559

21-22 ธันวาคม 2559

20-21 ธันวาคม 2559

25-26 พฤศจิกายน 2559

24-25 พฤศจิกายน 2559

27-28 ตุ ลาคม 2559

23-24 พฤศจิกายน 2559

26-27 ตุ ลาคม 2559

25-26 ตุ ลาคม 2559

29-30 กันยายน 2559

28-29 กันยายน 2559

27-28 กันยายน 2559

0.0

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-14 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
4.4.2 การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป
4.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมของส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ตังแต่
เดื อนกรกฎาคม-กันยายน 2560 พบว่า พืนทีก่อสร้ าง มีระดับเสี ยงเฉลี ย 24 ชัวโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ส่ วนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ มีระดับเสี ยงเฉลีย24 ชัวโมง อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด ซึ งแสดงว่า
ระดับเสี ยงทีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้ างของโครงการไม่มีผลกระทบใดต่อศู นย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ
สําหรับระดับเสี ยงสู งสุ ด และระดับเสี ยงรบกวน บริ เวณพืนทีก่อสร้าง และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ มีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดตลอดการตรวจวัด แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที 4.4-3 รู ปที 4.4-15 ถึงรู ป
ที 4.4-17 และภาพที 4.4-2

150 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
25-26 กรกฎาคม 2560
26-27 กรกฎาคม 2560
27-28 กรกฎาคม 2560
25-26 สิ งหาคม 2560
26-27 สิ งหาคม 2560
27-28 สิ งหาคม 2560
26-27 กันยายน 2560
27-28 กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
56.3
57.9
55.5
57.4
60.4
56.2
63.8
63.1
63.4

Lmax
dB(A)
82.8
91.6
83.3
88.0
98.3
89.2
95.8
94.3
99.8

L90
dB(A)
45.6
45.2
45.2
42.6
44.4
45.7
57.3
54.3
51.0

เสียงรบกวน
dB(A)
7.6
9.8
5.6
9.4
9.5
9.5
9.7
8.4
8.3

Leq 24 hr.
dB(A)
54.1
55.1
55.8
53.8
56.1
56.2
50.8
51.3
51.2

Lmax
dB(A)
86.0
83.8
88.5
90.8
89.7
93.2
84.4
82.6
80.6

L90
dB(A)
45.1
42.9
43.6
46.7
46.9
46.5
43.3
40.9
40.1

เสียงรบกวน
dB(A)
6.1
9.0
8.4
9.5
9.1
9.0
8.9
6.0
5.7

70.0(1)

115.0(1)

-

10.0(2)

70.0(1)

115.0(1)

-

10.0(2)

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรื อง ค่าระดับเสี ยงรบกวน

151 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวั ดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชั วโมง (Leq 24 hr.)

80.0

ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล

70.0
60.0

เดซิเบล (เอ)

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

พืนทีก่ อสร้ าง

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

0.0

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-15 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-16 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
152 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

28-29 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

พืนทีก่ อสร้ าง

27-28 กันยายน 2560

ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)

115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
25-26 กรกฎาคม 2560

เดซิเบล (เอ)

ผลการตรวจวั ดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวั ดระดับเสี ยงรบกวน

20.0

เดซิเบล (เอ)

15.0

ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)

10.0

5.0

พืนทีก่ อสร้ าง

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

0.0

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รูปที 4.4-17 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมของส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ตังแต่
เดื อนกันยายน 2559-กันยายน 2560 พบว่า ระดับเสี ยงเฉลี ย 24 ชัวโมง ระดับเสี ยงสู งสุ ด และระดับเสี ยง
รบกวนบริ เวณพืนทีก่ อสร้ าง ส่ วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที กําหนด ยกเว้นบางช่วงเวลาทีมี ค่าเกิ น
เกณฑ์มาตรฐาน และบริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด จะเห็นได้วา่
ระดับเสี ยงเฉลี ย 24 ชัวโมง ระดับเสี ยงสู งสุ ด และระดับเสี ยงรบกวนที เกิ ดจากกิ จกรรมการก่ อสร้ างของ
โครงการไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อบริ เ วณศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก บ้า นสุ รศัก ดิ แต่ อ ย่า งใด ผลการตรวจวัดแสดง
รายละเอียดดังตารางที 4.4-4 รูปที 4.4-18 ถึงรู ปที 4.4-20

153 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
20 กันยายน 2559
21 กันยายน 2559
22 กันยายน 2559
23 กันยายน 2559
24 กันยายน 2559
25 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559
27 กันยายน 2559
28 กันยายน 2559
29 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559
01 ตุลาคม 2559
02 ตุลาคม 2559
03 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
65.3
52.9
57.1
56.9
59.1
63.6
67.8
67.6
63.2
65.0
67.3
65.6
53.2
65.2

Lmax
dB(A)
96.5
85.7
90.0
89.1
87.7
90.4
94.5
93.2
89.5
107.7
93.7
93.5
90.3
92.7

เสียงรบกวน
dB(A)
15.3*
10.6*
6.4
13.4*
14.7*
18.7*
18.2*
13.9*
16.1*
17.7*
24.7*
9.3
24.4*

L90
dB(A)
42.8
44.0
44.5
43.3
43.3
43.0
43.7
43.5
42.3
43.1
44.6
44.2
42.6
45.0

Leq 24 hr.
dB(A)
51.6
52.2
51.9
51.8

Lmax
dB(A)
84.7
84.6
95.7
90.8

เสียงรบกวน
dB(A)
8.9
9.4
9.4
9.5

L90
dB(A)
46.6
45.3
44.6
45.2

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรื อง ค่าระดับเสี ยงรบกวน
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐาน
- ไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัดระดับเสี ยงทัวไป บริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุรศักดิ เนืองจากอยูร่ ะหว่างการขอใช้สถานที
154 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
04 ตุลาคม 2559
05 ตุลาคม 2559
06 ตุลาคม 2559
07 ตุลาคม 2559
08 ตุลาคม 2559
09 ตุลาคม 2559
10 ตุลาคม 2559
11 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559
15 ตุลาคม 2559
16 ตุลาคม 2559
17 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
68.0
69.5
58.1
67.8
68.7
65.8
69.8
69.9
64.7
69.5
57.7
68.6
53.4
68.5

Lmax
dB(A)
97.1
111.2
85.7
93.4
99.8
97.5
98.8
101.6
98.2
101.4
92.9
100.7
86.0
100.6

เสียงรบกวน
dB(A)
25.2*
26.3*
20.7*
25.5*
27.5*
26.8*
26.7*
22.3*
22.4*
25.6*
15.2*
18.4*
4.8
19.1*

L90
dB(A)
44.4
44.3
44.4
46.1
45.0
44.0
42.3
40.0
44.1
44.9
43.6
45.8
45.5
45.8

Leq 24 hr.
dB(A)
50.7
49.4
49.4
51.7
50.9
51.2
52.5
53.4
52.1
53.7
54.4
54.1
51.3
52.9

Lmax
dB(A)
84.4
83.9
87.3
83.3
83.6
85.3
86.6
89.3
94.6
84.0
85.2
85.6
82.2
84.0

เสียงรบกวน
dB(A)
6.3
8.7
0.1
1.4
1.2
8.9
9.2
9.4
3.6
9.4
9.5
9.9
9.5
9.3

L90
dB(A)
42.7
41.4
42.7
44.4
42.6
43.7
44.7
41.7
40.3
41.8
44.0
45.3
44.0
43.8

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรื อง ค่าระดับเสี ยงรบกวน
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐาน

155 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
18 ตุลาคม 2559
19 ตุลาคม 2559
20 ตุลาคม 2559
21 ตุลาคม 2559
22 ตุลาคม 2559
23 ตุลาคม 2559
24 ตุลาคม 2559
25 ตุลาคม 2559
26 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม 2559
30 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
60.4
56.7
56.5
58.8
58.3
66.8
63.7
68.5
68.5
69.2
67.4
64.0
69.6
69.0

Lmax
dB(A)
89.9
91.1
85.2
86.0
79.6
95.3
92.2
94.3
93.3
94.7
98.2
92.0
95.4
91.6

เสียงรบกวน
dB(A)
15.1*
3.6
5.6
7.5
15.5*
25.5*
23.1*
27.2*
25.1*
26.7*
26.4*
19.8*
24.2*
21.8*

L90
dB(A)
45.1
45.1
44.1
44.9
44.9
45.4
43.3
40.5
37.6
40.3
37.1
44.6
45.8
45.9

Leq 24 hr.
dB(A)
53.8
53.9
54.4
53.5
52.2
51.5
53.1
55.2
54.5
54.3
53.4
52.1
51.7
52.9

Lmax
dB(A)
85.1
87.7
86.7
95.1
93.8
83.1
84.3
97.0
87.4
87.2
94.8
94.1
83.4
84.6

เสียงรบกวน
dB(A)
9.9
9.6
10.0
9.6
8.0
6.5
9.6
9.8
9.5
9.7
9.5
3.0
3.2
6.5

L90
dB(A)
44.9
44.1
44.0
44.2
42.9
40.1
41.3
46.1
43.4
43.8
44.3
43.0
40.0
41.0

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรื อง ค่าระดับเสี ยงรบกวน
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐาน

156 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
01 พฤศจิกายน 2559
02 พฤศจิกายน 2559
03 พฤศจิกายน 2559
04 พฤศจิกายน 2559
05 พฤศจิกายน 2559
06 พฤศจิกายน 2559
07 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
09 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
12 พฤศจิกายน 2559
13 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
66.0
59.5
57.6
65.0
64.1
62.6
60.1
57.5
62.7
62.9
54.8
53.7
56.0
55.0
57.7

Lmax
dB(A)
91.1
89.8
87.6
94.2
91.2
93.1
90.3
88.3
93.7
91.7
85.7
87.3
91.5
89.9
89.0

เสียงรบกวน
dB(A)
19.5*
12.7*
9.9
18.6*
17.9*
15.9*
16.1*
9.7
16.1*
15.6*
4.3
9.1
15.3*
14.6*
12.1*

L90
dB(A)
47.0
44.4
44.7
44.7
44.5
43.7
43.5
43.5
44.0
42.8
38.5
38.0
35.9
34.1
42.4

Leq 24 hr.
dB(A)
51.9
53.8
54.3
51.3
49.6
50.5
49.5
50.5
51.7
50.8
50.5
51.7
51.1
52.2
50.9

Lmax
dB(A)
85.0
82.4
83.8
82.8
79.4
86.4
85.2
87.5
83.0
81.8
83.0
83.6
80.8
83.1
86.6

เสียงรบกวน
dB(A)
7.2
9.5
9.1
6.6
8.2
9.9
7.3
7.6
9.7
7.9
9.5
4.5
4.7
9.0
9.4

L90
dB(A)
46.9
42.8
42.0
40.7
41.3
42.9
42.0
42.4
43.3
42.1
40.4
41.8
41.6
41.3
42.1

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรื อง ค่าระดับเสี ยงรบกวน
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐาน
157 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
16 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
20 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
24 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
26 พฤศจิกายน 2559
27 พฤศจิกายน 2559
28 พฤศจิกายน 2559
29 พฤศจิกายน 2559
30 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
56.9
57.7
60.6
60.3
60.4
58.3
57.9
58.9
57.9
62.2
61.0
60.6
58.0
59.8
58.3

Lmax
dB(A)
89.1
95.8
91.5
89.8
89.5
88.3
90.2
89.5
88.2
94.0
90.9
83.5
86.7
89.5
89.7

เสียงรบกวน
dB(A)
13.3*
15.1*
16.4*
17.6*
15.9*
15.6*
13.5*
14.6*
12.8*
17.5*
1.6
8.8
1.2
-

L90
dB(A)
41.2
44.1
42.9
35.9
42.9
43.6
40.2
34.9
38.6
41.6
42.3
40.3
40.2
41.5
43.7

Leq 24 hr.
dB(A)
51.6
52.3
50.7
51.7
50.4
51.3
51.8
48.4
46.9
45.9
47.4
46.7
47.9
47.5
46.3

Lmax
dB(A)
88.9
89.2
87.9
77.5
76.6
82.9
79.4
86.5
89.0
79.3
80.7
79.8
78.8
81.0
78.5

เสียงรบกวน
dB(A)
8.7
9.0
4.2
9.8
8.2
6.0
3.8
5.6
1.9
2.2
4.0
3.4
-

L90
dB(A)
40.9
42.5
42.7
40.7
42.6
42.1
40.9
39.3
38.0
37.3
38.5
37.7
36.9
38.4
37.5

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรื อง ค่าระดับเสี ยงรบกวน

158 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
01 ธันวาคม 2559
02 ธันวาคม 2559
03 ธันวาคม 2559
04 ธันวาคม 2559
05 ธันวาคม 2559
06 ธันวาคม 2559
07 ธันวาคม 2559
08 ธันวาคม 2559
09 ธันวาคม 2559
10 ธันวาคม 2559
11 ธันวาคม 2559
12 ธันวาคม 2559
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
58.4
60.5
59.4
59.3
49.6
58.7
59.7
59.9
55.6
55.6
54.5
56.9

Lmax
dB(A)
87.8
89.5
92.5
89.9
86.6
93.3
91.4
89.2
85.7
85.3
82.0
86.0

เสียงรบกวน
dB(A)
4.8
8.9
10.0
9.5
9.5
9.7
2.9
9.3
8.1
10.0

L90
dB(A)
40.5
42.9
40.6
38.0
39.3
39.3
42.1
43.0
36.2
35.0
33.3
36.7

Leq 24 hr.
dB(A)
47.9
48.5
46.3
49.4
48.5
46.7
47.8
47.8
47.5
47.0
46.4
47.1

Lmax
dB(A)
79.7
91.4
78.2
81.7
81.2
87.4
88.6
82.8
78.0
77.1
75.0
77.2

เสียงรบกวน
dB(A)
3.5
7.8
3.3
9.8
9.6
1.9
9.8
6.9
9.9
0.3
0.1
0.4

L90
dB(A)
39.4
38.6
35.7
35.7
35.2
36.7
38.6
39.3
39.3
39.4
38.9
39.5

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

(1)

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรื อง ค่าระดับเสี ยงรบกวน

159 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
24-25 มกราคม 2560
25-26 มกราคม 2560
26-27 มกราคม 2560
26-27 กุมภาพันธ์ 2560
27-28 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2560
24-25 มีนาคม 2560
25-26 มีนาคม 2560
26-27 มีนาคม 2560
27-28 เมษายน 2560
28-29 เมษายน 2560
29-30 เมษายน 2560
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
61.9
60.8
61.9
62.2
61.2
63.3
63.9
65.9
62.3
62.8
62.7
62.8

Lmax
dB(A)
94.7
93.7
97.6
99.7
89.1
92.5
94.5
104.5
100.9
88.8
98.3
98.2

เสียงรบกวน
dB(A)
8.0
2.6
8.4
9.6
3.1
9.8
8.8
9.2
2.6
9.8
8.4
8.2

L90
dB(A)
52.3
45.6
49.9
49.3
48.8
49.0
45.1
45.9
42.2
41.6
48.4
46.4

Leq 24 hr.
dB(A)
51.9
52.2
52.0
46.2
47.3
50.0
45.8
47.7
46.8
53.6
53.3
56.1

Lmax
dB(A)
94.6
88.8
86.5
80.2
80.9
81.3
83.1
80.0
79.5
92.2
87.6
87.8

เสียงรบกวน
dB(A)
5.0
6.9
5.0
7.6
9.5
9.6
9.1
9.9
9.0
7.1
4.6
6.4

L90
dB(A)
45.9
45.3
44.9
41.2
41.5
41.3
38.3
38.9
32.9
39.3
39.7
35.2

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

(1)

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 15 (พ.ศ.2540) เรื อง กําหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัวไป
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรื อง ค่าระดับเสี ยงรบกวน

160 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
พืนทีก่ อสร้ าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด
26-27 พฤษภาคม 2560
27-28 พฤษภาคม 2560
28-29 พฤษภาคม 2560
23-24 มิถุนายน 2560
24-25 มิถุนายน 2560
25-26 มิถุนายน 2560
25-26 กรกฎาคม 2560
26-27 กรกฎาคม 2560
27-28 กรกฎาคม 2560
25-26 สิ งหาคม 2560
26-27 สิ งหาคม 2560
27-28 สิ งหาคม 2560
26-27 กันยายน 2560
27-28 กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560
มาตรฐาน

ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

Leq 24 hr.
dB(A)
59.5
62.8
55.0
57.6
56.2
55.4
56.3
57.9
55.5
57.4
60.4
56.2
63.8
63.1
63.4

Lmax
dB(A)
89.4
85.3
86.2
96.8
98.4
90.3
82.8
91.6
83.3
88.0
98.3
89.2
95.8
94.3
99.8

รบกวน
dB(A)
9.2
7.5
7.3
9.5
9.4
9.5
7.6
9.8
5.6
9.4
9.5
9.5
9.7
8.4
8.3

L90
dB(A)
47.0
46.2
44.4
44.6
43.6
42.8
45.6
45.2
45.2
42.6
44.4
45.7
57.3
54.3
51.0

Leq 24 hr.
dB(A)
56.4
53.9
57.0
50.9
60.6
53.1
54.1
55.1
55.8
53.8
56.1
56.2
50.8
51.3
51.2

Lmax
dB(A)
94.0
89.4
87.3
84.3
94.7
89.1
86.0
83.8
88.5
90.8
89.7
93.2
84.4
82.6
80.6

รบกวน
dB(A)
7.6
3.6
6.9
0.9
7.6
6.1
9.0
8.4
9.5
9.1
9.0
8.9
6.0
5.7

L90
dB(A)
40.8
40.8
40.6
43.0
37.5
38.0
45.1
42.9
43.6
46.7
46.9
46.5
43.3
40.9
40.1

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

70.0(1)

115.0(1)

10.0(2)

-

161 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

162 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

พืนทีก่ อสร้ าง

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รูปที 4.4-19 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560

28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิง หาคม 2560

26-27 สิง หาคม 2560

115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

25-26 สิง หาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวั ดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

25-26 มิ ถุนายน 2560

24-25 มิ ถุนายน 2560

23-24 มิ ถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

26-27 มี นาคม 2560

25-26 มี นาคม 2560

24-25 มี นาคม 2560

28 กุมภาพันธ์-1 มี นาคม 2560

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

เดซิเบล (เอ)

70.0

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

25-26 มิ ถุนายน 2560

24-25 มิ ถุนายน 2560

23-24 มิ ถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

พืนทีก่ อสร้ าง

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

26-27 มี นาคม 2560

25-26 มี นาคม 2560

24-25 มี นาคม 2560

28 กุมภาพันธ์- 1 มี นาคม 2560

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

เดซิเบล (เอ)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

80.0

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชั วโมง (Leq 24 hr.)
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รูปที 4.4-18 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)
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พืนทีก่ อสร้ าง
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสุ รศักดิ

รู ปที 4.4-20 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน
ระหว่างเดือนกันยายน 2559-กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560

27-28 กันยายน 2560

26-27 กันยายน 2560

27-28 สิงหาคม 2560

26-27 สิงหาคม 2560

25-26 สิงหาคม 2560

27-28 กรกฎาคม 2560

26-27 กรกฎาคม 2560

25-26 กรกฎาคม 2560

25-26 มิ ถุนายน 2560

24-25 มิ ถุนายน 2560

23-24 มิ ถุนายน 2560

28-29 พฤษภาคม 2560

27-28 พฤษภาคม 2560

26-27 พฤษภาคม 2560

29-30 เมษายน 2560

28-29 เมษายน 2560

27-28 เมษายน 2560

26-27 มี นาคม 2560

20.0

25-26 มี นาคม 2560

24-25 มี นาคม 2560

28 กุมภาพันธ์-1 มี นาคม 2560

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 กุมภาพันธ์ 2560

26-27 มกราคม 2560

25-26 มกราคม 2560

24-25 มกราคม 2560

เดซิเบล (เอ)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน

15.0

10.0
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)

5.0

0.0

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.3 ผลการตรวจวัดความสั นสะเทือน
ผลการตรวจวัดค่าความสันสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดําเนิ นการ
ตรวจวัดเดื อนละ 1 ครั ง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืนที ก่อสร้ าง และศู นย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ พบว่า
มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 37 (พ.ศ.2553)
เรื อง กําหนดมาตรฐานความสันสะเทือนเพือป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม
127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที 2 มิถุนายน 2553) ดังตารางที 4.4-5 ถึงตารางที 4.4-6 และภาพที 4.4-3
ตารางที 4.4-5 ผลการตรวจวัดค่าความสันสะเทือนสู งสุ ด 24 ชัวโมง พืนทีก่อสร้าง
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

ช่ วงเวลา

25-26 กรกฎาคม 2560
26-27 กรกฎาคม 2560
27-28 กรกฎาคม 2560
25-26 สิ งหาคม 2560
26-27 สิ งหาคม 2560
27-28 สิ งหาคม 2560
26-27 กันยายน 2560
27-28 กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560

14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00

Transverse
Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

Vertical
Longitudinal
Standard
Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
<0.127
<0.127
5.000
f≤10

15:00-16:00

0.460

3.0

1.520

5.6

1.130

4.0

5.000

f≤10

15:00-16:00

0.159

2.0

0.841

7.0

0.572

4.0

5.000

f≤10

08:00-09:00
0.222
2.0
0.921
4.0
0.508
11.2
5.000
f≤10
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 37 (พ.ศ.2553) เรื อง กําหนดมาตรฐานความสันสะเทือนเพือป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที 2 มิถุนายน 2553)
หมายเหตุ : - = Not detectable
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-6 ผลการตรวจวัดค่าความสันสะเทือนสู งสุ ด 24 ชัวโมง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ
วัน/เดือน/ปี ทีตรวจวัด

ช่ วงเวลา

25-26 กรกฎาคม 2560
26-27 กรกฎาคม 2560
27-28 กรกฎาคม 2560
25-26 สิ งหาคม 2560
26-27 สิ งหาคม 2560
27-28 สิ งหาคม 2560
26-27 กันยายน 2560
27-28 กันยายน 2560
28-29 กันยายน 2560

14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00

Transverse
Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

Vertical
Longitudinal
Velocity Frequency Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

Standard
Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10

14:00-15:00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

14:00-15:00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

14:00-15:00 <0.127
<0.127
<0.127
5.000
f≤10
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที 37 (พ.ศ.2553) เรื อง กําหนดมาตรฐานความสันสะเทือนเพือป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที 2 มิถุนายน 2553)
หมายเหตุ : - = Not detectable
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.4 การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนําทิง
4.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนําทิง
ผลการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพนําทิ ง บริ เ วณบ่ อ พัก นําก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ
สาธารณะ ระหว่า งเดื อนกรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดํา เนิ นการตรวจวัดเดื อนละ 1 ครั ง โดยทํา การ
ตรวจวัดคุณภาพนําทิงในดัชนี ต่างๆ ดังนี คือ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Settable
Solids, Total Coliform Bacteria และFecal Coliform Bacteria พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที 4.4-7 และรู ปที 4.4-21 ถึงรู ปที 4.4-30
และภาพที 4.4-4
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทิงบริ เวณบ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ดัชนีตรวจวัด
pH
BOD
Total Suspended Solids (TSS)
Total Dissolved Solids (TDS) (1)
Settable Solids
Sulfide
TKN
Oil & Grease
Total Coliform Bacteria
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ml/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml
MPN/100 ml

ผลตรวจวิเคราะห์
28 กรกฎาคม 2560
7.68
<0.1
<5
89
<0.1
<0.2
2.24
<0.5
<1.8
<1.8

28 สิงหาคม 2560
7.68
1
<5
58
<0.1
<0.2
0.28
<0.5
<1.8
<1.8

29 กันยายน 2560
6.87
7
14
134
<0.1
0.2
0.28
8.1
<1.8
<1.8

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ : (1) สารทีละลายได้ทงหมด
ั
(TDS) ต้องมีค่าเพิมขึนจากปริ มาณสารละลายในนําใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
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มาตรฐาน
5-9
≤20
≤30
≤500
≤0.5
≤1.0
≤35
≤20
-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการวิ เคราะห์ ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH)
10

มาตรฐานระหว่ าง 5.0-9.0

9
7.68

8

7.68
6.87

7
6
5
4
3
2
1
0
28 กรกฎาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

pH

29 กันยายน 2560

รูปที 4.4-21 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิ เคราะห์ ค่าบีโอดี (BOD)
20
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 20 มิลลิกรัมต่ อ ลิตร

18
16
14
12
10
8

7

6
4
2
0

1
<0.1
28 กรกฎาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

BOD

รู ปที 4.4-22 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
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29 กันยายน 2560

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณของแข็ งแขนลอย (TSS)
60
ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรั มต่ อลิตร

55
50
45
40
35
30
25
20

14

15
10
5
0

<5

<5

28 กรกฎาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

29 กันยายน 2560

Total Suspended Solids (TSS)

รู ปที 4.4-23 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณซั ลไฟด์ (Sulfide)
1.0
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่ อลิตร
0.8

0.6

0.4

0.2

0.2

0.0

<0.2

<0.2

28 กรกฎาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

Sulfide

รูปที 4.4-24 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
169 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

29 กันยายน 2560

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณของสารละลายนํ าได้ ทังหมด (TDS)
500
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 500 มิลลิกรัมต่ อ ลิตร

450
400
350
300
250
200

134

150
100

89
58

50
0
28 กรกฎาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

Total Dissolved Solids (TDS)

29 กันยายน 2560

รู ปที 4.4-25 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายนําได้ทงหมด
ั
(TDS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณซั ลไฟด์ (Sulfide)
1.0
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่ อลิตร
0.8

0.6

0.4

0.2

0.2

0.0

<0.2

<0.2

28 กรกฎาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

29 กันยายน 2560

Sulfide

รูปที 4.4-26 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
170 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวิเคราะห์ ปริ มาณของไขมันและนํ ามัน (Oil &Grease)
35
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 35 มิลลิกรัมต่ อ ลิตร
30
25
20
15
10

8.1

5
<0.5

0

<0.5

28 กรกฎาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

Oil & Grease

29 กันยายน 2560

รู ปที 4.4-27 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและนํามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด (TKN)
35
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 35 มิลลิกรัมต่ อ ลิตร
30
25
20
15
10
5

2.24

0
28 กรกฎาคม 2560

0.28

0.28

28 สิงหาคม 2560

29 กันยายน 2560

TKN

รูปที 4.4-28 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทังหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
171 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการตรวจวิ เคราะห์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ มทังหมด (Total Coliform Bacteria)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

<1.8
28 กรกฎาคม 2560

<1.8

<1.8

28 สิงหาคม 2560

29 กันยายน 2560

Total Coliform Bacteria

รู ปที 4.4-29 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ มทังหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
ผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal Coliform Bacteria)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

<1.8
28 กรกฎาคม 2560

<1.8

<1.8

28 สิงหาคม 2560

29 กันยายน 2560

Fecal Coliform Bacteria

รู ปที 4.4-30 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ มทังหมด (Fecal Coliform Bacteria)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
172 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนําทิง
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมของโครงการ ส้มจีด (ระยะก่อสร้าง) ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560 พบว่า ส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (ประเภท ข) โดยมีแนวโน้มไม่คงทีเนืองจากกิจกรรมการก่อสร้างทีมีลกั ษณะงานต่างกันในแต่ละช่วงงาน แสดงดังตารางที 4.4-8 และ รู ปที 4.4-31 ถึงรู ปที 4.4-40
ตารางที 4.4-8 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทิงบริ เวณบ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
ผลตรวจวิเคราะห์
เดือนทีตรวจวัด
26 พฤศจิกายน 2559
17 ธันวาคม 2560
27 มกราคม 2560
26 กุมภาพันธ์ 2560
24 มีนาคม 2560
30 เมษายน 2560
29 พฤษภาคม 2560
23 มิถุนายน 2560
มาตรฐาน

pH
8.22
8.34
8.06
7.99
8.20
7.06
7.87
8.47
5-9

BOD
(mg/l)
6.9
7.0
10.0
6.0
5.0
2.0
1.0
4.0
≤20

TSS
(mg/l)
<5.0
6.0
5.0
4.0
<5.0
<5.0
50*
34*
≤40

Sulfide
(mg/l)
<0.2
<0.2
0.76
0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

Settable Solids
(mg/l)
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

≤1.0

≤50

TDS(1)
(mg/l)
54
<50
<50
88
86
<50
240
<50
≤500

Oil & Grease
(mg/l)
3.6
2.2
3.1
<0.5
9.0
7.0
<0.5
2.6
≤20

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ : (1) สารทีละลายได้ทงหมด
ั
(TDS) ต้องมีค่าเพิมขึนจากปริ มาณสารละลายในนําใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
* ผลมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

185 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

TKN
(mg/l)
0.56
0.28
<0.28
3.36
2.24
0.28
0.28
<0.28
≤35

FCB
( MPN/100 ml)
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
-

TCB
( MPN/100 ml)
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที 4.4-8 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทิงบริ เวณบ่อพักนําก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
ผลตรวจวิเคราะห์
เดือนทีตรวจวัด
28 กรกฎาคม 2560
28 สิ งหาคม 2560
29 กันยายน 2560
มาตรฐาน

pH
7.68
7.68
6.87
5-9

BOD
(mg/l)
<1
1
7
≤20

TSS
(mg/l)
<5
<5
14
≤40

Sulfide
(mg/l)
<0.2
<0.2
0.2

Settable Solids
(mg/l)
<0.1
<0.1
<0.1

≤1.0

≤50

TDS(1)
(mg/l)
89
58
134
≤500

Oil & Grease
(mg/l)
<0.5
<0.5
8.1
≤20

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ : (1) สารทีละลายได้ทงหมด
ั
(TDS) ต้องมีค่าเพิมขึนจากปริ มาณสารละลายในนําใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

186 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

TKN
(mg/l)
2.24
0.28
0.28
≤35

FCB
( MPN/100 ml)
<1.8
<1.8
<1.8
-

TCB
( MPN/100 ml)
<1.8
<1.8
<1.8
-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการวิ เคราะห์ ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH)
10

มาตรฐานระหว่ าง 5.0-9.0

9
8
7
6
5
4
3
2
1

29 กันยายน 2560

28 สิงหาคม 2560

28 กรกฎาคม 2560

23 มิถนุ ายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

30 เมษายน 2560

24 มีนาคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

27 มกราคม 2560

26 พฤศจิกายน 2559

17 ธันวาคม 2560

0

pH

รูปที 4.4-31 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์ ค่าบีโอดี (BOD)
20
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 20 มิลลิกรัมต่ อ ลิตร

18
16
14
12
10
8
6
4
2

BOD

รู ปที 4.4-32 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
187 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

29 กันยายน 2560

28 สิงหาคม 2560

28 กรกฎาคม 2560

23 มิถนุ ายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

30 เมษายน 2560

24 มีนาคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

27 มกราคม 2560

17 ธันวาคม 2560

26 พฤศจิกายน 2559

0

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณของแข็ งแขนลอย (TSS)
60
55
50
45
40
35

ค่ ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรั มต่ อลิตร

30
25
20
15
10
5

Total Suspended Solids (TSS)

29 กันยายน 2560

28 สิงหาคม 2560

28 กรกฎาคม 2560

23 มิถนุ ายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

30 เมษายน 2560

24 มีนาคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

27 มกราคม 2560

17 ธันวาคม 2560

26 พฤศจิกายน 2559

0

รูปที 4.4-33 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณซั ลไฟด์ (Sulfide)
1.0
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่ อลิตร
0.8

0.6

0.4

0.2

Sulfide

รู ปที 4.4-34 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
188 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

29 กันยายน 2560

28 สิงหาคม 2560

28 กรกฎาคม 2560

23 มิถนุ ายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

30 เมษายน 2560

24 มีนาคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

27 มกราคม 2560

17 ธันวาคม 2560

26 พฤศจิกายน 2559

0.0

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณของสารละลายนํ าได้ ทังหมด (TDS)
500
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 500 มิลลิกรัมต่ อ ลิตร

450
400
350
300
250
200
150
100
50

29 กันยายน 2560

28 สิงหาคม 2560

28 กรกฎาคม 2560

23 มิถุนายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

30 เมษายน 2560

24 มีนาคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

27 มกราคม 2560

17 ธันวาคม 2560

26 พฤศจิกายน 2559

0

Total Dissolved Solids (TDS)

รู ปที 4.4-35 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายนําได้ทงหมด
ั
(TDS)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณของไขมันและนํามัน (Oil &Grease)
35
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 35 มิลลิกรัมต่ อ ลิตร
30
25
20
15
10
5

Oil & Grease

รู ปที 4.4-36 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและนํามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
189 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

29 กันยายน 2560

28 สิงหาคม 2560

28 กรกฎาคม 2560

23 มิถนุ ายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

30 เมษายน 2560

24 มีนาคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

27 มกราคม 2560

17 ธันวาคม 2560

26 พฤศจิกายน 2559

0

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด (TKN)
35
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 35 มิลลิกรัมต่ อ ลิตร
30
25
20
15
10
5

29 กันยายน 2560

28 สิงหาคม 2560

28 กรกฎาคม 2560

23 มิถนุ ายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

30 เมษายน 2560

24 มีนาคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

27 มกราคม 2560

17 ธันวาคม 2560

26 พฤศจิกายน 2559

0

TKN

รู ปที 4.4-37 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทังหมด (TKN)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณตะกอนหนั ก (Settable Solids)
0.5
ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่ อลิตร
0.4

0.3

0.2

26 กุมภาพันธ์ 2560

24 มีนาคม 2560

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1
29 กันยายน 2560

27 มกราคม 2560

<0.1

28 สิงหาคม 2560

<0.1

28 กรกฎาคม 2560

<0.1

23 มิถนุ ายน 2560

<0.1

29 พฤษภาคม 2560

<0.1

30 เมษายน 2560

<0.1

17 ธันวาคม 2560

0.0

26 พฤศจิกายน 2559

0.1

Settable Solids

รูปที 4.4-38 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2560
190 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ มทังหมด (Total Coliform Bacteria)
20
18
16
14
12
10
8
6

24 มีนาคม 2560

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8
29 กันยายน 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

<1.8

28 สิงหาคม 2560

<1.8

28 กรกฎาคม 2560

<1.8

23 มิถนุ ายน 2560

<1.8

29 พฤษภาคม 2560

<1.8

30 เมษายน 2560

<1.8

27 มกราคม 2560

0

17 ธันวาคม 2560

2

26 พฤศจิกายน 2559

4

Total Coliform Bacteria

รู ปที 4.4-39 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ มทังหมด
(Fecal Coliform Bacteria) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณแบคทีเรียฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal Coliform Bacteria)
20
18
16
14
12
10
8
6

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

27 มกราคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2560

24 มีนาคม 2560

30 เมษายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

23 มิถนุ ายน 2560

28 กรกฎาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

29 กันยายน 2560

0

17 ธันวาคม 2560

2

26 พฤศจิกายน 2559

4

Fecal Coliform Bacteria

รู ปที 4.4-40 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ มทังหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2560
191 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

พืนทีก่อสร้าง
ภาพที 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

192 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ
ภาพที 4.4-1 (ต่ อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
193 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

พืนทีก่อสร้าง
ภาพที 4.4-2 การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป

194 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ
ภาพที 4.4-2 (ต่ อ) การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัวไป

195 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

พืนทีก่อสร้าง
ภาพที 4.4-3 การตรวจวัดความสันสะเทือน

196 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสุ รศักดิ
ภาพที 4.4-3 (ต่ อ) การตรวจวัดความสันสะเทือน

197 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ ส้ มจีด (ระยะก่ อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

บ่อพักนําเสี ยก่อนปล่อยสู่ สาธารณะ
ภาพที 4.4-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพนําทิง

198 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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