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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาของการจัดทารายงาน
บริ ษั ท บี เ คจี คอร์ เ ปอร์ เ รท จ ากัด มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การพัฒ นาโครงการ SERENITY
CONDOMINIUM ตั้งอยู่บริเวณซอยอิงมอ ตาบลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ดิน
ในการดาเนินโครงการ 10 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา หรือ 17,124.00 ตารางเมตร
ภายในโครงการ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จานวน 4 อาคาร สระว่ายน้า 2 สระ 1
นิติบุคคลอาคารชุด มีห้องพักรวมทั้งสิ้น จานวน 710 ห้อง มีพื้นที่อาคารรวม 6,751.00 ตารางเมตร เข้าข่าย
อาคารชุดพักอาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจานวนห้องชุดตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไปให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่องกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2555
การประเมินทางเลือกของโครงการ SERENITY CONDOMINIUM จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของที่ ตั้งโครงการ และทางเลือกในการวางผัง และการออกแบบอาคารโดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง โดยโครงการได้ออกแบบและวางผังบริเวณทางเลือกของโครงการใน
3 รูปแบบ ซึ่งมีปัจจัยที่นามาให้พิจารณาเปรียบเทียบลักษณะแนวทางเลือกอาคารใน 3 ประเด็น ได้แก่ การ
สัญจร พื้นที่สีเขียว และจานวนห้องพัก จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การใช้พื้นที่ดินภายในโครงการ ได้แก่
พื้นที่สีเขียว พื้นที่ปกคลุมดิน และพื้นที่เปิดโล่ง เป็นต้น มีความแตกต่างกันไปในแต่ละแนวทางเลือก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่แตกต่างกันไปด้วย
ดังนั้ นบริ ษัทที่ ปรึ กษาจึงได้แสดงรายละเอียดของแนวทางเลือกรวมทั้ง หลักการและเหตุผ ลในการ
พิจารณาทางเลือกแนวทางเลือกของโครงการที่เหมาะสม ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้
1) ความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM เป็ น โครงการประเภทอาคารชุ ดพั ก อาศั ย
ประกอบด้วย อาคารชุ ดพักอาศัยสูง 8 ชั้ น 4 อาคาร มีห้องพักจานวน 710 ห้อง ซึ่งการพัฒนาโครงการ
เจ้าของโครงการได้พิจารณาทางเลือกโครงการจากปัจจัย 5 ประการ ประกอบด้วย
1.1) สภาพภูมิประเทศ
แนวทางเลือก ต้องมีความเหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยพื้นที่จะต้องเป็น
พื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ สามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังต้องสะดวกต่อการ
ก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้าง ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ
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พื้นที่โครงการ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างตั้งอยู่บริเวณบริเวณซอยอิงมอ ตาบลเมืองศิลา อาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ อยู่ติดกับถนนสาธารณะ สามารถ
เดินทางออกสู่ถนนโนนม่วง ตาบลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และถนนมิตรภาพได้
อย่างสะดวก
1.2) การคมนาคม
แนวทางเลือก เนื่องจากโครงการเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นอาคารชุดพักอาศัย(คอนโดมิเนียม)
จึงได้คานึงถึงการเดินทางของผู้พักอาศัยจะต้องมีความสะดวกสบาย อาคารโครงการต้องอยู่ใกล้กับถนน
สาธารณะที่สามารถเชื่อมออกถนนสายหลักมีทางเลือกในการเดินทางทั้งบริการขนส่งสาธารณะ และรถยนต์
ส่วนบุคคล ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ
พื้นที่โครงการติดกับถนนสาธารณะ (ถนนเทศบาลเมืองศิลา) มีเขตทางกว้าง 6.00 เมตร ซึ่ง
ถนนดังกล่าวสามารถออกสู่ถนนซอยอิงมอ ถนนโนนม่วง และถนนมิตรภาพ เป็นต้นการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่
โครงการจึงมีความสะดวก
1.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
แนวทางเลือก สภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่ตั้งอาคารโครงการจะต้อง
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยในโครงการ
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ พบว่า มีการใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม บ้านพักอาศัย
พื้นที่ว่าง สถานศึกษา และสถานประกอบการ ที่มีลักษณะการดาเนินธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัย ดังนั้น การพัฒนาโครงการ SERENITY CONDOMINIUM จึงมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับที่ตั้งโครงการ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
1.4) ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค
แนวทางเลือกจะต้องมี ร ะบบสาธารณูปโภครองรั บอย่างเพียงพอ ทั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบระบายน้า และการจัดการขยะ
ความสอดคล้อ งและเหมาะสมต่อ การพัฒนาโครงการพื้น ที่ ตั้ง โครงการอยู่ใ นเขตพื้น ที่
รั บผิด ชอบของเทศบาลเมื องศิ ลา ซึ่ ง มี ร ะบบสาธารณูปโภคต่ างๆ รองรั บอย่ างเป็น ระบบ ซึ่ ง สามารถ
ให้บริการโครงการได้อย่างเพียงพอ ดังนี้
(1) ระบบไฟฟ้า
พื้นที่โครงการอยู่ในเขตการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น ซึ่งการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงโครงการได้
อย่างเพียงพอ
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(2) ระบบประปา
พื้นที่โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบการจ่ายน้าของสานักงานประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น ซึ่งสานักงานประปามีความสามารถในการจ่ายน้าในพื้นที่รบั ผิดชอบ รวมถึงโครงการได้อย่าง
เพียงพอ
(3) การจัดการขยะ
พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตรับผิดชอบของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงาน
บริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูลซึ่งจะเข้ามาจัดเก็บขนขยะจากที่พักขยะรวมของโครงการ ไปดาเนิน
กาจัดด้วยวิธีฝังกลบต่อไป
(4) ระบบบาบัดน้าเสีย
จังกวัดขอนแก่นมีระบบบาบัดน้าเสียรวมที่ดาเนินการแล้วจานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. ระบบบาบัดน้าเสียที่บึงทุ่งสร้าง (เดิม) เป็นระบบบาบัดน้าเสียใหม่แทนระบบ
เดิมเป็นระบบสระเติมอากาศ สามารถรองรับน้าเสียได้เต็มที่ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่
31.85 ตารางกิโลเมตร โดยก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โยมีการก่อสร้างดังนี้
- มีท่อดักน้าเสีย รอบบึงแก่นนคร และเลียบคลองร่องเหมือง ประมาณ 12,000 เมตร
- มีอาคารดักน้าเสีย จานวน 48 แห่ง
- มี สถานี สูบน้ าเสีย พร้อมตะแกรงดักขยะอัต โนมัติทุ กสถานี ได้แก่ สถานี สูบน้ าเสียแก่นนคร
บริเวณสวนพระนครศรีบริรักษ์ ประกอบด้วยอาคารและเครื่องสูบน้าเสี ยขนาด 185 ลิตร/วินาที ที่ TDH 6.5
เมตร จานวน 4 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้าเสียไปยังสถานีสูบน้าเสียบึงทุ่งสร้าง และสถานีสูบน้าเสียบึงทุ่งสร้าง
ประกอบด้วยอาคารและเครื่องสูบน้าเสียขนาด 550 ลิตร/วินาที ที่ TDH 9 เมตร จานวน 10 เครื่อง เพื่อสูบ
น้าเสียไปที่ระบบบาบัดน้าเสีย
2. ระบบบาบัด น้ าเสียที่ ห นองเลิง เปือ ย ออกแบบให้ส ามารถรองรั บน้ าเสียได้
9,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดทาเป็นบ่อ Facultative Ponds
3. ระบบบาบัดน้ าเสียที่ อบต.บ้านเป็ด ออกแบบให้ส ามารถรองรั บน้ าเสียได้
11,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดทาเป็นบ่อ Facultative Ponds
(5) ระบบระบายน้า
ระบบท่ อระบายน้ า เป็น ระบบท่ อระบายน้ ารวม (CombinedSewer System) คื อ
รองรับน้าเสียและน้าฝนในท่อเดียวกัน โดยมีการระบายน้าฝนออกที่บริเวณอาคารดัก น้าเสีย เพื่อระบายลง
แหล่งรับน้า ส่วนน้าเสียจะถูกดักเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมต่อไป ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ในแนวท่อระบายน้า
ของเทศบาลเมืองศิลา
1.5) ความสอดคล้องกับผังเมือง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนวทางเลือกจะต้องเป็นบริเวณที่ผังเมืองมีข้อกาหนดให้สามารถปลูกสร้างอาคารชุดพัก
อาศัยได้ และโครงการสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายอื่นๆ ได้
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ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ
(1) การใช้ประโยชน์ที่ ดินตามกฎกระทรวง ให้ใ ช้บังคับผัง เมืองรวมเมืองท่าโขลง คลอง
หลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552
พื้น ที่ โ ครงการตั้ ง อยู่บริ เวณต าบลศิลา อาเภอเมือง จัง หวัด ขอนแก่ น ซึ่ ง อยู่ใ นเขต
เทศบาลเมืองศิลา ปัจจุบันทางโครงการปฏิบัติ ตามประกาศกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2542 ดังกล่าวข้างต้น โครงการจะตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1.1 และมิได้เป็นอาคารที่
ระบุในข้อห้าม จึงไม่ขัดต่อประกาศกระทรวงดังกล่าว
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
• ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่
42 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) หมวด 1 ขอ 6 (1) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ใช เป
นอาคารอยูอาศัยตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดิน แปลงนั้นโครงการมี
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) คิดเป็นร้อยละ 55.04 ของพื้นที่ดินทั้งหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00)
จึงสอดคล้องกับข้อกาหนดของตามกฎกระทรวงดังกล่าว
• ระยะถอยร่นของอาคาร
อาคารโครงการจัดให้มีระยะถอยร่นโดยรอบอาคารกับแนวเขตที่ดิน มีระยะห่าง
4.90-19.43 เมตร ซึ่งสอดคล้องกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 61
(พ.ศ. 2550) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ดังนั้น โครงการ SERENITY CONDOMINIUM เป็นอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วย อาคารชุดพัก
อาศัย ความสูง 8 ชั้ น จานวน 4 อาคาร มีจานวนห้องพัก 710 ห้อง ที่ จอดรถยนต์ 262 คัน และที่ จอด
รถจักรยานยนต์ 116 คัน จึ งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้น ที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิประเทศ การ
เข้าถึงพื้นที่โครงการ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดินกับพื้นที่ข้างเคียง สอดคล้องกับ
ผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560
2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง)
เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560
3) เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงาน
ราชการกาหนด และนาไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและต่อพื้นที่โดยรอบ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นาเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ที่ เสนอไว้ใ นรายงานการวิ เคราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และเอกสารข้อ กาหนดด้ านสิ่ง แวดล้อ มของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทาการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ พร้ อมทั้ งเสนอแนะมาตรการป้องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรณีที่ ผ ลการ
ตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดาเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
การจั ดท ารายงานผลการปฏิ บั ติต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมโครงการ
SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด ได้จัดทาตามแนวทางการเสนอผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 น าเสนอผลการปฏิ บัติต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมที่ เสนอไว้ใ น
รายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อม และข้อกาหนดเพิ่มเติ ม โดยคณะกรรมการผู้ ช านาญการ
สิ่ง แวดล้อมของสานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยบริษัท ที่ปรึกษาจะ
ตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดาเนินการดังนี้
1) จัดทาตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ใ น
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบั น ที่ เ ปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่ เสนอไว้ใ น
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.4.2 นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม โดยท าการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณ ภาพสิ่ง แวดล้อม พร้ อมทั้ ง ประเมิน ผลการ
ตรวจสอบสภาพสิ่ง แวดล้อมต่างๆตามที่กาหนดไว้ใ นรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ง แวดล้อมอย่าง
ละเอียด โดยมีข้อมูลของการนาเสนอดังนี้
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ, ระดับเสียง และระดับ
ความสั่นสะเทือนโดยใช้แผนที่ประกอบ
1) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กาหนด
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการไทย
2) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
3) แสดงภาพถ่ายขณะทาการเก็บตัวอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถ่ายภาพ
จะเป็น การแสดงให้เห็น ว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ ที่ กาหนดไว้ใ นรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
1.5 แผนการดาเนินการประจาปี พ.ศ.2560
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี
คอร์เปอร์เรท จากัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.5/6956 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ จึงได้จัดทาแผนงานการก่อสร้าง
โครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 1.5-1 แสดงแผนงานก่อสร้างของโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลา (เดือน)
2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

งานปรับเตรียมพื้นที่และวางผังบริเวณ
งานเสาเข็มเจาะ
งานฐานราก
งานโครงสร้าง
งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับ
อากาศ และงานระบบป้องกันอัคคีภัย
งานระบบโทรศัพท์ งานระบบโทรทัศน์ งานระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและงานระบบ CCTV
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและงานระบบ
สายล่อฟ้า
งานสถาปัตยกรรม
งานติดตั้งระบบลิฟท์โดยสาร
งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และงานติดตั้งครัว
งานระบบบ่อ บาบั ดน้ าเสี ย ระบบระบายน้ าและ
งานถนนรอบโครงการ
งานโครงสร้ างสระว่ายน้า งานติดตั้ งระบบสาระ
ว่ายน้าและงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภูมิ
สถาปัตยกรรม

1.6 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน

สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน เดือนธันวาคม 2560 พบว่า กาลังดาเนินงานโครงสร้างสระว่ายน้า
งานติดตั้งระบบสระว่ายน้าและงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภูมิสถาปัตย์ และทาความสะอาดโดยรอบ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
1. การตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
2. สภาพภูมิประเทศ

ตารางที่ 1.5-2
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SERENITY CONDOMINIUM
บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ระยะก่อสร้าง (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
(2559)
แผนการตรวจวัด (2560)
พารามิเตอร์
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
.



- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ 
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
- สภาพพร้ อมใช้ งานและความ
คงทนเข็ ง แรงของรั้ ว รอบพื้ น ที่
ก่ อ สร้ า งและผ้ า ใบหรื อ ตาข่ า ย
รอบตัวอาคาร
3. ทรั พ ยากรดิ น และการชะล้ างพั ง ทลาย - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ 
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ของดิน
ผลกระทบ
- การเคลื่อนตัวของกาแพงกั น
ดินโดยรอบบ่อขุด

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
4.คุณภาพอากาศ จานวน 2 จุด ดังนี้
- ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านทิศใต้ ใกล้
หอพักคักกะเฟิร์น
- พื้นที่อ่อนไหว โรงเรียนบ้านโนนม่วง

ตารางที่ 1.5-2(ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SERENITY CONDOMINIUM
บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ระยะก่อสร้าง (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
(2559)
แผนการตรวจวัด (2560)
พารามิเตอร์
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
.
 








- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM-10)
- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ไฮโดรคาร์บอน (HC)
- Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L10, 
และ L90

5.เสียง จานวน 2 จุด ดังนี้
- ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านทิศใต้ ใกล้
หอพักคักกะเฟิร์น
- พื้นที่อ่อนไหว โรงเรียนบ้านโนนม่วง
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak

6.ความสั่นสะเทือน จานวน 2 จุด ดังนี้
- ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านทิศใต้ ใกล้ Particle Velocity)
หอพักคักกะเฟิร์น
- พื้นที่อ่อนไหว โรงเรียนบ้านโนนม่วง
หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานฯ 6 เดือน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SERENITY CONDOMINIUM
บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ระยะก่อสร้าง (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
(2559)
แผนการตรวจวัด (2560)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
พารามิเตอร์
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
.
ตรวจสอบดู จุดรั่ วซึ ม บริ เ วณท่ อ  
7.การใช้นา











ประปาของโครงการ ทุ ก เดื อ น
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
8.การบาบัดนาเสีย
 











บ่ อ พั กน้ าชั่ ว คราวบ่ อ สุ ดท้ ายก่ อ นระบายน้ า - pH
ออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนตรวจวัด - BOD
- SS
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ เวลาก่อสร้าง
- TDS
- Settleable Solids
- Sulfide
- TKN
- ออร์แกนิก-ไนโตรเจน
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
- น้ามันและไขมัน
- แบคทีเรีย
หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานฯ 6 เดือน
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานประจาเดือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตาแหน่งตรวจวัด
9.การจัดการขยะมูลฝอย

10.การระบายนาและป้องกันนาท่วม

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SERENITY CONDOMINIUM
บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ระยะก่อสร้าง (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
(2559)
แผนการตรวจวัด (2560)
พารามิเตอร์
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
.
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอย และความ  








เพี ย งพอของถั ง รองรั บขยะมู ล
ฝอย
ท าความสะอาดรางระบายน้ า  








และบ่อดักตะกอน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บการเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติงาน
สภาพพร้อมใช้งานของระบบ

สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ 
13. การจราจร
อุปกรณ์ก่อสร้าง
สภาพความเสียหายหรือ
14. เศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบที่ได้รับ
หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการและจัดทารายงานฯ 6 เดือน
11.อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทางาน/
การป้องกันอัคคีภัย
12. การใช้ไฟฟ้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1

ที่ตั้งโครงการ

โครงการ SERENITY CONDOMINIUM ของ บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด โครงการตั้งอยู่ ณ
ซอยอิงมอ ตาบลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวมความสูง 8 ชั้น จานวน 4 อาคาร โดยก่อสร้างบนพื้นที่ดินใน
กรรมสิทธิ์บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
-

โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่
โฉนดที่ดินเลขที่

206892
206893
206894
239233
239234

เลขที่ดิน 552
เลขที่ดิน 553
เลขที่ดิน 554
เลขที่ดิน 1028
เลขที่ดิน 1029

ขนาด 00-01-31 ไร่
ขนาด 00-00-99 ไร่
ขนาด 00-01-74 ไร่
ขนาด 04-03-19 ไร่
ขนาด 04-03-58 ไร่

คิดเป็น 524.00
คิดเป็น 396.00
คิดเป็น 696.00
คิดเป็น 7,676.00
คิดเป็น 7,832.00

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

ดังนั้น ขนาดพื้นที่ดินโครงการ SERENITY CONDOMINIUM มีขนาดรวมทั้งสิ้น 10-2-81 ไร่ หรือ
17,124.00 ตารางเมตร โดยมีการใช้ที่ดิน ดังนี้
1.แปลงที่ดินอยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้า ( 14,060 ตารางเมตร ) ซึ่งจะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย
ถนน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆและโครงการ
2.แปลงที่ดินที่อยู่ในเขตเดินสายไฟ ( 3,063.77 ตารางเมตร ) ซึ่งได้ขออนุญาตจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับอนุญาตให้ปรับปรุงพื้นที่ใต้เขตเดินสายไฟฟ้าได้ เพื่อก่อสร้างที่
จอดรถ และปลูกหญ้าหรือพืชสวยงามคลุมดินไว้
การเดินทางมายัง พื้น ที่โ ครงการสามารถเดิน ทางได้ 1 เส้น ทาง คือ เดินทางจากถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เลี้ยวเข้าถนนบ้านโนนม่วง วิ่งตรงไป 900 เมตร เลี้ยวซ้าย ตรงไป 500
เมตร เบี่ยงขวาเล็กน้อย ตรงไป 240 เมตร เลี้ยวขวาเข้าซอยอิงมอ ตรงไป 300 เมตร เลี้ยวซ้าย ตรงไป 85
เมตร เลี้ยวขวา ตรงไป 93 เมตร โครงการตั้งอยู่ทางขวามือ
โครงการมีอาณาเขตติดต่อและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ พื้นที่ว่าง
ทิศใต้
ติดต่อกับ หอพักกฤษดาเพลส ขนาด 4 ชั้น ถัดไปบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ถัดไปหมู่บ้านศรีมงคล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หอพักเค้กกะเฟิร์น ถัดไปบ้านพักอาศัยชั้ นเดียว และถัดไป
หอพักพราวด์ ลีฟวิ่ง ขนาด 4 ชั้น
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

2.2

ประเภทและขนาดของโครงการ

2.2.1 ประเภทและขนาดของโครงการ
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM ของบริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด เป็นโครงการ
ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจานวน 5 ฉบับ มีขนาดพื้นที่โครงการ 10-2-81 ไร่ หรือ
17,124.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาด 8 ชั้น จานวน 4 อาคาร ห้องพักอาศัย
รวม 710 ห้อง ที่จอดรถยนต์ จานวน 258 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถภายในอาคาร 19 คัน และที่จอดรถนอก
อาคาร 239 คัน) ที่จอดรถจักรยานยนต์ จานวน 116 คัน สระว่ายน้า จานวน 1 สระ และพื้นที่สีเขียว ผัง
บริเวณโครงการและผั ง การใช้ประโยชน์ที่ ดิน ของโครงการ รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน ภายใน
โครงการ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1) อาคารชุดความสูง 8 ชั้น จานวน 4 อาคาร (อาคาร A-D) มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งสิ้น
4,886.40 ตารางเมตร คิดเป็น ร้ อยละ 28.54 ของพื้น ที่ โ ครงการ มีห้อ งพัก รวม จานวน 710 ห้อ ง
ห้องนิติบุคคล ห้องไฟฟ้า 1 ห้องไฟฟ้า 2 ห้องจดหมาย ห้องเก็บของ ห้องน้าส่วนกลาง ห้องเครื่องปั้มน้า
แบบแปลนพื้ น ชั้ น 1- ชั้ น พื้ น ระดั บ หลั ง คา รู ป ตั ด รู ป ด้ า น และแบบขยายบั น ไดของอาคาร A-D
รายละเอียดดังนี้
1.1) อาคาร A มีความสูง ณ ระดับหลัง คา 22.65 เมตร มีพื้นที่อาคาร 9,629.40 ตาราง
เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมทั้งสิ้น 1,563.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.13 ของพื้นที่โครงการ ภายใน
อาคารประกอบด้วย ห้องชุ ดพักอาศัย 197 ห้อง (แบ่ง เป็น ห้องพักที่ มีขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
จานวน 173 ห้อง และห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 24 ห้อง) รายละเอียดดังนี้
ชั้น 1
ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 8 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 6 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 2 ห้อง) ห้องพักมูลฝอย
ประจาชั้น โถงต้อนรับ โถงทางเดิน ลิฟต์โดยสาร บันได
หลั ก ห้ อ งนิ ติ บุ ค คล ห้ อ งไฟฟ้ า 1 ห้ อ งไฟฟ้ า 2 ห้ อ ง
จดหมาย ห้องเก็บของ ห้องน้าส่วนกลาง ห้องเครื่อง
ปัม๊ น้า และที่จอดรถ
ชั้น 2
ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 20 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 17 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 3 ห้อ ง) ห้ อ งไฟฟ้ า
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้ น โถงทางเดิน ลิฟต์โ ดยสาร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ชั้น 3-4 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 29 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาด
ไม่ เ กิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 26 ห้ อ ง/ชั้ น และ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 3 ห้อง/ชั้น)
ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น โถงทางเดิน ลิฟต์
โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ชั้น 5-6 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 28 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาด
ไม่ เ กิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 25 ห้ อ ง/ชั้ น และ
ห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 3 ห้อง/ชั้น)
ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น โถงทางเดิน ลิฟต์
โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ชั้น 7
ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 28 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 24 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 4 ห้อ ง) ห้ อ งไฟฟ้ า
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้ น โถงทางเดิน ลิฟต์โ ดยสาร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ชั้น 8
ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 27 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 24 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 3 ห้อ ง) ห้ อ งไฟฟ้ า
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้ น โถงทางเดิน ลิฟต์โ ดยสาร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
1.2) อาคาร B มีความสูง ณ ระดับหลัง คา 22.65 เมตร มีพื้นที่อาคาร 9,233.70 ตาราง
เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมทั้งสิ้น 1,347.80 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.87 ของพื้นที่โครงการ ภายใน
อาคารประกอบด้วย ห้องชุ ดพักอาศัย 198 ห้อง (แบ่ง เป็น ห้องพักที่ มีขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
จานวน 163 ห้อง และห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 35 ห้อง) รายละเอียดดังนี้
ชั้น 1 ประกอบด้วย
ห้องพัก จานวน 15 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มี ขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 8 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 7 ห้อง) ห้องพักมูลฝอย
ประจาชั้น โถงต้อนรับ โถงทางเดิน ลิฟต์โดยสาร บันได
หลัก ห้องไฟฟ้า 1 ห้องไฟฟ้า 2 ห้องจดหมาย ห้องเก็บ
ของ ห้องน้าส่วนกลาง ห้องเครื่องปั้มน้า และบันไดหนี
ไฟ
ชั้น 2 ประกอบด้วย
ห้องพัก จานวน 15 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 11 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 4 ห้อ ง) ห้ อ งไฟฟ้ า
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ห้องพักมูลฝอยประจาชั้ น โถงทางเดิน ลิฟต์โ ดยสาร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ชั้น 3-8 ประกอบด้วย
ห้องพัก จานวน 28 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาด
ไม่ เ กิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 24 ห้ อ ง/ชั้ น และ
ห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 4 ห้อง/ชั้น)
ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น โถงทางเดิน ลิฟต์
โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
1.3) อาคาร C มีความสูง ณ ระดับหลังคา 22.65 เมตร มีพื้นที่อาคาร 7,435.30ตาราง
เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมทั้งสิ้น 1,073.40 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของพื้นที่โครงการ ภายใน
อาคารประกอบด้วย ห้องชุ ดพักอาศัย 160 ห้อง (แบ่ง เป็น ห้องพักที่ มีขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
จานวน 139 ห้อง และห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 21 ห้อง) รายละเอียดดังนี้
ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 6 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 5 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 1 ห้อง) ห้องพักมูลฝอย
ประจาชั้น โถงต้อนรับ โถงทางเดิน ลิฟต์โดยสาร บันได
หลัก ห้องไฟฟ้า1 ห้องไฟฟ้า2 ห้องจดหมาย ห้องเก็บ
ของ ห้องน้ าส่วนกลาง ห้องเครื่ องปั้มน้า บันไดหนีไ ฟ
และที่จอดรถ
ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องพักจานวน 16 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 14 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 2 ห้อ ง) ห้ อ งไฟฟ้ า
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้ น โถงทางเดิน ลิฟต์โ ดยสาร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ชั้น 3-8 ประกอบด้วย ห้องพักจานวน 23 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาด
ไม่ เ กิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 20 ห้ อ ง/ชั้ น และ
ห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 3 ห้อง/ชั้น)
ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น โถงทางเดิน ลิฟต์
โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
1.4) อาคาร D มีความสูง ณ ระดับหลังคา 22.65 เมตร มีพื้นที่อาคาร 6,763.70 ตาราง
เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมทั้งสิ้น 902.20 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของพื้นที่โครงการ ภายใน
อาคารประกอบด้วย ห้องชุ ดพักอาศัย 155 ห้อง (แบ่ง เป็น ห้องพักที่ มีขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
จานวน 139 ห้อง และห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 16 ห้อง) รายละเอียดดังนี้
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ชั้น 1

ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 16 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 14 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 2 ห้อง) ห้องพักมูลฝอย
ประจาชั้น โถงต้อนรับ โถงทางเดิน ลิฟต์โดยสาร บันได
หลัก ห้องไฟฟ้า1 ห้องไฟฟ้า2 ห้องจดหมาย ห้องเก็บ
ของ ห้องน้าส่วนกลาง ห้องเครื่องปั้มน้า และบันไดหนี
ไฟ
ชั้น 2
ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 19 ห้อง (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาดไม่
เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 17 ห้อง และห้องพักขนาด
เกิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 2 ห้อ ง) ห้ อ งไฟฟ้ า
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้ น โถงทางเดิน ลิฟต์โ ดยสาร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ชั้น 3-8 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 20 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็นห้องพักที่มีขนาด
ไม่ เ กิ น 35 ตารางเมตร จ านวน 18 ห้ อ ง/ชั้ น และ
ห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 2 ห้อง/ชั้ น
ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น โถงทางเดิน ลิฟต์
โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
2) พื้นที่สระว่ายน้า 1 สระ มีพื้นที่ 128.80 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของพื้นที่โครงการ
3) พื้นที่สีเ ขีย วปกคลุม ดิน มี พื้น ที่ 4,089.00 ตารางเมตร คิด เป็น ร้ อยละ 23.88 ของพื้น ที่
โครงการ
4) พื้นที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร ที่จอดรถจักรยานยนต์ และทางวิ่งภายนอกอาคาร มี
พื้นที่ 7,993.35 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 46.68 ของพื้นที่โครงการ
5) พื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม มีพื้นที่ 26.45 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของพื้นที่โครงการ
ตารางที่ 2.2.1-1 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ
ประเภทการใช้พื้นที่
1. อาคารปกคลุมดิน ประกอบด้วย
- อาคาร A
- อาคาร B
- อาคาร C
- อาคาร D
-พื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม
2. พื้นที่สระว่ายน้า (1 สระ)
3. พื้นที่สีเขียวปกคลุมดิน
4. พื้นที่จอดรถและทางวิ่งภายนอกอาคาร
รวมทั้งหมด
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

พื้นที่ (ตารางเมตร)
4,912.85
1,563.00
1,347.80
1,073.40
902.20
26.45
128.80
4,089.00
7,993.35
17,124.00

สัดส่วน (ร้อยละ)
28.69
9.13
7.87
6.27
5.27
0.15
0.75
23.88
46.68
100.00
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ตารางที่ 2.2.1-2 รายละเอียดพื้นที่อาคารภายในโครงการ
ชั้น
อาคาร A
ชั้น 1

ประเภท
ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ชั้น 2

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ชั้น 3-4

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ชั้น 5-6

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

รายละเอียด
การใช้พื้นที่
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงต้อนรับ พักคอย
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องน้าส่วนกลาง
- ห้องนิติบุคคล
- ห้องจดหมาย
- ห้องไฟฟ้า 1
- ห้องเครื่องปั๊มน้า
- ห้องเก็บของ
- ห้องไฟฟ้า 2
- ที่จอดรถ(รถยนต์ 13 คัน,รถจักรยานยนต์ 24 คัน)
รวมพื้นที่ชั้น 1
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่ชั้น 2
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่แต่ละชั้น
รวมพื้นที่ชั้น 3-4
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่แต่ละชั้น
รวมพื้นที่ชั้น 5-6

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

จานวนห้องพัก
(ห้อง)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

2
6
8
3
17
20
3
26
-

108.70
191.10
275.90
602.10
5.20
41.20
36.30
31.10
29.70
13.50
1.30
8.90
218.00
1,563.00
116.20
509.70
295.90
5.20
8.90
935.90
117.40
789.6
266.70

29
58
3
25
-

5.20
8.90
1,187.80
2,375.60
152.60
758.50
262.60
5.20
8.90

28

1,187.80

56

2,375.60
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ชั้น
ชั้น 7

ชั้นที่ 8

อาคาร B
ชั้น 1

ประเภท
ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ชั้น 2

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียด
การใช้พื้นที่
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน เป็นต้น
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่ชั้น 7
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน เป็นต้น
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่ชั้น 8
รวมพื้นที่อาคาร 1

จานวนห้องพัก
(ห้อง)
4
24
-

- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงต้อนรับ
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องน้าส่วนกลาง
- ห้องจดหมาย
- ห้องไฟฟ้า 1
- ห้องเครื่องปั๊มน้า
- ห้องไฟฟ้า 2
- ที่จอดรถ(รถจักรยานยนต์ 20 คัน)
รวมพื้นที่ชั้น 1
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่ชั้น 2

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
207.80
727.40
244.00

28
3
24
-

5.20
8.90
1,193.30
152.60
727.40
291.90

.27
197

5.20
8.90
1,186.00
9,629.40

7
8
15
4
11
-

333.90
246.20
346.50
274.70
5.30
13.60
19.60
29.90
15.50
7.70
54.90
1,347.80
168.40
330.70
383.20

15

5.30
7.70
895.30
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ชั้น
ชั้น 3-8

อาคาร C
ชั้น 1

ประเภท
ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ชั้น 2

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

ชั้น 3-8

ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนกลาง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียด
การใช้พื้นที่
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นแต่ละชั้น
รวมพื้นชั้น 3-8
รวมพื้นที่อาคาร 2

จานวนห้องพัก
(ห้อง)
4
24

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
174.30
716.00

28
168
198

261.80
5.30
7.70
1,165.10
6,990.60
9,233.70

- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงต้อนรับ
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องน้าส่วนกลาง
- ห้องจดหมาย
- ห้องไฟฟ้า 1
- ห้องเครื่องปั๊มน้า
- ห้องเก็บของ
- ห้องไฟฟ้า 2
- ถนนภายในอาคารและ ที่จอดรถ(รถยนต์ 6 คัน
,รถจักรยานยนต์ 14 คัน)
- ห้องออกกาลังกาย
รวมพื้นที่ชั้น 1
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่ชั้น 2
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า

1
5
-

36.00
149.30
271.70
253.10

-

5.30
60.40
12.60
30.30
15.10
4.00
8.00
145.00

6
2
14
-

82.60
1,073.40
77.70
420.20
180.70
5.30
8.00

16
3
20
-

691.90
117.40
595.40
218.90

-

5.30
8.00
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ชั้น

อาคาร D
ชั้น 1

ประเภท

ทรัพย์ส่วนบุคคล

รายละเอียด
การใช้พื้นที่
รวมพื้นที่แต่ละรวมพื้นที่ชั้น 3-8 ชั้น
รวมพื้นที่ชั้น 3-8
รวมพื้นที่อาคาร 3

- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
ทรัพย์สินส่วนกลาง - โถงต้อนรับ
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน เป็นต้น
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องน้าส่วนกลาง
- ห้องจดหมาย
- ห้องไฟฟ้า 1
- ห้องเครื่องปั๊มน้า
- ห้องไฟฟ้า 2
รวมพื้นที่ชั้น 1
ชั้น 2
ทรัพย์ส่วนบุคคล
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
- ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
ทรัพย์สินส่วนกลาง - โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน เป็นต้น
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่ชั้น 2
ชั้น 3-8
ทรัพย์ส่วนบุคคล
- ห้องพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม
ทรัพย์สินส่วนกลาง - ห้องพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม
- โถงลิฟต์โดยสาร บันได บันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง
ทางเดิน เป็นต้น
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
- ห้องไฟฟ้า
รวมพื้นที่แต่ละรวมพื้นที่ชั้น 3-8 ชั้น
รวมพื้นที่ชั้น 3-8
รวมพื้นที่อาคาร D
อาคารห้องพักมูลฝอยรวม
ทรัพย์สินส่วนกลาง
- ห้องพักมูลฝอยรวม
รวมพื้นที่อาคาร A-D
รวมพื้นที่อาคาร A-D และห้องพักมูลฝอยรวม
รวมพื้นที่อาคาร A-D และห้องพักมูลฝอยรวม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถและทางวิ่ง)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

จานวนห้องพัก
(ห้อง)
23
138
160

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
945.00
5670.00
7435.30

2
14
-

71.40
435.40
58.40
261.40

16
2
17
-

4.00
7.30
10.50
31.00
14..80
8.00
902.20
71.40
528.70
198.60

19
2
18
-

4.00
8.00
810.70
71.40
559.80
198.60

20
120
155

4.00
8.00
841.80
5,050.80
6763.70

1
710
-

26.45
33,062.10
33,088.55
32,670.65
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จากตารางที่ 2.2.1-1 และ 2.2.1-2 นามาคานวณ OSR, BCR และ FAR จะได้ดังนี้
1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของโครงการ (FAR)
พื้นที่ดินของโครงการ
=
17,124.00
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารรวม
=
33,088.55
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
33,088.55 / 17,124.00
=
1.93 : 1
2) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ (BCR)
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
=
4,912.85
ตารางเมตร
พื้นที่ดินของโครงการ
=
17,124.00
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
(4,912.85 / 17,124.00) x 100
=
ร้อยละ 28.69
3) อัตราส่วนของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพืน้ ที่ดินของโครงการ (OSR)
พื้นที่ดิน
=
17,124.00
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
=
4,912.85
ตารางเมตร
พื้นที่ว่าง
=
17,124.00 - 4,912.85
=
12,211.15
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่ดินโครงการ
=
(12,211.15/17,124.00) x 100
=
ร้อยละ 71.31
จากข้อกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 หมวดที่ 3 ที่ว่างภายนอกอาคาร ข้อ 33 (1) ที่กาหนดให้อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัย
รวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
โดยพื้น ที่ใ ช้ ส อยที่ ม ากที่สุดของทุกอาคารภายในโครงการ มีพื้น ที่ ร วม 4,912.85 ตารางเมตร
(อาคาร A ชั้น 1 เท่ากับ 1,563.00 ตารางเมตร, อาคาร B ชั้น 1 เท่ากับ 1,347.80 ตารางเมตร, อาคาร C
ชั้น 1 เท่ากับ 1,073.40 ตารางเมตร, อาคาร D ชั้น 1 เท่ากับ 902.20 ตารางเมตร และห้องพักมูลฝอย
รวม เท่ากับ 26.45 ตารางเมตร ซึ่งโครงการต้องจัดให้มีที่ว่างภายนอกอาคาร 1,473.86 ตารางเมตร
((4,912.85x30)/100) ดังนั้นโครงการจัดให้มีที่ว่าง 12,211.15 ตารางเมตร สอดคล้องตามข้อกาหนด
ดังกล่าว

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2.2.2 ทรัพย์ส่วนกลาง และทรัพย์ส่วนบุคคล
อาคารชุดพักอาศัยภายในโครงการ มีจานวน 1 อาคาร จานวน 1 นิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย
มีการแบ่ง “ทรัพย์ส่วนบุคคล” และ ”ทรัพย์ส่วนกลาง” โดยอาศัยพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
ดังนี้ มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายของคาว่า ”ทรัพย์ส่วนบุคคล”
และ” ทรัพย์ส่วนกลาง” ไว้ดังนี้
“ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวา หองชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสรางหรือที่ดินที่จัดไว
ใหเป็นของเจาของหองชุดแตละราย
“ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่มิใชหองชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และ
ที่ดินหรือทรัพยสินอื่นที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสาหรับเจาของรวม
มาตรา 15 ในพระราชบั ญ ญั ติอ าคารชุ ด พ.ศ. 2522 ทรั พ ย์สิ น ต่ อไปนี้ ใ ห้ ถือ ว่า เป็ น ทรั พ ย์
ส่วนกลาง
(1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
(2) ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(3) โครงสร้ าง และสิ่ง ก่อสร้ างเพื่อความมั่น คงและเพื่อการป้องกัน ความเสียหายต่อตั ว
อาคารชุด
(4) อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(5) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(6) สถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด
(7) ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
และมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (8) (9) (10)
และ (11) ของมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
(8) ห้องนิติบุคคลอาคารชุด
(9) อสังหาริมทรัพยที่ซื้อหรือไดมาตามมาตรา 48 (1)
(10) สิ่งกอสรางหรือระบบที่สรางขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมภายใน
อาคารชุด เช่น ระบบปองกันอัคคีภัย การจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายน้า
การบาบัดน้าเสีย หรือการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(11) ทรัพยสินทีใ่ ชเงินตามมาตรา 18 ในการดูแลรักษา”
รายละเอียดกฎหมายที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถแจกแจง ”ทรัพย์ส่วนบุคคล” และ”
ทรัพย์ส่วนกลาง” ของโครงการได้ดังนี้
1) ทรัพย์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ห้องพักอาศัย จานวน 710 ห้อง
2) ทรัพย์ส่วนกลาง ประกอบด้วย
(1) ที่ดินที่ตั้งโครงการ 5 ฉบับ ได้แก่
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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- โฉนดที่ดินเลขที่ 206892 เลขที่ดิน 552 พื้นที่ 00-01-31 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 206893 เลขที่ดิน 553 พื้นที่ 00-00-99 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 206894 เลขที่ดิน 555 พื้นที่ 00-01-74 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 239233 เลขที่ดิน 1028 พื้นที่ 04-30-50 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 239234 เลขที่ดิน 1029 พื้นที่ 04-03-58 ไร่
รวมเป็นพื้นที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการทั้งสิ้น 10-02-81 ไร่ คิดเป็น 17,124.00 ตารางเมตร ทั้งนี้มี
ที่ดินที่ถูกผังเมืองกันไว้
โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด คือ
ฐานราก เสาเข็ม
(2) อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไ ว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ได้แก่
- บันไดหลักและบันไดหนีไฟ
- ลิฟต์โดยสาร จานวน 2 ตัว/อาคาร
- โถงต้อนรับ ทางเดิน ห้องนิติบุคคลอาคารชุด
- ถังเก็บน้าใต้ดิน และถังเก็บน้าดาดฟ้า
- ที่จอดรถยนต์ในอาคาร 19 คัน และที่จอดรถนอกอาคาร 239 คัน
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ จานวน 116 คัน
- ห้องปั๊ม ห้องเครื่องสารองไฟฟ้า (Generator) ห้อง MDB
- ห้องพักมูลฝอย ประจาชั้น พร้อมถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม
(3) ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่
- ห้องฟิตเนส (Fitness)
- สระว่ายน้า และระเบียงสระว่ายน้า
- ถนนภายในโครงการ
- ที่จอดรถภายนอกอาคาร
(4) สิ่งกอสรางหรื อระบบที่ สรางขึ้น เพื่อรั กษาความปลอดภัยหรื อสภาพแวดลอมภายใน
อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด
- ระบบแสงสวาง
- ระบบบาบัดน้าเสีย
- พื้นที่สีเขียว
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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- ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
เมื่อเปิดดาเนินโครงการจะบริหารจัดการโครงการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ได้มีการจัดตั้งของห้อง
นิติบุคคล 1 ห้อง บริเวณชั้น 1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย
รายละเอีย ดกฎหมายที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถแจกแจง “ทรัพ ย์ส่ว นบุค คล” และ
“ทรัพย์ส่วนกลาง” ของโครงการได้ดังนี้
ทรัพย์ส่วนบุคคล
ห้องชุดเพื่อพักอาศัย ดังนี้
อาคาร A ‟ ห้องพักอาศัย จานวน 197 ห้อง
อาคาร B ‟ ห้องพักอาศัย จานวน 198 ห้อง
อาคาร C ‟ ห้องพักอาศัย จานวน 160 ห้อง
อาคาร D ‟ ห้องพักอาศัย จานวน 155 ห้อง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ทรัพย์ส่วนกลาง
(1) กรรมสิทธิ์ที่ดิน
- บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
(2) ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน.
ภายในอาคาร A-D
- ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น พร้อมถังรองรับมูลฝอย
- ห้องไฟฟ้า1
- โถงลิฟต์โดยสาร
- บันไดหลัก บันไดหนีไฟ
- โถงต้อนรับ
- ห้องจดหมาย
- ห้องไฟฟ้า2
- ห้องพัก
- ห้องน้าส่วนกลาง
- ห้องเก็บของ
- ห้องเครื่องปั๊มน้า
- ที่จอดรถยนต์ จานวน 19 คัน
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ 58 คัน
ภายนอกอาคาร
- ห้องพักมูลฝอยรวม
- พื้นที่สีเขียว และสระว่ายน้า 1 สระ
- ถนนภายในอาคาร
- ที่จอดรถยนต์ จานวน 239 คัน
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ 58 คัน
(3) โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกัน
ความเสียหายต่อตัวอาคาร
- ฐานราก เสาเข็ม เสา คาน พื้น แต่ละอาคาร
- ผนังภายนอกอาคาร แต่ละอาคาร
(4) อาคารหรื อส่ วนของอาคารและเครื่ องอุป กรณ์ที่ มีไ ว้เ พื่อใช้
หรือเพื่อนประโยชน์ร่วมกัน (ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบดับเพลิง รวมถึงป้ายเตือนทุกชนิด
- ป้ายเตือนภายในโครงการทุกชนิด
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- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
- ระบบโทรศัพท์
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- Access control
- ระบบประปารวมทั้งระบบสูบและส่งน้าประปาพร้อมอุปกรณ์
- ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์ทั้งหมด
(5) ห้องนิติบุคคล ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร A

2.3 แนวอาคาร ระยะถอยร่น และความลาดชัน
2.3.1 แนวอาคารและระยะถอยร่น
การเปรียบเทียบแนวอาคาร และระยะถอยร่นของโครงการ (ดังตารางที่ 2.3-1 ถึงตารางที่ 2.3-3
และรูปที่ 2.3-1 ถึงรูปที่ 2.3-3) กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยรายละเอียดดังนี้
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 หมวด 4 เรื่อง แนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ของอาคาร (ดังตารางที่ 2.3-3)
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 (ดังตารางที่ 2.3-4)
ตารางที่ 2.3-1 แสดงระยะห่างระหว่างอาคาร
แนวอาคาร

ระยะห่างระหว่าง
อาคาร (เมตร)

อาคาร A – อาคาร B
อาคาร B - อาคาร C
อาคาร C – อาคาร D

4.90 – 19.30
15.55 – 19.43
43.09 ‟ 61.77

หมายเหตุ

(1)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) (1)
ช่องเปิด-ช่องเปิด ช่องเปิด-ช่อง
ช่องปิด-ปิด
ปิด
ไม่น้อยกว่า
6 เมตร

ไม่น้อยกว่า
3.50 เมตร

ไม่น้อยกว่า
1 เมตร

สอดคล้อง

สอดคล้อง

กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผนังอาคารด้านที่หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของ
อาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่างประตู ช่องระบายอากาศหรือ
ช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่น
ที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่นที่มี
ความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 2.3-2 แสดงระยะห่างของแนวอาคารจากแนวเขตที่ดินของโครงการ
ทิศ

พื้นที่ติดต่อแนวเขตที่ดิน

เหนือ
ใต้

พื้นที่ว่างบุคคลอื่น
ถนนทางสาธารณประโยชน์ (เขตทางกว้าง 8
เมตร)
ตะวันออก ที่ดินบุคคลอื่น
ตะวันตก ทางหลวงเทศบาล ถนนหมู่บ้านศรีมงคล (เขตทาง
กว้าง 4 เมตร)

ระยะห่างแนวอาคารกับแนวเขตที่ดิน (เมตร)
ชั้น 1- 8 (อาคาร A-D) และห้องพักมูลฝอยรวม
3.10 ‟ 11.77
20.70 – 21.27
1.67 ‟ 25.25
7.77 – 23.06

ตารางที่ 2.3-3 การเปรียบเทียบระยะถอยร่นของอาคารตามข้อกาหนดของกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้
ถนนสาธารณะที่ มีความกว้างน้อ ยกว่า 6
เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่า งจากกึ่ง กลาง
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร
ห้ อ งแถว ตึ ก แถว บ้ า นแถว อาคาร
พาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ า ย
หรื อ สิ่ ง ที่ สร้ า งขึ้ น ส าหรั บติ ด หรื อ ตั้ ง ป้ า ย
หรื อ คลั ง สิ น ค้ า ที่ ก่ อ สร้ า งหรื อ ดั ด แปลง
ใกล้ถนนสาธารณะ
(1) ถ้า ถนนสาธารณะนั้นมี ความกว้า ง
น้อยกว่ า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่า ง
จากกึ่ งกลางถนนสาธารณะอย่า งน้ อย 6
เมตร
(2) ถ้า ถนนสาธารณะนั้นมี ความกว้า ง
ตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร
ให้ ร่ นแ นวอาคาร ห่ า งจา กเ ขต ถน น
สาธารณะอย่ างน้ อย 1 ใน 10 ของความ
กว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้ าถนนสาธารณะนั้น มีความกว้า ง
เกิน 20 เมตร ขึ้นไปให้ร่นแนวอาคารห่าง
จากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
ข้อ 42 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้
แหล่ ง น้าสาธารณะ เช่ น แม่ น้า คู คลอง
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดโครงการ

ความสอดคล้อง

พื้ น ที่ โ ครงการติ ด ถนน 1 สาย คื อ ถนน
ทางสาธารณประโยชน์ (เขตทางกว้าง 8
เมตร) ด้ า นทิ ศ ใต้ อาคารที่ ติ ด ถนน
สาธารณะดังกล่าวมีทั้งสิ้น 1 อาคาร ดังนี้
- อาคาร A ด้ า นทิ ศ ใต้ ติ ด ถนนทาง
สาธารณประโยชน์ เขตทางกว้า ง 8 เมตร
(น้ อ ยกว่ า 10 เมตร) เข้ า ข่า ยตามข้ อ 41
(1) ต้องร่นแนวอาคาร A ห่างจากแนวเขต
ที่ดิ นไม่ น้อ ยกว่ า 6 เมตร เพื่ อให้ร ะยะร่ น
แนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ
อย่ า งน้ อ ย 6 เมตร ตามข้ อ กฎหมาย
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง โครงการได้ จั ด ระยะร่ น แนว
อาคาร 1 ห่างจากแนวเขตที่ดินดังกล่าวที่
ระยะ (20.70+4) = 24.70 เมตร

สอดคล้อง

แหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ที่ ใ กล้ พื้ น ที่ โ ครงการมาก
ที่สุดคือ หนองทุ่ม อยู่ห่ างจากพื้ นที่โครง

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ล าราง หรื อ ล ากระโดง ถ้ า แหล่ ง น้ า
สาธารณะนั้ น มี ค วามกว้ า งน้ อ ยว่ า 10
เมตร ต้ อ งร่ นแนวอาคารให้ ห่ างจากเขต
แหล่งน้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร
แต่ถ้าแหล่งน้าสาธารณะนั้นมีความกว้าง
ตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้ นไปต้องร่นแนวอาคาร
ให้ห่ างจากเขตแหล่ งน้าสาธารณะนั้ นไม่
น้อยกว่า 6 เมตร
สาหรั บอาคารที่ ก่ อ สร้ า งหรื อ ดั ด แปลง
ใกล้แหล่งน้าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง
ทะเลสาบหรือทะเลต้องร่นแนวอาคารให้
ห่างจากเขตแหล่งน้าสาธารณะนั้นไม่น้อย
กว่า 12 เมตร
ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ สะพาน เขื่ อ น รั้ ว ท่ อ
ระบายน้า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือ
ที่ ว่ า งที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ จ อดรถไม่ ต้ อ งร่ น แนว
อาคาร
ข้อ 44 ความสู ง ของอาคารไม่ว่า จากจุ ด
หนึ่ ง จุ ด ใดต้ อ งไม่ เ กิ น สองเท่ า ของระยะ
ราบวั ดจากจุด นั้ น ไปตั้ ง ฉากกั บแนวเขต
ด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้
อาคารนั้น ที่สุ ดความสู งของอาคารให้วัด
แนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดิน ที่
ก่อสร้า งขึ้ นไปถึ งส่ วนของอาคารที่สู งสุ ด
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู
ช่ อ งระบายอากาศหรื อ ช่ อ งแสง หรื อ
ระเบี ย งของอาคารต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจาก
แนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่ มีความสู งไม่เ กิน 9 เมตร
ผนังหรือระเบียงต้อ งอยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่
น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่
ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่
ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนั งของอาคารที่ อยู่ ห่า งเขตที่ดิ นน้ อ ย
กว่าตามที่กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้อง
อยู่ ห่ า งจากเขตที่ ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 50
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดโครงการ
การไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 544.41
เมตร

ความสอดคล้อง

โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ทิ ศ ใ ต้ ติ ด ถ น น ท า ง
สาธารณประโยชน์ เขตทางกว้า ง 8 เมตร
อาคารภายในโครงการที่ติดถนนดังกล่าวมี
ทั้งสิ้น 1 อาคาร ได้ แก่ อาคาร A อาคารมี
ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด
ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจากจุด
นั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของ
ถนนสาธารณะที่ อ ยู่ ใ กล้ อ าคารนั้ น ที่ สุ ด
(ดังรูปที่ 2.3-3 และ 2.3-4)
- อาคาร A-D (ทั้ง 4 อาคาร มีความสูง 8
ชั้น ไม่มีชั้นใต้ดิน ) แต่ละอาคารมีความสู ง
ณ ระดั บ หลั ง คา 22.65 เมตร มี แ นว
อาคารห่ า งจากแนวเขตที่ ดิ น เป็ น ระยะ
1.67 ‟ 25.25 เมตร โดยส่ วนอาคารที่ มี
ลัก ษณะผนั ง ทึ บโครงการได้ร่น ระยะห่ า ง
แนวอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยสุดที่
ระยะ 3.10 เมตร (อาคาร D ) (ไม่น้อยกว่า
0.50 เมตร) และผนั ง ของอาคารที่ มี
ลัก ษณะเป็ นหน้ าต่ าง ระเบี ย งห้ อง ประตู
อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินที่น้อยที่สุดที่ ระยะ
3.00 เมตร (อาคาร A ห่ า งจากแนวเขต
ที่ดิน น้อยสุดที่ ระยะ 11.35 เมตร อาคาร

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดิน
และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน
15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดิน
หรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน
(1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และ
ดาดฟ้า ของอาคารด้านนั้น ให้ ทาผนั งทึ บ
สูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ใน
กรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้อ งได้รับความ
ยิ น ยอมเป็ น หนั ง สื อ จากเจ้ า ของที่ ดิ น
ข้างเคียงด้านนั้นด้วย
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 61 (พ.ศ. 2550)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของ
เดี ย วกั น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ผนั ง ของอาคารด้ า นที่ มี ห น้ า ต่ า ง
ประตู ช่ อ งระบายอากาศหรื อ ช่ อ งแสง
หรื อ ระเบี ย งของอาคารต้ อ งมี ระยะห่ า ง
จากผนั งของอาคารอื่ นด้ า นที่ มีห น้ า ต่ า ง
ประตู ช่ อ งระบายอากาศหรื อ ช่ อ งแสง
หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่ มี ความสู ง ไม่ เ กิ น 9
เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่
มีความสู งไม่เ กิน 9 เมตร ไม่ น้อ ยกว่า 4
เมตร
(ข) อาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น 9
เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่
มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร
แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของ
อาคารต้ อ งอยู่ ห่ า งจากผนั ง หรื อ ระเบี ย ง
ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่
ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้ านที่ เป็นผนังทึ บ
ต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากผนั ง ของอาคารอื่ น
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดโครงการ
B ห่ า งจากแนวเขตที่ ดิ น น้ อ ยสุ ด ที่ ร ะยะ
11.55 เมตรและอาคาร C ห่างจากแนวเขต
ที่ดินน้อยสุดที่ระยะ 11.77 เมตร)
- ห้ อ งพั กมู ลฝอยรวม อาคารมี ความสู ง
ณ ระดั บ หลั ง คา 2.25 เมตร โดยที่ มี
ลัก ษณะผนั ง ทึ บโครงการได้ร่น ระยะห่ า ง
แนวอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยสุดที่
ระยะ 1.67 เมตร

ความสอดคล้อง

โ คร ง ก า ร มี จ า น วน ทั้ ง สิ้ น 4 อ า คา ร
ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคาร
ชุด) สู ง 8 ชั้ น จานวน 4 อาคาร (อาคาร
A-D) แต่ละอาคารมี ความสูง ณ ระดั บพื้ น
หลั ง คา 22.65 ระยะห่ า งระหว่ า งอาคาร
ดังนี้
- อาคาร A ‟ อาคาร B ระยะห่างระหว่าง
อาคาร 4.90 ‟ 19.30 เมตร
- อาคาร B ‟ อาคาร C ระยะห่างระหว่าง
อาคาร 15.55 ‟ 19.43 เมตร
- อาคาร C – อาคาร D ระยะห่างระหว่าง
อาคาร 43.09 ‟ 61.77 เมตร

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ
หรื อ ช่ อ งแสงหรื อ ระเบี ย งของอาคาร
ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่ มี ความสู ง ไม่ เ กิน 15
เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่
เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารที่ มีความสู ง ไม่ เ กิน 15
เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน
9 เมตรแต่ไ ม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3
เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร
แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มี
ความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50
เมตร
(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร
แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มี
ความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15
เมตร แต่ ไ ม่ ถึ ง 23 เมตรด้ า นที่เ ป็ น ผนั ง
ทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่นที่มี
ความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร
สาหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2) และ
(3) ผนังของดาดฟ้าของอาคารด้านที่อยู่
ใกล้ กับอาคารอื่ นให้ ท าการก่อ สร้ างเป็ น
ผนั ง ทึ บ สู ง จากพื้ น ดาดฟ้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
1.80 เมตร

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดโครงการ

ความสอดคล้อง
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2.3.2 ความลาดชัน
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ บริเวณซอยอิงมอ ตาบลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สภาพพื้นที่ปัจจุบันไม่พบความลาดชัน

2.4

สภาพปัจจุบันของโครงการ
พื้นที่ตั้งโครงการในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558

2.5

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สาหรับการออกแบบอาคารและการใช้ประโยชน์ ที่ดินอาคารได้ออกแบบภายใต้ข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.
2479
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พ.ศ. 2479
3) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 2.5-1 แสดงเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงฉบั บที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. 2479
ข้อ 2 ให้ กาหนดประเภทของอาคารซึ่ง ต้อ งมี ที่
จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของ
รถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(1) โรงมหรสพที่ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ จั ด ที่ นั่ ง
สาหรับคนดูตั้งแต่ 500 ที่ขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป
(3) อาคารชุ ด ที่ มี พื้ น ที่ แ ต่ ล ะครอบครั ว
ตั้งแต่ 60 ตร.ม ขึ้นไป
(4) ภัตตาคารที่มีพื้นที่สาหรับตั้งโต๊ะอาหาร
ตั้งแต่ 150 ตร.ม ขึ้นไป
(5) ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ มี พื้ น ที่ ตั้ ง แต่ 300
ตารางเมตรขึ้นไป
(6) ส านั กงานที่ มี พื้ นที่ ตั้ ง แต่ 300 ตาราง
เมตรขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
(8) ห้องโถงของโรงแรมตาม (2) ภัตตาคาร
ตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม (7)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดโครงการ

ความสอดคล้อง

- โ ค ร ง ก า ร มี จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น 4 อ า ค า ร
ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
สูง 8 ชั้น จานวน 4 อาคาร (อาคาร A-D) มี
จานวนห้ อ ง 710 ห้ อ ง ประกอบด้วย ห้ อ งที่ มี
พื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า 60 ตารางเมตร จ านวน 705
ห้องและห้อ งพั กที่ มีขนาดมากกว่ า 60 ตาราง
เมตร จานวน 5 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 4
อาคาร 33088.55ตร.ม. (รวมที่จอดรถ) มีความ
สูง ที่ร ะดั บหลัง คา 22.65 เมตร จัด เป็ นอาคาร
ขนาดใหญ่ ภายในโครงสร้ า งจั ด ให้ มี ที่ จ อด
รถยนต์ ภายในอาคาร 19 คั น มี ที่จ อดรถยนต์
นอกอาคาร 239 คั น มี ที่ ก ลั บ รถยนต์ และ
ทางเข้า-ออกของรถยนต์ 1 แห่ง จึงสอดคล้อ ง
กับข้อกาหนดดังกล่าว

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 3 จ านวนที่ จ อดรถยนต์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ต าม
กาหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มี
พระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้พ ระราชบัญญั ติ ควบคุ ม
การก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479
(ค) อาคารชุด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า
1 คั นต่ อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให้
คิดเป็น 2 ครอบครัว
(ช) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ต าม
จานวนที่กาหนดของแต่ ละประเภทของอาคารที่
ให้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้น
รวมกัน หรือ จั ด ให้ มี ที่จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้อ ยกว่ า 1
คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตรเศษของ 240
ตารางเมตร ให้เป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่
จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์

รายละเอียดโครงการ
ความสอดคล้อง
- คานวณตามข้อ 3(2)(ค) ต้องจัดให้มีที่จอดรถ
ไม่น้ อยกว่ า 1 คันต่ อ 2 ครอบครัว เศษของ 2
ครอบครัว ให้คิดเป็น 2 ครอบครัว (อาคารชุดที่
มีพื้ น ที่ แ ต่ล ะครอบครั วตั้ง แต่ 60 ตารางเมตร
ขึ้นไป) ห้องพักภายในโครงการมีขนาดเกิน 60
ตารางเมตร 5 ห้อง ต้องจัดที่จอดรถทั้งสิ้น 5/2
เท่ า กั บ 2.5 หรื อ 3 คั น โดยโครงการได้ จั ด ที่
จอดรถไว้ทั้งสิ้น 258 คัน
- คานวณตามข้อ 3(2)(ช) ต้องจัดให้มีที่จอดรถ
ไม่ น้อ ยกว่า 1 คั นต่ อพื้ น ที่อ าคาร 240 ตาราง
เมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240
ตารางเมตร แต่ละอาคาร ดังนี้
- อาคาร A พื้ น ที่อ าคารที่ ไ ม่ร วมพื้ น ที่
จอดรถทั้งสิ้น 9,411.40 ตารางเมตร ต้องจัด ที่
จอดรถ 9,411.40/240 = 39.21 หรือ 40 คัน
- อาคาร B พื้ น ที่อ าคารที่ ไ ม่ร วมพื้ น ที่
จอดรถทั้งสิ้น 9,178.80 ตารางเมตร ต้องจัด ที่
จอดรถ 9,178.80 /240 = 38.25 หรือ 39 คัน
- อาคาร C พื้ น ที่อ าคารที่ ไ ม่ร วมพื้ น ที่
จอดรถทั้งสิ้น 7,290.30 ตารางเมตร ต้องจัด ที่
จอดรถ 7,290.30/240 = 30.38 หรือ 31 คัน
- อาคาร D พื้ น ที่อ าคารที่ ไ ม่ร วมพื้ น ที่
จอดรถทั้ งสิ้น 6763.70 ตารางเมตร ต้องจัด ที่
จอดรถ 6763.70/240 = 28.18 หรือ 29 คัน
พบว่า โครงการต้องจัดที่จอดรถไม่น้อยกว่า
139 คัน (ยึดหลักการคานวณที่ได้ที่จอดรถมาก
ที่สุด) ทั้ง นี้โครงการจั ดที่จอดรถไว้ทั้ งสิ้น 258
คัน โดยแบ่งเป็นที่จอดรถในอาคาร จานวน 19
คัน และที่จอดรถภายนอกอาคาร จานวน 239
คัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคาร
พ.ศ. 2479 นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม เติ ม ที่ จ อด
รถจักรยานยนต์จานวน 116 คัน

กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. 2479
ข้ อ 2 ที่ จ อ ด ร ถ 1 คั น ต้ อ ง เ ป็ น พื้ น ที่ - โครงการจั ด ที่จ อดรถยนต์ ไ ว้ทั้ ง สิ้ น 258 คั น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลักษณะและขนาด ดังนี้ ลัก ษณะที่ จอดรถเป็น พื้น ที่สี่ เหลี่ย มผื นผ้ ามี 2
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ
หรื อ ท ามุ ม กั บแนวทางเดิ น รถน้ อ ยกว่ า สามสิ บ
องศา ให้ มี ความกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 2.40 เมตร
และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
(2) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดิ น
รถให้ มี ความกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 2.40 เมตรและ
ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทาง
เดียว
(3) ในกรณีที่จอดรถทามุมกับแนวทางเดินรถ
มากกว่าสามสิบองศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า
2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
กฎกระทรวงฉบั บที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตาม
ความในพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
ข้อ 19 อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่
ละหน่ วยที่ ใ ช้ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 20
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ
ความสอดคล้อง
ลักษณะ คือ ขนานกับทางเดิ นรถ และตั้ งฉาก
กั บ ทางเดิ น รถ โดยที่ จ อดรถที่ ตั้ ง ฉากกั บ
ทางเดิ น รถจะมี ความกว้ า ง 2.40 เมตร และ
ความยาว 5.00 เมตร (ความกว้างไม่น้อยกว่ า
2.40 เมตร และความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 5.00
เมตร) และที่จ อดรถขนานกั บทางเดิ น รถจะมี
ความกว้ า ง 2.40 เมตร และความยาว 6.00
เมตร (ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่ า 6.00 เมตร) การเดินรถ
ภายในโครงการเป็ น การเดิ น รถสองทิ ศทาง
นอกจากนี้ยัง จัดที่จ อดรถจั กรยานยนต์ ขนาด
1.00 x 2.00 เมตร จานวน 116 คัน

- ห้ อ งพั ก ภายในอาคารแต่ ล ะอาคารมี ข นาด
มากกว่า 20 ตารางเมตร
- อาคาร A ห้ อ งพั ก ภายในอาคาร มี
ขนาด 27.30-74.40 ตารางเมตร
- อาคาร B ห้ อ งพั ก ภายในอาคาร มี
ขนาด 27.30-58.80 ตารางเมตร
- อาคาร C ห้ อ งพั ก ภายในอาคาร มี
ขนาด 27.30-39.70 ตารางเมตร
- อาคาร D ห้ อ งพั ก ภายในอาคาร มี
ขนาด 31.10-35.70 ตารางเมตร

ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่
น้อยกว่าตามที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ความกว้าง - โครงการจัดอยู่ในประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
1.50 เมตร
(อาคารชุ ด ) ช่อ งทางเดิ น อาคาร A-D มี ความ
กว้าง 1.50 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร)
ข้ อ 22 ห้ อ งหรื อ ส่ วนของอาคารที่ ใ ช้ ใ นการท า
กิจ กรรมต่ างๆ ต้ องมีระยะดิ่ง ไม่น้ อยกว่า ตามที่
กาหนดไว้ดังนี้
(1) ห้ อ งที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ พั ก อาศั ย บ้ า นแถว - ห้องพักภายในอาคาร A-D มีระยะจากพื้น ถึง
ห้องพัก โรงแรม ห้อ งเรีย นนั กเรียนอนุ บาล ครั ว พื้น เท่า กับ 2.80 เมตร (ระยะจากพื้ นที่ถึงพื้ น
สาหรับอาคารอยู่อาศัย ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่อง ไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร)
ทางเดินในอาหาร ระยะแนวดิ่ง 2.60 เมตร
(2) ห้องที่ใช้สานักงาน ห้องเรียน ห้องอาคาร - ห้อ งนิติ บุคคลบริ เวณชั้น 1 ของอาคาร A มี
ห้องโถงภัตตาคาร โรงงาน แนวดิ่ง 3.00 เมตร
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.6

รายละเอียดโครงการ
ความสอดคล้อง
ความสูงระดับพื้นถึงพื้น 3.05 เมตร (ระยะจาก
พื้นที่ถึงพื้นไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร)

จานวนผู้พักอาศัยและพนักงาน

1) ผู้พักอาศัย ภายในโครงการมีจานวนห้องพักอาศัยทั้งสิ้น 710 ห้อง (แบ่งออกเป็นห้องพัก
ขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร จานวน 614 ห้อง และห้องพักขนาดเกิน 35 ตารางเมตร จานวน 96 ห้อง)
คาดว่าจะมีผู้พักอาศัยสูงสุดทั้งสิ้น 2,322 คน รายละเอียด ดังนี้
อาคาร
อาคาร A
อาคาร B
อาคาร C
อาคาร D
รวม
.ที่มา:

(1)

ห้องพักที่มีขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.
ห้อง
เกณฑ์(1)
คน (A)
173
3
519
163
3
489
139
3
417
139
3
417
614
1,842

ห้องพักขนาดเกิน 35 ตร.ม.
ห้อง
เกณฑ์(1)
คน (B)
24
5
120
35
5
175
16
5
105
16
5
80
96
480

รวมทั้งสิ้น (คน)
(A)+ (B)
639
664
522
497
2,322

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552

2) พนักงานประจาโครงการ มีจานวนทั้งสิ้น 20 คน รายละเอียดดังนี้
พื้นที่รับผิดชอบ
อาคาร A
อาคาร B
อาคาร C
อาคาร D
พื้นที่ส่วนกลาง เช่น พื้นที่สีเขียว สระว่ายน้า เป็นต้น
เจ้าหน้าที่นิติบุคคล
ช่างประจาโครงการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รวมจานวนพนักงานโครงการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

พนักงาน (คน)
1
1
1
1
5
3
2
6

หน้าที่
- เก็บมูลฝอย และทาความสะอาด
- เก็บมูลฝอย และทาความสะอาด
- เก็บมูลฝอย และทาความสะอาด
- เก็บมูลฝอย และทาความสะอาด
- เก็บมูลฝอย ทาความสะอาด ดูแลสระว่ายน้า
ตกแต่งพื้นที่สีเขียว
- ดูแลบริหารโครงการ
- ดูแลทางด้านเทคนิค
- ดูแลความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก
- ดูแลความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร
- ดู แ ลตรวจสอบความปลอดภั ย ตามจุ ด ต่ า งๆ
ภายในโครงการ
20 คน
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2.7

ระบบน้าใช้

2.7.1 แหล่งน้าใช้
น้าใช้ภายในโครงการ ได้รับการจ่ายมาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น โดยโครงการ
จะติดต่อประสานงานขอใช้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่นในการเชื่อมท่อน้าประปา
จากท่อส่งน้าของการประปาซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น มีความพร้อมที่จะให้บริการจ่าย
น้าประปาแก่โครงการ
2.7.2 ปริมาณน้าใช้
1) ปริมาณน้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค

เมื่อเปิดดาเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้า 485.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน
รายละเอียด (ดังตารางที่ 2.7.2-1) โดยมีการคานวณปริมาณน้าใช้ที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 2.7.2-1 ปริมาณน้าใช้อุปโภค-บริโภคภายในโครงการ
แหล่งน้าใช้
อาคาร A
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 173 ห้อง
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 24 ห้อง
- พนักงาน
อาคาร B
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 163 ห้อง
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 35 ห้อง
อาคาร C
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 139 ห้อง
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 21 ห้อง
อาคาร D
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 139 ห้อง
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

จานวนผู้ใช้น้า/
พื้นที่

อัตราการใช้น้า

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)

519 คน

200 ล./คน/วัน(1)

103.80

120 คน

200 ล./คน/วัน(1)

24.00

20 คน

70 ล./คน/วัน(2)

1.40

489 คน

200 ล./คน/วัน(1)

97.80

175 คน

200 ล./คน/วัน(1)

35.00

417 คน

200 ล./คน/วัน(1)

83.40

105 คน

200 ล./คน/วัน(1)

21.00

417 คน

200 ล./คน/วัน(1)

83.40

รวม
(ลบ.ม./วัน)

129.20

132.80

104.40

99.40
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แหล่งน้าใช้
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 16 ห้อง
พื้นที่ส่วนกลาง
- พื้นที่สีเขียวปกคลุมดิน
- ห้องพักมูลฝอยรวม
- สระว่ายน้า
.ที่มา:

(1)

จานวนผู้ใช้น้า/
พื้นที่
80 คน

4,089.00 ตร.ม.
26.45 ตร.ม.
128.80 ตร.ม.

200 ล./คน/วัน(1)

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)
16.00

4.73 ล./ตร.ม.(5)
3 ล/ตร.ม.(4)
5.70 มม./วัน(3)

19.34
0.08
0.73

อัตราการใช้น้า

รวม
(ลบ.ม./วัน)

20.15

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552

ดร. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, 2549
กรมวิชาการเกษตร
(4)
Tchobnoglous, G. and Burton, F.L.,1991
(5)
ดิเรก ทองอร่าม: ความต้องการน้าของพืชและค่าชลภาระในการออกแบบระบบส่งน้า กองฝึกอบรม กรมชลประทาน พฤษภาคม
2529 หน้า 34-35
(2)
(3)

2.7.3 การสารองน้าใช้และการจ่ายน้า
1) ระบบจ่ายน้า
โครงการจัดระบบการจ่ายน้าภายในโครงการ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบจ่ายน้าอุปโภคบริโภค และระบบจ่ายน้าดับเพลิง มีรายละเอียดดังนี้
(1) ระบบจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
โครงการจะต่อท่อน้าประปาจากท่อเมนของจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น
บริเวณริมถนนสาธารณประโยชน์ ด้านหน้าโครงการ ผ่านมิเตอร์น้าไปเก็บกักไว้ภายในถังเก็บน้าใต้ดิน
แต่ละอาคาร A-D พร้ อมรายละเอียดการจ่ายน้ าภายในอาคาร ดังนี้ (ต าแหน่ง ถังเก็บน้าใต้ ดินภายใน
โครงการ และตาแหน่งถังเก็บน้าชั้นระดับพื้นหลังคา)
„ อาคาร A
ถัง เก็ บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุ ถัง ละ 210.00 และ 175.00 ลูก บาศก์ เมตร
ควบคุมการทางานของเครื่องสูบน้า จานวน 2 เครื่อง (สลับทางานหรือเสริมกันในชัว่ โมงใช้น้าสูงสุด) เพื่อ
สูบน้าไปเก็บไว้ยังถังเก็บน้าบริเวณชั้นระดับหลังคา ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สาหรับการกระจายน้าเข้า
สู่ห้องพักจะปล่อยน้าจากถังเก็บน้าชั้นระดับพื้นหลังคาด้วยหลักแรงโน้มถ่วงของโลกตามเส้นท่อแนวดิ่ง
กระจายเข้าสู่มิเตอร์น้ าด้านหน้าก่อนเข้าสู่ห้องพักในแต่ละชั้น (ชั้น 1-4) ในช่วงชั้นบนของอาคารจะมี
ปัญหาเรื่องแรงดันในการจ่ายน้าน้อย ดังนั้น โครงการจึงติดตั้ง Booster Pump (PBS) จานวน 2 เครื่อง
(สลับทางานหรือเสริมกันในชั่วโมงใช้น้าสูงสุด) อัตราการสูบ 1,039 ลิตร/วินาที สูบน้าส่งได้สูง 25 เมตร
ช่วยเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้าในชั้น 5 ถึงชั้น 8

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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„ อาคาร B
ถัง เก็ บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุ ถัง ละ 202.00 และ 199.00 ลูก บาศก์ เมตร
ควบคุมการทางานของเครื่องสูบน้า จานวน 2 เครื่อง (สลับทางานหรือเสริมกันในชั่วโมงใช้น้าสูงสุด เพื่อ
สูบน้าไปเก็บไว้ยังถังเก็บน้าบริเวณชั้นระดับหลังคา ความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สาหรับการกระจายน้า
เข้าสู่ห้องพักจะปล่อยน้ าจากถังเก็บน้าชั้น ระดับพื้นหลั ง คาด้วยหลักแรงโน้ มถ่วงของโลกตามเส้น ท่ อ
แนวดิ่งกระจายเข้าสู่มิเตอร์น้าด้านหน้าก่อนเข้าสู่ห้องพักในแต่ละชั้น (ชั้น 1-4) ในช่วงชั้นบนของอาคาร
จะมีปัญหาเรื่องแรงดันในการจ่ายน้าน้อย ดังนั้น โครงการจึงติดตั้ง Booster Pump (PBS) จานวน 2
เครื่อง (สลับทางานหรือเสริมกันในชั่วโมงใช้น้าสูงสุด) อัตราการสูบ 1,039 ลิตร/วินาที สูบน้าส่งได้สูง 25
เมตร ช่วยเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้าในชั้น 5 ถึงชั้น 8
„ อาคาร C
ถัง เก็ บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุ ถัง ละ 156.00 และ 168.00 ลูก บาศก์ เมตร
ควบคุมการทางานของเครื่องสูบน้า จานวน 2 เครื่อง (สลับทางานหรือเสริมกันในชั่วโมงใช้น้าสูงสุด เพื่อ
สูบน้าไปเก็บไว้ยังถังเก็บน้าบริเวณชั้นดาดฟ้า ความจุ 15.00 ลูกบาศก์เมตร สาหรับการกระจายน้าเข้าสู่
ห้องพักจะปล่อยน้าจากถังเก็บน้าชั้นระดับพื้นหลังคาด้ วยหลักแรงโน้มถ่วงของโลกตามเส้นท่อแนวดิ่ง
กระจายเข้าสู่มิเตอร์น้ าด้านหน้าก่อนเข้าสู่ห้องพักในแต่ละชั้น (ชั้น 1-4) ในช่วงชั้นบนของอาคารจะมี
ปัญหาเรื่องแรงดันในการจ่ายน้าน้อย ดังนั้น โครงการจึงติดตั้ง Booster Pump (PBS) จานวน 2 เครื่อง
(สลับทางานหรือเสริมกันในชั่วโมงใช้น้าสูงสุด) อัตราการสูบ 1,039 ลิตร/วินาที สูบน้าส่งได้สูง 25 เมตร
ช่วยเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้าในชั้น 5 ถึงชั้น 8
„ อาคาร D
ถัง เก็ บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุ ถัง ละ 158.00 และ 142.00 ลูก บาศก์ เมตร
ควบคุมการทางานของเครื่องสูบน้า จานวน 2 เครื่อง (สลับทางานหรือเสริมกันในชั่วโมงใช้น้าสูงสุด เพื่อ
สูบน้าไปเก็บไว้ยังถังเก็บน้าบริเวณชั้นดาดฟ้า ความจุ 15.00 ลูกบาศก์เมตร สาหรับการกระจายน้าเข้าสู่
ห้องพักจะปล่อยน้าจากถังเก็บน้าชั้นระดับพื้นหลังคาด้ วยหลักแรงโน้มถ่วงของโลกตามเส้นท่อแนวดิ่ง
กระจายเข้าสู่มิเตอร์น้ าด้านหน้าก่อนเข้าสู่ห้องพักในแต่ละชั้น (ชั้น 1-4) ในช่วงชั้นบนของอาคารจะมี
ปัญหาเรื่องแรงดันในการจ่ายน้าน้อย ดังนั้น โครงการจึงติดตั้ง Booster Pump (PBS) จานวน 2 เครื่อง
(สลับทางานหรือเสริมกันในชั่วโมงใช้น้าสูงสุด) อัตราการสูบ 1,039 ลิตร/วินาที สูบน้าส่งได้สูง 25 เมตร
ช่วยเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้าในชั้น 5 ถึงชั้น 8
(2) ระบบจ่ายน้าดับเพลิง
„ อาคาร A
ภายในท่อยืนหลักสาหรับดับเพลิง ภายในอาคารมี 1 เส้น รับน้าที่สารองไว้ในถังเก็บน้า
ชั้นระดับพื้นหลังคา ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้าใต้ดิน จานวน 2 ถัง ความจุถังละ 210.00
และ 175.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความจุในการสารองน้าทั้งสิ้น 405 ลูกบาศก์เมตร เป็นการสารองน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค และเพื่อการดับเพลิง รวม 405 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังติดตั้ง CHECK VALVE
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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(วาล์วกันกลับ) เพื่อป้องกันน้ าย้อนกลับเข้าสู่ถังเก็บน้าชั้นระดับพื้นหลังคา กรณีที่ รถดับเพลิงจ่ายน้ า
แรงดันเข้าสู่ท่อยืน
• อาคาร B
ภายในท่อยืนหลักสาหรับดับเพลิง ภายในอาคารมี 1 เส้น รับน้าที่สารองไว้ในถังเก็บน้า
ชั้น ดาดฟ้า ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร และถัง เก็บน้าใต้ดิน จานวน 2 ถัง ความจุถังละ 202.00 และ
199.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความจุในการสารองน้าทั้งสิ้น 421 ลูกบาศก์เมตร เป็นการสารองน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการดับเพลิง รวม 421 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังติดตั้ง CHECK VALVE
(วาล์วกันกลับ) เพื่อป้องกันน้าย้อนกลับเข้าสู่ถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้า กรณีที่รถดับเพลิงจ่ายน้าแรงดันเข้าสู่
ท่อยืน
• อาคาร C
ภายในท่อยืนหลักสาหรับดับเพลิง ภายในอาคารมี 1 เส้น รับน้าที่สารองไว้ในถังเก็บน้า
ชั้น ดาดฟ้า ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร และถัง เก็บน้าใต้ดิน จานวน 2 ถัง ความจุถังละ 156.00 และ
168.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความจุในการสารองน้าทั้งสิ้น 339 ลูกบาศก์เมตร เป็นการสารองน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการดับเพลิง รวม 339 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังติดตั้ง CHECK VALVE
(วาล์วกันกลับ) เพื่อป้องกันน้าย้อนกลับเข้าสู่ถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้า กรณีที่รถดับเพลิงจ่ายน้าแรงดันเข้าสู่
ท่อยืน
• อาคาร D
ภายในท่อยืนหลักสาหรับดับเพลิง ภายในอาคารมี 1 เส้น รับน้าที่สารองไว้ในถังเก็บน้า
ชั้น ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ าใต้ดิน จานวน 2 ถัง ความจุถัง ละ 142.00 และ 158.00
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความจุในการสารองน้าทั้งสิ้น 315 ลูกบาศก์เมตร เป็นการสารองน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการดับเพลิง รวม 315 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังติดตั้ง CHECK VALVE (วาล์วกัน
กลับ) เพื่อป้องกันน้าย้อนกลับเข้าสู่ถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้า กรณีที่รถดับเพลิงจ่ายน้าแรงดันเข้าสู่ท่อยืน
2) การสารองน้า
2.1) น้าสารองใช้อุปโภค-บริโภค
โครงการจัดถังสารองน้าใต้ดิน และถังสารองน้าชั้นดาดฟ้าไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค
และดับเพลิง ในแต่ละอาคาร ให้สามารถสารองน้าได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน รายละเอียดดังนี้

จัดทาโดย
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อาคาร

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)

A
B
C
D

129.20
132.80
104.40
99.40

ปริมาณน้าสารอง
เพื่อการอุปโภค-บริโภค (ลบ.ม.)
ถังน้าชั้นระดับ
ถังน้าใต้ดิน
หลังคา
385.00
20.00
401.00
20.00
324.00
15.00
300.00
15.00

รวมปริมาณน้า
สารอง
(ลบ.ม.)

การ
สารอง
(วัน)

405.00
421.00
339.00
315.00

3.13
3.17
3.25
3.17

2.2) น้าสารองใช้ดับเพลิง
โครงการได้สารองน้าใช้ดับเพลิงไว้ในถังสารองน้าชั้นดาดฟ้าแต่ละอาคาร (โดยติดตั้ง
วาล์วเพื่อแยกน้าอุปโภค-บริโภคและน้าเพื่อการดับเพลิง ออกจากกันได้อย่างชัดเจน) สามารถใช้ในการ
ดับเพลิงได้นาน 30 นาที
2.7.4 การป้องกั นการปนเปื้อนลงสู่แ หล่งน้าเพื่ อการอุปโภค-บริ โ ภคของผู้พักอาศัย ภายใน
อาคาร
1) การป้องกันการปนเปื้อนภายในถังสารองน้า
โครงการจัดระบบกันซึมแบบ Membrane ประเภทบิทูเมน ที่มีความยึดหยุ่นสูงผสมและทา
เคลือบผิวภายนอกหรือผสมคอนกรี ตชั้ นแรกก่อนเทพื้นชั้ นใต้ดิน และกันซึ มระบบมอร์ ต้าผสมพิเศษ
ซีเมนต์เนื้อละเอียดและน้ายาพอลิเมอร์ดัดแปลงพิเศษให้แรงยึดเกาะสูง ยึดหยุ่นไม่เป็นพิษต่อน้าดื่ม ฉาบ
และทาป้องกันการซึมผ่านของน้าภายในถังสารองน้าแต่ละอาคาร
2) ขั้นตอนการล้างทาความสะอาดถังเก็บน้าสารอง เพื่อสุข ภาพอนามัย ที่ดีของผู้พัก
อาศัยภายในอาคาร
โครงการได้กาหนดขั้นตอนวิธีการล้างถังเก็บน้าสารองและฝาถังภายในอาคารเพื่อสุขภาพ
ของผู้พักอาศัยภายในอาคาร ได้ดังนี้
(1) ปิดวาล์วทางท่อน้าเข้าถังเก็บน้าสารองรวมทั้งปั้มน้าและเปิดรูน้าตรงข้างล่างถังที่เป็น
ท่อสาหรับระบายตะกอน
(2) เปิดน้าในถังทิ้ง (โดยน้าทิ้งดังกล่าวที่ได้จะนาไปใช้ล้างถนน และรดน้าต้นไม้ เป็นต้น)
(3) เมื่อน้าหมดถัง อาจจะใช้แปรงขัดก้นถังและฉีดน้าไล่ตะกอน หรือจะใช้วิธีการฉีดน้า
ด้วยแรงดันสูงทาความสะอาดถังและฝาถัง
(4) ใช้เครื่องไล่น้าเป่าให้ถังน้าสารองแห้งโดยเร็วแล้วจึงปล่อยน้าเข้าให้เรียบร้อย
นอกจากนี้โครงการได้ดาเนินการออกแบบถังน้าสารองน้าใช้ให้มีฝาถัง จานวน 2 ฝา เพื่อ
เป็นช่องทางในการเข้าท าความสะอาดถังสารองน้ า และเป็นช่ องผ่านของอากาศเข้าสู่ถังมากขึ้น เพื่อ
จัดทาโดย
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ความปลอดภัยของพนั กงานที่เข้าไปล้างถัง โครงการได้กาหนดมาตรการล้างถัง เก็บน้าส ารอง เพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในอาคาร ดังนี้
(1) กาหนดให้ล้างถังเก็บน้าใต้ดินและถังเก็บน้าบนดาดฟ้า พร้อมฝาถัง ทุก 6 เดือน/ครั้ง
(2) ก่อนล้างทุกครั้ง ต้องทาจดหมายแจ้งและติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้แก่
ผู้พักอาศัยได้ทราบ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ โดยต้องระบุวัน เวลา ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้
พักอาศัยสารองน้าใช้ไว้ เนื่องจากระหว่างการล้างจะไม่สามารถใช้น้าประปาได้
(3) กาหนดช่วงวัน เวลา ที่ล้างให้อยู่ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้น
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้กระทบต่อผู้พักอาศัยน้อยที่สุด พร้อม
ล้างทีละอาคาร ตั้งแต่อาคาร A-D
(4) ตรวจสอบสภาพภายในของถังสารองน้าทุกครั้งภายหลังการล้างทาความสะอาด กรณี
พบว่าจุดใดภายในถังมีลักษณะที่ อาจเป็นเหตุใ ห้เกิดจากปนเปื้อนลงในน้าต้องเร่ ง
ดาเนินการแก้ไขโดยทันที

2.8

ระบบบาบัดน้าเสีย

2.8.1 ปริมาณน้าเสีย
น้าเสียที่เกิดจากโครงการมาจากห้องน้า-ห้องส้วม และกิจกรรมการใช้น้าอื่นๆ ภายในโครงการ
ปริ มาณน้ าเสียที่ เกิดขึ้น จากโครงการคิดเป็น ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ ยกเว้นน้ าใช้ จากการล้าง
ห้องพักมูลฝอยรวมซึ่งน้าเสียจะเกิดขึ้นร้อยละ 100 ของปริมาณน้าใช้ น้าใช้รดน้าต้นไม้และน้าเติมสระ
ว่ายน้ าที่ จะไม่เกิดปริม าณน้ าเสียที่ เกิดขึ้น ดัง นั้ น เมื่อเปิดดาเนิน การคาดว่าจะมีปริ มาณน้ าเสียจาก
โครงการเท่ากับ 372.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ดังตารางที่ 2.8.1-1)
ตารางที่ 2.8.1-1 แสดงรายละเอียดการคานวณปริมาณน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ
แหล่งน้าใช้
อาคาร A
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 173 ห้อง
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 24 ห้อง
- พนักงาน
อาคาร B
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 163 ห้อง
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่เกิน 35 ตร.ม.)
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)

103.80

83.04

24.00

19.20

1.40

1.12

97.80

78.24

รวมปริมาณน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)

103.36

106.24
35.00

28.00
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แหล่งน้าใช้
จานวน 35 ห้อง
อาคาร C
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 139 ห้อง
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 21 ห้อง
อาคาร D
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 139 ห้อง
- ห้องพักอาศัย (พื้นที่เกิน 35 ตร.ม.)
จานวน 16 ห้อง
พื้นที่ส่วนกลาง
- พื้นที่สีเขียวปกคลุมดิน
- ห้องพักมูลฝอยรวม
- สระว่ายน้า

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)

83.40

66.72

16.00

16.80

83.40

66.72

16.00

12.80

19.34
0.08
0.73

0.08
-

รวมปริมาณน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)

83.52

79.52

0.08

2.8.2 การจัดการน้าเสีย องค์ประกอบ และขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย
น้าเสียจากห้องพักและส่วนอื่นๆ ของอาคารชุดเพื่อการพักอาศัย (อาคาร A-D) จะถูกรวบรวม
โดยท่ อระบายน้ าแนวดิ่งซึ่ งจะประกอบด้วย ท่ อน้ าโสโครก (ท่ อ S) ที่ รองรั บน้ าเสียจากห้องส้วม ท่ อ
ระบายน้าเสีย (ท่อ W) ที่รองรับน้าเสียจากห้องน้า และท่อน้าทิ้ง (ท่อ K) ที่รองรับน้าจากส่วนครัว จากนั้น
จะถูกรวบรวมมายังระบบบาบัดน้าเสียบริเวณใต้ระดับพื้นที่ สีเขียวอาคารแต่ละอาคาร ยกเว้นท่อน้าทิ้ง
(ท่อ K) ที่รองรั บน้าจากอ่างน้าส่วนครั วที่จะเข้าสู่ถังดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย และท่ อน้ า
โสโครก (ท่อ S) ที่รองรับน้าเสียจากห้องส้วมจะเข้าสู่ถังส่วนแยกกากตะกอน (Septic Zone) ก่อนเข้าสู่
ระบบบาบัดน้าเสีย โดยระบบบาบัดน้าเสียเป็นระบบบาบัดน้าเสีย สาเร็จรูปชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,.A/S) จานวน 6 ชุด ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วน
ถังแยกกาก-ปรับสภาพสมดุล (Separation-Equalizing tank), ถังเติมอากาศหลัก (Aeration tank) และ
ถังตกตะกอนน้าใส (Sedimentation tank) โดยรายละเอียดระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process,.A/S)
และระบบบาบัดน้าเสียแต่ละอาคารได้ออกแบบให้มีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณน้าเสียที่
เกิดขึ้นภายในอาคารแต่ละอาคาร แต่ละระบบของอาคารถูกออกแบบให้รองรับค่าบีโอดี (BOD) และค่า
สารแขวนลอย (SS) ของน้ าเสีย เข้ าระบบบ าบั ด น้ าเสี ยมี ค่า เท่ ากั บ 250 มิล ลิก รั ม /ลิ ต ร และ 300
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ มีประสิทธิภาพในการบาบัดบีโอดีร้อยละ 92 จึงทาให้น้าทิ้งหลังผ่านการบาบัดมี
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ค่าบีโอดี 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนขั้นตอนในการบาบัดน้าเสียของ
โครงการแต่ละอาคารมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.8.2-1
ตารางที่ 2.8.2-1 แสดงขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของอาคาร A-D ภายในโครงการ
อาคาร A
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย
103.36 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียจากการประเมิน
2
จานวน (ชุด)
80.00 ลบ.ม./วัน
60.00 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่ระบบรองรับได้
AMC-80
ACM-60
รุ่น
ขั้นตอนที่ 1 ถังดักไขมัน (Grease Trap Zone)
ปริ ม า ต ร ถั ง ดั ก ไ ข มั น 1.60
ป ริ ม า ต ร ถั ง ดั ก ไ ข มั น 1.27
หลักการทางาน
รองรั บ น้ าทิ้ ง จากครั ว จะต้ อ งบ าบั ด ลู กบาศก์ เ มตร กากไขมั น และเศษ ลู ก บาศก์ เ มตร กากไขมั น และเศษ
เบื้องต้น โดยแยกเอามูลฝอย และเศษ อาหาร พนั ก งานจะตั ก กากไขมั น อาหาร พนั ก งานจะตั ก กากไขมั น
อาหารออกก่อนเป็นการลดปริมาณสาร ขึ้นมาตากแดดทุกวัน ก่อนนาไปทิ้ง ขึ้ น มาตากแดดทุ กวั น ก่ อ นน าไปทิ้ ง
รวมกับห้องพักมูลฝอยรวม ต่อไป
แขวนลอยแล้ ว ผ่ านเข้ า สู่ บ่อ ดั กไขมั น รวมกับห้องพักมูลฝอยรวม ต่อไป
จากนั้นจึงไหลเข้าสู่การบาบัดส่วนกลาง
เพื่อบาบัดต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ถังแยกกากตะกอน (Seperation)
ความจุ 17.50 ลูกบาศก์ เมตร
หลักการทางาน
ทาหน้าที่ในการแยกตะกอนหนักและ เป็นส่วนแรกของระบบบาบัดน้าเสีย
ตะกอนเบา เพื่อให้เกิดการแยกชั้นของ ที่รั บรวบรวมน้ าเสี ยของอาคาร ไม่
น้าเสียและตะกอน ตะกอนส่วนที่ตกอยู่ รวมน้าฝน มี หน้าที่ทาการแยกกาก
ในส่วนนี้จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย ตะกอนหนัก-เบา เศษมูลฝอย ที่เข้า
ชนิ ดไม่ ใ ช้ อ ากาศ และปรั บ อั ต ราการ มากับน้าเสียเพื่อลดภาระการบาบัด
ไหลของน้ าเสีย ให้ คงที่ ก่อ นเข้ าสู่ ส่ ว น ในส่ ว นบ าบั ด ถั ด ไป และป้ อ งกั น
ความ เ สี ย ห าย ข อ ง อุ ปกร ณ์ อั น
เติมอากาศแบบผิวสัมผัสต่อไป
เนื่ อ งมาจากมู ล ฝอย ที่ ห ลุ ด เข้ ามา
ส่ ว นของทางน้ าออกที่ จ ะเข้ า ส่ ว น
บาบัดอื่นต่อไปต้องมีช่องควบคุมทิศ
ทางการไหลของน้ าเพื่ อ ป้ อ งกั น
ไม่ใ ห้กากตะกอนเบาส่ว นที่ ลอยอยู่
ผิวน้าหลุดเข้าไป
ขั้นตอนที่ 3 ถังเติมอากาศหลัก (Aeration chamber)
ปริม าตรส่ วนเติม อากาศ 17.52
หลักการทางาน
อาศั ย แบคที เ รี ย ชนิ ด ใช้ อ ากาศ ลูกบาศก์ เ มตร ระยะเวลาเก็ บกั กที่
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ความจุ 12.50 ลู ก บาศก์ เ มตร
เป็นส่วนแรกของระบบบาบัดน้าเสียที่
รับรวบรวมน้าเสียของอาคาร ไม่รวม
น้ าฝ น มี ห น้ าที่ ท าการ แ ย กกาก
ตะกอนหนั ก -เบา เศษมู ลฝอย ที่เ ข้ า
มากั บน้ าเสี ย เพื่ อ ลดภาระการบาบั ด
ในส่วนบาบัดถัดไป และป้องกันความ
เสี ยหายของอุ ปกรณ์อั นเนื่อ งมาจาก
มูลฝอย ที่หลุดเข้ามา ส่วนของทางน้า
ออกที่จะเข้าส่วนบาบัดอื่นต่อไปต้องมี
ช่ อ งควบคุ ม ทิ ศทางการไหลของน้ า
เพื่อป้องกันไม่ให้กากตะกอนเบาส่วน
ที่ลอยอยู่ผิวน้าหลุดเข้าไป

ปริ ม าตรส่ ว นเติ ม อากาศ 13.02
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักที่ใ ช้
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(Aerobic Bacteria) และเพิ่ ม จ านวน
แบคที เ รี ย ด้ ว ยการมี สื่ อ ชี ว ภาพให้
แบคที เ รี ย เกาะ แบคที เ รีย จะกาจั ดมล
สารอิ น ทรี ย์ ใ นรู ปต่ างๆ ด้ ว ยการย่ อ ย
สลาย สาร อิ น ท รี ย์ ใ ห้ อ ยู่ ในรู ปขอ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้า

ใช้ จ ริ ง 6.01 ชั่ ว โมง, F/M ratio
เท่ า กั บ 0.30 ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ใ น
ส่ ว นตะกอนแขวนลอย ( MLSS)
เท่ า กั บ 3,330 มก./ล.ส่ ว นละออง
ล อ ย ที่ เ กิ ดขึ้ น ใน ส่ วน ดั ง กล่ า ว
โครงการจะต่ อ ท่ อ รวบรวมละออง
ลอยไปยังถังบาบัด Aerosol บริเวณ
พื้นที่สีเขียว
ขั้นตอนที่ 4 ถังตกตะกอนน้าใส (Sedimentation Zone)
ส่วนตกตะกอนมีปริมาตร 7.68
หลักการทางาน
ทาหน้าที่แยกตะกอนจุลินทรีย์ออก ลูกบาศก์เมตร ความลึกของน้า 2.10
จากน้าใส ตะกอนที่แ ยกตัว อยู่ ที่ก้นถั ง เมตร, actual surface area use
ตกตะกอน ส่ ว นหนึ่ ง จะถู กสู บกลั บไป เท่ากั บ 3.91 ตารางเมตร, Surface
เข้ ายัง ถั งเติ มอากาศ เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ overflow rate เท่ า กั บ 24.00
จุลินทรีย์ในถังเติมอากาศช่วยในการลด ลู ก บาศก์ เ มตร/ตารางเมตร/วั น ,
มลสารที่เข้ามาใหม่ ตะกอนจุลินทรีย์อีก surface area required 2.92 ตาราง
ส่ ว นหนึ่ ง จะเป็ น ตะกอนส่ ว นเกิ น ที่ เมตรและ HRT เท่ากับ 2.63 ชั่วโมง
จะต้องนาไปทิ้ง สาหรับน้าใสส่วนบนจะ ส่วนน้าใสบางส่วนจะถูกนามารดน้า
เป็นน้าที่ผ่านการบาบัดแล้วทิ้งออกจาก ต้นไม้ภายในโครงการ ส่วนที่เ หลื อ
จะระบายออกสู่ท่อระบายน้าบริเวณ
ระบบ
ถ น น ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ห น้ า
โครงการ

จริง 6.25 ชั่วโมง, F/M ratio เท่ากับ
0.30 ปริมาณจุลินทรีย์ในส่วนตะกอน
แขวนลอย (MLSS) เท่ า กั บ 3,200
มก./ล.ส่ ว นละอองลอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ส่ ว นดั ง กล่ า ว โครงการจะต่ อ ท่ อ
รวบรวมละอองลอยไปยั ง ถั ง บ าบั ด
Aerosol บริเวณพื้นที่สีเขียว

ส่ว นตกตะกอนมี ปริ ม าตร 7.68
ลูกบาศก์เมตร ความลึกของน้า 2.10
เมตร, actual surface area use
เท่ ากั บ 3.91 ตารางเมตร, Surface
overflow rate เท่ า กั บ 24.00
ลู ก บาศก์ เ มตร/ตารางเมตร/วั น ,
surface area required 2.08 ตาราง
เมตรและ HRT เท่ากับ 3.69 ชั่วโมง
ส่ว นน้ าใสบางส่ ว นจะถู กน ามารดน้ า
ต้นไม้ภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะ
ระบายออกสู่ท่อระบายน้าบริเวณถนน
สาธารณประโยชน์ ห ลั ง โครงการ
(ทางหลวงเทศบาล)

อาคาร B
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย
106.24 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียจากการประเมิน
2
จานวน (ชุด)
80.00 ลบ.ม./วัน
60.00 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่ระบบรองรับได้
ACM-80
ACM-60
รุ่น
ขั้นตอนที่ 1 ถังดักไขมัน (Grease Trap Zone)
ปริ ม า ต ร ถั ง ดั ก ไ ข มั น 1.20
ป ริ ม า ต ร ถั ง ดั ก ไ ข มั น 1.27
หลักการทางาน
รองรั บ น้ าทิ้ ง จากครั ว จะต้ อ งบ าบั ด ลู กบาศก์ เ มตร กากไขมั น และเศษ ลู ก บาศก์ เ มตร กากไขมั น และเศษ
เบื้องต้น โดยแยกเอามูลฝอย และเศษ อาหาร พนั ก งานจะตั ก กากไขมั น อาหาร พนั ก งานจะตั ก กากไขมั น
อาหารออกก่อนเป็นการลดปริมาณสาร ขึ้นมาตากแดดทุกวัน ก่อนนาไปทิ้ง ขึ้ น มาตากแดดทุ กวั น ก่ อ นน าไปทิ้ ง
รวมกับห้องพักมูลฝอยรวม ต่อไป
แขวนลอยแล้ ว ผ่ านเข้ า สู่ บ่อ ดั กไขมั น รวมกับห้องพักมูลฝอยรวม ต่อไป
จากนั้นจึงไหลเข้าสู่การบาบัดส่วนกลาง
เพื่อบาบัดต่อไป
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ขั้นตอนที่ 2 ถังแยกกากตะกอน (Seperation)
ความจุ 17.50 ลู กบาศก์ เ มตร
หลักการทางาน
ทาหน้าที่ในการแยกตะกอนหนักและ เป็นส่วนแรกของระบบบาบัดน้าเสีย
ตะกอนเบา เพื่อให้เกิดการแยกชั้นของ ที่รั บรวบรวมน้ าเสี ยของอาคาร ไม่
น้าเสียและตะกอน ตะกอนส่วนที่ตกอยู่ รวมน้าฝน มี หน้าที่ทาการแยกกาก
ในส่วนนี้จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย ตะกอนหนัก-เบา เศษมูลฝอย ที่เข้า
ชนิ ดไม่ ใ ช้ อ ากาศ และปรั บ อั ต ราการ มากับน้าเสียเพื่อลดภาระการบาบัด
ไหลของน้ าเสีย ให้ คงที่ ก่อ นเข้ าสู่ ส่ ว น ในส่ ว นบ าบั ด ถั ด ไป และป้ อ งกั น
ความ เ สี ย ห าย ข อ ง อุ ปกร ณ์ อั น
เติมอากาศแบบผิวสัมผัสต่อไป
เนื่ อ งมาจากมู ล ฝอย ที่ ห ลุ ด เข้ ามา
ส่ ว นของทางน้ าออกที่ จ ะเข้ า ส่ ว น
บาบัดอื่นต่อไปต้องมีช่องควบคุมทิศ
ทางการไหลของน้ าเพื่ อ ป้ อ งกั น
ไม่ใ ห้กากตะกอนเบาส่ว นที่ ลอยอยู่
ผิวน้าหลุดเข้าไป
ขั้นตอนที่ 3 ถังเติมอากาศหลัก (Aeration chamber)
ปริมาตรส่วนเติ มอากาศ 17.52
หลักการทางาน
อาศั ย แบคที เ รี ย ชนิ ด ใช้ อ ากาศ ลูกบาศก์ เ มตร ระยะเวลาเก็ บกั กที่
(Aerobic Bacteria) และเพิ่ ม จ านวน ใช้ จ ริ ง 6.01 ชั่ ว โมง, F/M ratio
แบคที เ รี ย ด้ ว ยการมี สื่ อ ชี ว ภาพให้ เท่ า กั บ 0.30 ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ใ น
แบคที เ รี ย เกาะ แบคที เ รีย จะกาจั ดมล ส่ ว นตะกอนแขวนลอย ( MLSS)
สารอิ น ทรี ย์ ใ นรู ปต่ างๆ ด้ ว ยการย่ อ ย เท่ า กั บ 3,330 มก./ล.ส่ ว นละออง
สลาย สาร อิ น ท รี ย์ ใ ห้ อ ยู่ ในรู ปขอ ง ล อ ย ที่ เ กิ ดขึ้ น ใน ส่ วน ดั ง กล่ า ว
โครงการจะต่ อ ท่ อ รวบรวมละออง
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้า
ลอยไปยังถังบาบัด Aerosol บริเวณ
พื้นที่สีเขียว
ขั้นตอนที่ 4 ถังตกตะกอนน้าใส (Sedimentation Zone)
ส่วนตกตะกอนมีปริมาตร 7.68
หลักการทางาน
ทาหน้าที่แยกตะกอนจุลินทรีย์ออก ลูกบาศก์เมตร ความลึกของน้า 2.10
จากน้าใส ตะกอนที่แ ยกตัว อยู่ ที่ก้นถั ง เมตร, actual surface area use
ตกตะกอน ส่ ว นหนึ่ ง จะถู กสู บกลั บไป เท่ากั บ 3.91 ตารางเมตร, Surface
เข้ ายัง ถั งเติ มอากาศ เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ overflow rate เท่ า กั บ 24.00
จุลินทรีย์ในถังเติมอากาศช่วยในการลด ลู ก บาศก์ เ มตร/ตารางเมตร/วั น ,
มลสารที่เข้ามาใหม่ ตะกอนจุลินทรีย์อีก surface area required 2.92 ตาราง
ส่ ว นหนึ่ ง จะเป็ น ตะกอนส่ ว นเกิ น ที่ เมตรและ HRT เท่ากับ 2.63 ชั่วโมง
จะต้องนาไปทิ้ง สาหรับน้าใสส่วนบนจะ ส่วนน้าใสบางส่วนจะถูกนามารดน้า
เป็นน้าที่ผ่านการบาบัดแล้วทิ้งออกจาก ต้นไม้ภายในโครงการ ส่วนที่เ หลื อ
จะระบายออกสู่ท่อระบายน้าบริเวณ
ระบบ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ความจุ 12.50 ลู กบาศก์ เ มตร
เป็นส่วนแรกของระบบบาบัดน้าเสียที่
รับรวบรวมน้าเสียของอาคาร ไม่รวม
น้ าฝ น มี ห น้ าที่ ท าการ แ ย กกาก
ตะกอนหนั ก -เบา เศษมู ลฝอย ที่เ ข้ า
มากั บน้ าเสี ย เพื่ อ ลดภาระการบาบั ด
ในส่วนบาบัดถัดไป และป้องกันความ
เสี ยหายของอุ ปกรณ์อั นเนื่อ งมาจาก
มูลฝอย ที่หลุดเข้ามา ส่วนของทางน้า
ออกที่จะเข้าส่วนบาบัดอื่นต่อไปต้องมี
ช่ อ งควบคุ ม ทิ ศทางการไหลของน้ า
เพื่อป้องกันไม่ให้กากตะกอนเบาส่วน
ที่ลอยอยู่ผิวน้าหลุดเข้าไป

ปริ ม าตรส่ ว นเติ ม อากาศ 13.02
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักที่ใ ช้
จริง 6.25 ชั่วโมง, F/M ratio เท่ากับ
0.30 ปริมาณจุลินทรีย์ในส่วนตะกอน
แขวนลอย (MLSS) เท่ า กั บ 3,330
มก./ล.ส่ ว นละอองลอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ส่ ว นดั ง กล่ า ว โครงการจะต่ อ ท่ อ
รวบรวมละอองลอยไปยั ง ถั ง บ าบั ด
Aerosol บริเวณพื้นที่สีเขียว

ส่ว นตกตะกอนมี ปริ ม าตร 7.68
ลูกบาศก์เมตร ความลึกของน้า 2.10
เมตร, actual surface area use
เท่ ากั บ 3.91 ตารางเมตร, Surface
overflow rate เท่ า กั บ 24.00
ลู ก บาศก์ เ มตร/ตารางเมตร/วั น ,
surface area required 2.08 ตาราง
เมตรและ HRT เท่ากับ 3.69 ชั่วโมง
ส่ว นน้ าใสบางส่ ว นจะถู กน ามารดน้ า
ต้นไม้ภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะ
ระบายออกสู่ท่อระบายน้าบริเวณถนน
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ถ น น ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ห น้ า สาธารณประโยชน์ ห ลั ง โครงการ
โครงการ
(ทางหลวงเทศบาล)
อาคาร C - D
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสีย
83.52 ลบ.ม./วัน
79.52 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียจากการประเมิน
1
จานวน (ชุด)
90.00 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้าเสียที่ระบบรองรับได้
ACM-90
รุ่น
ขั้นตอนที่ 1 ถังดักไขมัน (Grease Trap Zone)
ปริมาตรถั งดักไขมั น 0.026 ลู กบาศก์เ มตร กากไขมันและเศษอาหาร
หลักการทางาน
รองรั บ น้ าทิ้ ง จากครั ว จะต้ อ งบ าบั ด พนักงานจะตักกากไขมันขึ้นมาตากแดดทุกวัน ก่อนนาไปทิ้งรวมกับห้องพัก
เบื้องต้น โดยแยกเอามูลฝอย และเศษ มูลฝอยรวม ต่อไป
อาหารออกก่อนเป็นการลดปริมาณสาร
แขวนลอยแล้ ว ผ่ านเข้ า สู่ บ่อ ดั กไขมั น
จากนั้นจึงไหลเข้าสู่การบาบัดส่วนกลาง
เพื่อบาบัดต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ถังแยกกากตะกอน (Seperation)
ความจุ 22.50 ลูกบาศก์เมตร เป็นส่วนแรกของระบบบาบัดน้าเสียที่รับ
หลักการทางาน
ทาหน้าที่ในการแยกตะกอนหนักและ รวบรวมน้ าเสี ยของอาคาร ไม่ ร วมน้ าฝน มีห น้ าที่ ท าการแยกกากตะกอน
ตะกอนเบา เพื่อให้เกิดการแยกชั้นของ หนัก-เบา เศษมูลฝอย ที่เข้ามากับน้าเสียเพื่อลดภาระการบาบัดในส่วนบาบัด
น้าเสียและตะกอน ตะกอนส่วนที่ตกอยู่ ถัดไป และป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากมูลฝอย ที่หลุด
ในส่วนนี้จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย เข้ามา ส่วนของทางน้าออกที่จะเข้าส่วนบาบัดอื่นต่อไปต้องมีช่องควบคุมทิศ
ชนิ ดไม่ ใ ช้ อ ากาศ และปรั บ อั ต ราการ ทางการไหลของน้าเพื่อป้องกันไม่ให้กากตะกอนเบาส่วนที่ลอยอยู่ผิวน้าหลุด
ไหลของน้ าเสีย ให้ คงที่ ก่อ นเข้ าสู่ ส่ ว น เข้าไป
เติมอากาศแบบผิวสัมผัสต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ถังเติมอากาศหลัก (Aeration chamber)
ปริมาตรส่วนเติมอากาศ 22.52 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักที่ใช้จริง
หลักการทางาน
อาศั ย แบคที เ รี ย ชนิ ด ใช้ อ ากาศ 6.01 ชั่ ว โมง, F/M ratio เท่ ากั บ 0.30 ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นส่ ว นตะกอน
(Aerobic Bacteria) และเพิ่ ม จ านวน แขวนลอย (MLSS) เท่ากับ 3,330 มก./ล.ส่ว นละอองลอยที่ เกิ ดขึ้ นในส่ ว น
แบคที เ รี ย ด้ ว ยการมี สื่ อ ชี ว ภาพให้ ดั ง กล่ า ว โครงการจะต่ อ ท่ อ รวบรวมละอองลอยไปยั ง ถั ง บ าบั ด Aerosol
แบคที เ รี ย เกาะ แบคที เ รีย จะกาจั ดมล บริเวณพื้นที่สีเขียว
สารอิ น ทรี ย์ ใ นรู ปต่ างๆ ด้ ว ยการย่ อ ย
สลาย สาร อิ น ท รี ย์ ใ ห้ อ ยู่ ในรู ปขอ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้า
ขั้นตอนที่ 4 ถังตกตะกอนน้าใส (Sedimentation Zone)
ส่วนตกตะกอนมีปริมาตร 8.42 ลูกบาศก์เมตร ความลึกของน้า 2.10
หลักการทางาน
ทาหน้าที่แยกตะกอนจุลินทรีย์ออก เมตร, actual surface area use เท่ ากับ 4.25 ตารางเมตร, Surface
จากน้าใส ตะกอนที่แ ยกตัว อยู่ ที่ก้นถั ง overflow rate เท่ากับ 24.00 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร/วัน, surface area
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตกตะกอน ส่ ว นหนึ่ ง จะถู กสู บกลั บไป required 3.75 ตารางเมตร ส่วนน้าใสบางส่วนจะถูกนามารดน้าต้นไม้ภายใน
เข้ ายัง ถั งเติ มอากาศ เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ โคร ง การ ส่ วน ที่ เ ห ลื อ จ ะ ร ะบาย ออ กสู่ ท่ อร ะ บายน้ าบริ เวณถ น น
จุลินทรีย์ในถังเติมอากาศช่วยในการลด สาธารณประโยชน์หลังโครงการ (ทางหลวงเทศบาล)
มลสารที่เข้ามาใหม่ ตะกอนจุลินทรีย์อีก
ส่ ว นหนึ่ ง จะเป็ น ตะกอนส่ ว นเกิ น ที่
จะต้องนาไปทิ้ง สาหรับน้าใสส่วนบนจะ
เป็นน้าที่ผ่านการบาบัดแล้วทิ้งออกจาก
ระบบ

2.8.3 การจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน
พนักงานของโครงการจะเข้าดาเนินการตักเศษอาหารและไขมัน ออกจากถังดักไขมันของอาคาร
A-D เป็นประจาทุกวัน หลังจากนั้นให้นากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถางเพื่อ
ช่วยให้ส่วนที่เป็นน้าซึมออกจากไขมัน แล้วตากให้แห้งหลังจากนั้นรวบรวมใส่ถุงดา เพื่อไปพักไว้ห้องพัก
มูลฝอยรวมต่อไป
2.8.4 การนาน้าที่ผ่านการบาบัดมาใช้ให้น้าต้นไม้
โครงการได้น าน้ าใสที่ ผ่านการบาบัดจากถัง ตกตะกอนแล้วมาใช้ใ ห้น้ าต้นไม้ โดยภายในถัง
ดังกล่าวติดตั้งเครื่องสูบน้า เพื่อสูบน้าเข้าระบบท่อน้าหยดไปรดน้าต้นไม้
ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการกระจายตัวของละอองน้า และป้องกันการสัมผัสต่อผู้พักอาศัยหรือพนักงาน
ได้ และปักป้ายเตื อนที่มีข้อความว่า “ใช้น้าทิ้งในการให้น้าต้นไม้ ” ให้เห็นชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัย
เข้าถึงหรือสัมผัสน้าทิ้งดังกล่าว ทั้งนี้สามารถคานวณปริมาณน้าทิ้งที่ใช้ให้น้าต้นไม้ในแต่ละวัน คานวณ
โดยข้อมูลภูมิ อากาศเฉลี่ยในคาบ 25 ปี หรือการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (Potential Evapotranspiration,
ETp) มีค่า 4.73 ลิตร/ตารางเมตร (ที่มา: ดิเรก ทองอร่าม: ความต้อการน้าของพืชและค่าชลภาระในการออกแบบระบบส่งน้า
กองฝึกอบรม กรมชลประทาน พฤษภาคม 2529) โดยต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ปกคลุมดินต้องการใช้รดน้าทั้งสิ้น
18.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้าที่นามาใช้ให้น้าต้นไม้จะเป็นน้าทิ้งจากโครงการที่ผ่านการบาบัดน้าเสีย
จนได้ค่ามาตรฐาน ทาให้เหลือน้าทิ้ง 354.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน (372.72-18.25 =354.47) ที่ปล่อยออกสู่
ท่อระบายน้าบริเวณถนนทางหลวงเทศบาล ด้านหลังโครงการต่อไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2.9

ระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม

2.9.1 การระบายน้าภายในโครงการ
อาคารโครงการได้ออกแบบท่อระบายน้าเป็นระบบท่อแยก คือ แยกท่อน้าฝนและท่อน้าเสีย และ
จัดระบบหน่วงน้าฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการในเส้นท่อ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมพื้นที่ติดต่อข้างเคียง โดยการระบายน้าทิ้งและน้าฝนของโครงการจะระบายออกสู่
ท่อระบายน้าริมบริเวณถนนทางหลวงเทศบาล รายละเอียดการระบายน้าภายในอาคาร สรุปได้ดังนี้
(1) ท่อระบายน้าเสีย
„ ภายในอาคาร
อาคาร A-D
แต่ละอาคาร น้าเสียที่เกิดขึ้นในห้องพักอาศัยและพื้นที่อื่นๆ จะระบายผ่านท่อสุขาภิบาล
แนวดิ่ง (ดังภาคผนวก 2-4) โดยน้าโสโครกจากห้องส้วมจะระบายผ่านท่อน้าโสโครก (Soil Pipe) จะผ่าน
ส่วนแยกกากตกตะกอน น้าเสียจากห้องส้วมที่เกิดจากการชาระล้างร่างกายจะระบายผ่านท่อระบายน้า
เสีย (Waste Pipe) เข้าส่วนแยกกากตกตะกอน และน้าเสียจากอ่างน้าส่วนห้องน้าและส่วนครัวจะระบาย
ผ่านท่อระบายน้ าเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe) ซึ่ง น้าเสียจากส่วนนี้ จะผ่านถังดักไขมัน ก่อน
จากนั้นน้าเสียทั้งหมดจึงไหลเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย (Aeration activated sludge process,.A/S) จานวน
6 ชุด ต่อไป ส่วนน้าเสียจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจะระบายลงท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8
นิ้ว เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของอาคารต่อไป
„ ภายนอกอาคาร
สาหรั บน้ าทิ้ ง ที่ ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดน้ าเสีย (Aeration activated sludge
process,.A/S) ของอาคาร A-D ส่วนน้าทิ้งที่เหลือ (372.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อ
ระบายน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว Slope 1:200 ระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะบริเวณถนน
ทางหลวงเทศบาล (ด้านหน้าโครงการ) ต่อไป
(2) ท่อระบายน้าฝน
„ ภายในอาคาร
อาคาร A-D
การระบายน้าฝนจากบริเวณชั้นระดับพื้นหลังคา และระเบียงห้องพักภายในอาคาร จะ
ระบายผ่านท่อระบายน้าฝนแนวดิ่ง เพื่อรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าฝนตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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„ ภายนอกอาคาร
ส่วนน้าฝนภายนอกอาคารจะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้าฝนซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กที่วางอยู่ตามแนวถนนโดยรอบอาคาร และจัดให้มีบ่อพักน้าเป็นระยะๆ สาหรับเป็นช่องตรวจสอบ
การระบายน้าและให้น้าฝนไหลเข้าท่อระบายน้าฝน จากนั้นน้าฝนทั้งหมดจะถูกหน่วงน้าในบ่อหน่วงน้า
ขนาด 275.00 ลูกบาศก์เมตร ผ่านบ่อดักมูลฝอย ระบายน้าออกสู่ภายนอกโครงการ แบบแรงโน้มถ่วง
โลก (Gravity Flow) ผ่านท่อระบายน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ออกสู่ท่อระบายน้าริมบริเวณ
ถนนทางหลวงเทศบาลต่อไป
2.9.2 การป้องกันน้าท่วม
ภายในพื้นที่โครงการ มีการหน่วงน้าฝนส่วนเกินจากการพัฒนาโครงการใช้ท่อระบายน้าหน่วง
น้าฝน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการระบายน้าและป้องกันปัญหาน้าท่วมพื้นที่ข้างเคียง โดยหน่วงน้าใน
เส้นท่อระบายน้าฝนร่วมกับบ่อหน่วงน้าปริมาตร 275.00 ลูกบาศก์เมตร มากกว่าปริมาณน้าฝนที่ต้อง
หน่วงไว้ภายในพื้นที่ของอาคารในช่วงที่เกิดฝนตกจากการคานวณ น้าฝนที่ต้องการหน่วงประมาณ 265
ลูกบาศก์เมตร โดยในขณะฝนตกอาคารจะควบคุมอัตราการระบายน้าฝนไม่ให้เกินอัตราการระบายน้า
เดิมก่อนพัฒนาโครงการด้วยการะบายออกแบบแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity Flow) ผ่านท่อระบายน้าขนาด
เส้นผ่านศูนย์ขนาด 0.60 เมตร เพื่อควบคุมการระบายน้าไม่เกินอัตราการระบายน้าเดิมก่อนพัฒนา

2.10 การจัดการมูลฝอย
2.10.1 ปริมาณมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะแยกออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
(1) มูลฝอย ทั่วไป ประกอบด้วย 2 ประเภท
„ ประเภทมูลฝอยเปียก เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้
„ ประเภทมูลฝอยแห้ง ได้แก่ เศษกระดาษ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นต้น
(2) มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดน้ายาล้างห้องน้า เป็นต้น
การประเมิ นมูลฝอยแต่ละประเภท พบว่า โครงการคิดว่าจะเกิดมู ลฝอยทั่ วไป 7.06 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และเกิดมูลฝอย อันตราย 0.212 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ตารางที่ 2.10.1-1)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 2.10.1-1 แสดงปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทัง้ หมดและแยกแต่ละประเภทภายในโครงการ
ประเภทมูลฝอย

จานว
น

อัตราการเกิดมูล
ฝอย

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
- ผู้พักอาศัย (คน)
2,322
3 ลิตร/คน/วัน1/
- พนักงาน (คน)
20
3 ลิตร/คน/วัน1/
- ห้องออกกาลังกาย (ตร.ม.) 82.60 0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน2/
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแยกแต่ละประเภท(3)
มูลฝอยทั่วไป (ร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
มูลฝอยย่อยสลาย (ร้อยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
มูลฝอยรีไซเคิล (ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
มูลฝอยอันตราย (ร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
ที่มา:

ปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(ลบ.ม./วัน)

รวมปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้น(ลบ.ม./วัน)

6.97
0.06
7.06
0.003
รวมปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น(ลบ.ม./วัน)
0.2118
4.5184
2.1180
0.2118

(1)

สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พฤษภาคม 2556), แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย สานักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, Cr4.indd 47
(2)
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) หมวด 5 ระบบกาจัดขยะข้อ 39(2) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(3)
สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ม.ป.ป. ความรู้ด้านการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่. สืบค้นจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3Rhtm. 20 ตุลาคม 2558

2.10.2 การจัดการมูลฝอย
1) การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ
ห้องพักมูลฝอยรวม
ตาแหน่งห้องพักขยะรวมมีตาแหน่งอยู่ บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการใกล้กับ
อาคาร 1 แบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย ขนาดพื้นที่ 20.70 ตารางเมตร ห้องพักมูล
ฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 10.50 ตารางเมตร ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 3.40 ตารางเมตร และ
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาด 3.40 ตารางเมตร ห้องพักมูลฝอยมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริม เหล็ก มี
ประตูชนิ ดบานทึบสาหรั บเปิด -ปิด และช่องระบายอากาศพร้อมตาข่ายกัน แมลง ห้องพักมูลฝอยรวม
สามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ยังปลูก
ต้นไม้เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม โครงการจัดพนักงานทาความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง น้าล้างทา
ความสะอาดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของอาคารต่อไป ห้องพักมูลฝอยจะถูกปิดประตูไ ว้
ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาขนถ่ายมูลฝอย และล้างห้องพักมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันทัศนอุจาด กลิ่นเหม็น
และสัตว์พาหะนาโรคจะเข้าไปเป็นอยู่อาศัยและแหล่งอาหาร
ในการเก็บขนมูลฝอยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศิลา จะเข้า
มาเก็บขนมู ลฝอยจากโครงการทุ กวัน ทั้งนี้มูลฝอยรีไซเคิลที่คัดแยกออกจากมูลฝอยแห้งจะจัดเก็บไว้
ภายในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล โครงการจะประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อ -ขายเมื่อมีปริมาณ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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มากพอ ส าหรั บมูลฝอยอันตรายโครงการจะรวบรวมไว้ภายในห้องพักมูลฝอยอัน ตราย ส่วนมูลฝอย
อันตราย โครงการได้ติดต่อบริษัทเอกชนให้มาเก็บขนและนาไปทาลายอย่างถูกวิธีต่อไป
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้นของอาคาร A-D
โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจาชั้น ในส่วนที่มีห้องพักอาศัยตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 8
มีการจัดการให้ผู้พักอาศัยสามารถนามูลฝอยมาทิ้งรวมไว้ในถังรองรับมูลฝอย ซึ่งจัดตั้งถังรองรับมูลฝอย
ตามประเภทมูลฝอย ประกอบด้วย ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาด 240 ลิต ร จานวน 1 ถัง
ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาด 240 ลิตร จานวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (สีน้าเงิน)
ขนาด 240 ลิตร จานวน 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีส้ม) ขนาด 240 ลิตร จานวน 1 ถัง โดน
ลักษณะภาชนะมีล้อ มีฝาปิดมิดชิด รองก้นด้วยถุง ด้านหน้าถังแต่ละประเภทจะมีข้อความประกอบ
มูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอยประจาชั้นในส่วนพักอาศัย จะถูก
รวบรวมใส่ถุง จ าแนกตามประเภท มู ลฝอยทั่ วไป(ถุง สีเหลือง) มูลฝอยรี ไ ซเคิล(ถุง สีขาวหรื อขาวใส)
มูลฝอยย่อยสลายได้ (ถุงสีดา) มูลฝอยอันตราย(ถุงสีส้ม) หรือถุงสีอื่นที่ใช้ เครื่องหมายระบุมูลฝอยแต่ละ
ประเภทที่ ชั ดเจน) และมั ดปากถุง ให้แน่ น จากนั้ น จะบรรจุใ ส่ภาชนะรองรั บมูลฝอย เพื่อป้องกัน การ
ปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้าชะมูลฝอย โดยมีรถเข็นสาหรับขนย้ายมูลฝอยผ่านลิฟต์โดยสารจากที่พัก
มูลฝอยประจาชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวม
2) การคัดแยกมูลฝอย
ในอาคารเมื่ อพนักงานน ามูลฝอยแต่ละประเภทมาเก็บยัง ห้องพักมูลฝอยรวม จากนั้ น
พนักงานจะคัดแยกมูลฝอยแห้งอีกครั้ง เพื่อง่ายต่อการเก็บขนและกาจัด รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณมูลฝอย
ที่จะต้องกาจัดอีกด้วย และมูลฝอยที่นากลับมาใช้ไ ด้จะรวบรวมแยกไว้ เพื่อรอการเก็บขนและซื้อ -ขาย
ต่อไป สาหรับการคัดแยกมูลฝอยพนักงานจะคัดแยกในส่วนคัดแยกมูลฝอยรวมเท่านั้น โดยพนักงานจะ
ใส่ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง รองเท้าบูท และใช้ที่คีบมูลฝอยในการคัดแยก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรค

2.11 ระบบไฟฟ้า
2.11.1 ระบบไฟฟ้า
โครงการรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น เข้าสู่โครงการ เพื่อให้
กระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่ ง ระบบไฟฟ้าโครงการนี้ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ไล่ลาดับจากสายเมนไฟฟ้าแรงสูงที่รับบริการจากการไฟฟ้า โดยโครงการได้ติดต่อประสานงานขอหนังสือ
รั บ รองการให้ บ ริ ก ารจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ให้ กั บ โครงการจากการ ไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคขอนแก่ น
อนึ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้าจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกาหนดของการไฟฟ้าภูมิภาค
และยึดตามมาตรฐานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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1) โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาขอนแก่น มายังหม้อแปลงแต่ละอาคาร
ภายในโครงการ เข้ามายังแผงเมนสวิตช์ (Main Distribution Board; MDB) ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องเครื่อง
บริ เวณชั้น 1 ของอาคาร A-D เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยัง ส่วนต่างๆภายในอาคาร สาหรั บความต้องการใช้
กาลังไฟฟ้าและหม้อแปลงแต่ละอาคาร ดังนี้
• อาคาร A
มีกาลัง โหลดไฟฟ้า รวมเท่ า กับ 827 kVA ใช้ ห ม้อแปลงแบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ามันติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาด 1,000
KVA จานวน 1 ชุด
• อาคาร B
มีกาลังโหลดไฟฟ้ารวมเท่ากับ 826 kVA ใช้ หม้อแปลงแบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ามันติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาด 1,000
KVA จานวน 1 ชุด
• อาคาร C
มีกาลังโหลดไฟฟ้ารวมเท่ากับ 673 kVA ใช้ หม้อแปลงแบบ
ระบายความร้ อนด้วยน้ามัน ติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาด 800
KVA จานวน 1 ชุด
• อาคาร D
มีกาลัง โหลดไฟฟ้ารวมเท่ า กับ 651 kVA ใช้ ห ม้อแปลงแบบ
ระบายความร้ อนด้วยน้ามัน ติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาด 800
KVA จานวน 1 ชุด
2) แผงเมนสวิตช์ของอาคาร (MDB) ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องแต่ละอาคาร ทาหน้าที่รับสายเมนแรง
ต่าจากหม้อแปลงไฟฟ้า มาแยกเป็นสายป้อนสาหรับระบบไฟฟ้าแต่ละชั้นไปยังตู้โหลดเซ็นเตอร์ของแต่ละ
ชั้น และเดินสายป้อนแต่ละวงจรนั้นมาเข้าที่แผงมิเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละชั้น จากแผงมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะเดิน
สายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟย่อยของแต่ละห้องพัก ร้านค้า และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ ต่อไป
3) ห้อ งพั ก แต่ ล ะห้ อ งจะประกอบด้ ว ยโหลดไฟฟ้ า แสงสว่ า ง เต้ า รั บ และระบบปรั บ อากาศ
นอกจากนี้ยังมีโหลดไฟฟ้าส่วนกลาง ซึ่งได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับ ระบบปรับอากาศของสานักงาน
โครงการ ไฟฟ้าที่จอดรถ ไฟฟ้าส่วนต้อนรับ ไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟป้าย
ทางออกของแต่ละชั้น รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาหรับลิฟต์ และปั๊มน้า
2.11.2 ระบบโทรทัศน์วงจรรวม
โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรรวมแต่ละอาคาร ประกอบด้วย จานดาวเทียมระบบกระจาย
สัญญาณ และสายสัญญาณ โดยระบบดังกล่าวได้เตรียมเผื่อไว้รองรับระบบเคเบิ้ลทีวีของ UBC ด้วยเสา
อากาศ
2.11.3 ระบบโทรศัพท์
ระบบโทรศั พ ท์ เ ริ่ ม จากสายเมนขององค์ ก ารโทรศั พ ท์ ตามเสาไฟฟ้ า เขามายั ง ตู้ Main
Distribution Frame จากนั้นกระจายสายสัญญาณไปยังชั้นต่าง ๆ ต่อไป ที่แต่ละชั้นจะมีตู้ Telephone
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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Cabinet (TC) ติดตั้งในห้องไฟฟ้าแต่ละชั้น เพื่อรับสายเมนและกระจายสัญญาณไปยังเต้ารับโทรศัพท์
ภายในห้องพักแต่ละห้อง
2.11.4 ระบบป้องกันฟ้าผ่า
โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งจากฟ้าผ่าตัวอาคารโดยตรง และระบบการ
ต่อลงดิน (Grounding System) ซึ่งการติดตั้งจะยึดตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ระบบล่อฟ้า จะติดตั้งไว้บนชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ตัวล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา
สายนาลงดิน และหลักสายดิน

2.12 ระบบจราจรภายในโครงการ
2.12.1 การคมนาคมเข้าสู่พื้นทีโ่ ครงการ
ถนนหลักที่ ส าคัญ ในการเดิน เข้ามาสู่พื้น ที่ โครงการ คือ เดิน ทางจากถนนทางหลวงแผ่น ดิน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เลี้ยวเข้าถนนบ้านโนนม่วง วิ่งตรงไป 900 เมตร เลี้ยวซ้าย ตรงไป 500
เมตร เบี่ยงขวาเล็กน้อย ตรงไป 240 เมตร เลี้ยวขวาเข้าซอยอิงมอ ตรงไป 300 เมตร เลี้ยวซ้าย ตรงไป
85 เมตร เลี้ยวขวา ตรงไป 93 เมตร จะพบโครงการตั้งอยู่ทางขวามือ
2.12.2 ระบบจราจรภายในโครงการ
โครงการมีทางเข้า-ออก จานวน 1 แห่ง เชื่อมต่อกับเขตทางสาธารณประโยชน์ เขตทางกว้าง
8.00 เมตร (ทางทิศใต้)
สาหรับการจราจรภายในโดยรอบโครงการจะมีความกว้างของผิวการจราจร 6.00 ‟ 6.12 เมตร
มีการเดินรถแบบ 2 ทิศทาง โดยมีลูกศรบอกทิศทาง ป้ายสัญลักษณ์บอกการจราจรอย่างชัดเจน พร้อม
พนั กงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบการเข้า -ออก และอานวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขนาดความกว้างของทางเข้า -ออกโครงการสอดคล้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2517) ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ข้อ 8 ทางเข้าออกของ
รถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ในกรณีที่จัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวทางเข้าและทางออกต้องกว้าง
ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร โดยต้องเป็นเครื่องหมายแสดงทางเข้าออกไว้ให้ปรากฏและปากทางเข้าออกของ
รถยนต์ต้องเป็นดังนี้
(1) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกโครงการของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมหรือทาง
แยกและต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร
สาหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 50 เมตร
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพาน และต้องห่างจากจุด
สุดเชิ งลาดสะพานมี ระยะไม่ น้อยกว่า 50 เมตร ส าหรับโรงสหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 100
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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เมตร โครงการมีขนาดความกว้างของถนนในโครงการ 6.00-6.12 เมตร ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2533)แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.
2540)
ข้อ 3 อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีถนนที่มีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.00
เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคารเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวก
ตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในระยะห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหรือทางหลวง ตาม
ข้อบัญญัญัติท้องถิ่นหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยว
ข้อกาหนดแนวสร้างหรือขยายถนนใช้บังคับให้เริ่มนับความกว้างของถนนตามวรรคหนึ่งตั้งแต่แนวนั้น
2.12.3 พื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM ดาเนินกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
ประกอบด้วย อาคารชุด สูง 8 ชั้น จานวน 4 อาคาร (อาคาร A-D) สามารถนาแต่ละอาคารมาพิจารณา
จานวนที่จอดรถยนต์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479
จากการตรวจสอบตามข้อกาหนดกฎหมาย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 คานวณตาม ข้อ 3(2)(ค) ห้องพักที่มี
ขนาดมากกว่า 60 ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว
ให้คิดเป็น 2 ครอบครัว พบว่า ห้องพักภายในโครงการไม่มีขนาดมากกว่า 60 ตารางเมตร แต่อย่างใด
และเมื่อคานวณตาม ข้อ 3(2)(ช) ที่กล่าวว่า “อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1
คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่
จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์” สามารถคานวณได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 2.12.3-1)
ตารางที่ 2.12.3-1 แสดงจานวนที่จอดรถที่ต้องการภายในโครงการแยกตามอาคาร
อาคาร
อาคาร A

อาคาร B

อาคาร C

อาคาร D

รายการคานวณ
ที่จอดรถที่ต้องการ = พื้นที่อาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถและทางวิ่ง) / 240 ตร.ม.
= 9,411.40 ตร.ม. / 240 ตร.ม.
≈ 39.21
ที่จอดรถที่ต้องการ = พื้นที่อาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถและทางวิ่ง) / 240 ตร.ม.
= 9,178.80 ตร.ม. / 240 ตร.ม.
≈ 38.25
ที่จอดรถที่ต้องการ = พื้นที่อาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถและทางวิ่ง) / 240 ตร.ม.
= 7,290.30 ตร.ม. / 240 ตร.ม.
≈ 30.38
ที่จอดรถที่ต้องการ = พื้นที่อาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถและทางวิ่ง) / 240 ตร.ม.
= 6,763.70 ตร.ม. / 240 ตร.ม.

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ที่จอดรถที่ต้องจัด
ตามกฎหมาย (คัน)
40

39

31

29
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อาคาร

รายการคานวณ
≈ 28.18
รวมที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดไว้ภายในโครงการ

ที่จอดรถที่ต้องจัด
ตามกฎหมาย (คัน)
139

จากการประเมิ น ในตารางที่ 2.12.3-1 พบว่า โครงการต้องจัดที่ จอดรถไม่น้ อยกว่า 139 คั น
(ยึดหลักการคานวณที่ได้ที่จอดรถมากที่สุด) ทั้งนี้โครงการจัดที่จอดรถไว้ทั้งสิ้น 258 คัน โดยแบ่งเป็นที่
จอดรถภายในอาคาร จ านวน 19 คัน และที่ จอดรถภายนอกอาคาร จานวน 239 คัน ซึ่ ง เป็น ไปตาม
ข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. 2479 นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมที่จอดรถจักรยานยนต์จานวน 116 คัน

2.13 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย
2.13.1 ระบบรักษาความปลอดภัย
โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยบริเวณ
รอบๆ พื้นที่ โครงการ ซึ่ง การเข้าเวรปฏิบัติง านของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าเวรตลอด 24
ชั่วโมง โดยแบ่ง เป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้ า 06.00‟18.00 น.และผลัดเย็น 18.00‟06.00 น. ประจาอยู่
บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และคอยตรวจตราพื้นที่โครงการ
2.13.2 ระบบป้องกันอัคคีภัย
โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย ได้ออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปรายละเอียดระบบป้องกัน อั คคีภัยของโครงการ (ดัง ตารางที่ 2.13.2-1 และ
ภาคผนวก 2-6) และการเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (ดัง ตารางที่ 2.13.2-2) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย ประกอบด้วย
„ เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station: F) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่ง
สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm
Manual Station: F) และ ติดตั้งทั้งสิ้น 107 จุด บริเวณโถงทางเดิน บริเวณหน้าห้องน้า ที่จอดรถ บริเวณ
ด้านหน้าบันไดหนีไฟและบันไดหลัก ประกอบด้วย
อาคาร A
ชั้น 1 จานวน 6 จุด และชั้น 2-8 จานวนชั้นละ 3 จุด รวมทั้งสิ้น 27 จุด
อาคาร B
ชั้น 1 จานวน 8 จุด และชั้น 2-8 จานวนชั้นละ 3 จุด รวมทั้งสิ้น 29 จุด
อาคาร C
ชั้น 1 จานวน 5 จุด และชั้น 2-8 จานวนชั้นละ 3 จุด รวมทั้งสิ้น 27 จุด
อาคาร D
ชั้น 1 จานวน 4 จุด และชั้น 2-8 จานวนชั้นละ 3 จุด รวมทั้งสิ้น 27 จุด
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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„ เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector: H) เป็น ตัวตรวจจับที่ จับอุณ หภูมิที่ สูง
ผิดปกติ หรืออัต ราการเพิ่มขึ้น ของอุณหภูมิ ติดตั้งทั้ งสิ้น 70 จุด บริเวณทางเดิน หน้าลิฟต์ดับเพลิง ที่
จอดรถ โถงทางเดิน บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และหน้าบันไดหลักของชั้นต่างๆ ประกอบด้วย
อาคาร A
ชั้น 1-8 จานวนชั้นละ 2 จุด รวมทั้งสิ้น 16 จุด
อาคาร B
ชั้น 1-2 จานวนชั้นละ 4 จุด และชั้น 3-8 จานวนชั้นละ 2 จุด รวมทั้งสิ้น 20 จุด
อาคาร C
ชั้น 1 จานวน 3 จุด และชั้น 2-8 จานวนชั้นละ 2 จุด รวมทั้งสิ้น 17 จุด
อาคาร D
ชั้น 1 จานวน 3 จุด และชั้น 2-8 จานวนชั้นละ 2 จุด รวมทั้งสิ้น 17 จุด
„ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector: S) จะทางานเมื่อมีการบังหรือหักเหแสง
เนื่องจากอนุภาคควันเข้าไปถูกลาแสง ติดตั้งทั้งสิ้น 2,163 จุด บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ดับเพลิง ที่จอด
รถ โถงทางเดิน บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และหน้าบันไดหลักของชั้นต่างๆ ประกอบด้วย
อาคาร A ชั้น 1 จานวน 30 จุด ,ชั้น 2 จานวน 64 จุด ,ชั้น 3 จานวน 90 จุด ,
ชั้น 4 จานวน 90 จุด ,ชั้น 5 จานวน 89 จุด,ชั้น 6 จานวน 89 จุด ,
ชั้น 7 จานวน 86 จุด ,ชั้น 8 จานวน 88 จุด
อาคาร B ชั้น 1 จานวน 34 จุด ,ชั้น 2 จานวน 32 จุด ,ชั้น 3 จานวน 70 จุด ,
ชั้น 4 จานวน 72 จุด ,ชั้น 5 จานวน 73 จุด,ชั้น 6 จานวน 72 จุด ,
ชั้น 7 จานวน 72 จุด ,ชั้น 8 จานวน 73 จุด
อาคาร C ชั้น 1 จานวน 26 จุด ,ชั้น 2 จานวน 53 จุด ,ชั้น 3 จานวน 70 จุด ,
ชั้น 4 จานวน 70 จุด ,ชั้น 5 จานวน 71 จุด ,ชั้น 6 จานวน 70 จุด ,
ชั้น 7 จานวน 70 จุด ,ชั้น 8 จานวน 71 จุด
อาคาร D ชั้น 1 จานวน 60 จุด ,ชั้น 2 จานวน 67 จุด ,ชั้น 3 จานวน 68 จุด ,
ชั้น 4 จานวน 68 จุด ,ชั้น 5 จานวน 70 จุด ,ชั้น 6 จานวน 68 จุด ,
ชั้น 7 จานวน 68 จุด ,ชั้น 8 จานวน 69 จุด
2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
„ ตู้เก็บสายฉีดน้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ติดตั้งให้มีระยะ
เข้าถึงพื้นที่ทุกส่วนของอาคารไม่เกิน 45 เมตร แต่ละอาคารติดตั้งบริเวณบันไดหลัก และบริเวณบันได
หนีไฟ แต่ละจุดติดตั้งใกล้ท่อน้าดับเพลิง (Stand Pipe) อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบด้วย
- สายฉีดน้าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30
เมตร หัวต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อม
ฝาครอบและโซ่ร้อยติดตั้งไว้จานวน 1 ชุด
- ถังดับเพลิงแบบมือถือ เป็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์
„ ระบบท่อน้าดับเพลิงหรื อท่อยืน (Stand Pipe System) ภายในท่ อยืน หลักส าหรั บ
ดับเพลิง ภายในอาคารโครงการ มี 1 เส้น/อาคาร เพื่อจ่ายน้าให้กับอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ตู้ดับเพลิง
(Fire Hose Cabinet : FHC) ที่อยู่ทุกชั้นต่ออาคาร ท่อยืนแต่ละอาคารจะรับน้าที่สารองไว้ในถังเก็บน้าชั้น
จัดทาโดย
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พื้นหลังคา นอกจากนี้ยังติดตั้ง CHECK VALVE (วาล์วกันกลับ) เพื่อป้องกันน้าย้อนกลับเข้าสู่ถังเก็บน้า
ชั้นดาดฟ้า กรณีที่รถดับเพลิงจ่ายน้าแรงดันเข้าสู่ท่อยืน
3) ระบบจ่ายไฟฟ้าสารอง ประกอบด้วย
„ ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง มีตัวอักษรขนาด 10
เซนติเมตร ซึ่งจะเปล่งแสงสะท้อนบอกให้เห็นชัดเจนเมื่อไฟดับ ติดตั้งทั้งสิ้น 285 จุด ประกอบด้วย
อาคาร A ชั้น 1-2 จานวน 9 จุด และชั้น 3-8 จานวนชั้นละ 7 จุด รวมทั้งสิ้น 60 จุด
อาคาร B ชั้น 1 จานวน 10 จุด ,ชั้น 2 จานวน 6 จุด ชั้น 3-7 จานวนชั้นละ 11 จุด ,ชั้น 8
จานวน 12 จุด รวมทั้งสิ้น 83 จุด
อาคาร C ชั้น 1 จานวน 7 จุด ,ชั้น 2 จานวน 8 จุด ,ชั้น 3-8 มีจานวนชั้นละ 10 จุด รวม
ทั้งสิ้น 75 จุด
อาคาร D ชั้น 1 จานวน 10 จุด ,ชั้น 2 จานวน 9 จุด ,ชั้น 3-8 จานวนชั้นละ 8 จุด รวม
ทั้งสิ้น 67 จุด
„ ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน เพื่อสารองไฟใช้ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเกิด
การขัดข้องสาหรับให้แสงสว่างเวลาวิ่งหนีไฟ แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น สามารถทางานด้วยระบบไฟฟ้า
สารองฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งทั้งสิ้น 353 จุด บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงหน้าลิฟต์
ประกอบด้วย
อาคาร A ชั้น 1 จานวน 11 จุด ,ชั้น 2 จานวน 14 จุด ,ชั้น 3-8 จานวน 13 จุดรวม
ทั้งสิ้น 103 จุด
อาคาร B ชั้น 1 จานวน 11 จุด ,ชั้น 2 จานวน 10 จุด ,ชั้น 3 จานวน 13 จุด ,
ชั้น 4-7 จานวน 10 จุด ,ชั้น 8 จานวน 8 จุด รวมทั้งสิ้น 82 จุด
อาคาร C ชั้น 1 จานวน 14 จุด ,ชั้น 2 จานวน 9 จุด ,ชั้น 3-4 จานวน 11 จุด ,
ชั้น 5-7 จานวน 10 จุด ,ชั้น 8 จานวน 7 จุด รวมทั้งสิ้น 82 จุด
อาคาร D ชั้น 1 จานวน 15 จุด ,ชั้น 2-5 จานวน 11 จุด ,ชั้น 6-8 จานวนชั้นละ 9
จุด รวมทั้งสิ้น 86 จุด
4) ทางหนีไฟ ประกอบด้วย
อาคาร A-D แต่ละอาคาร
„ บันไดหนีไฟ (ST-1) เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถ ลงจากชั้นดาดฟ้า ถึงชั้น 1 โดยตัว
บันไดทาด้วยวัสดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 1.50 เมตร ลูกนอน 0.250 เมตร ลูกตั้ง
0.175 เมตร ชานพักกว้าง 1.52 เมตร และมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
„ บันไดหนีไฟ (ST-2) เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถ ลงจากชั้นดาดฟ้า ถึงชั้น 1 โดยตัว
บันไดทาด้วยวัสดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 1.50 เมตร ลูกนอน 0.250 เมตร ลูกตั้ง
0.175 เมตร ชานพักกว้าง 1.52 เมตร และมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
จัดทาโดย
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5) จุดรวมพล
โครงการกาหนดจุดรวมพลทั้งสิน้ 2 จุด คือ บริเวณพื้นที่ระหว่างอาคาร A กับ B ขนาดพื้นที่
138.93 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยอาคาร A จานวน 544 คน คิดเป็น 0.26 ตร.ม./คน และบริเวณ
พื้นที่ระหว่างอาคาร C กับ D ขนาดพื้นที่ 456.36 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยอาคาร B-D จานวน
1,683 คน และอาคาร A จานวน 115 คน(ชั้น 1 จานวน 28 คน, ชั้น 2 จานวน 66 คน และชั้น 3 จานวน
21 คน) คิดเป็น 0.25 ตร.ม./คน รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 595.29 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัย จานวน 2,322
คน และพนักงาน 20 คน รวมทั้งสิ้น 2,342 คน คิดเป็น 0.25 ตารางเมตร/คน ซึ่งเพียงพอต่อการรวมพล
เพื่อตรวจนับจานวนคนก่อนอพยพออกสู่ภายนอกโครงการ โดยไม่กีดขวางการเข้ามาช่วยดับเพลิงของ
รถดับเพลิงและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด รายละเอียดดังนี้
การคานวณจุดรวมพล
จุดรวมพลที่ 1 พื้นที่ 138.93 ตารางเมตร
พื้นที่สาหรับคนนั่ง 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ =
0.25
ตารางเมตร
(ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

จานวนคนที่รองรับทั้งหมด
ดังนั้น พื้นที่ที่ต้องการ
จุดรวมพลที่ 2 พื้นที่ 456.36 ตารางเมตร
พื้นที่สาหรับคนนั่ง 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ

=
=
=

544
0.25 ×544
136

คน

=

0.25

ตารางเมตร

ตารางเมตร

(ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

จานวนคนที่รองรับทั้งหมด
ดังนั้น พื้นที่ที่ต้องการ

=
1,798
คน
=
0.25 ×1,798
=
449.5
ตารางเมตร
กรณีที่ เกิดเพลิง ไหม้ ที่ รุ น แรงจาเป็น ต้องอพยพผู้พักอาศัยจากจุดรวมพลไปยังภายนอก
โครงการ โดยใช้เส้นทาง ซึ่งสามารถอพยพคนออกจากโครงการได้อย่างปลอดภัย และไม่กีดขวางการ
เข้ามาช่วยเหลือของรถดับเพลิงแต่อย่างใด ดังนั้น โครงการจึงสามารถเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยออกจากจุด
รวมพลของแต่ละอาคารออกสู่ภายนอกโครงการได้อย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว
ตารางที่ 2.13.2-1 แสดงจานวนจุดทีท่ าการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
อาคาร

F

S

H

ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน

ป้ายหนีไฟ

6
3
3
3

30
64
90
90

2
2
2
2

11
14
13
13

9
9
7
7

อาคาร A
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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อาคาร

F

S

H

ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน

ป้ายหนีไฟ

ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8
อาคาร B

3
3
3
3

89
89
86
88

2
2
2
2

13
13
13
13

7
7
7
7

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8
อาคาร C

8
3
3
3
3
3
3
3

34
32
70
72
73
72
72
73

4
4
2
2
2
2
2
2

11
10
13
10
10
10
10
8

10
6
11
11
11
11
11
12

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8
อาคาร D
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

5
3
3
3
3
3
3
3

26
53
70
70
71
70
70
71

3
2
2
2
2
2
2
2

14
9
11
11
10
10
10
7

7
8
10
10
10
10
10
10

4
3
3
3
3
3
3
3

60
67
68
68
70
68
68
69

3
2
2
2
2
2
2
2

15
11
11
11
11
9
9
9

10
9
8
8
8
8
8
8

หมายเหตุ

M
H
S

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)
เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
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สามารถเปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ของโครงการกั บ ข้ อ ก าหนด ของ
กฎกระทรวงฉบับ 39 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2537 และข้อกาหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(ดังตารางที่ 2.13.2-2)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 2.13.2-2 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระกระทรวงฉบั บ ที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 อาคารต่ อไปนี้ จะต้ อ งมี วิธี การเกี่ย วกั บ
การป้องกันอัคคีภัยตามที่กาหนด
(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด
(2) อาคารที่ ใช้เ ป็นที่ ชุม นุมของประชาชน
เ ช่ น โ ร ง ม ห ร ส พ ห อ ปร ะ ชุ ม โ ร ง แ ร ม
สถานพยาบาล สถานศึ ก ษา หอสมุ ด สถาน
กีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
สถานบริ ก าร ท่ า อากาศยาน อาคารจอดรถ
สถานี ข นส่ ง มวลชน ที่ จ อดรถ ท่ า จอดเรื อ
ภั ต ตาคาร ส านั ก งาน สถานที่ ท าการของ
ราชการ ศาสนสถาน โรงงานและอาคาร
พาณิชย์เป็นต้น
(3) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีตั้งแต่ 4 หน่วย
ขึ้นไป และหอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2)
และ (3) ที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป
ข้อ 3 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด
ที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น 2 ชั้ น ต้ อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง
ดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิด
และขนาดที่ ก าหนดไว้ ใ นตารางที่ 1 ท้ า ย
กฎกระทรวงผู้จานวนคูหาละ 1 เครื่อง
อาคารอื่ น นอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ ง
ต้อ งติ ดตั้ ง เครื่ อ งดับเพลิ งแบบมือ ถื อ อย่ า งใด
อย่ า งหนึ่ ง ตามชนิ ด และขนาดที่ ก าหนดไว้ ใ น
ตารางตามวรรคหนึ่ ง ส าหรั บดั บ เพลิ ง ที่ เ กิ ด
จากประเภทของวั ส ดุ ที่ มี ใ นแต่ ล ะชั้ น ไว้ 1
เครื่ อ ง ต่ อ พื้ น ที่ อ าคารไม่ เ กิ น 1,000 ตาราง
เมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า
ชั้นละ 1 เครื่อง
การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บเพลิ ง ตามวรรคหนึ่ ง และ
วรร คส อง ต้ อง ติ ด ตั้ ง ใ ห้ ส่ วน บน สุ ด ขอ ง
ตัวเครื่อ งสู ง จากระดั บพื้น อาคารไม่ เกิ น 1.50
เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคาแนะนาการ
ใช้ได้ และสามารถนาไปใช้งานได้โดยสะดวก
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ

ความสอดคล้อง

โครงการเปิดดาเนินการเป็นอาคารอยู่อาศัย
ร ว ม ( อ า ค า ร ชุ ด ) มี จ า น ว น 4 อ า ค า ร
ประกอบด้ ว ย อาคารชุ ด สู ง 8 ชั้ น มี จ านวน
ห้องพักรวม 710 ห้อง

เข้าข่ายข้อกฎหมาย
ดังกล่าว

ภายในอาคาร 1-4 มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบมื อ ถื อ ชนิ ด ผงเคมี แ ห้ ง ABC 10 ปอนด์
ภายในตู้ FHC ชั้ น 1-8 ส าหรั บ อาคาร A-D
จ านวนชั้ น ละ 1 จุ ด ภายในแต่ ล ะอาคารต้ อ งมี
เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ อย่ า งน้ อ ยชั้ น ละ 2
เครื่อง

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ

และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
อาคาร A-D ภายในโครงการ แต่ล ะอาคารมี
ข้อ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้อ 3 วรรค
หนึ่ ง ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น พื้ น ที่ อ าคา ร ดั ง นี้ อ าคาร 1 พื้ น ที่ อ าคา ร
เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้อ งมีระบบสั ญญาณ 9,629.40 ตารางเมตร, อาคาร B พื้ น ที่ อ าคาร
9,233.70 ตารางเมตร, อาคาร C พื้ น ที่ อ าคาร
เตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย
7,435.30 ตารางเมตร, อาคาร D พื้ น ที่ อ าคาร
6,763.70 ตารางเมตร
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ 4
ประกอบด้วย
และข้อ 5 อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุ
„เครื่ อ งแจ้ ง เหตุ ด้ ว ยมื อ ดึ ง จากบุ ค คล
อัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่ออุปกรณ์
ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางาน
(Manual Pull Station; M) สาหรับใช้ดึงแจ้งเหตุ
(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่ เพลิ ง ไหม้ เมื่ อ เกิ ด ไฟไหม้ อาคาร A-D แต่ ล ะ
สามารถส่ ง เสี ย งหรื อ สั ญญาณให้ ค นที่ อ ยู่ ใ น อาคารติดตั้งบริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และ
อาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ ทางเดิน
„ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
จะท างานเมื่อ มี ก ารบั ง หรื อ หั ก เหแสงเนื่ อ งจาก
อนุภาคควันเข้าไปถู กลาแสง อาคาร A-D แต่ล ะ
อาคารติดตั้งภายในห้องพัก บันไดหนีไฟ บันได
หลัก ทางเดิน และห้องนิติบุคคล
„ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบธรรมดา
(Heat Detector) เป็น ตัวตรวจจับอุ ณหภู มิที่ สู ง
ผิ ด ปกติ หรื อ อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ
อาคาร A-D แต่ละอาคารติดตั้งภายในห้องพัก มูล
ฝอยประจาชั้น และห้องเครื่อง
อาคาร A-D ภายในโครงการแต่ ละอาคารมี
ข้อ 7 อาคารตามข้ อ 2 (2) หรือ (3) ที่ มีความ
สูงตั้งแต่ 2 ชั้น ขึ้นไป และอาคารข้อ 2(4) ที่ มี พื้นที่อาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร ซึ่งโครงการ
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และป้ายบอกทางหนี
ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้องมีป้ายบอกชั้นและ ไฟ ดังนี้
ป้ า ยบอกทางหนี ไ ฟด้ ว ยตั ว อั ก ษรขนาดที่ มี „ ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน เพื่อสารองไฟใช้
ความสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 10 เซนติ เ มตร หรื อ ในกรณี ที่ ร ะบบไฟฟ้ า ภายในอาคารเกิ ด การ
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ จ ะมองเห็ น ได้ ขัด ข้ อ งส าหรั บให้ แ สงสว่ า งเวลาวิ่ ง หนี ไ ฟ แยก
ชั ด เจนตลอดเวลา และต้ อ งมี แ สงสว่ า งจาก เป็นอิสระจากระบบอื่น สามารถทางานด้วยระบบ
ระบบไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น เพี ย งพอที่ จ ะมองเห็ น ไฟฟ้าสารองฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง อาคาร
ช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้
A-D ติ ด ตั้ ง ภายในบั น ไดหลั ก บั น ไดหนี ไ ฟ
ห้องพัก มูลฝอยประจาชั้น และทางเดิน ในแต่ละ
ชัน้ แต่ละอาคาร
„ ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) เป็น
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ความสอดคล้อง
เข้าข่ายข้อกฎหมาย
ดังกล่าว

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ. 2550) ออก
ตามความในพระ ราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 5 ในกรณี ที่อ าคารตามข้ อ 3 หรื อ 4 เป็ น
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่ อ าศั ย รวม
โรงงาน ภัตตาคาร และสานักงาน มีสภาพหรือ
มี ก ารใช้ ที่ อ าจไม่ ป ลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย ให้
เจ้ า หน้ า ที่ ง านท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ เ จ้ า ของ
หรื อ ผู้ ครอบครองอาคารด าเนิ น การแก้ ไ ขให้
อาคารดังกล่าวมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้
ในการสั่งการให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ง
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะสั่ ง ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองอาคารด าเนิ น การได้ ใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่ มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้ นไปให้
ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดแนวดิ่งเพิ่มจาก
บันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่
ละชั้น เพื่อให้สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมดใน
อาคารออกนอกอาคารได้ ภายในหนึ่ ง ชั่ วโมง
โดยไม่ ถือ เป็ น การดั ด แปลงอาคารแต่ต้ องยื่ น
แบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะ
ดังนี้
(ก) บั น ไดหนี ไ ฟภายในอาคารต้ อ งมี
ผนังทุกด้านโดยรอบที่ทาด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ
(ข) ช่ อ งประตู สู่ บัน ไดหนี ไ ฟต้ อ งเป็ น
บานเปิ ดท าด้ วยวัส ดุ ที่ ไ ม่ ติด ไฟ พร้อ มติ ด ตั้ ง
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ
ป้ า ยพลาสติ ก เรื อ งแสงมี ตั ว อั ก ษรขนาด 10
เซนติ เ มตร ซึ่ ง จะเปล่ ง แสงสะท้ อ นบอกให้ เ ห็ น
ชัดเจนเมื่อไฟดับ อาคาร A-D แต่ละอาคารติดตั้ง
บริเวณ
นอกจากนี้ แ ต่ ล ะชั้ น ของทุ ก อาคารยั ง ติ ด ตั้ ง
ป้ า ยบอกชั้ น ในต าแหน่ ง ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้
อย่างชัดเจน
- อาคาร A-D แต่ละอาคารมีความสูง 8 ชั้น โดย
ภายในอาคารมีการบันไดที่ใช้สาหรับหนีไฟทั้งสิ้น
2 แห่ง สามารถลงจากชั้น 8 ถึงชั้น 1 ที่สามารถ
หนีไฟจากชั้นสู งสุดลงสู่พื้นดิ นได้โ ดยจะใช้เวลา
ในการลาเลียงบุคคลทั้งหมดภายในโครงการออก
สู่ภายนอกอาคารมายังจุดรวมพลเป็นเวลาทั้งสิ้น
12-15 นาที บั น ไดหนี ไฟภายในอาคารผนั ง ท า
ด้วยวัสดุทนไฟ ประตูบันไดเป็นประตูเหล็กทนไฟ
ชนิ ดบั งคั บให้บานประตู ปิด ได้ เอง มีความกว้า ง
0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร

ความสอดคล้อง

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองเพื่อ
ป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ
แ ล ะ มี ค ว า ม ก ว้ า ง สุ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 8 0
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
(2) จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง แบบแปลนแผนผั ง
ของอาคารแต่ ละชั้น แสดงตาแหน่ง ห้อ งต่ างๆ
ทุกห้องตาแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ
ประตู ห รื อ ทางหนี ไ ฟของชั้ น นั้ น ติ ด ไว้ ใ น
ตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือ
หน้ า ลิ ฟ ต์ ทุ ก แห่ ง ทุ ก ชั้ น ของอาคาร และที่
บริเวณพื้นชั้น ล่างของอาคารต้อ งจัดให้มีแบบ
แปลนแผนผั ง ของอาคารทุ ก ชั้ น เก็ บรั ก ษาไว้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
(3) ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บเพลิ ง แบบมื อ ถื อ ตาม
ชนิ ด และขนาดที่ ก าหนดไว้ ใ นตารางท้ า ย
กฎกระทรวงนี้ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ส าหรั บ
ดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละ
ชั้น โดยให้ มี 1 เครื่ อ งต่ อ พื้ น ที่ ไ ม่ เกิ น 1,000
ตารางเมตร ทุกรายไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่
น้ อ ยกว่ า ชั้ น ละ 1 เครื่ อ ง การติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง
ดับเพลิงแบบมือถือนี้ ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุด
ของตั วเครื่ อ งสู ง จากระดั บ 1.50 เมตร ในที่
มองเห็น สามารถอ่านคาแนะนาการใช้ได้และ
สามารถเข้า ใช้ ส อยได้ส ะดวก และต้ อ งอยู ใ น
สภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
(4) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุก
ชั้น โดยระบบสั ญญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม้ อ ย่ า ง
น้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่
สามารถส่ ง เสี ย งหรื อ สั ญญาณให้ ค นที่ อ ยู่ ใ น
อาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง
(ข) อุ ปกรณ์ แ จ้ ง เหตุ ที่ มี ทั้ ง ระบบแจ้ ง
เหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้
อุปกรณ์ตาม (ก) ทางาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ

ความสอดคล้อง

โครงการติ ด ตั้ ง แบบแปลนของแต่ ล ะชั้ น ที่
แสดงต าแหน่ ง ห้ อ งพั ก ทุ ก ห้ อ ง ที่ ตั้ ง อุ ป กรณ์
ดับเพลิง ประตูหนีไฟ และทางเดินหนีไฟของชั้น
นั้ น ติ ด ไว้ บริ เ วณลิ ฟ ต์ โ ดยสารทุ ก ชั้ น ของแต่ ล ะ
อาคาร

สอดคล้อง

ภายในอาคาร A-D มี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง
ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ชนิ ด ผงเคมี แ ห้ ง ABC 10
ปอนด์ ภายในตู้ FHC ชั้น 1-8 สาหรับอาคาร AD จานวนชั้นละ 1 จุด ดังนั้น ภายในแต่ละอาคาร
ต้องมีเครื่อ งดับเพลิงแบบมือถืออย่ างน้อยชั้นละ
2 เครื่อง

สอดคล้อง

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ประกอบด้วย
„เครื่ อ งแจ้ ง เหตุ ด้ ว ยมื อ ดึ ง จากบุ ค คล
(Manual Pull Station; M) สาหรับใช้ดึงแจ้งเหตุ
เพลิ ง ไหม้ เมื่ อ เกิ ด ไฟไหม้ อาคาร A-D แต่ ล ะ
อาคารติดตั้งบริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และ
ทางเดิน
„ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
จะท างานเมื่อ มี ก ารบั ง หรื อ หั ก เหแสงเนื่ อ งจาก
อนุภาคควันเข้าไปถู กลาแสง อาคาร A-D แต่ล ะ
อาคารติดตั้งภายในห้องพัก บันไดหนีไฟ บันได
หลัก ทางเดิน และห้องนิติบุคคล
„ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบธรรมดา

สอดคล้อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสารองเพื่อให้มี
แสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะ
เพลิงไหม้และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทาง
หนีไ ฟที่ ด้านในและด้า นนอกของประตูห นีไ ฟ
ทุ ก ชั้ น ด้ ว ยตั ว อั ก ษรที่ ส ามารถมองเห็ น ได้
ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10
เซนติเมตร

(6) ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเสาล่ อ ฟ้ า สายล่ อ ฟ้ า สาย
ตั ว น า สา ยน าลงดิ น และหลั กสายดิ น ที่
เชื่ อ มโยงกั น เป็ น ระบบ โดยให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานเพื่ อ ความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า ของ
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ในกรณี ที่ อ าคารตามวรรคหนึ่ ง มี ร ะบบ
ความปลอดภั ยเกี่ ยวกับอัค คี ภัย อยู่ แ ล้วแต่ ไ ม่
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
แก้ไขให้ระบบความปลอดภัยดังกล่าวใช้งานได้
ภายในระยะเวลาออกไปอีกก็ได้

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ
(Heat Detector) เป็น ตัวตรวจจับอุ ณหภู มิที่ สู ง
ผิ ด ปกติ หรื อ อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ
อาคาร A-D แต่ละอาคารติดตั้งภายในห้องพัก มูล
ฝอยประจาชั้น และห้องเครื่อง
อาคาร A-D ภายในโครงการแต่ ละอาคารมี
พื้นที่อาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร ซึ่งโครงการ
ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และป้ายบอกทางหนี
ไฟ ดังนี้
„ ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน เพื่อสารองไฟใช้
ในกรณี ที่ ร ะบบไฟฟ้ า ภายในอาคารเกิ ด การ
ขัด ข้ อ งส าหรั บให้ แ สงสว่ า งเวลาวิ่ ง หนี ไ ฟ แยก
เป็นอิสระจากระบบอื่น สามารถทางานด้วยระบบ
ไฟฟ้าสารองฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง อาคาร
A-D ติ ด ตั้ ง ภายในบั น ไดหลั ก บั น ไดหนี ไ ฟ
ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยประจ าชั้ น บริ เ วณห้ อ งน้ า
ส่วนกลาง และทางเดิน
„ ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) เป็น
ป้ า ยพลาสติ ก เรื อ งแสงมี ตั ว อั ก ษรขนาด 10
เซนติ เ มตร ซึ่ ง จะเปล่ ง แสงสะท้ อ นบอกให้ เ ห็ น
ชัดเจนเมื่อไฟดับ อาคาร A-D แต่ละอาคารติดตั้ง
บริเวณทางเดิน
นอกจากนี้แต่ละชั้นของทุกอาคารยังติดตั้งป้าย
บอกชั้นในตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัด
เขน
โครงการติ ด ตั้ ง ระบบป้ อ งกั น อั น ตรายจาก
ฟ้าผ่าไว้ในแต่ละอาคาร ซึ่งประกอบด้วย เสาล่อ
ฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา สายนาลงดิน และหลัก
สายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ (ดังภาคผนวกที่
2-5)

ความสอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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2.13.3 มาตรการจัดการรวบรวมผู้พักอาศัยกรณีเกิดอัคคีภยั ของโครงการ
โครงการได้จัดเตรียมมาตรการ/แผนฉุกเฉินในการป้องกัน/การระงับอัคคีภัย /แผนอพยพหนีไฟ
และแผนบรรเทาทุกข์ ซึ่งโครงการมีการจัดเตรียมความพร้อมโดยจะฝึกอบรมพนักงานประจาโครงการ
เพื่อให้รั บทราบและเข้าใจถึง แผนการอพยพหนีไ ฟ หรื อแผนฉุกเฉิน ต่างๆ ที่ โ ครงการได้จัดเตรี ยม
ขึ้นรวมทั้งซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุต่างๆ ซึ่งได้กาหนดเป็นมาตรฐาน
ปฏิบัติ (Standard Procedure) ซึ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยจะอยู่ในความรับผิดชอบของทีมฉุกเฉิน
(Emergency Team) โดยมี ผู้ จั ด การของโครงการเป็ น หั ว หน้ า ที ม หรื อ ผู้ ป ระสานงานเหตุ ฉุ ก เฉิ น
(Co-coordinator) ทาหน้าที่สั่งการควบคุมการปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยภายนอก โดยมีผังโครงสร้างของทีมและหน้าที่รับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้
1) แผนการระงับอัคคีภัยของโครงการ
เป็นแผนดาเนินการที่โครงการจะจัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายในโครงการได้ดาเนินการ
ปฏิบัติ เพื่อระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทของบุคคลให้สามารถระงับเหตุได้อย่าง
ทันท่วงที หรือลดการขยายของเพลิงไหม้ก่อนที่หน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่จะเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือ
ระงับเหตุโดยโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ซึ่งจะมีหน้าที่ดังนี้
(1) ระงับเหตุเพลิง ไหม้ด้วยเครื่องมือดับเพลิง ขั้น ต้น ที่มีอยู่ภายในโครงการ เช่น ถัง
ดับเพลิงชนิดมือถือ
(2) แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการดับเพลิงในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สถานีดับ
เทศบาลเมืองศิลา อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 6.23 กิโลเมตร
(3) กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณที่เกิดเพลิง เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่าเกิด
เพลิงไหม้ขึ้นภายในโครงการ
(4) ตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้
(5) ช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ
2) แผนอพยพหนีไฟ
แผนอพยพหนี ไ ฟ กาหนดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของชี วิต และทรั พย์สิน ของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น หน่วยตรวจสอบจานวนผู้ที่มาพักภายในอาคาร ผู้นาทางหนี
ไฟจุดรวมพล หน่ วยช่ วยชี วิต หน่ วยพยาบาล โดยโครงการจะกาหนดผู้รั บผิดชอบในแต่ละหน่ วยมี
ขั้นตอนการอพยพ ดังนี้
(1) หน่วยตรวจสอบจานวนผู้อพยพหนีไฟออกมาจากโครงการ มีหน้าที่ตรวจนับจานวน
ผู้พักอาศัยว่ามีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยหรือจุดรวมพล
ภายในโครงการครบหรือไม่
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(2) ผู้นาทางหนีไฟ มีหน้าที่นาทางผู้พักอาศัยที่อยู่ภายในโครงการหนีไฟออกไปตาม
ทางออกที่ได้จัดไว้ โดยการถือธงสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชดั เจนนาผู้พักอาศัยออกไปยัง
จุดปลอดภัย
(3) เมื่อลงหรือขึ้นมาสู่ด้านล่างบริเวณหน้าอาคาร ผู้พักอาศัยจะไปรวมตัวกันที่จุดรวม
พลภายในโครงการที่กาหนดไว้ บริเวณพื้นที่สีเขียวที่กาหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานดับเพลิงสามารถทางานได้อย่างสะดวกในขณะเดียวกันผู้รับผิ ดชอบ
แต่ละอาคาร ตรวจสอบจานวนผู้เข้าพัก แล้วแจ้ง ผู้ดูแลด้านความปลอดภัย และ
สามารถตรวจนับจานวนผู้ที่อพยพหนีไฟออกมาจากโครงการได้ว่าครบหรือไม่ หาก
ยอดผู้พักอาศัยไม่ครบให้แจ้งหน่วยช่วยชีวิตให้ค้นหา
(4) หน่วยช่ วยชีวิต โครงการจะจัดให้มีหน่ วยช่วยชีวิต ซึ่ง จะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล
ประจาโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่จะเข้าค้นหาและ
ช่ วยชี วิต ทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ง จากจุ ดรวมพลว่ ายัง มี คนหลงเหลือหรื อติด ค้างอยู่ใ น
บริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ก่อนอพยพ
ผู้พักอาศัยออกจากโครงการ
3) แผนบรรเทาทุกข์
เป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น แผนบรรเทาทุกข์
นี้จะประกอบด้วย การดาเนินงานในส่วนต่างๆ ซึ่งโครงการจะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินงาน ดังนี้
(1) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
(2) การสารวจความเสียหาย
(3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
(4) กาหนดจุดรวมพลของผู้อพยพเพื่อรอรับคาสั่ง
(5) การค้นหาและช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
(6) การประเมิ นความเสียหายผลการปฏิบัติงาน การรายงานสถานการณ์ต่างๆ การ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้เร็วที่สุด

2.14 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
การระบายอากาศจะทาให้ภาวะอากาศภายในอาคารมีความเหมาะสม เป็นการหมุนเวียนและ
แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างพื้นที่ภายในอาคารและบรรยากาศภายนอก ซึ่งระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบปรับอากาศ โครงการจะติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องพักทุกห้อง โดยเลือกใช้
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type Air Conditioning Unit) ประกอบด้วย ชุดคอยล์เย็น (Fan
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Coil Unit) และคอยล์ร้ อน (Condensing Unit) ซึ่งคอยล์เย็นจะแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องและ
ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ และสามารถปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องด้วยการปรับ Mode การ
ทางานของเครื่องได้ที่ชุดควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ (Remote Control) เมื่อคอยล์เย็นแลกเปลี่ยนความ
ร้อนภายในห้องแล้ว จะนาความร้อนเหล่านั้นไปถ่ายเทที่คอนเดนซีงอยู่ภายนอกอาคาร และในพื้นที่ส่วน
บริ การต่างๆจะเลือกใช้ ร ะบบปรั บอากาศส่วนกลาง โดยในการติดตั้ง เครื่ องปรั บอากาศโครงการจะ
คานึงถึงเรื่องเสียงเป็น สาคัญ เนื่องจากเมื่อติดตั้งเครื่ องปรั บอากาศจะต้องไม่เกิดเสียงดังไปรบกวนผู้
อาศัยใกล้เคียง
2) ระบบระบายอากาศ โครงการใช้ ก ารระบายอากาศโดยติ ด ตั้ ง พั ด ลมระบายอากาศ
(Ventilation Fan) ภายในห้องพักทุกห้อง ระบายอากาศภายในอาคารสู่ภายนอก และดูดอากาศบริสุทธิ์
จากภายนอกเข้ามา เพิ่มความรู้สึกโล่งสบายให้แก่ผู้เข้าพัก และติดตั้งพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan)
ระบายอากาศภายในห้องต่างๆ ออกสู่ภายนอก เช่น ห้องน้า ห้องเครื่อง ลานจอดรถ เป็นต้น เพื่อช่วยใน
การระบายอากาศโดยใช้เกณฑ์อัตราการระบายอากาศตามพื้นที่ใช้สอย

2.15 การจัดการสระว่ายน้าของโครงการ
สระว่ายน้าของโครงการตั้งระหว่างอาคาร A และอาคาร B เป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การ
ประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้า จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนได้ ถ้าสระว่ายน้าขาดการดูแลและบารุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัย
สิ่ง แวดล้อม การดูแลคุณ ภาพน้า รวมทั้ งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่ างถูกต้อง สระว่ายน้ าอาจ
กลายเป็นแหล่งแพร่ เชื้อโรคต่างๆได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการ
ผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาคารเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี
นอกจากนั้น ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย
โครงการมี ก ารจั ด การสระว่ า ยน้ า เพื่ อ ควบคุ มคุ ณ ภาพน้ าในสระให้ถู ก สุข ลัก ษณะ และได้
มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการการจัดการสระว่ายน้ าให้เป็น ไปตามคาแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ทานอง
เดียวกัน ดังนี้
ด้านโครงสร้างสระว่ายน้า
1. สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทาให้เกิดการปนเปื้อนในสระว่ายน้า เช่น สถานเลี้ยง
สัตว์ หรือสถานที่ตั้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น
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2. ควรมีรั้วหรือกาแพงเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้า ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกัน
สัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
3. สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้า รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้าท่วมไม่ถึง
พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้าประปาอย่างเพียงพอ มีทางเข้าออก
สะดวก
4. สระว่ายน้าและอาคารประกอบ
4.1 โครงสร้ า งสระว่า ยน้ า ควรสร้ างด้ว ยคอนกรี ต เสริ มเหล็ก หรื อ วัส ดุที่ มีค วามมั่น คง
แข็งแรง น้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทาความสะอาดง่าย
4.2 ต้องมีรางระบายน้าล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้า มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็น
สนิม แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้าล้นออกจากราง
4.3 ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดสระว่ายน้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
4.4 ต้องมีที่ว่างสาหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ไม่ลื่น ไม่มีน้าขัง ทาความสะอาดง่าย
4.5 กรณีที่สระว่ายน้าใดมีการใช้ระบบการไหลเวียนน้าเป็นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้องมี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย
4.6 ความลึกของน้า มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้านั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตร ขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดง
ความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ
4.7 ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่
มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
4.8 อาคารประกอบทาด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ดูดซับน้า ทาความสะอาด
ง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้าที่ดี
4.9 พื้นทาด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้า ทาความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี
4.10 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สาหรับผู้ใช้บริการใน
บริเวณทางเข้าสระว่ายน้าและมีจานวนเพียงพอ
4.11 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้า
และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
4.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่าเสมอ
4.13 ดูแลมิให้มีการนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้า หรืออาคารประกอบ
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ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้า
1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้าในสระว่ายน้าตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้า และการดูแลรักษาสระว่ายน้า
2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่
เกิน 100 คน กรณีทีเกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มี
ความชานาญในการว่ายน้ า และผ่านการอบรมการช่วยชีวิต คนจมน้า สามารถให้การปฐม
พยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจาสระว่ายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3. ต้องกาหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นาเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้าไม่เป็น และผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
4. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้
4.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
4.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือก ยาว
ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้า อย่างน้อย 2 อัน
4.3 ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้าหนักเบา อย่างน้อย 1
อันและต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้า
4.4 เครื่องช่วยหายใจ สาหรับผู้ใหญ่ และสาหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
4.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระว่ายน้า
และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
5. มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สาคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตารวจ
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่ อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรื อมีคนจมน้า และต้องปิ ด
ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่
เสมอ
6. ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ
7. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้าให้มองเห็นได้
ชัด และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้
7.1 ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
7.2 ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
7.3 ผู้ที่เป็นตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นสระว่าย
น้า
7.4 ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
7.5 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้าลาย หรือสั่งน้ามูกลงในน้า
7.6 ห้ามทาสระว่ายน้าสกปรก
7.7 จานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้าสามารถรองรับได้
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7.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้า
8. ต้องดูแลบารุงรักษาเครื่องกรองน้าตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
9. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
9.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มี
การระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บ
สารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.2 สารเคมี ที่ใ ช้ต้องมีฉลากระบุชื่ อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็น อันตราย
วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกาหนด
9.3 ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นาสารเคมีหมดอายุมาใช้ใน
กรณีที่ ไ ม่ มีร ะบบการเติมสารเคมีแบบอัต โนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ าใน
ขณะที่ปิดบริการแล้ว
9.4 สถานที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุอัน เนื่ องจากพนั กงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชั ดเจน ค่า
มาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้า ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
9.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กาหนดขั้นตอนการ
ทางานที่ ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน อัน ตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน
รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทาหน้าที่เติมสารเคมี และมีผล
ไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9.6 ในขณะท างานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น
9.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้า หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
9.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทาความสะอาดทันที
คุณภาพน้าในสระว่ายน้า
1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
1.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4
1.2 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน
1.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0ส่วนในล้านส่วน
1.4 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน
1.5 ความกระด้าง (Calcium Hardness) 250-600 ส่วนในล้านส่วน
1.6 กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน
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1.7
1.8
1.9
1.10

คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน
แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน
ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้า 100 มิลลิลิตร โดยวิธี
MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
1.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
1.12 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ ที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
2. จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
2.1 การเก็บตัวอย่างน้า ทาอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้สระ
ว่ายน้ามากที่สุด
2.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมาก หรือเป็นวันที่มี
แสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด่างในระหว่างวันด้ วย
กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรโอโซไซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
2.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนดใน
ข้อ 1) ครบทุ กข้อมู ลอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรื อต่ อ
ใบอนุญาต
3. จั ดหาเครื่ องมื อส าหรั บตรวจวิเคราะห์คุณ ภาพน้ าไว้ ประจา รวมทั้ ง บั น ทึ กผลการตรวจ
วิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จาเป็น ดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิ เคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง
0.2-2 ส่วนในล้านส่วน
3.2 เครื่องมือที่ ใช้ใ นการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็น กรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้
อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1
3.3 มีการบันทึกข้อมูลจานวนผู้ใช้สระว่ายน้าในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้
สระว่ายน้า
ด้านสุขภาพ
1. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมูลฝอย
1.1 จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม และการบาบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้
(1) มีห้องน้า ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจานวนตามที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(2) ลักษณะของห้องส้วม การบาบัด และการกาจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
(3) ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าและห้องส้วมเป็น ประจาทุ กวัน ที่เปิด
ให้บริการ
(4) ภายในห้องน้าควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจาเป็นและเหมาะสม
1.2 มีการบาบัดน้าเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ ซึ่ง
ส่วนประกอบของระบบการจัดการน้าเสีย ประกอบด้วย
(1) ตะแกรงดักมูลฝอย สาหรับดักเศษมูลฝอย ออกจากน้าเสีย
(2) ระบบรวบรวมน้าเสีย น้าจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวม
น้าเพื่อรอการบาบัด น้าที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบาบัด
(3) ระบบบาบัดน้ าเสี ยต้องมี วิธีการบ าบัดน้ าเสียที่ เหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดเหตุ
เดือดร้อนราคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
(4) รางระบายน้าทิ้ง รางหรือท่อสาหรับระบายน้าทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อ
กรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้าออกสู่ท่อ
สาธารณะควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย
2. จัดให้มีการจัดการมูลฝอย ดังนี้
2.1 มีการคัดแยกมูลฝอย และมีภาชนะรองรับมูลฝอย แยกตามประเภท
2.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอย ที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
2.3 ล้างทาความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอย และบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
2.4 รวบรวมมูลฝอย จากภาชนะรองรับมูลฝอย ไปยังที่พักมูลฝอย รวม หรือนาไปกาจัด
ทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอย ที่เน่าเสียได้ง่าย
2.5 กาจัดมูลฝอย ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกาหนดท้องถิ่น
2.6 ดูแลมิให้เกิดการทิ้ง มูลฝอย เกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริ เวณ
โดยรอบ
3. การสุขาภิบาลอาหารและน้าดื่ม
3.1 ในกรณี มี ก ารจ าหน่ า ยอาหาร ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สุ ข าภิ บ าลอาหาร และตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น
3.2 ต้องมีน้าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้าดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ
3.3 ลักษณะการน าน้ ามาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่ น ใช้
ระบบน้ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้
ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนาไปล้างทาความสะอาดก่อนนามาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้
จัดทาป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย
4. การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนาโรค
4.1 ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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4.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กาจัดสัตว์ และแมลงนาโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และ
แมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้า
คุณภาพสระว่ายน้า
ดัชนีตรวจวัด
- คลอรีนอิสระคงเหลือ
- ค่าความเป็นกรดด่าง
สถานที่ดาเนินการ
- สระว่ายน้าบริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด
ระยะเวลาและความถี่
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด
- โคลิฟอร์มทั้งหมด
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม
สถานที่ดาเนินการ
- สระว่ายน้าบริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด
ระยะเวลาและความถี่
- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุดตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด
- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น
- ค่าความเป็นด่าง
- ความกระด้าง
- กรดไซยานูริก (กรณีที่ใช้)
- คลอไรด์
- แอมโมเนีย
- ไนเตรท
- จุลินทรีย์กลุม่ ที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli , Staphylococcus aureus และ
Pseudomona aeruginosa
สถานที่ดาเนินการ
- สระว่ายน้าบริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด
ระยะเวลาและความถี่
- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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- ตรวจสอบระบบกรองน้ าสระว่ า ยน้ าให้ มี ส ภาพดี สัป ดาห์ ละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ
ความสะอาดและความปลอดภัย
- ตรวจสอบบริเวณรอบสระว่ายน้า(ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้า) ไม่ให้มีน้าขัง และ
ไม่มีคราบตะไคร้น้า ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้า
- ตรวจสอบความสะอาดของสระว่ายน้า ไม่ให้มีตะกอน ตะไคร่ และเศษผง สัปดาห์ละ 1
ครั้ง ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจสอบป้ า ยแสดงกฎข้ อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ส ระว่ า ยน้ า ให้ มี ส ภาพดี ไ ม่ ล บเลื อ น
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจาสระว่ายน้า ประกอบด้วย โฟมช่วยชีวิต จานวน 2 อัน, ห่วงชูชีพ
จานวน 2 อัน , ไม้ช่วยชีวิต จานวน 1 อัน, เครื่องช่วยหายใจ จานวน 1 ชุด ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน ไม่ชารุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้า ให้มีสภาพพร้อมใช้งานไม่ชารุด สัปดาห์ละ 1
ครั้ง ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจสอบกระเบื้องพื้น และผนั ง ของสระว่ายน้ าไม่มีการแตกหัก หรื อหลุดร่ อน ทุ กวัน
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
จะเห็นได้ว่า โครงการมีมาตรการในการจัดการสระว่ายน้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรค ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้า
หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

2.16 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินทั้งหมด 4,089.00 ตารางเมตรคิดเป็น
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ 1.75 ตารางเมตร/คน (จานวนผู้พัก
อาศัย 2,322 คน และพนักงานประจาโครงการ 20 คน รวม 2,342 คน) ซึ่ง มากกว่าที่กาหนดไว้ตาม
เกณฑ์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวม
ต้องจัดให้ มี สัดส่วนพื้น ที่ สีเขี ยวต่อ ผู้ พักอาศัย ไม่น้ อยกว่ า 1 ตารางเมตรต่อผู้พัก อาศัย 1 คน โดย
องค์ประกอบของพันธุ์ไม้ที่เป็นทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นจามจุรี
(ไม้เดิม) ต้นมะฮอกกานีใบเล็ก ต้นหางนกยูงฝรั่ง ต้นคูน ต้นแคนา ต้ นถั่วบราซิล ต้นโมก ต้นประทัดจีน
ต้นไทรเกาหลี ต้นหนวดปลาหมึกแคระ และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์ และ
นั น ทนาการ ทั้ ง แก่ สิ่ ง แวดล้ อ มและผู้ พั ก อาศั ย เนื่ อ งจากพั น ธุ์ ไ ม้ ที่ น ามาปลู ก มี ค วามหลากหลาย
นอกจากนี้ พื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะอยู่บนดิน ผู้พักอาศัยจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะ
เป็นสถานที่สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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พื้นที่สีเขีย วปกคลุมดินบริเวณชั้นล่าง โครงการจัดให้มีพื้น ที่สีเขียวปกคลุมดิน ทั้ ง สิ้น
4,089.00 ตารางเมตร (โครงการต้องการพื้นที่ สีเขียวทั้งสิ้น 2,342 ตารางเมตร) โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืน
ต้ น ทั้ ง สิ้ น 1,497.00 ตารางเมตร ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวม ต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้
พักไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดให้อยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
พื้นที่สีเขียวที่ต้องการ และต้องเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้นถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวปกคลุม
ดินชั้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้ที่นามาปลูก ได้แก่ ต้นจามจุรี (ไม้เดิม) ต้นมะฮอกกานีใบเล็ก ต้นหางนกยูงฝรั่ง ต้น
คูน ต้นแคนา ต้นถั่วบราซิล ต้นโมก ต้นประทัดจีน ต้นไทรเกาหลี ต้นหนวดปลาหมึกแคระ และหญ้า
มาเลเซีย รายละเอียดการคานวณ ดังนี้
จานวนผู้อยู่อาศัยและพนักงานในโครงการ =
2,342
คน
ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ สผ. =
2,342.00
ตารางเมตร
โครงการจัดพื้นที่สีเขียว
=
4,089.00
ตารางเมตร > 2,342.00
ต้องจัดพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า(ตามเกณฑ์ สผ.) = 1,171.00 ตารางเมตร
โครงการจัดพื้นที่สีเขียวชั้นล่างปกคลุมดิน =
4,089.00 ตารางเมตร > 1,171.00
ต้องจัดไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.) =
585.50
ตารางเมตร
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้น
=
2,592.00 ตารางเมตร
พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ได้แก่ ไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ คือ ต้นจามจุรี (ไม้เดิม) จานวน 15 ต้น
ต้นมะฮอกกานีใบเล็ก จานวน 103 ต้น ต้นหางนกยูงฝรั่ง จานวน 1 ต้น ต้นคูน จานวน 92 ต้น และต้นแค
นา จ านวน 48 ต้น ต้ น โมก ซึ่ ง ต้ องจั ด ให้มีพื้ น ที่ สีเ ขียวยั่ ง ยืน ใน”ที่ ว่า ง”ที่ โ ครงการต้องจัดให้ มีต าม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
ที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์กาหนดดังกล่าว (ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สี
เขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2550
จากข้อกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หมวดที่ 3 ที่ว่างภายนอกอาคาร ข้อ 33 (1) ที่กาหนดให้อาคารอยู่อาศัย และอาคาร
อยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ ว่างไม่ น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ ชั้ น ใดชั้ นหนึ่ ง ที่มากที่ สุดของอาคาร
ดังนั้นโครงการต้องจัดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนรายละเอียดดังนี้
ที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายควบคุมอาคาร
=
ร้ อ ยละ 30 ของพื้ น ที่ ชั้ น ใด
ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
(หมายเหตุ: อาคาร 1 ชั้น 1 เท่ากับ 1,563.00 ตารางเมตร, อาคาร 2 ชั้น 1 เท่ากับ 1,348.00 ตารางเมตร, อาคาร 3
ชั้น 1 เท่ากับ 1,058.00 ตารางเมตร, อาคาร 4 ชั้น 2 เท่ากับ 890.00 ตารางเมตร

=
=
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

(0.30 ×1,563.00)
468.90
ตารางเมตร
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ดังนั้น ต้องจัดให้มีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นครอบคลุมพื้นที่

=
=
=

0.50 × 468.90
234.45
ตารางเมตร
2,592.00
ตารางเมตร

ทั้งนี้ทางผู้ออกแบบได้คานึงถึงความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้น และตาแหน่งในการปลูก
ต้นไม้บริเวณชั้นล่าง โดยปลูกห่างจากระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ท่อระบายน้า และฐานราก เพื่อให้
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ
ตารางที่ 2.16-1 แสดงรายละเอียดของชนิดไม้ยืนต้น
ชนิดไม้ยืนต้น
ต้นจามจุรี (ไม้เดิม)
ต้นมะฮอกกานีใบเล็ก
ต้นหางนกยูงฝรั่ง
ต้นคูน
ต้นแคนา
รวม

จานวน (ต้น)
15
103
1
92
48
259

พื้นที่ปลูกไม้ยืน (ตร.ม.)
467.79
884.28
108.56
710.92
420.45
2,592.00

ตารางที่ 2.16-2 สรุปพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามเกณฑ์กาหนด
รายละเอียด
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย
พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง

ไม้ยืนต้นชั้นล่าง

พื้นที่สีเขียวยั่งยืน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

พื้นที่สีเขียวขั้นต่า
(ตร.ม.)
2,342.00
≥ 1 ตร.ม./คน
2,342.00
≥ ร้ อ ยละ 50 ของ
พื้นที่สีเขียวทั้งหมดที่
ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ต า ม
เกณฑ์
585.50
≥ ร้ อ ยละ 50 ของ
พื้น ที่ สี เ ขี ย วชั้ น ล่ างที่
ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ต า ม
เกณฑ์
234.45
≥ ร้ อ ยละ 50 ของ
พื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มี
ตาม พรบ. ควบคุ ม
อาคาร
เกณฑ์กาหนด

พื้นที่สีเขียวของ
ความสอดคล้อง
โครงการ (ตร.ม.)
4,089.00
สอดคล้อง
4,089.00
สอดคล้อง

2,592.00

สอดคล้อง

2,592.00

สอดคล้อง
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2.17 รายละเอียดโครงการช่วงก่อสร้าง
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการทั้งหมด คือ อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชั้ น
จานวน 4 อาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 24
เดือน ขั้นตอนการก่อสร้าง (ดังแสดงในตารางที่ 2.17-1)
ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการใช้คนงานก่อสร้างประมาณ 200 คน สาหรับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง มีดังนี้
2.17.1 พื้นที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง
ในช่ วงก่ อสร้ าง พื้น ที่ ก่ อสร้ างนอกจากกิ จกรรมการก่ อ สร้ า งที่ เ กิด ขึ้ น ภายในพื้ น ที่ แ ล้ว ยั ง
ประกอบด้วย สานักงาน พื้นที่เก็บวัสดุ ที่จอดรถเจ้าหน้าที่และที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ห้องส้วมที่จัด
ไว้สาหรับคนงาน 15 ห้อง และถังสารองน้าใช้เพื่อการอุปโภค จานวน 2 ถัง ถังละ 20 ลูกบาศก์เมตร รวม
40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจานวนสุขาต่อคนงานแล้วได้เป็น 1 ห้องต่อคนงาน 13.3 คน ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกาหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสาหรับชุมชน
ก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดให้มีห้องสุขาไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 15 คน น้าเสียจาก
ห้องสุขาจะเข้าสู่ถังเกรอะ-กรองไร้อากาศก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะด้านหลัง โครงการต่อไป
โดยคนงานจะจัดจ้างแบบไป-กลับจึงไม่มีคนงานพักภายในพื้นที่ก่อสร้าง แต่โครงการได้จัดเจ้าที่รักษา
ความปลอดภัยไว้ที่พื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะรอบรั้ว Metal Sheet ความสูง
3 เมตร ต่อด้วยผ้าใบ PVC ไปอีก 3 เมตร และติดตั้งม่าน บริเวณทางเข้า- ออกโครงการ โดยจะต้องปิด
อยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า‟ออกโครงการเท่านั้น (สภาพพื้นที่ก่อสร้างดังรูปที่ 2.17.11) แต่อย่างไรก็ต าม ได้มี การกาหนดมาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อคนงานและ
ชุมชนโดยรอบ และคนงานต่อชุมชนโดยรอบ ดังนี้
(1) ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร ต่อด้วยผ้าใบ PVC ขึ้นไปอีก 3 เมตร และ
ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง
(2) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและอานวยความสะดวกการจราจร
บริ เวณทางเข้า -ออกโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ ว ด้านการจราจร
ตลอดเวลาที่ก่อสร้าง
(3) จัดระเบียบรถบรรทุ กขนส่ง ดิน หรื อขนส่ง วัส ดุก่อสร้ าง รวมทั้ ง รถของเจ้าหน้ าที่
โครงการให้จอดอยู่ในพื้นที่ที่โครงการจัดไว้ให้เท่านั้น
(4) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น เมื่อเข้า
ใกล้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ จัดให้มีป้ายชื่อ แสดงลูกศรทิ ศทางเข้าสู่
โครงการชัดเจน
(5) บริษัทรับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพ
การทางานให้เพียงพอกับจานวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวก รองเท้านิรภัย
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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แว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน ตาข่ายกันตกสาหรับงานที่อยู่
บนที่สูง เข็มขัดนิรภัย หน้ากากช่างเชื่อม หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น
(6) ควบคุมให้คนงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นทีก่ ่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
(7) จัดไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(8) กาหนดมาตรการกากับคนงานในพื้นที่ก่อสร้างมิให้ก่อผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
เช่น ห้ามดื่ม สุรา ห้ามส่ง เสียงดัง ห้ ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป็นต้น และกาหนด
บทลงโทษที่ชัดเจนกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 2.17-1 แสดงแผนงานก่อสร้างโครงการ SERENITY CONDOMINIUM
ลาดับ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.

งานปรับเตรียมพื้นที่
งานเสาเข็มเจาะ
งานฐานราก
งานโครงสร้าง
งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้ า
งานระบบปรั บอากาศ และงานระบบ
ป้องกันอัคคีภัย
งานระบบโทรศัพท์ งานระบบโทรทัศน์
งานระบบสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต และ
งานระบบ CCTV
งานระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า งและงาน
ระบบสายล่อฟ้า
งานสถาปัตยกรรม
งานติดตั้งระบบลิฟท์โดยสาร
งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์งานติดตั้งครัว
งานระบบบ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย ระบบ
ระบายน้าและงานถนนรอบโครงการ
งานโครงสร้างสระว่ายน้า งานติดตั้ ง
ระบบสาระว่ายน้างานสถาปัตยกรรม
และงานตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม

6.

7.
8.
9
10.
11.
12.

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

เดือน
10 11 12 13

14

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24
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2.17.2 การใช้น้า
การก่อสร้างใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ระหว่างการก่อสร้างแบ่ง
ออกเป็นน้าใช้เพื่ออุปโภค -บริโภค และน้าใช้เพื่อการก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณการใช้น้าดังนี้
1) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค –บริโภคของคนงานก่อสร้าง
จานวนคนงาน
อัตราการใช้น้า

=
=

200
200

คน
ลิตร/คน/วัน

(ที่มา: ดร. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, 2549)

ปริมาณน้าใช้

=
=

(200 × 200) /1,000
40.00

ลูกบาศก์เมตร/วัน

2) การใช้น้าเพื่อการก่อสร้าง
น้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมคอนกรีต บ่มปูน การล้างเครื่องมือ ฉีดพรมพื้น เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เป็นต้น คาดว่าจะมีประมาณ 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น ในระหว่างการก่อสร้างจะมีการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานและเพื่อก่อสร้างรวม
ทั้งสิ้น 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยได้รับบริการน้าจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่นโครงการได้
กาหนดมาตรการลดผลกระทบเพิ่มเติม ไว้ดังนี้
(1) กาชับให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น
(2) จัดถังสารองน้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 ถัง รวม
ปริมาตร 60 ลูกบาศก์เมตร
(3) ตรวจสอบดูจุดรั่วซึม หากพบให้รีบดาเนินการแก้ไขโดยทันที
2.17.3 การบาบัดน้าเสีย
ในช่วงการก่อสร้างมีน้าเสียเกิดขึ้น 2 ส่วนคือ
1) น้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
มีปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 12.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 40 ของปริมาณ
น้าใช้) เนื่องจากปริมาณน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างจะมีมากในส่วนของการผสมปูน บ่มปูน จะ
มีส่วนน้าเสียเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากจะผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับปูนเพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร น้าในส่วนนี้จะ
ปล่อยให้ระเหยและซึมลงดิน
2) น้าเสียจากคนงานก่อสร้าง
น้าเสียจากคนงานก่อสร้าง มีปริมาณประมาณ 40.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100
ของปริมาณน้าใช้ในกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของคนงาน) น้าเสียส่วนนี้แบ่งเป็นน้าเสียจากอุปโภคและ
บริโภคทั่วไปเท่ากับ 36.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้าเสียจากห้องส้วมของคนงานเท่ากับ 4.00 ลูกบาศก์
จัดทาโดย
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เมตร/วัน (20 ลิตร/คน-วัน, กรมควบคุมมลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบาบัดน้าเสียแบบติดกับที่ ,
2537) ได้ถูกบาบัดโดยระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ซึ่งทั้งน้าอุปโภค-บริโภค
ของคนงานและน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจะเข้าสู่รางระบายน้า ก่อนเข้าสู่บ่อพักมูลฝอย พร้อมตะแกรงดักมูล
ฝอย ซึ่ งบางส่วนจะไหลซึ ม ลงดิน ส่วนที่ผ่านการตกตะกอนแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้าริมถนน
สาธารณะด้านหน้าต่อไป
2.17.4 การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
โครงการจะจัดทาร่องระบายน้าชั่วคราวล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้จัดรางระบาย
น้าโดยรอบ พร้อมบ่อพัก ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้าด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างต่อไป ก่อนเข้าสู่บ่อพัก มูล
ฝอย พร้อมตะแกรงดักมูลฝอย ซึ่งบางส่วนจะไหลซึมลงดิน ส่วนที่ผ่านการตกตะกอนแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายน้ าริ ม ถนนสาธารณะด้ านหน้ า โครงการต่ อไป ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ าพื้ น ที่ ก่ อ สร้ าง จะก่อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบต่อระบบระบายน้าของชุมชนโดยรอบในระดับต่า นอกจากนี้โครงการมีการกาหนดมาตรการ
ลดผลกระทบ คือโครงการจั ดการท าความสะอาดรางระบายน้าชั่ วคราวและบ่อดักตะกอนดิน ภายใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน ก่อนปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้าด้านหน้าโครงการต่อไป
2.17.5 ระบบไฟฟ้า
ในช่วงการก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่สานักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ใช้ไฟฟ้า
จากการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเมืองขอนแก่น โดยมีปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั้งในพื้น ที่
ก่อสร้าง และพื้นที่สานักงานก่อสร้าง ประมาณ 20-25 กิโลวัตต์/เดือน ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมือง
ขอนแก่น สามารถให้บริการแก่โครงการในช่วงก่อสร้างอย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงคาดว่าการใช้ไฟฟ้าของ
พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่สานักงานก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง เพราะ
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในช่วงนีม้ ีไม่มาก นอกจากนี้โครงการได้กาหนดมาตรการลดผลกระทบเพิ่มเติม ไว้ดังนี้
(1) กาชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น
(2) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าทั้ ง ในพื้น ที่ ก่อสร้างและพื้นที่ ส านั กงานก่อสร้ าง ให้อยู่ใ น
สภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชารุดเสียหาย
(3) ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยประหยัดไฟ” บริ เวณพื้น ที่ ก่อสร้ างและบริ เวณพื้น ที่ สานั กงาน
ก่อสร้าง ในจุดที่สามารถมองเห็น
2.17.6 การจัดการจราจร
ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีมีรถขนส่งดิน รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถขนส่งคนงานก่อสร้าง และ
รถเจ้าหน้าที่โครงการ เข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยคาดว่ามีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากรถบรรทุก 10 ล้อ
ขนดินและขนส่งวัสดุก่อสร้าง 18 เที่ยว/วัน รถ 6 ล้อ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 6 เที่ยว/วัน และรถบรรทุก 4 ล้อ
(รถกระบะ) ของเจ้าหน้าที่ 6 เที่ยว/วัน
จัดทาโดย
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2.17.7 การจัดการมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดในช่วงการก่อสร้างมีมาจาก 2 แหล่ง คือ
1) เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นเศษไม้ ขี้เลื่อย เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ซึ่งได้มีการจัดการ
หลายรูปแบบ ได้แก่ ให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ใหม่ หรือขายแก่ผู้ที่ต้องการ สาหรับบางส่วน
ที่ทาลายยากและใช้ประโยชน์ไม่ได้จะเก็บรวบรวมไว้ในถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2) มูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ
600 ลิตร/วัน (คิดอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) หรือประมาณ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอย
ย่อยสลาย 0.384 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ร้อยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) มูลฝอยรีไซเคิล 0.180
ลูกบาศก์เมตร/วัน (ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) มูลฝอยทั่วไป 0.018 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ร้อย
ละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) และมูลฝอยอันตราย 0.018 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ร้อยละ 3 ของปริมาณ
มูลฝอยทั้งหมด)
มูลฝอยจากทั้ง สองแหล่งจะถูกรวบรวมไว้ในถังรองรับ มูลฝอยที่จัดไว้บริเวณพื้นที่สานักงาน
ก่อสร้างขนาด 240 ลิตร จานวน 5 ถัง แบ่งเป็น(ที่มา: สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ. ม.ป.ป
.. ความรู้ด้านการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่.สืบคันจาก http://www. pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm. 20 มิถุนายน

ซึ่งถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร จานวน 1 ถัง (สามารถรองรับมูลฝอยได้ 0.24 ลูกบาศก์
เมตร) ถัง รองรั บมู ลฝอยย่อยสลายขนาด 240 ลิต ร จานวน 2 ถัง (สามารถรองรั บมูลฝอยได้ 0.48
ลูกบาศก์เมตร) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 240 ลิตร จานวน 1 ถัง (สามารถถรองรับมูลฝอยได้ 0.24
ลูกบาศก์เมตร) ถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จานวน 1 ถัง (สามารถรองรับมูลฝอยได้ 0.24
ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งโครงการจัดไว้ภายในพื้น ที่ก่อสร้ าง สามารถรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่าง
เพียงพอ
2558)

2.17.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในระหวางการกอสราง โครงการมีขอกาหนดในการปฏิบัติงานใหผูรับเหมาและคนงานกอสราง
ปฏิบัติตลอดระยะเวลากอสราง เพื่อความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุในการกอสรางที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ดังนี้
(1) จัดทารั้วกั้นโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และตองแสดงเครื่องหมายใหสามารถสังเกตเห็นวา
เปนเขตกอสรางอันตรายบริเวณทางเขา-ออก เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง
(2) ติดตั้งแผงรับวัสดุหรือตาขายที่มีความถี่ของตาขายถี่พอสาหรับกันเศษวัสดุและฝุนละออง
ที่อาจจะหลนลงมาทาใหเกิดอันตรายแกคนงานและผูที่สัญจรผานไปมาในบริเวณใกลเคียง
(3) กาหนดให้เครื่องจักรที่มีเสียงดังใหมีการทางานเฉพาะในช่วงเวลา 08.00‟17.00 นาฬิกา
เท่านั้น เพื่อปองกันมิใหรบกวนผูอื่น
(4) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรอยางสม่าเสมอ เพื่อความพรอมในการ
ใชงานมิฉะนั้นอาจทาใหเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักรได
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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(5) ผูรับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของ
งานให้แก่คนงาน เชน ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ถุงมือ รองเทายาง หน้ากาก
เปนตน
(6) ติดตั้งผาใบชนิดหนาโดยรอบอาคาร และตลอดความสูงของอาคารในขณะทาการกอสราง
อาคาร เพื่อปองกันฝุนละอองและเศษวัสดุซึ่งอาจหลนลงมา ทาใหเกิดอันตราย
(7) รถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตางๆ จะตองคลุมท้ายรถดวยผาใบใหมิดชิด
และขนสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตางๆ เพื่อเขาสูพื้นที่โครงการไดเฉพาะเวลา 8.00-17.00 น.เทานั้น
และกาหนดความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(8) ติดปายแนะนาการทางานและปายเตือน เพื่อใหคนงานกอสรางปฏิบัติไดอยางถูกตอง
โดยจะมีหัวหนาคนงานเปนผูควบคุมดูแล
(9) ออกกฎระเบียบและบทลงโทษแกคนงานกอสราง เพื่อปองกันการฝาฝน
(10) จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยดูแลความเรียบรอยของคนงาน และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(11) จัดใหมีเครื่องเวชภัณฑในการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่อชวยเหลือคนงานไดทันทวงที
เมื่อประสบอุบัติเหตุ
(12) จัดใหมีเบอรโทรศัพทของโรงพยาบาลที่อยู ใ กลบริเวณพื้น ที่โครงการไวในสานักงาน
สนาม เพื่อติดตอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีรถสาหรับนาคนเจ็บสงแพทย หรือโรงพยาบาลตลอดเวลา
ทางาน
2.17.9 การสาธารณสุขและสุขภาพ
กรณีที่โครงการได้จัดสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสมให้กับผู้พักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน จะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการได้ซึ่งเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคที่มากับแมลงและสัตว์พาหะนาโรค
ดังนั้น โครงการได้กาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจ
เกิดกับผู้พักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ ไว้ดังนี้
(1) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ ดังนี้
• บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่ กฎหมายกาหนด มีการระบาย
อากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจานวนคนต่อห้องที่เหมาะสมและ
ไม่แออัดจนเกินไป
• จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 15 คน
• จัดน้าดื่ม น้าใช้ เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง
• บาบัดน้าเสียจากห้องส้วม และน้าใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง
• จัดภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจานวนเพียงพอเพื่อรองรับ มูลฝอย
จากคนงานและควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวม
นาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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(2) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทางาน ต้องรับ
คนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(3) ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรั บเข้าทางาน และตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ ง
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
(4) กาจัดสัตว์พาหะนาโรค อันได้แก่ หนู แมลงสาบ ยุง และแมลงวัน ดังนี้
• กาจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในบริเวณที่หนูอาศัยหากิน ท่อน้าทิ้งและในบริเวณที่มี
ประวัติเคยพบเห็นหนู และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บซากอย่างสม่าเสมอ
• ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นกาจัดแมลงสาบโดยรอบบริเวณที่พักอาศัยทุกเดือน
• สารวจและกาจัดแหล่งลูกน้ายุงลายบริเวณที่พักอาศัยเป็นประจาทุกสัปดาห์
• ฉีดพ่นยากาจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม
(5) กาจัดสัตว์พาหะนาโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้า
ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้
• ฉีดพ่นยากาจั ดยุง แมลงสาบ และแมลงวันบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ า-ห้องส้วม
ก่อนและหลังการรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว
• ปิ ด ล้ อ มบริ เวณบ้ า นพั ก คนงาน โดยอุ ดรู ต่ า งๆ ที่ ห นู อ าจจะใช้ เ ป็น ทางหนี อ อกสู่
ภายนอกโครงการระหว่างรื้อถอน เช่น ท่อระบายน้า รูตามผนัง และจัดทาทางหนีให้หนูโดยเฉพาะ เพื่อ
กั้นไว้ไปกาจัดต่อไป
• กาจั ดมู ลฝอยที่ ต กค้างอยู่บริ เวณบ้านพักคนงาน โดยให้ทางหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อง
เข้ามารับไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง
• สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสูบไปกาจัด
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบในทันที
• ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
• ใส่ทรายเบสในบ่อตกตะกอน เพื่อกาจัดลูกน้า ก่อนระบายน้าออก และกลบบ่อในทันที
• ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการศึ ก ษามาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการ SERENITY
CONDOMINIUM บริ ษัท บีเคจี คอร์ เปอร์ เรท จากั ด ที่ ก าหนดไว้ใ นรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วตาม
หนังสือที่ ทส 1009.5/6956 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยวิธีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในระยะ
ก่อสร้าง และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่าโดยตลอดระยะการก่อสร้าง บริษัท บีเคจี
คอร์เปอร์เรท จากัด ได้กาชับและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้
สามารถสรุ ปผลการปฏิบัติต ามมาตรการป้องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ในช่ วงระหว่างเดือน
กรกฎาคม– เดือนธันวาคม 2560 ดังตารางที่ 3.1-1

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการก่อสร้างโครงการ
โครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
จัดทารายงานโดย
ช่วงเวลาที่รายงาน
ประเภทโครงการ

:
:
:
:
:
:

โครงการ SERENITY CONDOMINIUM
บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ซอยอิงมอ ตาบลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2560
อาคารชุดพักอาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรทางกายภาพ การก่อสร้างโครงการได้ดาเนินการ
ก่ อ สร้ าง โด ยมี กา รป รั บ ถม พื้ น ที่
1.1 สภาพภูมิประเทศ
โครงการให้ มีความเหมาะสมสาหรั บ
การก่อ สร้ าง และใช้ดิ นที่ขุ ดจากการ
ท า ฐ าน ร าก โ คร ง กา ร แล ะ ระ บ บ
สาธารณู ปโภคใต้ ดิ น มาช่ ว ยในการ
ปรับพื้นที่ ซึ่งการก่อสร้างคาดว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ ในส่วนของ
บ่อ เก็บน้ าใต้ ดิ น และระบบบาบั ด น้ า
เสี ย โ ค ร ง ก า รไ ด้ มี ก า ร ก า ห น ด
มาตรการลดผลกระทบดังกล่าว โดย
ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 ม.
ต่ อ ด้ ว ยผ้ า ใบ PVC ขึ้ น ไปอี ก 3 ม.
เพื่อบดบังทัศนอุจาดที่เกิดขึ้น

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

1. จัดท ารั้ วชั่ว คราวโดยรอบบริ เวณพื้ นที่ก่ อสร้า ง
ปิด กั้ น ตามแนวเขตที่ ติ ดต่ อ ที่ สาธารณะและที่ ดิ น
ต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่ง
ปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และ
บดบังทัศนอุจาดที่เกิ ดจากการก่อสร้างลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ น ละออง และลดเสี ย งโดยใช้รั้ ว ที่ มี
ความสู ง 6 เมตร และติ ด ตั้ ง ป้ า ยแสดงเขตพื้ น ที่
ก่อสร้าง
2. จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ก าห นดใ ห้ ผู้ รั บ เ หม าก่ อ สร้ า งป ฏิ บั ติ ตา ม
มาตรฐานการก่อสร้างที่เ หมาะสม โดยเฉพาะงาน
ฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด

โครงการมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างความสูง
6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
กั้นขอบเขตพื้นที่โครงการในส่วนที่สูงไม่ถึง
6 เมตร ทางโครงการดาเนินการเพิ่มเติม

รูปที่ 3-1

- มีการจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ อย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกาหนด
เป็นส่วนใหญ่

รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

จากการก่อสร้าง อีกทั้งติดตั้งตาข่าย
พลาสติก กัน โดยรอบอาคารทุก ด้า น
โดยติดกั บนั่ งร้า นเรื่ อยไปจนกระทั่ ง
ก่อสร้างถึงชั้นบนสุด และติดตั้งป้า ย
แสดงเขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง นอกจากนี้
โครงการ จึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบ
ต่ อ ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ อ ย่ า ง มี
นัยสาคัญ
1.2 ทรัพยากรดินและการชะ
สาหรั บปริ ม าณดิ น ขุ ด คาดว่ า จะ
ล้างพังทลายของดิน
เกิด ส่วนดินที่เหลือ 1,684.07 ลบ.ม.
โครงการจะดาเนิ น การขนย้า ยออก
จ า ก พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง โ ด ย ว่ า จ้ า ง
บริ ษั ท เอกชนที่ รั บซื้ อ ดิ น เข้ า มาขน
ย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างต่อไป คาด
ว่ า จะมี ก ารใช้ ร ถบรรทุ ก ในการขน
ย้ายดิน กิจกรรมการขุดเปิดหน้าดิน
เ พื่ อ ท า ร ะ บ บ ฐ า น ร า ก แ ล ะ
สา ธา รณู ปโ ภค ใ ต้ ดิ น คา ดว่ า มี
ผลกระทบต่ อ ดิ น และการพั งทลาย
ของดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. ในการก่ อสร้างที่มีการเปิดหน้า ดิน หรื อในการ โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
ปรับหน้าดินจะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้มีความ อย่างเคร่งครัด
ราบเรียบและสม่าเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้า
ดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

รูปที่ 3-4

2. จัดทาระบบระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ และขุด ทางโครงการจั ด ท าบ่ อ พั ก น้ าและทาง
คู ชั่ว คราว เพื่ อ รวบรวมน้ าลงมารวมที่ บ่อ พั ก น้ า ระบายน้าถาวรรอบโครงการเพื่อไม่ ให้น้ า
ชั่วคราว ซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างมู ลดินทราย ล้นออกจากโครงการแล้ว
ออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีบ่อพักตะกอน ก่อนนา
น้ามาใช้ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-31

3. ในกรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหินและดินจาก -โครงการมีคนงานคอยดูแล เก็บกวาดเศษ
การดาเนินโครงการให้เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย หิ น ดิ น จากการขนส่ ง และการก่ อสร้ า ง
และจัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่ พื้นที่โครงการแล้ว
อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากการก่อ สร้างโครงการ ต้องแก้ไขและให้ ความ
ช่วยเหลือโดยทันที

รูปที่ 3-6

3-3

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

4. ไม่ขนส่งดินในชั่วโมงเร่งด่วน
5. อบรมตั กเตือ นและเข้มงวดกับพนักงานขับรถ
ทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัดและ
รักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลาเลียง เพื่อลด
ปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร
6. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้
บรรทุกน้าหนักเกิน เพราะอาจทาให้ถนนชารุดและ
จากัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.
7. ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการท างานก่ อ สร้ า ง
ก่อนเริ่มก่อสร้าง
8. ส ารวจสภาพอาคารโดยรอบบริ เ วณพื้ น ที่
ก่อสร้า งก่ อนและหลั งการก่ อสร้า ง ซึ่งสารวจโดย
หน่ ว ยงานหรื อ บริ ษั ท รั บ ส ารวจภายนอกเพื่ อ
ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลู กสร้าง เพื่อ ป้อ งกั น
ปัญหาความขัดแย้งและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างในการประกันความเสียหายและ
การรับผิดชอบค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การก่อสร้างกับอาคารข้างเคียง
9. ให้ วิ ศ วกรคอยสั ง เก ตโดยเบื้ อ งต้ น เช่ น
ตรวจสอบความดั งเสี ย งด้ ว ยการฟั ง ตรวจสอบ
แรงสั่ น สะเทื อ น ด้ ว ยความรู้ สึ ก และสั ง เกต
โครงสร้างข้างเคียงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่
10. ตรวจวัด การเคลื่ อนตั วของกาแพงกั นดิ น เพื่ อ
ศึ ก ษาแนวโน้ ม การทรุ ด ตั ว ของผิ ว ดิ น บริ เ วณ
โดยรอบบ่อขุด ทุกวันก่อนเข้าทางาน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการขนส่งวัสดุหลังเวลาเร่งด่วน
- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด

- โครงการมีวิศวกรควบคุมงาน คอยสังเกตการณ์
เบื้องต้นแล้ว

รูปที่ 3-17

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด

3-4

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.3 คุณภาพอากาศ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ
ประเมินฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
ปริ ม าณฝุ่ น ละอองที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
เท่ากับ 0.023 มก./ลบ.ม. (เมื่อ มี
การก่ อ สร้ า งพร้ อ มกั น ตลอดทั้ ง
พื้นที่) เมื่อนาไปรวมกับปริมาณฝุ่น
ละอองรวม (TSP) ที่ เ กิด ขึ้ นจาก
การตรวจวั ด ของบริ ษั ท ที่ ปรึ ก ษา
บริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 7-8
มี น าคม 2558 ที่ มีค่ า ปริ ม าณฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม.
เท่ากับ 0.104 มก./ลบ.ม. จะทาให้
ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละออง
รวม (TSP) ในช่ ว งก่ อ สร้ า ง
โครงการเพิ่ม ขึ้น เป็ น 0.127 มก./
ลบ.ม. อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป
กาหนดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม
ในเวลา 24 ชม. จะต้ อ งไม่ เ กิ น
0.330 มก./ลบ.ม.

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

1. ติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร และต่อ
ด้วยผ้าใบ PVC ขึ้นไปอีก 3 เมตร ล้อมรอบบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. กาหนดช่วงเวลาก่อสร้างเวลากลางวัน (08.0017.00 น.) การทางานหลัง 17.00 น. จะต้องเป็ น
กิ จ กรรมเบา อาทิ กิ จ กรรมตกแต่ ง แต่ ห ากมี
กิจ กรรมการก่ อสร้า งที่ ต่อ เนื่ องและเกิน ช่ว งเวลา
ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 2 วัน
จัดให้มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (หยุดทุกวันอาทิตย์)
3. ติดตั้ งป้ายประชาสัมพั นธ์แสดงรายละเอี ยดการ
ก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสั มพั นธ์ ให้ ประชาชน
โดยรอบทราบ โดยป้ายดั งกล่าวจะระบุชื่อโครงการ
รายละเอียดผู้รั บผิดชอบ และหมายเลขโทรศั พท์ ที่
สามารถติ ดต่ อได้ (ติ ดต่ อคุ ณ ธนั ท วรไวย์ เบอร์
ติดต่อ 091-0648558)
4. บริ เวณทางเข้ า -ออก จะปิ ดทึ บตลอดเวลา เปิ ด
เฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และพื้นผิวของปากทางเข้าออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน
ทราย หรือฝุ่น ตกค้างตลอดระยะก่อสร้าง
5. ใช้ผ้าใบทึบหรือตาข่ายถี่รอบอาคารโครงการ โดย
ยึดติดกับนั่งร้านด้านนอก ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุด
ของอาคารขณะก่อสร้าง และจะต้องรั กษาให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดการก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ ง
กระจายไปยังบริเวณข้างเคียง

ทางโครงการติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง 6
เมตร และต่อด้วยผ้าใบ PVC ขึ้นไปอีก 3 เมตร
และใช้สแลนกั้นอีกขั้นหนึ่ง ตามข้อแนะนาให้มี
การปรับปรุงเพิ่มเติมตามมาตรการ
โครงการมีก ารปรั บปรุงเรื่องเวลาทางาน เพื่ อ
ไม่ให้เกิดเสียงดัง โดยการตรวจสอบเครื่องยนต์
ของรถที่ใช้ใ นการขนส่งวั สดุก่อสร้างและอื่น ๆ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ

รูปที่ 3-1

มี ก ารติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

รูปที่ 3-7

โครงการมีการทารั้วทึบ เปิด-ปิด ทางเข้าออก

รูปที่ 3-35

ทางโครงการใช้ผ้า ใบทึบรอบอาคารโครงการ
และและใช้สแลนกั้นอีกขั้นหนึ่ง ตามข้อแนะนา
ให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามมาตรการ

รูปที่ 3-8

3-5

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

6. จัดปล่องชั่ วคราว สาหรับทิ้ งเศษวัสดุก่อสร้าง ทางโครงการไม่มีการจัดทา แต่จะใช้วิธีการ
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือ รวบรวมกองเศษวั ส ดุ ไ ว้ แ ต่ ล ะชั้ น เพื่ อรอ
การทิ้งมูลฝอย
การขนย้า ยออกจากพื้นที่ก่อสร้ างไปกาจั ด
ต่อไป
7. ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่ก่ อสร้างและกองวั สดุ โครงการมี ก ารฉี ด พ่ น น้ าเพื่ อ ลดการฟุ้ ง
พวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น กระจายของฝุ่น
ละอองวั นละ 2 ครั้ ง และเพิ่ มความถี่ ตามความ
เหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจานวนมาก
8. จั ด ระบบการร้ อ งเรี ย นและแนวทางการ โครงการมีการจัดระบบการร้องเรียน แนวทาง
สอบถามเพื่ อ ค้ นหาข้ อ เท็ จ จริ งและสาเหตุ เ พื่ อ การสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมติดตั้ง
กล่องรับเรื่องราวไว้ที่ด้านหน้าโครงการ
9. ตรวจสอบเครื่ องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ ง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
วัสดุ ก่ อสร้ างและอื่ นๆ ให้ อยู่ ในสภาพดี อยู่ เสมอ
เพื่อลดการเกิดมลพิษ
10. ก าหนดเวลาในการใช้ เครื่ องจั ก รแต่ ล ะชนิ ด ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในระยะเวลาก่ อสร้ าง ไม่ ให้ ท างานในเวลา
เดียวกัน
11. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่ องจั กรทุกชนิ ด กรณี ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
หยุดใช้งาน
12. จัดวางแผนกองวั สดุ ในบริ เวณพื้ นที่ ก่ อสร้ าง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
โดยกองวัสดุเท่าที่จาเป็นและเมื่อเปิดหน้าดินแล้ว
ต้ องปิ ดหน้ า ดิ นด้ วยคอนกรี ตหรื อยางแอสฟั ล ด์
ทันทีที่ไม่จาเป็นต้องทางานที่ผิวดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-33

รูปที่ 3-10

รูปที่ 3-11
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

13. มาตรการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้ ดังนี้
 เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้านข้างด้วยผ้าคลุมหรือ
ปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน
 ต้ อ งขนย้ า ยวั ส ดุ มู ล ฝอยออกจากสถานที่
ก่อสร้างอย่ างน้อยทุกวัน หากยั งไม่พร้ อมที่จะ
ขนย้ ายให้ น าไปไว้ บริ เวณที่ พั กรวมที่ มี ขนาด
เพียงพออยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการจั ดเก็ บ
และต้องมีการทาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
 เศษวั สดุ ที่ เหลื อใช้ จะไม่ มี การกองหรื อกั กไว้
หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกาจัด
 จัดพนักงานท าความสะอาดคอยกวาดเศษดิ น
ทรายที่ ต กหล่ น อยู่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ข้ า งเคี ย ง
โครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นจะ
ท าความสะอาดโดยใช้ น้ าฉี ดและกวาดพื้ นให้
สะอาดโดยทันที
14. มาตรการขนส่ งวั สดุ อุ ปกรณ์ ก่ อ สร้ า ง และระบบ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
 มีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง
โดยก าหนดให้ มี การขนย้ า ยวั สดุ ใ นช่ วงเวลา
22.00 – 06.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบา
บาง เพื่ อลดผลกระทบต่ อการจราจรภายนอก
โครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปที่ 3-12

ทางโครงการมีการขนย้า ยวัสดุมูลฝอย
ออกจากสถานที่ ก่ อสร้ า งทุ ก วั น และ
บางส่ ว นขนย้า ยไปรวบรวมโดยมี ก าร
ปิดคลุมมิดชิด

รูปที่ 3-13

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปที่ 3-14

ทางโครงการจั ด พนั ก งานท าความ
สะอาดคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่น

รูปที่ 3-6

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

 จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ค อยอ านวยความสะดวกด้ า น
การจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกโครงการจนออกสู่
ถนนสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ต่อผู้สัญจรบนถนน
 จัดหาวั สดุ ปิดคลุ มท้ ายรถที่ขนส่ งวั สดุ อุปกรณ์
ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 ไม่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งในช่ ว งเวลา
เร่งด่วน
 ยานพาหนะที่ ใ ช้ ต้ อ งไม่ บรรทุ ก น้ าหนั ก เกิ น
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
 จากั ดความเร็วของรถให้ มีความเร็วไม่ เกิน 30
กม./ชม. เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
 ติดแผงกันตกรอบอาคารขณะก่อสร้าง
 จั ด ให้ มี ป ล่ อ งชั่ ว คราว ส าหรั บ ทิ้ ง เศษวั ส ดุ
ก่อสร้าง เพื่อป้ องกั นฝุ่ นละอองอันเกิดจากการ
ก่อสร้างหรือทิ้งมูลฝอย

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/
อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

มี เ จ้ า หน้ า ที่ อ านวยความสะดวกบริ เ วณ
ทางเข้าออก

รูปที่ 3-15

ทางโครงการจัดหาวั สดุปิดคลุมท้ายรถขนส่ ง
วัสดุอุปกรณ์

รูปที่ 3-16

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการมี การรวบรวมกองเศษวั สดุ ไว้แต่ล ะ
ชั้น เพื่อรอการขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างไป
กาจัดต่อไป

 ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกัน กั้นตัวอาคาร โดย ทางโครงการใช้สแลนกั้น ตามข้อแนะนาให้มี
ยึ ด ติ ด กั บ นั่ งร้ า นด้ า นนอกเพื่ อ ให้ มี ค วามสู ง การปรับปรุงเพิ่มเติมตามมาตรการ
เท่ ากั บความสู งของอาคารและจะต้องรั กษาให้
อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง
15. ขณะทาโครงสร้างอาคารต้องทา Chain Link ยื่นจาก ทางโครงการไม่มี Chain Link แต่ใช้สแลนปิด
อาคารเพื่ อกันเศษวั สดุร่ วงหล่ นและย้ายตามไปทุ ก 2-3 กั้นแทน ตามข้อแนะนาให้ปฏิบัติเพิ่มเติม
ชั้น
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.4 เสียง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

สาหรับอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ
ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก
ผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่
712/7 มี ร ะยะห่ า งจากแนวอาคาร
โครงการประมาณ 16.52 เมตร ทิ ศ
ตะวันตก ผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย 1
ชั้น เลขที่ 899/43 มี ระยะห่ างจากแนว
อาคารโครงการประมาณ 21.39เมตร
และทิ ศ ใต้ ผ ลกระทบต่ อ หอพั ก กฤษดา
เพลส 4 ชั้ น และบ้ า นพั ก อาศั ย 2 ชั้ น
เลขที่ 915 มี ระยะห่ า งจากแนวอาคาร
โครงการประมาณ 63 .40 เมตร
โครงการได้ประเมินผลกระทบทางด้า น
เสียงต่อ พื้นที่โดยรอบโครงการ ซึ่งคาด
ว่าจะได้รับผลกระทบหลังจากที่โครงการ
กาลังดาเนินการก่อสร้าง

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

16. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่ง
ผ่านภายในโครงการ เพื่ อป้องกั นรถจมโคลนในช่วงฝน
ตก
17. ตรวจสอบสภาพผ้าใบทึบ Chain Link และแผงตา
ข่ายที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ กรณี พ บว่ าชารุ ดหรื อ เสี ย หายให้ ซ่ อมแซมหรื อ
เปลี่ยนใหม่ทันที
1. จัดทารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร และต่อ
ด้ ว ยผ้ า ใบหรื อ ตาข่ า ยขึ้ น ไปอี ก 3 เมตร ล้ อ มรอบ
บริเ วณพื้น ที่ก่ อสร้า ง พร้ อมติด ป้า ยเขตก่อ สร้ างห้า ม
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ช่ว งงานก่อสร้ า ง โครงการได้ ปูแ ผ่น เหล็ก ไว้
ภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมโคลนแล้ว

ปัญหา/
อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง
6 เมตร และต่ อด้วยผ้าใบ PVC ขึ้นไปอีก 3
เมตร และ ใช้ ส แลนกั้ น อี ก ขั้ น หนึ่ ง ตาม
ข้ อ แนะน าให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ตาม
มาตรการ บริเวณด้านที่ติดกับชุมชน
2. กิจกรรมที่มีการตัด เจียร เชื่อมโลหะจะทาในห้อง ทางโครงการมีการจัดทารั้วสูง 6 เมตร และต่อ
ปิด/ที่ปิดล้อมโดยผนั งของห้อง/ที่ปิดล้อ มบุด้ว ยไม้อั ด สูงไปอี ก 3 เมตร บริเ วณด้า นที่ติ ดกั บชุ มชน
(Plywood) มีความหนา 12 มิ ลลิเมตร มี คุณสมบัติใ น เพื่อลดทอนค่าระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้
การลดทอนระดั บเสี ย งที่ ท ะลุ ผ่ า นลงได้ เ ท่ า กั บ 20
dB(A) หรือเลือกใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการลดทอน
ค่าระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้ไม่น้อยกว่านี้
3. กาหนดช่วงเวลางานเสาเข็มรากและกิจกรรมการ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ จัดทารั้วสูง
ก่อสร้างที่เกิดเสียงรบกวนสูงให้ก่อสร้างเวลากลางวัน 6 เมตร และต่อสูงไปอีก 3 เมตร บริเวณด้านที่
(08.00-17.00 น.) การทางานหลัง 17.00 น. จะต้อ ง ติดกับชุมชน เพื่อลดทอนค่าระดับเสียงที่ทะลุ
เป็ น กิ จ กรรมเบา อาทิ กิ จ กรรมตกแต่ ง แต่ ห ากมี ผ่านได้
กิจกรรมการก่ อสร้ างที่ ต่อเนื่องและเกิน ช่วงเวลาต้อ ง
แจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบ

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-9

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-9

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-9
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

กรณีที่ 1 กิจกรรมการก่อสร้างอาคาร
ของโครงการ ณ บริเวณชั้น 1
1) ระดับเสียงดังเฉลี่ย
ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริ เวณชั้ น 1 ประกอบด้ว ย การท าฐาน
ราก การขึ้ นโครงสร้ าง การเก็บงานและ
งานตกแต่ง กิจกรรมการก่อสร้างบริเวณ
ชั้น 1 กระทบต่อแหล่งรับเสียง แต่ละด้าน
มีค่ า ระดั บเสี ยงในช่ ว ง 60.70 – 60.93
dB( A) ซึ่งพบว่าระดับเสียงส่วนใหญ่จาก
กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง ณ บริ เ วณชั้ น 1
ของอาคารโรงการต่ อ ชั้ น ต่ า งๆ ของ
อาคารที่อยู่ ใกล้พื้น ที่โ ครงการ มี ค่า เกิ น
มาตรฐานระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
70 dB(A) แต่ ค่า ระดั บเสี ยงดั งสู งสุ ด ไม่
เกิ น 115 dB(A) ดั ง นั้ น โครงการจึ ง
กาหนดมาตรการลดผลกระทบโดยติดตั้ง
รั้ว Metal Sheet (Aluminium Sheet)
ความหนา 1.59 มิ ล ลิ เ มตร ความสู ง 6
เมตร ซึ่งจะช่ วยลดระดั บเสี ยงลงได้ 23
dB(A) ห่ า งจากแนวอาคารประมาณ 1
เมตร ส่วนการตัดและเจียร์ จะกระทาใน
ห้อ งปิ ด ทึ บที่ ภ ายในติ ด ตั้ งผนั งกั้ น เสี ย ง
Cylence รุ่น Zoundblock S050 ที่สามารถ
ลดเสี ยงลงเมื่อ ผ่านผนังดั งกล่ าว คื อ 47
dB(A)

ล่ว งหน้ า 2 วั น จั ด ให้ มี วั น หยุ ด สัปดาห์ ล ะ 1 วั น
(หยุดทุกวันอาทิตย์)
4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการ
ก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
โดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุชื่อโครงการ
รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติด ต่อ ได้ (ติ ดต่ อ คุ ณธนัท วรไวย์ เบอร์
ติดต่อ 091-0648558)
5. ติ ด ตั้ ง ผ้ า ใบชนิ ด หนากั้ น ตั ว อาคารในขณะ
ก่อสร้างทุก ด้านให้ มีความสูงเท่า กับความสูงของ
อาคารเพื่อลดความดังของเสียงลง
6. ติ ด ตั้ งป้ า ย “ห้ า มติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ ทิ้ ง ไว้ โ ดย
ไม่ได้ใช้งานภายในพื้นที่กอ่ สร้าง” เพื่อลดภาวะเสียง
จากเครื่องยนต์
7. เลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งที่ อ าจ
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด
8. ไม่ทากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อม
กันในเวลาเดียวกัน
9. ตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ
ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี ใ นการใช้ งานและมี ก ารใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ในการปิดครอบ เพื่อลดระดับเสียง
10. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากัด) ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการ
ก่อสร้าง ติดไว้ด้านหน้าพื้นที่ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปที่ 3-7

โครงการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคารให้มี
ความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร
เพื่อช่วยลดความดังและฝุ่นละอองได้
ทางโครงการติดตั้งป้าย “ดับเครื่องยนต์”
โดยให้ ดับเครื่ องยนต์ ทุกครั้งหลังที่ไ ม่
ใช้งาน
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปที่ 3-8

รูปที่ 3-31

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการมี ร ะบบการร้ อ งเรี ย น
พร้ อมติด ตั้งกล่ องรับเรื่ องร้องเรีย นไว้
ด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นทางเลือกอีก
ทางหนึ่งสาหรับผู้ต้องการร้องเรียน

รูปที่ 3-33
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

น อ ก จ า ก นี้ ต า ม แ น ว เ ข ต ที่ ดิ น
โครงการยังติดตั้ง Metal Sheet ความ
หนา 1.59 มิลลิ เมตร ความสูง 6 เมตร
ต่ อ ด้ ว ยผ้ า ใบ PVC ขนาดความสู ง 3
เมตร ด้ านบนของ Metal Sheet เพื่ อ
กาหนดขอบเขตพื้ นที่ก่ อสร้ างโครงการ
ออกจากพื้นที่ภายนอกอย่างชัดเจน ทั้งนี้
จากมาตรการดั งกล่าวสามารถคานวณ
เสียงที่ลดลงเมื่อผ่านกาแพงกันเสียงรวม
กับระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชั่ วโมง เท่า กั บ
60.7 dB(A) พบว่ า ระดั บ เสี ย งจาก
กิจกรรมการก่อสร้างบริเวณชั้น 1 ต่อชั้น
ต่างๆ ของอาคาร/บ้านข้า งเคียงมีค่าอยู่
ในช่วง 60.70 – 60.93 dB(A) ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ม าตรฐานระดับเสี ย งทั่ วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อ ง
กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลง
วั น ที่ 12 มี น าคม 2540 ในราชกิ จ
จานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง ลงวันที่
3 เมษายน 2540 ก าหนดให้มีค่ าระดั บ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 70 dB(A)
2) ระดับเสียงรบกวน
ที่ปรึก ษาได้ ประเมิ น ค่า ระดั บเสี ย ง
รบกวนในช่ ว งก่ อ สร้า งโครงการที่ มี ต่ อ
อาคารใกล้เคียงพื้นที่โครงการทั้งทาง
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

11. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากัด) จัดเจ้าหน้าที่โครงการพบปะกับชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อ รับฟังความคิด เห็ นและปั ญหาจาก
กา ร กิ จก ร ร มก า ร ก่ อ ส ร้ าง โ ค รง ก า ร ชี้ แ จ ง
ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
12. ติดตั้งผนัง Cylene รุ่น Zoneblock S050 ตลอด โครงการไม่ได้ติดตั้งผนัง Cylene แต่
แนวอาคารทุกด้านในช่วงก่อสร้าง
โครงการ ติดตั้ง Metal Sheet ความ
ความสูง 6 เมตร เพื่อลดทอนค่าระดับ
เสี ย งที่ ท ะลุ ผ่ า นได้ ต่ อ ด้ ว ยสแลนปิ ด
กั้น ขนาดความสูง 3 เมตร ตามข้อแนะ
นาให้ปฏิบัติเพิ่มเติม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-9
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทิศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศตะวั น ออก และทิ ศ
ตะวั น ตก โดยค่ า ระดั บ เสี ย งพื้ น ฐาน
เท่ากับ 48.20 dB(A) พบว่า ระดับเสีย ง
รบกวนในช่ ว งที่ โครงการมีก ารก่อ สร้ า ง
บริ เ วณชั้ น 1 ต่ อ อาคารใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่
โครงการได้รับมีค่าไม่เกิน 10 dB(A) โดย
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ม าตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อ ง ค่ าระดับเสีย ง
รบกวนซึ่ ง ก าหนดว่ า หากระดั บ เสี ย ง
รบกวนมากกว่า 10 เดซิเบลเอ
กรณีที่ 2 กิจกรรมการก่อสร้างอาคาร
ชุด (บริเวณชั้น 2-8) ของโครงการ
1) ระดับเสียงดังเฉลี่ย
สาหรั บกิ จกรรมก่ อสร้า งอาคารชุ ด
(บริเวณชั้น 2-8) ที่ก่อให้เกิดเสียง ได้แก่
การขึ้ น โครงสร้ า ง เก็ บ งานและงาน
ตกแต่ง ซึ่งโครงการได้ประเมินผลกระทบ
เสียงที่เกิด ขึ้นในกรณีเ ลวร้า ยสุดของแต่
ละชั้น และกรณี ด้านที่ใกล้เคียงในระดั บ
เดียวกับแนวกาแพงกั้นเสียงที่ปรึกษาจะ
ประเมิน ในขั้นที่ พ้น แนวรั้วดั งกล่าวด้ว ย
ซึ่งระยะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ออาคารใกล้เคียงพื้นที่โครงการในแต่ละ
ด้าน (กาหนดแหล่งกาเนิดเสียงห่างจาก

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

แนวอาคารประมาณ 1 เมตร) รายละเอียด
ดังนี้
ผู้ รั บ เ สี ย ง อ ยู่ ใ น ชั้ น ที่ ต ร ง กั น กั บ
แหล่งกาเนิดเสียง
ด้ า นทิ ศ ใต้ จะได้ รั บ ระดั บ เสี ย งอยู่
ในช่วง 68.81-74.02 dB(A)
ด้านทิศตะวันออก จะได้รับระดับเสียง
อยู่ในช่วง 69.75-80.90dB(A)
ด้านทิศ ตะวัน ตก จะได้รั บระดั บเสีย ง
อยู่ในช่วง 72.69-80.56 dB(A)
นอกจากนี้โครงการยังมีมาตรการในการลด
ผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นบริเวณชั้น 2-8
ของอาคารโครงการ โดยติดตั้งผนังกั้นเสียง
Cylence รุ่น Zoundblock S050 ทั้งนี้จาก
มาตรการดังกล่ าวสามารถคานวณเสียงที่
ลดลงเมื่อผ่ านก าแพงกันเสี ยง และเสียงที่
อ้อมผ่ านก าแพงกันเสียง ไปยั งแหล่ งรับที่
อยู่ใกล้พื้นที่โครงการทุกชั้นในแต่ละด้าน
2) ระดับเสียงรบกวน
ที่ ป รึ ก ษาได้ ป ระเมิ น ค่ า ระดั บ เสี ย ง
รบกวนในช่ ว งก่ อ สร้ า งโครงการที่ มี ต่ อ
อาคารใกล้เคียงพื้นที่โครงการทั้งทางด้าน
ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ
ตะวันตก โดยค่าระดับเสียงพื้นฐาน เท่ากับ
48.2 dB(A) พบว่ า ระดั บ เสี ย งรบกวน
ในช่วงที่โครงการมีการก่อสร้างบริเวณ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.5 ความสั่นสะเทือน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ชั้ น 2-8 ต่ อ อาคารใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ
ได้ รั บมีค่ า ไม่ เกิ น 10 db(A) โดยมี ค่า อยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)
เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งกาหนดว่าหาก
ระดับเสี ยงค่ ารบกวนมี ค่า มากกว่ า 10 เดซิ
เบลเอ
จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
แรงสั่นสะเทือนจากการทาเสาเข็มเจาะ พบว่า
การก่อสร้างเสาเข็มของอาคารโครงการ ด้วย
วิธี ก ารเจาะเสาเข็ ม ระดั บแรงสั่ น สะเทื อ นที่
กระทบต่ อ อาคาร อาคาร/บ้ า นพั ก อาศั ย
ข้ า งเคี ย ง ทิ ศ ใต้ จะได้ รั บ แรงสั่ น สะเทื อ น
0.51-0.77 มิลลิเมตร/วินาที ทิศตะวันออก จะ
ได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.01-0.70 มิลลิเมตร/
วิ น า ที แ ล ะ ทิ ศ ต ะ วั น ต ก จ ะ ไ ด้ รั บ
แรงสั่นสะเทือน 0.018-3.96 มิลลิเมตร/วินาที
สาหรับวัดโนนม่วง (พื้นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียง)
จะได้ รั บแรงสั่ น สะเทื อ น 0.008 มิล ลิ เ มตร/
วิ น าที โดยเมื่ อ น าค่ า ความสั่ น สะเทื อ น
เปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคารสิ่ง
ปลู ก สร้ า ง ตามเกณฑ์ ข อง Whiffin และ
Leonaed (1971) พบว่ า ระดั บ ความสั่ น
สะ เ ทื อน ที่ ผู้ พั กอ า ศั ย ด้ า น ทิ ศใ ต้ ทิ ศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก จะได้รับมีค่าไม่
เกิ น มาตรฐานที่ ก าหนดไว้ 5.0 มิ ล ลิ เ มตร /
วินาที (ระดับที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์)

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ ซึ่งจะช่วยลด ทางโครงการก่ อ สร้ า งฐานราก
ผลกระทบจากการเคลื่ อ นตั ว ของดิ น ไปยั ง พื้ น ที่ โดยใช้เสาเข็มเจาะเฉพาะบริเวณ
ข้างเคียง
ด้านข้าง ส่วนบริเวณด้านในใช้วิธี
ตอก
2. ก่อนก่อสร้างโครงการ เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท ทางโครงการมี ก ารส ารวจและ
บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด) จะต้องแจ้งเจ้าของบ้านพัก ชดเชยซ่ อมแซมบ้ า นที่ เ กิ ด การ
อาศัย/อาคารข้างเคียง โดยทาการสารวจถ่ายสภาพรั้ว แตกร้ า วไปบางส่ ว นและมี ก าร
กาแพงบ้าน และตัวอาคารและทาคายัน (Bracing) เพื่อ ซ่อมแซมเรียบร้อย
รับผิ ดชอบชดเชยค่ าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คื นสภาพ
เดิมหารเกิดการแตกร้าวขึ้น
3. ขุดคูกว้าง 1 เมตร ความลึก 1 เมตร บริเวณแนว ในช่ ว งงานฐานราก โครงการมี
เขตที่ดิ น ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวั นตก ก า ร ขุ ด คู ไ ว้ เ พื่ อ ล ด แ ร ง สั่ น
เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน
สะเทือนแล้ว
4. ในบริเวณจุดที่อาจทาให้เกิดผลกระทบได้ง่าย เช่น - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
อาคาร/บ้านพักอาศัย ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ กาหนด
ตะวั น ตก ควรลดพลั ง งานในการเจาะแต่ ล ะครั้ ง
ถึงแม้ว่ าต้ องเพิ่มจานวนครั้ งก็ ตามทั้งนี้เพื่อลดความ
สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

คื อ ความสั่ น สะเทื อ นรบกวนต่ อ คนที่ อ ยู่
อาศัย ใน อาคาร และกระทบต่อ โครงสร้ า ง
อาคาร คื อ ระดั บ ที่ ส่ง ผลท าให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บอาคารทั่ ว ไป หรื อ
โครงสร้ า งทางสถาปั ต ยกรรมบ้ า นเรื อ น
ทั่วไปที่ มีผนั งและเพดานเป็น แบบ Plaster
(ส่วนผสมที่มีปูน ทราย น้า และใยต่างๆ) ใน
กรณีที่ เป็น ผนัง/ฝ้า เพดาน แบบยืดหยุ่นจะ
ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย) สาหรั บ
พื้ น ที่ อ่ อ นไหวได้ รั บ ความสั่ น สะเทื อ น
0.002-0.008 มิ ลลิ เ มตร/วิ น าที ซึ่งมี ค่า ไม่
เกินมาตรฐาน
เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน
เพิ่มเติม โครงการกาหนดให้มีมาตรการขุดคู
ความกว้ า ง 1 เมตร คว ามลึ ก 1 เมตร
บริ เ วณด้ า นทิ ศ ใต้ ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ
ตะวั น ต ก ซึ่ ง ก ารขุ ด คู นั้ น สาม ารถล ด
แรงสั่น สะเทื อนลงเหลื อร้ อยละ 80 (เลือ ก
ความถี่ ที่ 10 เฮิ ร ตซ์ ) ซึ่ ง ท าให้ บ้ า นพั ก
อาศั ย /อาคารข้ า งเคี ย งด้ า นทิ ศ ใต้ ไ ด้ รั บ
แรงสั่ น สะเทื อ นลดลงเหลื อ 0.01 -0.79
มิล ลิเ มตร/วิ น าที เพื่ อลดความเสีย หายต่ อ
อาคารข้างเคียง

5. เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท บี เ คจี คอร์ เ ปอร์ เ รท
จากั ด) ติดตั้ งป้ ายประชาสั มพัน ธ์แสดงรายละเอีย ด
การก่ อ สร้ า งโครงการ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุชื่อ
โครงการ รายละเอี ยดผู้ รั บผิด ชอบ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ติดต่อคุณ ธนัทวรไวย์
เบอร์ติดต่อ 091-0648558)
6. เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท บี เ คจี คอร์ เ ปอร์ เ รท
จากัด) กาหนดช่วงเวลางานเสาเข็มรากและกิ จกรรม
การก่ อ สร้ างที่ เกิ ด เสี ย งรบกวนสู งให้ ก่ อ สร้ า งเวลา
กลางวัน (08.00-17.00 น.) การทางานหลัง 17.00 น.
จะต้องเป็นกิจกรรมเบา อาทิ กิจกรรมตกแต่ง แต่หาก
มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาต้อง
แจ้งผู้ที่ อยู่อาศั ยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 2 วัน จั ด
ให้มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (หยุดทุกวันอาทิตย์)
7. จั ด วิ ศ วกรดู แ ลการก่ อ สร้ า งอย่ า งใกล้ ชิ ด และ
ควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ ถู ก ต้ องตามหลั กวิ ศ วกรรม
เพื่ อ ให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งน้ อ ยที่ สุ ด
รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง
ต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง
8. จัด ประกั นภั ย ความรับผิ ดชอบตามกฎหมายต่ อ
โครงสร้ า งอาคาร และทรั พ ย์ สิน ข้ า งเคี ย ง ที่ ไ ด้ รั บ
ความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดย
ให้มีก ารสารวจรอยร้า วของอาคารบริเ วณข้า งเคีย ง
บันทึกภาพ และเร่งดาเนินการแก้ไข พร้อมนาตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-7

โครงการมีการปรับเวลาการทางานให้
อยู่ในช่วงที่กาหนด

- โครงการมีวิ ศวกรควบคุ มงาน คอย
สังเกตการณ์ เบื้องต้นแล้ว

รูปที่ 3-17
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

9. เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เ ปอร์ เ รท
จากั ด) น ารายละเอีย ดมาตรการป้อ งกั นและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณ
พื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
10. เจ้าของโครงการต้องควบคุมผู้รั บเหมาให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง
11. ตรวจวั ดความสั่ นสะเทื อนภายในพื้ นที่ โครงการ
โดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด ค่ า ความสั่ น สะเทื อ นตรวจวั ด ค่ า
ความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity,
PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทุกวันที่มี
การทาฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์
หลั งจากนั้ น ตรวจวั ดทุ กเดื อนตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่
ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่ องกาหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
12. เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เ ปอร์ เ รท
จ ากั ด ) ต้ อ งจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก
6 เดื อ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อ มฉบั บที่ 37 (พ.ศ. 2535) เรื่ อ งก าหนด
มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
อาคารและจัด ส่งรายงานให้สานัก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ
เทศบาลเมืองศิลา

ทางโครงการไม่ได้นารายละเอียดการ
ปฏิบัติตามมาตรการมาติดไว้ที่
โครงการ แต่มีไว้ในสานักงาน
ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ
กาหนด
โคร งก าร มี ก า รต รว จวั ด แร งสั่ น
สะเทื อ นทุ ก สั ป ดาห์ ใ นช่ ว งงานฐาน
ราก และทุกเดือนในช่วงระยะก่อสร้าง
ให้ เ ป็ น ไปตาม ที่ ก ฎหมายก าหนด
แล้ว

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวกที่ 2-3

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.6 คุณภาพน้าผิวดิน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

น้าเสียในช่วงก่อสร้างจะเกิดขึ้น 2 ส่วน
คื อ น้ าเสี ย จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
ประมาณ 12.00 ลู กบาศก์เ มตร/วั น ซึ่ งจะ
ปล่ อยซึม ลงดิ น ส่ว นน้าเสี ยที่ เ กิด จากการ
อุปโภคของคนงานเท่ากับ 40.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน น้าเสียส่วนนี้แบ่งเป็นน้าเสียจาก
อุปโภคทั่วไปเท่ากับ 36.00 ลูกบาศก์เมตร/
วั น ส่ ว นน้ าเสี ย จากห้ อ งส้ ว มของคนงาน
เท่ า กั บ 4.00 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น ได้ ถู ก
บาบัดโดยระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปชนิด
เกรอะ-กรองไร้อากาศ ซึ่งทั้งน้าอุปโภคของ
คนงานและน้าทิ้งที่ผ่ านการบาบั ดจะเข้า สู่
รางระบายน้ าก่ อ นเข้ า สู่ บ่ อ พั ก มู ล ฝอย
พร้ อ มตะแกรงดั ก มู ล ฝอย ซึ่ ง บางส่ ว นจะ
ไหลซึมลงดิน ส่วนที่ผ่านการตกตะกอนแล้ว
จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้าด้านหลังโครงการ
(ทางหลวงเทศบาล) ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพนิเวศแหล่งน้า
ผิวดินอย่างมีนัยสาคัญ

1. จัดระบบระบายน้า และบ่อตกตะกอนภายในพื้นที่
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าด้านหน้าโครงการ
2. จั ด ห้ อ งส้ ว มส าหรั บ คนงานที่ เ พี ย งพอและถู ก
สุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดห้องส้วม 15 ห้อง
คิ ด เป็ น คนงาน 13.33 คน ต่ อ 1 ห้ อ ง พร้ อ มติ ด ตั้ ง
ระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ
เพื่อบัดน้าเสียจากส้วม
3. จัดคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้
สะอาดอยู่เสมอ
4. ประสานให้ รถสู บสิ่ งปฏิกู ลของเทศบาลเมือ งศิ ล า
มาสูบตะกอนไป กาจัดทันทีที่เต็ม
5. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดาเนินการสูบ
สิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เทศบาลเมืองศิลา
นาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและ
ฝังกลบทันที
6. รณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิด
น้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้าเสียที่
อาจเกิดขึ้น

ทางโครงการจัด ทารางระบายน้ าและบ่ อ
พักน้าโดยรอบโครงการแล้ว
ทางโครงการจั ด ให้ มีห้ องน้ าที่ เ พี ย งพอ
ต่อจานวนคนงานพร้อมติดตั้งระบบบาบัด
น้าเสียสาเร็จรูป

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-31

รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-19

มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดประจา
ทางโครงการประสานให้ รถสูบสิ่ง ปฏิ กู ล
ของเทศบาลเมืองศิลามาสูบตะกอน
เมื่ อถึ งระยะเวลาดั งกล่ า ว โครงการจะ
ปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการมีการรณรงค์ให้คนงานใช้น้า
อย่างประหยัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

1.7 แหล่งน้าใต้ดิน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

แหล่ ง น้ าใช้ ข องโครงการในช่ ว ง
การก่อสร้าง ได้รับการจ่ายมาจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ไม่มี
การน าน้ าใต้ ดิ น มาใช้ ใ นกิ จ กรรมการ
ก่ อ สร้ า ง อี ก ทั้ งน้ าเสี ย จากส้ ว มจะถู ก
บาบัดด้วยถังเกรอะกรองไร้อากาศก่อน
ปล่ อ ยลง สู่ ท่ อ ระบ ายน้ าด้ า นหลั ง
โครงการ (ทางหลวงเทศบาล) ต่อ ไป
ดั ง นั้ น การด าเนิ น การก่ อ สร้ า งของ
โครงการจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่ อ
แหล่งน้าใต้ดินอย่างมีนัยสาคัญ

1. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด)
จั ด ห้ อง ส้ ว มส า หรั บ ค นง า น ที่ เ พี ยง พ อ แล ะ ถู ก
สุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดห้องส้วม 15 ห้อง
คิดเป็นคนงาน 13.33 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบ
บาบัดน้าเสียสาเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ เพื่อ
บาบัดน้าเสียจากส้วม
2. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดาเนินการสูบสิ่ง
ปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เทศบาลเมืองศิล า
นาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและ
ฝังกลบในทันที
3. ห้ามไม่ให้มีการเทกองมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่
โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้าใต้ดิน
- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท บี เ คจี คอร์ เ ปอร์ เ รท
จ ากั ด ) ด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และลด
ผลกระทบด้านทรัพยากร ธรรมชาติและคุณค่าการใช้
ประโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ที่ จ ะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

ทางโครงการจั ด ให้ มีห้ องน้ าที่ เ พี ย งพอ
ต่อจานวนคนงานพร้อมติดตั้งระบบบาบัด
น้าเสียสาเร็จรูป

การพั ฒนาโ ครงก ารเป็ นกา ร
2. ทรั พ ยากรสิ่ง แวดล้ อม
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างเป็นอาคารขนาด
ทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ความสู ง 8 ชั้ น จ านวน 4 อาคาร
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการและการใช้
ประโย ชน์ ที่ ดิ นโดย รอบเ ป็ น กลุ่ ม
บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และ
อาคารพักอาศัยรวม เป็นต้น พืชพรรณ
ที่พบในบริ เวณใกล้ เคียงส่ว นใหญ่เป็ น
ต้ น ไ ม้ ที่ ป ลู ก เ ป็ น ไ ม้ ป ร ะ ดั บ ต า ม
บ้ า นเรื อ นและอาคารทั่ ว ไปที่ เ จ้ า ของ
บ้านปลูกและดูแล ส่วนพื้นที่ว่างพบพืช
ที่ขึ้นตามที่รกร้างทั่วไป ส่วนสัตว์ที่พบ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-19

เมื่ อถึ งระยะเวลาทางโครงการจะปฏิ บัติ
ตามมาตรการ

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกาหนด

รูปที่ 3-20

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกาหนด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

เป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้าน เช่น สุนัข แมว
โดยไม่ปรากฏว่ามีพืชหรือสัตว์หายาก
หรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ทั้งในบริเวณ
โครงการและบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด
ไม่พ บแหล่งน้าผิ วดิ นที่อ ยู่ใ กล้เ คีย ง
พื้ น ที่ โ ครงการในช่ ว งการก่ อ สร้ า ง
น้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างจะไหล
ซึ ม ลงดิ น ส่ ว นน้ าเสี ย ที่ เ กิ ด จากการ
อุ ป โ ภ ค ข อ ง ค น ง า น จ ะ เ ข้ า สู่ บ่ อ
ตกตะกอน และบางส่ ว นจะซึ ม ลงดิ น
โดยน้าเสียที่ ผ่านบ่อตกตะกอนแล้วจะ
ป ล่ อ ย ล ง สู่ ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า ริ ม ถ น น
ด้านหน้าโครงการ ยกเว้นน้าเสียที่เกิด
จากห้องส้วมจะถูกบาบัดด้วยถังเกรอะ
กรองไร้ อ ากาศก่ อ นปล่ อ ยลงสู่ ท่ อ
ระบายน้าสาธารณะด้านหลังโครงการ
(ทางหลวงเทศบาล) ต่อไป จึงนับว่าน้า
ทิ้ ง จากโครงการจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรชีวภาพในน้าในระดับต่า

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์ เปอร์ เรท จากัด ) โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกาหนด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติ และคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพ
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้น้า

3.2 การบาบัดน้าเสียและ
สิ่งปฏิกูล

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ในระยะก่อสร้างโครงการมีการใช้น้าทั้งสิ้น
60.00 ลบ.ม./วัน ใช้น้าประปาจากการประปา
ส่ ว นภู มิภ าคสาขาขอนแก่ น โดยขอติ ด ตั้ ง
มิเ ตอร์ ชั่ว คราวและยกเลิ ก เมื่ อก่ อ สร้ า งแล้ ว
เสร็จ จะเปลี่ ย นเป็น มิ เตอร์ ถ าวร ซึ่ งปริม าณ
การใช้ น้าในกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การผสม
ปูน การล้างอุปกรณ์ ฉีดพรมน้าเพื่ อป้องกั น
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 30.00ลบ.ม./
วั น และน้ าใช้ เ พื่ อ การอุ ป โภคจึ ง เป็ น น้ า
สาหรับการชาระล้างและน้าในห้อ งส้ว มของ
คนงาน (จานวน 200 คน) 40.00 ลบ.ม./วัน
ซึ่ ง การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาขอนแก่ น
สามารถให้ บริ ก ารได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ ดั งนั้ น
การใช้น้ าในช่วงก่อสร้างจะส่ งผลกระทบต่ อ
การใช้น้าของชุมชนโดยรอบในระดับต่า
น้าเสียในช่วงก่อสร้าง จะมาจาก 2 แหล่ง คือ
1) น้าเสีย ที่เ กิดจากกิจ กรรมการก่ อสร้า ง
มีปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 12 ลบ.ม./
วั น (คิ ด จากร้ อ ยละ 40 ของปริ ม าณใช้ )
เนื่ องจากปริม าณน้ าเสี ย ที่เ กิ ดจากกิ จ กรรม
การก่อสร้างจะไหลซึมลงดิน

1. ก าชั บ ให้ ค นงานใช้ น้ าอย่ า งประหยั ด เช่ น
ไม่เปิดน้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น
2. ตรวจสอบดูจุดรั่วซึม กรณีที่พบว่ามีการรั่วซึม
ให้เร่งดาเนินการแก้ไขโดยทันที
3. จัดให้มีที่เก็บสารองน้าใช้งานภายในบ้านพื้นที่
ก่อสร้างไว้อย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน

ทางโครงการมี การรณรงค์ ให้ ใช้ น้ าอย่ าง
ประหยัด
ทางโครงการมี การตรวจสอบรอยรั่ วซึ มอยู่
เป็นระยะ
ทางโครงการมีถังสารองน้าในพื้นที่ก่อสร้าง
ที่สามารถเพียงพอใน 1 วัน

1. จัด ห้ อ งส้ว มสาหรับคนงานที่ เ พี ย งพอและถู ก ทางโครงการจั ด ให้ มีห้ องน้ าที่ เ พี ย งพอ
สุข ลั กษณะ จั ด ห้ องส้ วม 15 ห้ อ ง คิ ดเป็ น คนงาน ต่อจานวนคนงานพร้อมติดตั้งระบบบาบัด
13.33 คนต่อ 1 ห้ อง พร้อ มติ ดตั้ งระบบบาบั ดน้ า น้าเสียสาเร็จรูป
เสียสาเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ เพื่อบาบัด
น้าเสียจากส้วม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-30

รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-19

3-20

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

2) น้ าเสี ย จากคนงานก่ อ สร้ า งมี ป ริ ม าณ
ประมาณ 40.00 ลบ.ม./วัน (คิดจากร้อยละ 100
ของปริ ม าณน้ าใช้ ใ นกิ จ กรรมการอุ ปโภคของ
คนงาน) น้ าเสี ย ส่ ว นนี้ แ บ่ งเป็ น น้ าเสี ย จากการ
อุปโภคทั่วไปเท่ากับ 36.00 ลบ.ม./วัน จะเข้าสู่บ่อ
ตกตะกอน ซึ่ งบางส่ ว นจะไหลซึ ม ลงดิน ส่ ว นที่
ผ่านการตกตะกอนแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะด้านหลังโครงการ (ทางหลวงเทศบาล)
ต่ อ ไป ส่ ว นน้ าเสี ย จากห้ อ งส้ ว มของคนงาน
เท่ า กั บ 4.00 ลบ.ม./วั น จะถู ก บาบั ด โดยระบบ
บาบัด น้าเสียสาเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ
เข้าสู่รางระบายน้า ก่อนเข้าสู่บ่อพักมูลฝอยพร้อม
ตะแกรงดั กมูลฝอย ซึ่งบางส่ วนจะไหลซึมลงดิ น
ส่ ว นที่ ผ่ า นการตกตะกอนแล้ ว จะปล่ อ ยลงสู่ ท่ อ
ระบายน้าด้านหลังโครงการ (ทางหลวงเทศบาล)
ด้ า นหน้ า โครงการต่ อ ไป นอกจากนี้ ยั ง ได้
กาหนดให้สูบกากตะกอนจากส่วนเกรอะไปกาจัด
ทุ ก 1 ปี จ น ก ว่ า ค น ง า น จ ะ ท า ง า น เ ส ร็ จ
ซึ่ งโครงการได้ จั ด ระบบบาบั ด น้ าเสี ย สาเร็ จ รู ป
ชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ ที่มีความเพียงพอและ
เหมาะสมต่ อ การรองรั บน้ าเสี ย ที่ เ กิ ดขึ้ น ในช่ ว ง
ก่อ สร้า ง ดั งนั้น ผลกระทบที่เ กิ ดขึ้ น จากน้าเสี ย
ของโครงการช่ ว งก่ อ สร้ า งจึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ชุมชนโดยรอบในระดับต่า

2. จัด คนงานคอยดู แ ลรั กษาความสะอาดห้ อ ง
ส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกาจัด
กลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้พักอาศัย
ที่ติดกับโครงการ
3. ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของ เทศบาล
เมืองศิลามาสูบตะกอนไปกาจัดทันทีที่เต็ม
4. ห ลั ง จ า ก ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต้ อ ง
ดาเนินการสูบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดย
ให้ เทศบาลเมือ งศิ ลาน าไปก าจั ดให้ ถูก ต้อ งตาม
หลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝังกลบทันที
5. ผู้รับเหมาจะเป็ นผู้รั บผิ ดชอบในการรื้อ ถอน
ห้องส้วมรวมทั้งบ่อเกรอะ-กรองไร้อากาศ ส่วนน้า
ทิ้ ง และน้ าเสี ย ที่ ค้ า งอยู่ ใ นบ่ อ ดั ก ตะกอนดิ น
ผู้รับเหมาจะสูบระบายน้าที่ค้างอยู่ลงท่อระบายน้า
สาธารณะด้านหลังโครงการ (ทางหลวงเทศบาล)
6. จัดเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด และกาจัดกลิ่น
ภายในห้องส้วมอย่างสม่าเสมอ

ทางโครงการจั ด ให้ มี ค นงานคอยดู แ ล
รักษาความสะอาดห้องส้วมอยู่เสมอ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการปฏิ บั ติ ต ามที่ ม าตรการ
กาหนด
เมื่ อถึ งระยะเวลาทางโครงการจะปฏิ บัติ
ตามมาตรการ
เมื่ อถึ งระยะเวลาทางโครงการจะปฏิ บัติ
ตามมาตรการ

ทางโครงการจั ด ให้ มี ค นงานคอยดู แ ล
รักษาความสะอาดห้องส้วมอยู่เสมอ
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.3 การระบายน้าและ
การป้องกันน้าท่วม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างหากไม่มีการ
จั ด การที่ ดี จ ะเป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย และแหล่ ง
อาหารของแมลงและสั ต ว์ พ าหะน าโรคมาสู่ ค น
เช่ น ยุ ง หนู แมลงวั น เป็ น ต้ น โดยจะส่ ง ผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงานก่อสร้างและ
ส่งผลกระทบต่ อสุ ข ภาพอนามั ยของผู้ พั กอาศั ย
โดยรอบ
น้ า ทิ้ ง ที่ เ กิ ด ใ น ข ณ ะ ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร
ประกอบด้ ว ย น้ าทิ้ ง จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
ประมาณ 12.00 ลบ.ม./วัน น้าในส่วนนี้จะปล่อย
ให้ระเหยและซึมลงดิน และน้าทิ้งจากการอุปโภค
40.00 ลบ.ม./วัน น้าเสี ยส่ วนนี้ แบ่ งเป็น น้าเสี ย
จากอุปโภคทั่วไปเท่ากับ 36.00 ลบ.ม./วัน ส่วน
น้าเสียจากห้องส้วมของคนงานเท่ากับ 4.00 ลบ.
ม./วั น ได้ ถู ก บ าบั ด โดยระบบบ าบั ด น้ าเสี ย
สาเร็ จ รู ปชนิ ด เกรอะ-กรองไร้ อ ากาศ ซึ่ งทั้ ง น้ า
อุปโภคของคนงานและน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดจะ
เข้ า สู่ ร างระบายน้ า ก่ อ นเข้ า สู่ บ่ อ พั ก มู ล ฝอย
พร้อมตะแกรงดักมูลฝอย ซึ่ งบางส่วนจะไหลซึ ม
ลงดิน ส่วนที่ผ่านการตกตะกอนแล้วจะปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้ าสาธารณะด้า นหลั งโครงการ (ทาง
หลวงเทศบาล) อี กทั้งโครงการจัดการทาความ
สะอาดรางระบายน้ าชั่ วคราวและบ่อ ดัก ตะกอน
ดินภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆสัปดาห์ เพื่อ
ป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. จัดให้มีระบบระบายน้า รางระบายน้าและบ่อ
ตกตะกอนขนาดเพี ย งพอ ที่ จ ะรองรั บน้ าฝนใน
พื้นที่โครงการ
2. ขุ ด ลอกรางระบายน้ า และบ่ อ พั ก ในพื้ น ที่
ก่อสร้างเป็นประจา

โครงการจัดทารางระบายน้าและบ่อพักน้า
รอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้น้าล้นออก
นอกโครงการ
โครงการจัดทารางระบายน้าและบ่อพักน้า
ถาวรรอบพื้นที่โ ครงการเพื่อไม่ให้ น้าล้ น
ออกจากโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-31
รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-51
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.4 การจัดการมูลฝอย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ดังนั้น คาดว่าในช่วงก่อสร้างจะไม่เกิดผลกระทบ
ต่อระบบระบายน้าในระดับต่า
มู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการก่ อ สร้ า งมี 2
ประเภท คื อ เศษวัสดุก่ อสร้าง และมูลฝอยจาก
การอุ ปโภคบริ โ ภคของคนงานก่ อ สร้ า ง ซึ่ งเศษ
วัสดุก่อสร้างนั้นจะมีบางส่วนที่นากลับมาใช้ใหม่
และขายให้แ ก่ผู้ที่ ต้องการ ส่ว นมูล ฝอยจากการ
อุปโภคบริโ ภคของคนงานซึ่งมี ปริ ม าณมู ล ฝอย
ประมาณ 0.60 ลบ.ม./วัน ซึ่งมูลฝอยทั้งหมดถูก
รวบรวมไว้ ใ นถั งรองรั บมู ล ฝอยที่ จั ด ไว้ บริ เ วณ
พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งขนาด 240 ลิ ต ร จ านวน 5 ถั ง
(แบ่ งเป็น ถังรองรั บมู ลฝอยทั่ว ไป 1 ถั ง มูล ฝอย
ย่อ ยสลาย 2 ถั ง มู ล ฝอยรีไ ซเคิล 1 ถั ง และถั ง
รับรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) สามารถรองรับ
มูลฝอยได้ 1.20 ลบ.ม. (สามารถรองรับมูลฝอย
ได้ 2 วัน) และถังรองรับมูลฝอยอั นตรายขนาด
240 ลิตรจานวน 1 ถัง ในขณะที่โครงการติดต่อ
ให้ เ ทศบาลเมื อ งศิ ล า งานบริ ก ารรั ก ษาความ
สะอาดและสิ่งปฏิกูลมารับมูลฝอยไปกาจัดวันเว้น
วั น ปริ ม าณมู ล ฝอยในช่ ว งนี้ มี ป ริ ม าณไม่ ม าก
เทศบาลเมืองศิลา สามารถเก็บขนได้ หมด หาก
ผู้รับเหมาสามารถจัดการและรวบรวมมูลฝอยได้
ก็จะมีผลกระทบต่อการเก็บขนมูลฝอยของชุมชน
ใกล้เคียงในระดับต่า

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. จั ด เตรี ย มภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยที่ มี ค วาม
คงทนขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด จานวนมาก
เพียงพอในการรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น
2. จัดเตรีย มถังรองรับมู ลฝอยขนาด 240 ลิต ร
จานวน 5 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป จานวน 1 ถัง ถัง
มู ล ฝอยย่ อ ยสลายจ านวน 2 ถั ง ถั ง มู ล ฝอยรี
ไซเคิ ล จ านวน 1 ถั ง และถั ง มู ล ฝอยอั น ตราย
จานวน 1 ถัง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นที่พัก
และรวบรวมมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย
3. ก าชั บ ให้ ค นงานทิ้ ง มู ล ฝอยลงในภาชนะ
รองรับที่ได้จัดเตรียมอย่างเคร่งครัด
4. ติดต่ อประสานงานให้เทศบาลเมืองศิลาเข้ า
มารับไปกาจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอย
ตกค้าง
5. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรั บมู ล ฝอยเป็ น
ประจาสม่าเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะ
น าโรคใช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย แหล่ งอาหาร กรณี ที่
พบว่ าภาชนะรองรั บมู ลฝอยชารุ ด หรื อ เสีย หาย
ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
6. ก าหนดให้ เ จ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท บี เ คจี
คอร์เ ปอร์เ รท จ ากัด) แยกเศษวัสดุก่ อสร้า งเก็ บ
รวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัด
ให้มีระบบการคัดแยกและนากลับมาใช้ ประโยชน์
เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนามาปรับถมระดับพื้นที่

ทางโครงการจัด เตรีย มถังรองรับขยะมู ล
ฝอย และนาขยะใส่ ถุงมัด ปากสนิทก่อน
แล้วเก็บรวมไว้เพื่อรอนาไปกาจัดต่อไป
ทางโครงการจัด เตรีย มถังรองรับขยะมู ล
ฝอย และนาขยะใส่ ถุงมัด ปากสนิทก่อน
แล้วเก็บรวมไว้เพื่อรอนาไปกาจัดต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-20

รูปที่ 3-20

มี ก ารก าชั บ คนงานให้ ทิ้ งมู ล ฝอยให้ ล ง
ภาชนะ
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการมี ก ารจั ด เตรี ย มวั สดุ อย่ า ง
เป็นระเบียบ

รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-11
รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.5 การใช้ไฟฟ้า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

โครงการ ไม้ แบบน ากลับมาใช้ ใหม่ไ ด้ มูล ฝอยที่ ไ ม่
สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถัง
รองรับ เพื่อที่จะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป
1. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากัด) ดูแล/ควบคุม/กาชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้ า และอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ า
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซม
ทันทีเมื่อพบว่าชารุดเสียหาย

ในช่วงการก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างใช้
ไฟฟ้ า จากการจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ของการ
ไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาขอนแก่ น ซึ่ งการ
ไฟฟ้า ส่วนภู มิภาค สาขาขอนแก่ น สามารถ
ให้ บริ ก ารแก่ โ ครงการในช่ว งก่ อ สร้า งอย่ า ง
เพีย งพอ ดังนั้ น จึงคาดว่า การใช้ ไฟฟ้า ของ
พื้น ที่ ก่ อสร้ า ง จะไม่ ส่งผลกระทบต่ อการใช้ 3. ติ ด สติ๊ ก เกอร์ “ ช่ ว ยกั น ประหยั ด ไฟ” บริ เ วณ
ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.6 การจราจรและคมนาคม
ในร ะย ะก่ อส ร้ า งผู้ รั บเ หม าจ ะข นส่ ง
ขนส่ง
เครื่ อ งจั ก ร/วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งเข้ า สู่
โครงการ โดยคาดว่าจะมีรถขนส่งบรรทุก 6
ล้อ เข้ า -ออก และรถบรรทุก ขนาดเล็ ก (รถ
ปิ ก อั พ ) รั บ -ส่ ง คนงาน เข้ า -ออก พื้ น ที่
โครงการประมาณ 4 คั น (8 เที่ยว/วัน) โดย
รถทั้ ง สองประเภท ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ออกพื้ น ที่
โครงการในช่ ว งเวลาเดีย วกั น ซึ่ งโครงการ
กาหนดให้มีการขนวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา
09.00-16.00 น. และรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถ
ปิก อั พ ) ของเจ้า หน้ า ที่โ ครงการเฉพาะช่ ว ง
เช้า-เย็น สามารถคานวณปริมาณการจราจร
ที่เพิ่มขึ้นจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง 12 PCU
และรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถปิกอัพ) ของรับส่งคนงาน 8 PCU รวมทั้งสิ้น 20 PCU
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการมีการรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด
ทางโครงการมี ก ารตรวจสอบระบบ
สายไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ และมี ก าร
ซ่อมแซม
ทางโครงการมีการรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด

1. จัดเตรียมสถานที่สาหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้า ทางโครงการมี พื้นที่ สาหรั บกองวัสดุ
ออกมานอกพื้นที่โครงการ
เศษวั ส ดุ ไ ม่ ใ ห้ ล้ าเข้ า ไปบนพื้ น ผิ ว
การจราจรแล้ว
2. จัด เตรีย มพื้น ที่สาหรั บงานขนย้ ายวัสดุ ก่อ สร้ า ง ทางโครงการมี พื้ น ที่ สาหรั บ จอดรถ
และพื้นที่สาหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดย เพื่อขนส่งภายในโครงการ และมีพื้นที่
ไม่ให้จอดล้าเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะ สาหรั บกองเศษวั สดุ ไ ม่ ใ ห้ ล้ าเข้ า ไป
ภายนอกโครงการ
บนพื้นผิวการจราจรแล้ว
3. จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงาน ทางโครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่ล้าง
เพื่ อ ป้อ งกั นไม่ ใ ห้มี ฝุ่ น หิ น ดิ น และเศษวั สดุติ ด ล้ อ ล้อรถบรรทุกไว้แล้ว
รถยนต์ อ อกไปร่ ว งหล่ น บนผิ ว การจราจรบนถนน
ภายนอกโครงการ
4. ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารจอดรถเพื่ อ รอขนส่ ง วั ส ดุ แ ละ ทางโครงการมี พื้ น ที่ สาหรั บ จอดรถ
อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนซอยอิงมอ และ เพื่อรอขนส่งวัสดุไว้ภายในโครงการ
ถนนบ้ า นโนนม่ ว ง หรื อ ถนนสาธารณะอื่ น ๆนอก
บริเวณโครงการ

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-22

รูปที่ 3-21

รูปที่ 3-22

3-24

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ทั้งนี้ คิด กรณีเ ลวร้ า ยที่สุด คื อ รถทั้ งหมดไป
กลับภายในเวลา 1 ชั่วโมง และไปในทิศทาง
เดียวกัน
จากการประเมิ น ระยะก่ อ สร้ า งโครงการ
พบว่าถนนมิตรภาพ ถนนบ้านโนนม่วง ถนน
ซอยอิงมอ และถนนสาธารณะหน้าโครงการ
ทั้งในวันหยุดและวันธรรมดา มีค่า V/C Ratio
เปลี่ยนแปลง แต่สภาพการจราจรยังคงอยู่ใน
ระดั บ เดิ ม ดั ง นั้ น การขนส่ ง ดิ น และวั ส ดุ
ก่อสร้าง พนักงานและคนงานก่อสร้างส่งผล
ให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น โดยรวมส่ งผล
กระทบต่อสภาพการจราจรโดยรอบในระดับ
ต่า
ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างทางโครงการยังได้มี
การก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก เข้ า -ออกพื้ น ที่
โครงการได้เ ฉพาะนอกเวลาชั่ วโมงเร่งด่ว น
คือ รถบรรทุก 6 ล้ อ ระหว่ า งเวลา 09.0016.00 น. และ 20.00 -06.00 น. ส่ ว น
รถบรรทุก 10 ล้อ ระหว่างเวลา 10.00-15.00
น. และ 21.00-06.00 น. การเข้าออกของรถ
โครงการในช่วงก่อสร้างทาให้เกิดตัดกระแส
จราจรและเกิ ดการชะลอตัว กรณี เลี้ย วเข้า ออก และกรณีผ่านทางร่วมทางแยก ซึ่งเสี่ ยง
ต่ออุบัติเหตุ

5. ควบคุมน้าหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกาชับให้
ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
6. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณภายใน
พื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่านเพื่อป้องกันรถจมโคลน
ในช่วงฝนตก

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการปฏิบัติตามกฎหมาย

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-23

ช่ว งงานก่ อสร้ า ง โครงการได้ ปูแ ผ่ น
เหล็กไว้ภายในโครงการเพื่อป้องกั น
รถจมโคลนแล้ว

7. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากโครงการคอยท าความ ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทา
สะอาดถนน ในกรณีที่มีเศษดิน หิน ฝุ่น หรือวัสดุที่หก ความสะอาด
หล่นบนถนนสาธารณะภายนอกโครงการ

รูปที่ 3-6

โครงการปิ ด คลุ มท้ า ยรถบรรทุ ก ขน
ส่ง วัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้อง
กันฝุ่นและวัสดุตกหล่น

รูปที่ 3-23

8. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุก
คันที่เข้า -ออกโครงการเพื่ อป้องกัน ฝุ่น หิน ดิน และ
เศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของ
ถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย
9. มีการกวดขันเรื่ องเวลาการขนย้ายวัสดุ ก่อสร้า ง
โดยจะเน้นให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 22.00 น.06.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงที่มี การจราจรเบาบาง เพื่อลด
ผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ

ทางโครงการถูกร้องเรียนเรื่องจราจร
ทางโครงการมีแผนเรื่องเวลาทางาน
ใหม่ เ พื่ อไม่ ใ ห้ ก ระทบต่ อการจราจร
แล้ว
10. เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท บี เ คจี คอร์ เ ปอร์ เ รท ทางโค รงกา รจั ด เ จ้ า หน้ าที่ ค อ ย
จากัด) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอานวยความ ควบคุ ม และอ านวยความสะดวก
สะดวกบริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการในขณะ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ดาเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้า
โครงการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนซอยอิง
มอ

รูปที่ 3-15

3-25

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

11. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มี
การติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้าย
รถเพื่อให้ผู้ขับขี่บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้
อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน
12. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม
เพื่อรับเรื่องร้ องเรีย นที่อาจเกิดจากการก่ อสร้า ง
หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาโดยทันที

โครงการปฏิบัติตามมาตรการกาหนดแล้ว

ทางโครงการมีระบบการร้องเรียน พร้อม
ติดตั้งกล่ องรับเรื่ องร้องเรียนไว้ ด้านหน้ า
โครงการเพื่ อเป็ น ทางเลื อกอี ก ทางหนึ่ ง
สาหรับผู้ต้องการร้องเรียน
13. ควบคุ ม น้ าหนั ก ของรถบรรทุ ก ทุ ก คั น ที่ ใ ช้ ทางโครงการมี ก ารควบคุ ม น้ าหนั ก
ภายในโครงการให้ บรรทุ ก ตามพิ กั ด น้ าหนั ก ที่ รถบรรทุกตามกฎหมายกาหนด
กฎหมายกาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-33

รูปที่ 3-23

14. กาชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎ มีการกาชับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตาม
จราจรอย่างเคร่งครัด และกาชับให้ระมัดระวังเป็น กฎจราจรอย่างเคร่งครัด
พิเศษช่วงผ่านชุมชน
15. ติ ด ตั้ งป้ า ยสั ญ ญาณจราจร เช่ น ป้ า ยชะลอ
ความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ
และบริเวณทางเข้า-ออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณ
ทางเข้า-ออก จัดให้มีป้ายชื่อ แสดงลูกศรทิศทาง
เข้าสู่โครงการให้ชัดเจน
16. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้
อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง
17. อบรม ตักเตือน และเข้มงวดกับพนักงานขับ
รถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครั ด
และรักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลาเลียง เพื่อ
ลดปัญหาผลกระทบทางด้านจราจร
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ทางโครงการจั ด ท าป้ า ยชื่ อ แสดงลู ก ศร
ทิศทางเข้าสู่โครงการ ตามข้อแนะนาให้มี
ป้ายจราจรเพิ่มเติมตามมาตรการ
มี ก ารตรวจสภาพรถบรรทุ ก ให้ อ ยู่ ใ น
สภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง
มีกฎระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รูปที่ 3-26

3-26

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

18. ปิ ด คลุ ม ผ้ า ใบท้ า ยรถที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
อุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
19. จากัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน
30 กม./ชม. เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
20. ติดป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง
21. จัดระเบียบรถบรรทุก ขนส่งดินหรื อขนส่ งวัสดุ
ก่อสร้างให้จอดรถอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการ
ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อสร้ า งต่ อการจราจรในเส้ น ทาง
ขนส่งหลัก
1. ไม่ ขนส่ งวั สดุใ นช่ ว งเวลาเร่ งด่ว นและในเวลา
กลางคืน
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จ ากั ด ) จั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอย
ควบคุมและอานวยความสะดวกการจราจรบริเวณ
ทางเข้ า -ออกโครงการเพื่ อ อ านวยความสะดวก
รวดเร็วด้านการจราจรตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากั ด) จ ากัด ความเร็ว ของรถให้ วิ่งด้ว ยความเร็ ว
ไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
4. ควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายใน
โครงการให้ บรรทุ ก ตามพิ กั ด น้ าหนั ก ที่ ก ฎหมาย
กาหนด

โครงการปิดคลุมท้ายรถบรรทุก ขนส่งวัสดุ
อุ ปกรณ์ อย่ า งมิ ด ชิ ด เพื่ อป้ อ งกั น ฝุ่ น และ
วัสดุตกหล่น
- โครงการมีการจากัดความเร็วของรถ เมื่อ
วิ่งผ่านชุมชน
- โครงการมี ก ารติ ด ป้ า ยแสดงเขตพื้ น ที่
ก่อสร้างแล้ว
โครงการจัดให้รถบรรทุกจอดรถภายในเขต
พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-23

โครงการขนส่งวัสดุหลังเวลาเร่งด่วน
มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-15

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

3-27

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

5. ติดป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง
6. จัดระเบียบรถบรรทุก ขนส่งดินหรื อขนส่ งวัสดุ
ก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้าง
7. ปิ ด คลุ ม ผ้ า ใบท้ า ยรถที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ก่อสร้างให้มิดชิ ดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้ ง
กระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการเลี้ยว
ตัดกระแสจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง
1. ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน
2. กาชั บให้พ นักงานขับรถขนส่ งวั สดุก่ อสร้า งใช้
ความระมั ด ระวังเพิ่ม ขึ้ นในขณะที่ ขั บผ่ านทางบก
โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร
3. ปิ ด คลุ ม ผ้ า ใบท้ า ยรถที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ก่อสร้างให้มิดชิ ดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้ ง
กระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
4. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากัด) จากัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่
เกิน 30 กม./ชม. เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
5. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จ ากั ด ) จั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอย
ควบคุมและอานวยความสะดวกการจราจรบริเวณ
ทางเข้ า -ออกโครงการเพื่ อ อ านวยความสะดวก
รวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง

ช่ ว งก่ อสร้ า งอาคารโครงการติ ด ป้ า ยเขต
พื้นที่ก่อสร้างไว้แล้ว
โครงการจัดให้รถบรรทุกจอดรถภายในเขต
พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น
โครงการปิดคลุมท้ายรถบรรทุก ขนส่งวัสดุ
อุ ปกรณ์ อย่ า งมิ ด ชิ ด เพื่ อป้ อ งกั น ฝุ่ น และ
วัสดุตกหล่น

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-23

โครงการขนส่งวัสดุหลังเวลาเร่งด่วน
ทางโครงการมีการกาชับพนักงานขับรถ
โครงการปิดคลุมท้ายรถบรรทุก ขนส่งวัสดุ
อุ ปกรณ์ อย่ า งมิ ด ชิ ด เพื่ อป้ อ งกั น ฝุ่ น และ
วัสดุตกหล่น
ทางโครงการมีการกาชั บพนั กงานขับรถให้
ปฏิบัติตามมาตรการ

รูปที่ 3-23

มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

รูปที่ 3-15

3-28

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

3.7 การใช้ประโยชน์ทดี่ ิน ความสอดคล้ องตามการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ตามก ฎก ระทรว ง ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ ง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณพื้น ที่โครงการ
ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ให้ใช้
บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด
ขอนแก่ น สาหรั บพื้น ที่ โ ครงการ ประกอบด้ ว ย
อาคารชุ ด ความสู ง 8 ชั้ น จ านวน 4 อาคาร มี
ห้ อ งพั ก รวม จ านวน 710 ห้ อ ง ที่ จ อดรถยนต์
จานวน 230 คั น และที่จอดรถจักรยนต์ จานวน
300 คั น ด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ที่ ตั้ ง
โครงการอยู่บริเวณ ตาบลเมืองศิลา อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ถือว่าการดาเนินการ
ของโครงการไม่ขัดกับ กฎกระทรวง ให้ใช้บังคั บ
ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น
ปัจจุบันหมดอายุในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549
อย่างไรก็ตามข้อกาหนดดังกล่าวยังไม่มีการ
ประกาศใช้ การด าเนิ น การใดๆ ควรให้ เป็ น ไป
ตามของกฎกระทรวงและผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง
ขอนแก่น ฉบับที่ 432 ไปก่อนจนกว่าผังเมืองรวม
ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท ทางโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จากั ด ) ควบคุ ม ดู แลการก่ อ สร้า งให้เ ป็ น ไปตาม
แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท โครงการการปฏิ บัติ ตามที่ กฎหมาย
จากั ด ) ควบคุ ม ดู แลการก่ อ สร้า งให้เ ป็ น ไปตาม กาหนด
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ปัญหา/อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-34

3-29

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ดังนั้ น สามารถสรุ ปได้ ว่ า การใช้ ประโยชน์
ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับร่างข้อกาหนดการ
ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ผั งเมื อ งรวมเมื อ งขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่น ในที่ดินหมายเลข 1.1 (สีเหลือง)
ประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น รั ศ มี 1 กม.
โดยรอบโครงการ
จากการส ารวจพื้ น ที่ ศึ ก ษาของบริ ษั ท ที่
ปรึกษา ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1
กม. มีพื้นที่ 3,140,000.00 ตร.ม. เพื่อแสดงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น พบว่ า พื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบ
โครงการส่ ว นใหญ่ มีก ารใช้ พื้ น ที่ ว่ า ง/รอการใช้
ประโยชน์ร้อยละ 57.16 รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 35.40 พื้นที่แหล่งน้าร้อย
ละ 6.98 และพื้ น ที่ ถ นนร้ อ ยละ 0.46 การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประกอบกั บ บริ เ วณนี้ มี ร ะบบ
สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ รองรั บ อย่ า ง
เพียงพอและครบครัน ซึ่งทุกกิจกรรมการใช้ที่ดิน
ในบริเวณนี้มีความสอดคล้องและเอื้ออ านวยต่ อ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ปั จ จุ บั น
สภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการเป็น
กลุ่มบ้านพักอาศัย อาคารสานักงาน อาคารชุดพัก
อาศัย และพื้นที่ว่าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

3-30

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

3.8 การป้องกันอัคคีภัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ดังนั้น การดาเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องและ
กลมกลื น กั บสภาพโดยรอบพื้ น ที่ โครงการ
นอกจากนี้โครงการยังมี การปลูกต้นไม้ยืนต้นและ
พืชคลุมดินบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคาร ซึ่งจะทาให้
เกิ ดร่ มเงาความร่ ม รื่ น และสวยงาม จากการจั ด
ภูมิสถาปั ตย์ พื้ นที่สีเขี ยวของโครงการท าให้ เกิ ด
ความสดชื่ น แก่ ผู้ พ บเห็ น ในพื้ น ที่ โ ครงการและ
ประชาชนที่สัญจรไปมา ต้นไม้ที่เลือกใช้ในการจัด
ภูมิสถาปัตย์ ประกอบด้ วย ต้นจามจุ รีย์ (ไม้เดิม)
ต้นมะฮอกกานีใบเล็ก ต้นหางนกยูงฝรั่ง ต้นคูน ต้น
แคนา ต้นถั่วบราซิล ต้นโมก ต้นประทัดจีน ต้นไทร
เกาหลี ต้นหนวดปลาหมึกแคระและหญ้ามาเลเซีย
ในช่ ว งก่ อ สร้ า งโครงการอาจเกิ ด อั ค คี ภั ย
ภายในพื้นที่ได้ เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่
ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์
ไฟฟ้า อีกทั้งยังมีเชื้อเพลิงและสารเคมีติดไฟที่ถูก
น ามาใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า งเก็ บอยู่ ใ นพื้ น ที่ อี ก ด้ ว ย
รวมทั้งความเสี่ยงจากกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจ
ก่อ ให้ เกิ ดอั ค คีภัยภายในพื้ นที่ ได้ เช่ น การเกิ ด
ประกายไฟจากการเชื่อ ม กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
และความประมาทของคนงานก่อสร้าง

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

1. ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งาน
กรณีที่ พบจุ ดที่ ชารุด ให้รี บซ่ อมแซมโดยทั น ที
เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจร
และอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้
2. ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชารุดเสียหาย
3. จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ใน
จุดที่สามารถนามาใช้ได้สะดวก
4. ห้ า มสู บบุ ห รี่ และน าวั ต ถุ ไ วไฟเข้ า ไปใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
5. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในแต่ละวั น
ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้น ที่
โครงการและจั ด เก็ บอุ ปกรณ์ ไ ว้ ใ นบริ เ วณที่
จัดเตรียมทุกครั้ง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

มีการตรวจสอบและซ่อมบารุง

โครงการปฏิบัติตามมาตรการกาหนด
มีการจัดเตรียมถังดับเพลิง

รูปที่ 3-24

มีกฎระเบียบการทางานอย่างเคร่งครัด
หลั ง การท างานในแต่ ล ะวั น จะมี ก าร
ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยหลั ง การ
ปฏิบัติงาน
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีว1)
ิต ด้านสังคม
การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อทั้งผลดี
4.1 เศรษฐกิจและสังคม
และผลเสียต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ผลดีจะมี
ต่อ ผู้ ใ ช้ แรงงาน ลดปั ญ หาการว่า งงาน อี ก ทั้ งมี
ส่วนทาให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานดีขนึ้
ในช่วงก่อสร้า งจะมีค นงานเข้ามาทางานจานวน
200 คน คนงานทั้ ง หมดไป-กลั บ ไม่ มี ก ารพั ก
ภายในพื้นที่ก่อสร้าง แต่การเข้ามาทางานในพื้นที่
ก่อสร้าง อาจส่ งผลกระทบต่อ ชุ มชนใกล้ เคียงใน
ด้ า นต่ า งๆ เช่ น ปั ญ หาอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย ปัญหาด้านการลักขโมย เป็นต้น

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

6. เตรี ยมอุ ปกรณ์ดั บเพลิงชนิด มือถื อประจ า
จุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย และ
ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. ห้ า มสู บบุ ห รี่ และน าวั สดุ ไ วไฟเข้ า ไปใน
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
8. จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ
ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น
9. จั ด ให้ มี ฝ าปิ ด ภาชนะบรรจุ วั ส ดุ ไ วไฟให้
มิดชิดและปิ ดสนิทเพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของไอระเหย
10. จัดเจ้า หน้ าที่ รักษาความปลอดภัย ภายใน
พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งตลอด 24 ชม. เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
1. วางมาตรการกากับดูแลและควบคุมคนงาน
รบกวนหรือบุกรุกพืน้ ที่นอกโครงการ โดยจัดให้
มีหั ว หน้ าคนงานคอยก ากั บดู แ ล และลงโทษ
กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความ
เดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ เช่น
- ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท
- ห้ า มน าบุ ค คลภายนอกพั ก ในบ้ า นพั ก
คนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้
รับอนุญาต
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
- ห้ามลักขโมยทาลายทรัพย์สินของชุมชน
และมีโทษขั้นไล่ออก

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

รูปที่ 3-24

มีกฎระเบียบการทางานอย่างเคร่งครัด

รูปที่ 3-25

มีการจัดเก็บเชื้อเพลิง และวัสดุไวไฟไว้
ในที่มิดชิด
จัดให้มีฝาปิดวัสดุไวไฟ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด
24 ชม.

รูปที่ 3-15

ทางโครงการมีกฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานกาหนดไว้

รูปที่ 3-26
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สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

อย่างไรก็ต ามการก่อสร้างโครงการอาจส่งผล
กระทบด้ า นลบในแง่ ปัญ หาสิ่ งแวดล้ อ มต่ อ ชุ ม ชน
ใกล้เคี ยงได้ โดยจากผลสารวจความคิดเห็นกรณี
ผลเสียต่อชุมชนในช่วงก่อสร้างในกลุ่มประชากรใน
พื้นที่ศึกษา มีผู้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลเสียที่
เกิด จากการก่อ สร้ างในอัน ดับต้น ๆ ได้ แก่ ปั ญหา
การจราจรติดขัด ปัญหาด้านฝุ่นละออง เสียงรบกวน
และปั ญ หาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
เป็นต้น ซึ่งโครงการได้กาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มนั้ น ไปสอบถาม
ความคิด เห็น ว่า มาตรการมีค วามเพี ยงพอหรื อไม่
โดยในกลุ่มพื้นที่ติดโครงการ 200 ม. ผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้ งหมดเห็ น ว่ า มาตรการที่ บริ ษั ท ที่ ปรึ ก ษาน ามา
เสนอมี ค วามเพี ย งพอในทุ ก ด้ า น ดั งนั้ น คาดว่ า
ผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากคนงานก่อสร้างต่อ
ชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่า

2. ระมั ด ระวั งมิ ใ ห้ เ ศษวั สดุ ห ล่ น ไปท าความ
เสียหายให้ กับทรัพย์สินของประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์
เรท จ ากั ด ) ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประกาศเกี่ ย วกั บ
โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการและ
ข้อความแสดงการขออภัยที่อาจไม่ได้รับความ
สะดวกเนื่ องจากการก่ อสร้า ง เพื่อสร้างความ
เข้าใจกับประชาชน
4. ให้เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์
เรท จากั ด) น าข้ อคิดเห็ นจากการสารวจความ
คิ ด เห็ น มาก าหนดเป็ น มาตรการป้ อ งกั น และ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และหากมี ก าร
ร้ อ งเรี ย นขณะด าเนิ น การก่ อ สร้ า งจะต้ อ ง
ด าเนิ น การแก้ ไ ขโดยทั น ที ได้ แ ก่ มาตรการ
ป้องกันด้านฝุ่นละออง เสียง ควัน จากรถบรรทุก
การจราจร และระบบป้ อ งกั นการตกหล่ นของ
วัสดุก่อสร้าง

มี ก ารระมั ด ระวั งเรื่ องวั สดุ ห ล่ น ไปท า
ความเสียหายบริเวณใกล้เคียง

2) ด้านเศรษฐกิจ
การก่ อ สร้ า งโครงการ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ
เศรษฐกิจ ของประชาชนโดยรอบบริเวณโครงการ
เนื่ อ งจากจะมี แ รงงานเข้ า มาจากการจ้ า งงาน
ประมาณ 200 คน โดยมีค่าแรงงานประมาณ 300
บาท/คน/วัน (แรงงานทั่วไป) ซึ่งตลอดระยะเวลา 21
เดือนของการก่อสร้าง จะมีเงินหมุนเวียนสาหรับ

5. เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เปอร์
เรท จากัด) ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อบริเวณบ้านพักคนงานนอกพื้นที่
ก่ อสร้ างในต าแหน่ งที่ บุคคลภายนอกสามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจน
6. เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เปอร์
เรท จ ากั ด) ให้ มี ไฟส่ องสว่ างเพี ยงพอบริ เวณ
พื้นที่ก่อสร้าง

มี ก ารติ ด ป้ า ยแสดงชื่ อโครงการ และ
เบอร์ติดต่อ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการติ ด ตั้ ง ป้ า ยประ กาศ
เกี่ยวกับโครงการไว้แล้ ว ในช่วงระยะ
ฐานราก และงานก่อสร้างอาคาร

ทางโครงการมีการรวบรวมข้อร้องเรียน
และแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ทางโครงการจัด ให้มีแสงไฟส่ องสว่ า ง
เพียงพอบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
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ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ค่าจ้างรายงานประมาณ 60,000 บาท/วัน ซึ่งเป็ น
ผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น นอกจากนี้ยัง
ส่งผลต่อเนื่องในการกระจายรายได้ในสาขาการผลิต
และอื่ น ๆ อี ก เช่ น ร้ า นขายสิ น ค้ า กิ จ การวั ส ดุ
ก่อสร้าง ร้านขายต้นไม้และอุตสาหกรรมการผลิ ต
เหล็ก เป็นต้น

7. เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เปอร์
เรท จากัด) จั ดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั ย
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม.
เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจร
8. ผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งต้ อ งแนะน าการ
ทางานที่ปลอดภัยต่ อคนงานก่อสร้าง ควบคุ ม
การทางานอย่างใกล้ชิด
9. จั ด อบรมผู้ ปฏิ บั ติ งานให้ ต ระหนั กถึ ง
อั น ตราย วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งปลอดภั ย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ
10. ก าหนดกฎรั ก ษาความปลอดภั ย และข้ อ
ปฏิ บัติ ในการท างานของคนงานก่ อ สร้ าง เช่ น
สวม หมว กนิ ร ภั ยแ ละ รอง เท้ า ที่ ทน ทา น
ตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้
น าสุ ร าเข้ า มาในสถานที่ ก่ อสร้ า งโดยเด็ ดขาด
เป็นต้น
ความปลอดภัยในสถานที่
1. เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เปอร์
เรท จากัด) จัดทารั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้าง
ทั้งหมด เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้ องเข้ามาในเขต
ก่อสร้ าง พร้ อมหลังคาคลุ มทางเดินที่ติ ดกั้นรั้ ว
นั้นด้วยเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่ผู้สัญจรไปมา
ภายนอก
2. เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เปอร์
เรท จ ากั ด) แบ่ งเขตก่ อสร้ างอย่ างชั ดเจนโดย
แบ่ งเขตที่พั กอาศั ยออกจากบริ เวณก่อสร้าง ที่
จั ด เก็ บเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ เ ก็ บวั สดุ แ ละ
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ออกเป็นระเบียบ

มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
บริเวณทางเข้า-ออก

ในการเข้ า ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งโครงการของ
คนงานก่อสร้าง สิ่งที่มีผลให้ความถี่และความรุนแรง
ของการเกิดอุบัติเหตุของคนงานในงานก่อสร้างเพิ่ม
มากขึ้น คือ ความปลอดภัยพื้นฐานในงานก่อสร้างที่
ถูกละเลยขาดความสนใจและเอาใจใส่จากผู้รับเหมา
และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างจริงจัง นอกจากนี้คนงาน
ยั งขาดความรู้ ความเข้ า ใจ และจิ ต ส านึ ก ความ
ปลอดภั ยในการปฏิ บัติ งานอย่ างถู กต้ องเหมาะสม
อุ บัติ เหตุ จึ งยั งคงเกิ ดขึ้ น เช่ น อุ บัติ เหตุ ที่ เกิ ดจาก
ความประมาทของคนงานก่อสร้าง (ทางานไปเล่นไป
ใส่รองเท้าแตะทาให้ลื่นไถลได้ง่าย ทิ้งเศษไม้ที่ตอก

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-15

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
จัดอบรมให้ ผู้ปฏิบัติงาน รับรู้ วิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

รูปที่ 3-25
รูปที่ 3-26

มีกฎระเบียบปฏิบัติในการทางาน

รูปที่ 3-25
รูปที่ 3-26

ทางโครงการมีการจัดทารั้วโดยรอบ
แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท าหลั ง คาคลุ ม
ทางเดิน

โครงการมีการแบ่งเขตพื้นที่ก่อสร้าง
ที่พักอาศัย และจัดเก็บเครื่องมือ และ
อุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ตะปูหงายขึ้น) อุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะของงาน
(พลัดตกจากที่สูง วัสดุตกใส่ การพังของโครงสร้าง
ชั่ ว คราว) อุ บัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากสิ่ งแวดล้ อ มในการ
ทางาน (สภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสียง
ดั งเกิ น ไป ความสะเทื อ น ฝุ่ น ละออง ควั น กลิ่ น
เป็นต้น ที่เกินมาตรฐานกรมแรงงาน) และอุบัติเหตุ
เนื่ อ งจากการท างาน (เช่ น อั น ตรายจากการใช้
นั่งร้ าน อั นตรายจากไฟไหม้ อัน ตรายจากการใช้
เครื่ อ งมื อ ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เป็ น ต้ น )
อุบัติเหตุเหล่านี้ทาให้คนงานเกิดการบาดเจ็บ พิการ
หรื อ อาจถึ งชีวิ ต ได้ ถ้ า ไม่ มีม าตรการป้ อ งกั น และ
จั ด ก า ร ที่ ดี แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก ง า น ก่ อ ส ร้ า ง เ ป็ น
กระบวนการและขั้ น ตอนในการด าเนิ น งานที่
มากมายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

3. สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้อง
ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อ
ควรปฏิ บัติ ที่ มี ขนาดพอเหมาะ เห็ นได้ ชัดเจน
ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคน
สามารถเข้ าใจได้ ง่ายในขณะเข้ าปฏิ บัติ งานใน
บริเวณดังกล่าว
4. ติดตั้งแผ่นกั้นกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่าย
คลุมอีกชั้นรอบตัวอาคาร
5. ติดตั้ งราวกั้ น และมี ตาข่ ายเสริ ม ส่ วนของ
อาคารก่อสร้างที่มีช่องเปิดหรือไม่มีแผงกั้น เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ
6. การขุดพื้นดิน คู ที่มี ความลึกมากกว่ า 1.5
ม. ต้องมีการค้ายันหรือทาให้ลาดเอียง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร
1. จั ด อบรมผู้ ปฏิ บั ติ งานให้ ต ระหนั กถึ ง
อั น ตราย วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งปลอดภั ย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ
2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนาการทางาน
ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ คนงานก่ อ สร้ า ง ควบคุ ม การ
ทางานอย่างใกล้ชิด
3. ผู้ ควบคุ ม งานต้ อ งสอดส่ อ งดู แลให้ คนงาน
สวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและกฎระเบี ยบที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มี ก ารติ ด ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ป้ า ย
เตือนภัย

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-25

ทางโครงการติ ดตั้ งแผ่น กั้ น กัน วั ต ถุ
ตกลงมาและมีตาข่ายคลุม
ทางโครงการติดตั้ งราวกั้น และมีต า
ข่ายเสริม เพื่อป้องกันการตกแล้ว
ในช่ ว งงานฐานราก โครงการมี ก าร
ขุดคูไว้เพื่อลดแรงสั่น สะเทือนแล้ว

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิง

4. ก าหนดกฎรั ก ษาความปลอดภั ย และข้ อ
ปฏิ บัติ ในการท างานของคนงานก่ อ สร้ าง เช่ น
สวมหมวกนิรภัยและรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลา
ที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นาสุราเข้า
มาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น
5. จั ด เตรี ย มเครื่ อ งแต่ ง กาย และอุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่
ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้
มีจานวนเพียงพอกับจานวนของคนงานก่อสร้าง
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานควบคุมคนงานให้
สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
6. ห้ามดื่ มสุ ราหรื อเสพเครื่องดองของมึ นเมา
สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้ อกันในระหว่าง
การปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับ
การลงโทษ
7. จั ดหน่ วยปฐมพยาบาล และหน่ วยฉุ กเฉิ น
ภายในหน่ วยก่ อสร้ าง เพื่ อ เป็ น การช่ วยเหลื อ
ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ และเพื่ อ เป็ น การระงั บ เหตุ
อันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
มาตรการความปลอดภั ย บริ เวณแนวเขต
เสาไฟฟ้าแรงสูง
1. โครงการต้ องถือปฏิ บัติ ตามข้ อก าหนดของ
กฟผ. เรื่ อ ง ประกาศข้ อ ก าหนดเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า

มีก ฎระเบี ยบความปลอดภั ย ในการ
ทางาน

รูปที่ 3-25

มีก ฎระเบี ยบความปลอดภั ย ในการ
ทางาน

รูปที่ 3-25

โครงการได้ มีกฎระเบียบบังคับ เพื่อ
ควบคุมระเบียบวินัยของคนงานแล้ว

รูปที่ 3-26

ทางโครงการมีชุดปฐมพยาบาลไว้ให้
การรักษาเบื้องต้น

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

2. จัดให้มีการตรวจตราและดูแลพื้นที่บริเวณที่
ได้ รั บอนุ ญาตอย่ างสม่ าเสมอ และหากพบเห็ น
ความผิดปกติโครงการจะดาเนิ นการแจ้ ง กฟผ.
ทราบทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับ
ระบบส่ง-จ่ายกระแสไฟฟ้า
3. ห้ ามมิ ให้ คนงานก่ อสร้ าง กระท าการปลู ก
สร้างโรงเรียน (ถาวรหรือชั่วคราว) หรือสิ่งอื่นใด
หรื อ ปลู ก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น ในแนวเขตเดิ น สายส่ ง
ไฟฟ้า
4. หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นต่อชีวิต และ
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของโครงการ คนงานก่ อ สร้ า ง
พนั กงาน บุ คคลภายนอก และเจ้ าหน้ า ที่ ข อง
กฟผ. ในระยะก่ อสร้ า ง โครงการจะเป็ น
ผู้ รั บผิ ดชอบในความเสี ยหายที่ เ กิ ด ขึ้ นนั้ นทุ ก
กรณี โดยจะไม่ เ รี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายใดๆจาก
กฟผ.
4.3 ด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

มีการตรวจตราและดูแลพื้นที่

โครงการ มี ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
กาหนดไว้แล้ว

รูปที่ 3-26

ทางโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กลุ่มที่มีภาวะเสียงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้าน
สุขภาพจากการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น
1. กลุ่ม ประชาการที่อ ยู่โ ดยรอบพื้ นที่ โครงการ
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาณาเขตติดต่อกับโครงการคาด
ว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น
ฝุ่น ละออง เสี ยงดัง และความสั่น สะเทื อน โดยตรง
รวมทั้งปัญหาและความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้าง
กลุ่มประชากรที่มีภาวะไวต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากกว่า
ปกติหรือความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเมื่อมีกิจกรรม
การก่อสร้าง คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ไวต่อการกระตุ้น เช่น
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ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรค
ความดัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการได้ยิน เป็นต้น กลุ่ม
เด็ ก อายุ ต่ ากว่ า 6 ปี (เนื่ อ งจากร่ า งกายจะสร้ า ง
ภูมิคุ้ มกันเต็มที่เมื่ อเด็กอายุ 6-7 ปี) และกลุ่ มผู้มี อายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (เนื่องจากภูมิคุ้มกันต่างๆลดลง) ซึ่ง
จากการสารวจข้อมูลเชิงลึกของผู้พักอาศัยติดโครงการ
พบกลุ่มที่มีภาวะไวต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากกว่าปกติหรือ
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้าง
ดังนี้
- กลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี จานวน 1 คน
- กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย (โรคความดั น โรคหั ว ใจ)
จานวน 1 คน
2. กลุ่ม คนงานก่อ สร้า งที่ ต้อ งทางานและสั มผั ส
กั บ มลพิ ษ และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ หมาะสมขณะ
ปฏิบัติงานก่อสร้า งตลอดเวลาที่ดาเนินกิจกรรมการ
ก่ อ สร้ า ง เช่ น ฝุ่ น ละออง เสี ย งดั ง และความ
สั่นสะเทือน เป็นต้น รวมถึงปัญหาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุจนทาให้เกิด
การบาดเจ็ บ ทุ พ พลภาพ หรื อ ถึ ง ชี วิ ต จากความ
ประมาท
ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ คือ กระตุ้นให้เกิด
การเจ็บป่ วย และเป็นโรค หรือเสริมให้การเจ็บป่ ว ย
และเป็ น โรครุ น แรงมากขึ้ น หากได้ รั บมลพิ ษ เพี ย ง
เล็ กน้ อย ปริม าณสู งหรือ ต่อ เนื่ องเป็น เวลาจนสะสม
และก่อสร้างเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

หายใจมี ค วามรุน แรงมากขึ้ น เสี ย งท าให้เ กิ ดความ
พิการที่หู การระบายอากาศที่ไม่เพียงพอจะทาให้เกิด
อาการอ่อนเพลีย เป็นต้น โดยความรุนแรง มาก-น้อย
ขึ้นกับระดับความเข้มข้น ปริมาณ และความรุนแรง
ของมลพิษที่ได้รับ และสภาวะร่างกายของผู้รับมลสาร
แต่อ ย่า งไรก็ต ามเมื่อ ก่อสร้า งแล้ วเสร็จ (โครงการมี
ระยะก่อสร้างประมาณ 21 เดือน) ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพจะลดน้ อ ยลงและหมดไป นอกจาก
ผลกระทบต่อสุขภาพยังมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต คือ
ก่อ ให้ เ กิด ความเครี ย ด ความวิ ตกกั งวล ความกลั ว
และความราคาญ เป็นต้น เป็นสาเหตุจากผลกระทบ
สุ ข ภาพ และเป็ น เหตุ ก ระตุ้ น ให้ ผ ลกระทบสุ ข ภาพ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งที่ปรึกษาจะประเมินผลกระทบด้าน
สุ ข ภาพจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งของโครงการจะ
พิ จ ารณาจากปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ
อนามัยตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้
1.1) ฝุ่นละอองและมลสาร
เมื่อนาค่ าความเข้มข้นของฝุ่นละออง คือ TSP
และ PM-10 ที่ได้จากการประเมินในช่วงก่อสร้างมา
จาแนกตามผลกระทบด้านสุขภาพ พบว่า TSP เป็น
ฝุ่นละอองที่ มีขนาดตั้ งแต่ 0.002 ไมครอน ไปจนถึ ง
ขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน โดยฝุ่นขนาดใหญ่จะถูก
ดั ก ไว้ ที่ ข นจมู ก ส่ ว นฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10
ไมครอน จะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ด้านฝุ่นละอองและมลสาร
1. เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เปอร์ เรท
จากัด) ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่ เ หมาะสมกั บสภาพการท างานให้ เ พี ย งพอกั บ
จ านวนผู้ ปฏิ บั ติ งาน ได้ แ ก่ หมวก รองเท้ านิ รภั ย
แว่ นตากั นเศษวั สดุ ถุ งมือที่ เหมาะสมกั บชนิ ดของ
งาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตก สาหรับงานที่อยู่บน
ที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกาย
หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น

ทางโครงการมี กฎระเบี ย บเรื่ อง
ความปลอดภั ย ในการท างาน
และมี ก ารจัด หาอุ ปกรณ์ป้องกั น
อันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม
กั บ ประ เภทง าน และ มี ค วา ม
เพียงพอต่อจานวนคนงาน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
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จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ทาให้ เกิดความระคายเคือ งแสบ ไอ จาม เมื่อ มีการ
สะสมในถุงลมปอด จะทาให้การทางานของปอดเสื่อม
ลง ดังนั้น ที่ปรึกษาจะพิจารณาค่า PM-10 เป็นหลัก
เมื่ อ น าค่ า PM-10 ไปจ าแนกตามเกณฑ์ ข องดั ช นี
คุณภาพสาหรับประเทศไทย (AQI) จะพบว่า PM-10
ที่มีค่าจากการประเมิน 0.087 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค่ า AQI จะอยู่ ใ นช่ ว ง 50 ถึ ง 100 ค่ า ดั ง กล่ า ว
หมายความถึงคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง
และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- คาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมิน มีค่า 8.908 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่ า
ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยังไม่ทาให้เกิดการแสดงอาการ
ของการรับ CO แต่การรับ CO สู่ร่างกายก็ย่อมส่งผล
กระทบระบบทางเดินหายใจ และรบกวนการถ่ายเท
ออกซิเจนในเม็ดเลือดได้
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่ได้จาก
การประเมินมีค่า 0.22 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่า
ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระดั บที่ ไ ม่ ส่ งผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
จนกระทั่ ง เสี ย ชี วิ ต ได้ แต่ ก ารได้ รั บ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เวลานาน ก็อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่ ได้จาก
การประเมินมีค่า 0.0888 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ค่าดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่ ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
จนกระทั่ ง เสี ย ชี วิ ต ได้ แต่ ก ารได้ รั บ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เวลานาน ก็อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้

2. กาหนดชั่ วโมงการท างานของคนงานไม่ ให้
เกินที่กฎหมายกาหนด
3. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 ม. และต่อ
ด้วยผ้าใบหรือตาข่ายขึ้นไปอีก 3 เมตร ล้อมรอบ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการติ ด ตั้ งรั้ ว Metal sheet
ความสูง 6 เมตร และต่อด้วยผ้าใบ อีก 3
เมตร และใช้ สแลนกั้ น ตามข้อแนะน า
ให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามมาตรการ
4. บริ เ วณทางเข้ า -ออก จะปิ ดทึ บตลอดเวลา โครงการมี ก ารท ารั้ ว ทึ บ เปิ ด -ปิ ด
เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และพื้นผิวของปาก ทางเข้าออก
ทางเข้ า -ออก และรั กษาพื้ น ผิ ว ให้ ส ะอาด
ปราศจากเศษหิ น ดิ น ทราย หรื อฝุ่ น ตกค้ า ง
ตลอดระยะก่อสร้าง
5. ใช้ ผ้ า ใบทึ บ หรื อ ตาข่ า ยที่ ถี่ ร อบอาคาร ทางโครงการมี ผ้ า ใบปิ ด รอบอาคาร
โครงการ โดยยึ ดติ ดกั บนั่งร้านด้ านนอก ตั้ งแต่ โครงการด้านที่ติ ดกั บชุ มชน ในแต่ล ะ
ชั้ น ล่ า งไปถึ งชั้ น บนสุ ด ของอาคารขณะก าลั ง ชั้นของโครงการ
ก่อสร้าง และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอด
การก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไป
ยังบริเวณข้างเคียง
6. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท ทางโครงการไม่มีก ารจั ด ทา แต่จ ะใช้
จ ากั ด) จั ด ปล่ องชั่ วคราว ส าหรั บทิ้ งเศษวั สดุ วิธีการรวบรวมกองเศษวัสดุไว้แต่ละชั้น
ก่อสร้ าง เพื่ อป้ องกั นฝุ่ นละอองอันเกิ ดจากการ เพื่ อ รอการขนย้ ายออกจากพื้ น ที่
ก่อสร้างหรือการทิ้งมูลฝอย
ก่อสร้างไปกาจัดต่อไป
7. ฉี ด พรมน้ าบริ เวณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และกอง มีการฉีดพรมน้าเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
วัสดุ พวกหิ นและทราย เพื่ อลดการฟุ้ งกระจาย ของฝุ่น
ของฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตาม
ความเหมาะสมกรณี ที่ พ บว่ า เกิ ด ฝุ่ น ละออง
จานวนมาก

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-9

รูปที่ 3-35

รูปที่ 3-8

3-40

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ได้จากการ
ประเมิน มีค่า 0.030 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง ค่ า
ดั งกล่ า วอยู่ ใ นระดั บที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ หลอดลม
ส่วนบน (รับโดยลาพังที่ระดับ 1,100-2,100 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ไม่ปรากฏอาการผิดปกติ) ไม่ทาให้เกิด
การเสริ ม ฤทธิ์ กั บ อนุ ภ าคมลสารจนก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสุขภาพ (SO2 310 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร และอนุภาคมลสาร 145 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร จะท าให้ มีอ าการระคายตา ระคายคอ แน่ น
หน้าอก หายใจถี่ ทางานได้น้อยลง และป่วยบ่อยขึ้น ,
SO2 300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอนุภาคมล
สาร 140 ไมโครกรั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร จะท าให้ ปอด
ทางานได้น้อยลง) แต่เมื่ ออนุภาคมลสารเข้าสู่ระบบ
หายใจ การกระจายตั ว จะขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดรู ป ร่ า ง
ความเข้ มข้น รวมทั้งลักษณะของการหายใจ พบว่ า
อนุภาคสารที่มีขนาดเล็กจะเข้าสู้ระบบหายใจส่วนลึก
ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้
ดังนั้ น กลุ่ ม ผู้ อยู่ อ าศั ย ติ ด พื้ น ที่โ ครงการเป็ น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย ที่จะ
ได้ รั บ ผลกระทบด้ า นฝุ่ น ละอองและมลสารจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม สาหรับกลุ่มประชาชนหรือกลุ่ม
คนงานก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น โรคเกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น
หายใจ โรคปอด หรือโรคหัวใจ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8. กาหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิด ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในระยะเวลาก่อสร้ าง ไม่ ให้ ทางานในเวลา
เดียวกัน
9. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณี ทางโครงการติดตัง้ ป้าย “ดับเครื่องยนต์”
หยุดใช้งาน
โดยให้ ดับเครื่ องยนต์ ทุกครั้งหลังที่ไ ม่
ใช้งาน
10. เศษวัสดุที่เหลือใช้จะต้องปกคลุมด้านข้าง
ด้ ว ยผ้ า คลุ ม หรื อ ปิ ด มิ ด ชิ ด ทั้ ง ด้ า นบนและ
ด้านข้าง 3 ด้าน
11. การเจาะ การตั ด การขั ดผิ ววั สดุ ที่ มี ฝุ่ น
โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ต้องฉีดน้าหรือ
สารเคมี บนผิ ว อย่ า งต่ อเนื่ อ งเว้ นแต่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว
12. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์
เรท จ ากั ด ) จั ด ระบบการร้ อ งเรี ย นและแนว
ทางการสอบถาม เพื่ อ ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ งและ
สาเหตุเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

ทางโครงการปิดคลุมเศษวัสดุที่เหลือใช้
ด้วยผ้าคลุม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-31

รูปที่ 3-12

โครงการปฏิบัติตามมาตรการกาหนด

ทางโครงการมีระบบการร้องเรียนและ
ค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อกาหนดแนวทาง
การแก้ ปั ญหาเพื่ อลดปั ญ หาการร้ อ ง
เรี ย นแล้ ว พร้ อมติ ด ตั้ ง กล่ อ งรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อเป็น
ทางเลือกอีกทางหนึ่งสาหรับผู้ต้องการ
ร้องเรียน

รูปที่ 3-33

3-41
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ซึ่งจากการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน
รัศมี 1 กม. โดยรอบโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ป่วยเป็น โรคหวั ด/ระบบทางเดิน หายใจ/
ภู มิแ พ้ และสถิ ติ จ านวนผู้ ป่ว ยย้ อ นหลั ง 3 ปี ใน
ปีงบประมาณ 2554-2556 ของสถานีอนามัยหน่วย
บริการปฐมภูมิหนองไผ่ โรคนี้อยู่ในอันดับ 2 และ
สถิติจานวนผู้ป่วยย้อนหลัง 3 ปี ของสถานีอนามัย
ศิลาระหว่างปีงบประมาณ 2554-2556 โรคนี้อยู่ใน
อันดับ 3
ดังนั้น กลุ่มผู้อยู่อาศัยติดพื้นที่โครงการเป็น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย กลุ่ม
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี และกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 60
ปี ที่ จะได้ รับผลกระทบด้า นฝุ่ นละอองและมลสาร
จากกิจกรรมการก่อสร้าง
1.2) ค่าเสียงรบกวน
ช่วงก่อสร้างฐานรากซึ่งเป็น ช่วงที่ก่อให้เกิ ด
ระดับเสียงที่มากที่สุดจะส่งผลกระทบด้านระดับเสียง
ต่ อ พื้ น ที่ ติ ด พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งโครงการ จากการ
ประเมินระดับเสียงเฉลี่ย และค่าระดับเสียงรบกวน
เมื ่อ ผ่า นมาตรการ คือ ติด ตั ้งรั ้ว Metal Sheet
(Aluminium Sheet) ความหนา 1.59 มิล ลิเ มตร
ความสูง 6 เมตร ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงลงได้ 23
dB(A) ค่าระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงรบกวน อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ด้านเสียงรบกวน
1. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากั ด) ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุ ค คลที่ เ หมาะสมกั บ สภาพการท างานให้
เพี ยงพอกั บจ านวนผู้ ปฏิ บัติ งาน ได้ แก่ หมวก
รองเท้ า นิ ร ภั ย แว่ น ตากั น เศษวั สดุ ถุ งมื อ ที่
เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่าย
กั น ตกส าหรั บงานที่ อ ยู่ บนที่ สู ง หน้ ากากช่ า ง
เชื่ อ มเพื่ อ ป้ อ งกั น แสงและประกาย หน้ า กาก
ป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการมีกฎระเบียบเรื่องความ
ปลอดภั ย ในการท างาน และมี ก าร
จัด หาอุ ปกรณ์ ป้องกั น อั น ตรายส่ ว น
บุ ค คลให้ เ หมาะสมกั บประเภทงาน
และมีความเพียงพอต่อจานวนคนงาน
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

องค์ ก ารอนามั ย โลกก าหนดว่ า เสี ย งที่ เ ป็ น
อั น ตราย หมายถึ ง เสี ย งที่ ดั งเกิ น 85 dB(A) ที่ ทุ ก
ความถี่ สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทางกาย
และใจ สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทางกาย
และใจ เช่นเกิดความร าคาญ หงุดหงิ ด รบกวนการ
พักผ่อน เมื่อเกิดความเครียดอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เช่น โรคกระเพาะ โรคความดันสูง เป็นต้น
อี ก ทั้ งการรั บฟั งเสี ย งดั ง เกิ น กว่ า ก าหนดเป็ น ระยะ
เวลานานเกินไปอาจทาให้สูญเสียการได้ ยิน ซึ่งอาจ
เป็ น อย่ า งชั่ ว คราวหรื อ ถาวรก็ ไ ด้ ทั้ งนี้ โ ครงการได้
จั ด เตรี ย มมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ด้านเสียงในระยะก่อสร้างดังกล่าวต่อไป

2. ไม่ทากิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันใน
เวลาเดียวกัน
3. กาหนดช่วงเวลางานเสาเข็ มรากและกิ จกรรม
การก่อสร้างที่เกิดเสียงรบกวนสูงให้ก่ อสร้างเวลา
กลางวัน (08.00-17.00 น.) การทางานหลัง 17.00
น. จะต้องเป็ นกิจกรรมเบา อาทิ กิจกรรมตกแต่ ง
แต่ หากมี กิจกรรมการก่อสร้ างที่ ต่อเนื่ องและเกิ น
ช่ วงเวลาต้ องแจ้ งผู้ ที่ อยู่ อาศั ยข้ างเคี ยงให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 2 วั น จั ดให้ มีวั นหยุ ดสั ปดาห์ ละ 1 วั น
(หยุดทุกวันอาทิตย์)
4. จั ด ห้ อ งเก็ บเสี ยงเพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด กระเบื้ อง
กระจกและอลูมิเนียม
5. จัดเครื่ องมือก่ อสร้ างหรื อเครื่ องจักรเคลื่ อนที่
ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากอาคารข้างเคียง
6. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดระดับความดังของเสียง
ตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิต
7. กาหนดมาตรการปิดเครื่องจั กร/เครื่ องยนต์ ที่
ไม่ใช้งาน และติดตั้งป้าย ”ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
โดยไม่ ได้ใช้ งาน” ภายในพื้ นที่ก่ อสร้ าง เพื่ อลด
ภาวะเสียงจากเครื่องยนต์
8. จั ดเจ้ าหน้ าที่ โ ครงการพบปะกั บชุ มชนอย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่ อ รั บฟั งความคิ ด เห็ นและปั ญ หาที่
เกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมการก่ อสร้ างโครงการ ชี้ แจง
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานรวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางโครงการมี การปรั บปรุ งช่ ว งระยะ
เวลาการท างานให้ อยู่ ต ามมาตรการ
กาหนด

โครงการมีการตัดอุปกรณ์ในพื้นที่ปิด
โครงการจัดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร
ให้ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางโครงการติดตั้งป้าย “ดับเครื่องยนต์”
โดยให้ ดับเครื่ องยนต์ ทุกครั้งหลังที่ไ ม่
ใช้งาน

รูปที่ 3-31

ทางโครงการมีการพบปะกับชุมชน แต่
ควรให้ทั่วถึงและมีความถี่มากขึ้น เพื่อ
ลดปัญหาการร้องเรียน
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

1.3) ความสั่นสะเทือน
กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของโครงการ เช่น
การขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง การปรั บ เตรี ย มพื้ น ที่
การเจาะเสาเข็ม การวางฐานราก และการก่อสร้า ง
โครงสร้ างของอาคาร อาจทาให้เ กิดผลกระทบด้า น
ความสั่นสะเทือน แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้
ดาเนินการพร้อมกันทั้งหมด แต่โครงการจะแบ่งการ
ก่อสร้างแต่ละส่วนตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทา
ให้เครื่อ งจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ ในการก่อสร้า ง
ไม่ ไ ด้ ท างานพร้ อ มกั น ทุ ก เครื่ อ ง จากการประเมิ น
พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการเจาะ
เสาเข็ม เป็นระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดที่กระทบต่อ
พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งโครงการ มี ค่ า ความสั่ น สะเทื อ นอยู่
ในช่ ว ง 0.01-3.96 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที เมื่ อ น ามา
เปรียบเทีย บระดับผลกระทบต่อ คน อาคาร และสิ่ ง
ปลูกสร้าง ตามเกณฑ์ที่ได้นาเสนอไว้โดย Whiffin และ
Leonaed (1971) พบว่าระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ต่อ
คน และไม่ ส่งผลกระทบ/เสี ย หายต่ อ โครงสร้ า งทุ ก
ประเภท และเมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสิ่ง
ปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่ายอมให้ได้
สาหรับบ้านพักอาศัยที่อยู่ในสภาพดี ดังนั้นการเจาะ
เสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการจะก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญต่อผู้พักอาศัยและกระทบต่อสิ่งปลูก
สร้าง โครงสร้างอาคาร ต่อพื้นที่ติดโครงการและพื้นที่
ใกล้เคียงได้ในระดับต่า

ด้านความสั่นสะเทือน
1. เจ้ าของโครงการ(บริษั ท บี เคจี คอร์ เปอร์เรท
จ ากั ด ) ต้ องจั ดหาอุ ปกรณ์ ป้ องกั นอั น ตรายส่ ว น
บุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทางานให้เพียงพอ
กั บจ านวนผู้ ปฏิ บั ติ งาน ได้ แ ก่ หมวก รองเท้ า
นิรภั ย แว่นตากั นเศษวั สดุ ถุงมื อที่ เหมาะสมกั บ
ชนิดของงาน เข็มขั ดนิรภัย ตาข่ายกันตกสาหรั บ
งานที่ อยู่ บนที่ สูง หน้ ากากช่ างเชื่ อมเพื่ อป้ องกั น
แสงและประกาย หน้ ากากป้องกั นฝุ่ น ปลั๊ กอุ ดหู
เป็นต้น
2. ควบคุ ม ให้ เ จ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท บี เ คจี
คอร์ เ ปอร์ เ รท จ ากั ด ) ติ ด ตั้ งอุ ปกรณ์ ล ดความ
สั่นสะเทือนตามคาแนะนาของผู้ผลิตเครื่องจักร
3. จัดระบบประกันภั ยความรั บผิดชอบกฎหมาย
ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล ภายนอก
โดยแสดงสาเนาตารางกรมธรรม์ ประกันภั ย ไว้ใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
4. จัดวิ ศวกรดู แลการก่ อสร้ างอย่ างใกล้ ชิด และ
ควบคุมการก่อสร้างให้ถู กต้องตามหลักวิศวกรรม
เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการมีก ฎระเบี ย บเรื่องความ
ปลอดภั ย ในการท างาน และมี ก าร
จั ด หาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
บุคคลให้เหมาะสมกับประเภทงานและ
มีความเพียงพอต่อจานวนคนงาน

มีการปฏิบัติตามคู่มือจากผู้ผลิต

ทางโครงการมี ก ารจั ด ท าระบบประ
กันภัย
- โครงการมี วิ ศ วกรควบคุ มงาน คอย
สังเกตการณ์เบื้องต้นแล้ว

รูปที่ 3-17

3-44

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างของอาคารข้างเคียงแล้ว อาจ
ส่งผลกระทบต่อ สุ ข ภาพจิต เช่ น ทาให้เ กิ ดความ
ราคาญต่อสุขภาพจิต เช่น ทาให้เกิดความราคาญ
ความเครียด ความวิตกกังวล และความหวาดกลัว
เป็ นต้ น ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพร่า งกายของมนุ ษ ย์
โดยอาจท าให้ มี อ าการวิ ง เวี ย นศี ร ษะ คลื่ น ไส้
อาเจียน เป็นต้น และอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อ
สุข ภาพต่ อ กลุ่ ม ผู้ ป่ว ย กลุ่ ม อายุ ต่ ากว่ า 6 ปี และ
กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่า
กว่าบุคคลทั่วไป
1.4) น้าเสียและสิ่งปฏิกูล
เนื่องจากโครงการจัดห้องส้วมไว้ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง โดยโครงการจัดให้มีการบาบัดน้าเสียจาก
ห้องส้วมคนงานก่อสร้างเป็นระบบบาบัดสาเร็จรูปน้า
ที่ผ่านการบาบัดแล้วมีค่าบีโอดี (BOD) 20 มก.ต่อ
ลิ ต ร ก่ อ นจะระบายลงสู่ ท่ อ ระบายน้ าริ ม ถนน
สาธารณะด้านหลังโครงการ (ทางหลวงเทศบาล)
ส่วนสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะโครงการจะติดต่อให้
หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องเข้า มาสู บไปกาจั ดตามหลั ก
สุขาภิบาล
เมื่อก่อสร้า งเสร็จแล้ว จะมีน้าเสี ยและน้าทิ้ ง
ตกค้างอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ น้าเสียและตะกอน
ที่ค้างอยู่ในถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปและน้าทิ้งที่ค้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ด้านน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
1. จั ดให้ มี ห้ องส้ วมสาหรั บคนงานที่ เพี ย งพอ
และถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มี
ห้องส้วม 15 ห้อง คิดเป็นคนงาน 13.33 คนต่ อ
1 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
ชนิดเกรอะกรองไร้อากาศเพื่อบาบัดน้าเสียจาก
ส้วม
2. สู บ กากตะกอนในถั ง เกรอะตามความ
เหมาะสม
3. หลั งจากการ ก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จ ต้ อ ง
ด าเนิ นการสู บสิ่ งปฏิ กู ลภายในระบบบาบั ดน้ า
เสี ยออก โดยให้ ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น้ าไป
กาจัดให้ถู กต้องตามหลักสุขาภิบาลและฝังกลบ
ในทันที

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ทา ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง น้ า ที่
เพี ย งพอ ต่ อ จ านวนคนงานพร้ อ ม
ติ ด ตั้ ง ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป
แล้ว

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-18
รูปที่ 3-19

ทางโครงการมีการสูบกากตะกอกใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
เมื่ อถึ งเวลาทางโครงการจะปฏิ บั ติ
ตามมาตรการ
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

อยู่ ใ นบ่ อ ดั ก ตะกอนดิ น ดั ง นั้ น
หลั ง จากที่ ผู้ รั บ เหมาด าเนิ น การ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะติดต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสูบกาก
ตะกอนที่ค้า งอยู่ ในระบบบาบัดน้ า
เสียสาเร็ จรูปบริเวณพื้น ที่ก่อ สร้า ง
ภายในโครงการเพื่ อ ไปก าจั ด
จ า ก นั้ น ผู้ รั บ เ ห ม า จ ะ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนห้องส้วม
รวมทั้งระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
ส่วนน้าทิ้งที่ค้างอยู่ในบ่อดักตะกอน
ดิน ผู้รับเหมาจะสูบระบายน้าที่ค้าง
อยู่ ลงรางระบายน้ าด้ า นหลั งพื้ น ที่
โครงการ (ทางหลวงเทศบาล) และ
ป รั บ พื้ น ที่ ใ ห้ มี ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรี ย บร้ อ ยและไม่ ใ ห้ มีแ หล่ งน้ าขั ง
เหลืออยู่ภายในพื้ นที่ก่อสร้าง เพื่ อ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี แ หล่ ง ที่ ส ามารถ
กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์
พาหะนาโรคต่อ ไป ซึ่งจากวิธี การ
จั ด การน้ าเสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล ของ
โครงการข้ า งต้ น จึ ง คาดว่ า จะ
สามารถควบคุมมลพิ ษจากน้าเสี ย
และสิ่งปฏิกูลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของคนงานและผู้พกั
อาศัยใกล้เคียงโดยรอบ

4. เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท บี เคจี คอร์ เ ปอร์ เรท
จากัด) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนห้องส้วมทั้ง
ระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป ส่วนน้าทิ้งและน้าเสียที่
ค้างอยู่ในบ่อดักตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบระบายน้า
ที่ ค้ างอยู่ ลงท่ อ ระบายน้ าด้ านหลั งโครงการ (ทาง
หลวงเทศบาล)
5. จั ด เจ้ า หน้ าที่ ท าความสะอาด และก าจั ด กลิ่ น
ภายในห้องส้วมอย่างสม่าเสมอ
6. จัดลานชาระล้าง สาหรับคนงานก่ อสร้ างภายใน
พื้นที่ ก่ อสร้ าง พร้อมจั ดรางระบายน้ าโดยรอบลาน
ชาระล้าง

ทางโครงการจะปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

มีเจ้าหน้าที่ประจาคอยทาความสะอาด
ทางโครงการมีลานชาระล้างและรางระบาย
น้ารอบพื้นที่โครงการในพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-5
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และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

1.5) มูลฝอย
มูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างและการบริโภคของคนงาน
เช่น เศษอาหาร เศษพลาสติก เศษ
วัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนากลับไป
ใช้ได้ เป็นต้น ถ้าไม่มีการจัดการที่ดี
ย่ อ มเป็ น แหล่ ง อาหารและที่ อ ยู่
อาศัย ของสั ตว์ แ ละแมลงพาหะน า
โรคได้ แก่ หนู แ ละแมลงสาบ เป็ น
ต้น ซึ่งเป็นเหตุ ให้เกิดโรคท้องร่ว ง
โรคฉี่หนู และโรคหนอนพยาธิ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ด้านมูลฝอย
1. จัดเตรียมภาชนะรองรั บมู ลฝอยที่ มีความคงทน ทางโครงการจั ด เตรี ย มถั งรองรั บขยะมู ล
ขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิ ด จ านวนมากเพี ยงพอ ฝอย และนาขยะใส่ถุ งมั ด ปากสนิ ท ก่ อน
ในการรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น
แล้วเก็บรวมไว้เพือ่ รอนาไปกาจัดต่อไป
2. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตรจานวน ทางโครงการจั ด เตรี ย มถั งรองรั บขยะมู ล
5 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไปจานวน 1 ถัง ถังมูลฝอยย่อย ฝอย และนาขยะใส่ถุ งมั ด ปากสนิ ท ก่ อน
สลายจานวน 2 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และถั ง แล้วเก็บรวมไว้เพื่อรอนาไปกาจัดต่อไป
มูลฝอยอันตรายจานวน 1 ถังทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและ
พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง
3. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจา มีการตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยเป็ น
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกั นแมลงและสั ตว์ พ าหะน าโรค ประจาสม่าเสมอ
ใช้เ ป็น ที ่อ ยู ่อ าศัย แหล่ง อาหาร กรณี ที่ พ บว่ า
ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยช ารุ ด หรื อ เสี ย หายต้ อ ง
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3-20

รูปที่ 3-20
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1.6) น้าใช้
ระยะก่อสร้างโครงการมีปริมาณน้าใช้สูงสุด วัน
ละ 60.00 ลบ.ม./วัน ใช้น้าประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาสาขาขอนแก่น ซึ่งสามารถให้ บริก ารได้ อย่า ง
เพียงพอ อีกทั้งน้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่ น มี คุ ณ ภาพผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานที่
แนะนาขององค์การอนามัยจึงมีความปลอดภัยต่อการ
อุปโภคและบริ โ ภค ส่ ว นน้าดื่ ม ของคนงานก่อ สร้ า ง
โครงการจะจัดเครื่องกรองน้าสาหรับกรองน้าประปา
อี ก ครั้ งหนึ่ ง และน้ าถั งน้ าดื่ ม ที่ โ ครงการจั ด เตรี ย ม
ให้ กั บคนงานก่ อ สร้ า งมี ค วามสะอาดและปลอดภั ย
เพียงพอต่อสุขภาพอนามัยของคนงานก่อสร้าง
1.7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการใช้คนงาน
ก่อสร้างประมาณ 200 คน มีการจัดบ้านพักคนงาน ไว้
ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง การเข้ามาปฏิบัติงานภายใน
พื้นที่ก่อสร้างของคนงาน ถ้าไม่มีกาหนดกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย ที่ดี จะก่ อให้ เกิ ดอั นตรายหรื อความ
เสี่ ย งในการท างานที่ มีผ ลต่ อ สุ ข ภาพ การบาดเจ็ บ
การพิการจนถึงเสียชีวิตแก่คนงานได้ ซึ่งในทางปฏิบัติ
นั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมอันตรายและความเสี่ยง
ได้ทั้งหมด แต่โครงการได้กาหนดมาตรการป้องกั น
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ด้ านอาชีว อนามั ย
และความปลอดภัยของคนงาน
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

ด้ านอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
อุบัติเหตุและอัคคีภัย
ความปลอดภัยในสถานที่
1. จั ด ท ารั้ ว กั น โดยรอบบริ เ วณก่ อ สร้ า ง
ทั้งหมด เพื่อป้ องกัน ผู้ไม่ เกี่ย วข้องเข้า มาใน
เขตก่อสร้าง พร้อมหลังคาคลุมทางเดินที่ติด
รั้ ว กั้ น นั้ น ด้ ว ยเพื่ อ ป้ อ งกั น เศษวั สดุ ต กใส่ ผู้
สัญจรไปมา
2. แบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขตที่
พั ก อาศั ยออกจากบริ เวณก่ อ สร้ า งที่ จั ดเก็ บ
เครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่
ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ออกเป็นระเบียบ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

มี ก ารจั ด ท ารั้ ว กั้ น โดยรอบ ส่ ว น
หลังคาคลุมทางเดินทาง แต่โครงการ
ไม่ได้จัดทาหลังคาคลุมเดินไว้

มี ก ารแบ่ ง เขตก่ อ สร้ า งที่ พั ก อาศั ย
และมีการจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร
อย่างเป็นระเบียบ
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จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1.8) อุบัติเหตุและอัคคีภัย
การเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง
ของคนงาน ถ้ า ไม่ มีก าหนดกิจ กรรมด้ า นความ
ปลอดภั ยที่ดี รวมทั้งไม่มีการควบคุ มคนงานให้
สวมใส่ อุปกรณ์ ป้อ งกั นอัน ตรายส่วนบุค คลขณะ
ปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุใน
การท างานที่ มีผ ลต่ อสุ ข ภาพ การบาดเจ็บ การ
พิการ จนถึงเสียชีวิตแก่คนงานได้ เช่น การพลัด
ตกจากนั่งร้านเนื่องจากไม่สวมเข็มขัดนิรภัย วัสดุ
ต
ก
ใ
ส่
การพังของโครงสร้างชั่วคราว เป็นต้น ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงและ
อุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจเกิ ด กั บ คนงานได้ ทั้ ง หมด แต่
สามารถควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่ อ
คนงานได้ นอกจากอุ บั ติ เ หตุ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
คนงานแล้ ว ยั ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ กั บ ผู้ อ ยู่
ภายนอกพื้ นที่ ก่ อ สร้ า งได้ เช่ น วั สดุ ต กนอกรั้ ว
ก่ อ สร้ า ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งปลิ ว ออกจากอาคาร
เนื่องจากไม่มีการนาผ้าใบมาปิดรอบอาคาร เป็น
ต้น ซึ่งเป็นผลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ การพิการ
จนถึงเสียชีวิตของผู้อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง แต่
อุ บัติ เ หตุ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ งต่ อ คนงานและชุ ม ชน
โดยรอบยังสามารถควบคุมและป้องกันการเกิดได้
โครงการจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. สถานที่ อั นตรายทุ กแห่ งในเขตก่ อสร้ าง ต้ อง
ติดตั้ งป้ ายสัญลั กษณ์ หรือป้ ายเตื อนภั ย หรื อข้ อ
ควรปฏิ บั ติ ที่ มี ข นาดพอเหมาะ เห็ น ได้ ชั ด เจน
ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคน
สามารถเข้าใจได้ ง่ายในขณะเข้ าปฏิบัติ งานพื้ นที่
ดังกล่าว
4. ติด ตั้งแผ่น กั้น กั นวั ตถุ ต กลงมาและมี ต าข่ า ย
คลุมอีกชั้นรอบตัวอาคาร

สถ า น ที่ อั น ต ร า ย ใ น เ ข ต ก่ อ ส ร้ า ง
มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนภัย

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-25

ทางโครงการติดตั้งแผ่นกั้นกันวัตถุตก
ลงมาและมีตาข่ายคลุม

5. ติ ด ตั้ งราวกั้ น และมี ต าข่ า ยเสริ ม ส่ ว นของ ทางโครงการติดตั้งราวกั้น และมีตาข่าย
อาคารก่อสร้างที่มีช่องเปิดหรือไม่มีแผงกั้น เพื่อ เสริม เพื่อป้องกันการตกแล้ว
ป้องกันการตก
6. การขุดพื้นดิน คู ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 ม.
ต้องมีการค้ายันหรือทาให้ลาดเอียง
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
1. ใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ให้ ถู ก
วัตถุประสงค์และประเภทของงานอย่างเหมาะสม
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการทางาน และ
ไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
และเครื่องจักรนั้น
2. ห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มีการ
เก็ บเชื้ อ เพลิ งอย่ า งเด็ ด ขาด และติ ด ตั้ งป้ า ยที่ มี
ข้อ ความว่ า “สถานที่ เ ก็บวั สดุไ วไฟ ห้ า มจุ ด ไฟ
หรือสูบบุหรี่” โดยรอบโดยอยู่ในตาแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน

ในช่วงงานฐานราก โครงการมีการขุดคู
ไว้เพื่อลดแรงสั่น สะเทือนแล้ว
ทางโครงการมี ก ารอบรมเรื่ องความ
ปลอดภัย

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

3. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดิน เครื่องมื อ เครื่ องจักรที่ ใช้ไฟฟ้ า มีการ
สายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด
เดินสายไฟ อย่างปลอดภัย และมีฉนวน
หุ้มตลอด
4. ก่อนและหลั งการใช้เครื่องมื อ เครื่ องจักร ทุ ก มี ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า
ครั้ งต้ องตรวจสอบและซ่ อมแซมแก้ ไขก่อ นหรื อ เครื่องจักรทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการ
หลังการใช้ทุกครั้ง
ใช้งาน
5. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ใน มีการจัดเตรียมเครื่องมือให้อยู่ในสภาพ
สภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน
6. อบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสาคัญในการ มี ก า รอบ รมก าร ใช้ ง านเ ครื่ อ งมื อ
เลื อ กให้ เ ครื่ อ งมื อ เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะงาน เครื่องจักร
ถูกต้อง ไม่ใช้เครื่องมือชารุด
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย มีการอบรมด้ านความปลอดภั ยในการ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งป ลอดภั ย กฎระเบี ย บ ทางาน
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ
2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนาการทางานที่ มีการอบรมด้ านความปลอดภั ยในการ
ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทางาน ทางาน
อย่างใกล้ชิด
3. ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวม มีการอบรมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
ใส่ เ ครื่ อ งป้ อ งกั น อั น ตรายและกฎระเบี ย บที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

4. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด)
กาหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการ
ทางานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และ
รองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่
อนุญาตให้นาสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
เป็นต้น
5. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด)
จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น นิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น
โดยจัดเตรียมให้มีจานวนเพียงพอกับจานวนของคนงาน
ก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคนงาน
ให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน

ทางโครงการมี ก ฎระเบี ย บในการ
ทางาน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลอย่ า ง
เพียงพอ

6. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพ ทางโครงการมี ก ฎระเบี ย บในการ
ติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
อย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ
7. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด) ทางโครงการมีชุดปฐมพยาบาลไว้ให้
จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วย การรักษาเบื้องต้น
ก่อสร้ าง เพื่ อเป็ นการช่ วยเหลือผู้ได้ รับบาดเจ็ บ และ
เพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันโรคจากคนงานก่อสร้าง
1. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด) ทางโครงการมีการพิจารณา คัดเลือก
พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ที่มีการจัดการด้านความ บริษัทรับเหมา
ปลอดภัยประกอบด้วยและในสัญญาว่าจ้างระหว่าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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องค์ประกอบทาง
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และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

เจ้ า ของโครงการและบริ ษั ท รั บเหมา จะต้ อ งระบุ
ครอบคลุ ม ถึ งวิ ธี ก ารคุ้ ม ครองความปลอดภั ย และ
สุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
2. ตรวจสอบประวั ติ ท างด้ า นสุ ข ภาพของคนงาน
ก่ อ สร้ า งเพื่ อ คั ด กรองคนงานที่ อ าจเป็ น โรคติ ด ต่ อ
ร้ายแรงออกเสียก่อนจะรั บเข้าทางานกรณี รับคนงาน
ต่ า งด้ า วเข้ า ท างาน ต้ อ งรั บ คนงานต่ า งด้ า วที่ มี
ใบอนุญาตเข้าทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ตรวจสุ ขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน และตรวจ
สุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง
4. ใช้ ผ้ า ปิ ด ปาก ปิ ด จมู ก ทุ ก ครั้ ง เมื อ ไอหรื อ จาม
ขณะที่มีอาการเป็นหวัดควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
มาตรการป้องกันโรคจากคนงานก่อสร้าง
1. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด)
จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน
ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
1.1 บ้านพักคนงาน โครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกาหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับ
ทึบ อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตาม
จานวนคนต่อห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

มีการปฏิบัติตามมาตรการ

มีการตรวจสุขภาพคนงาน

มีการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1.2 จัดห้ องสุขาที่ ถูกสุขลักษณะไม่น้ อยกว่า 1
ห้องต่อคนงาน 12 คน
1.3 จัดให้มีน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่
สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง
1.4 จัดการบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม และน้าใช้
ในพื้นที่ก่อสร้าง
1.5 จั ดให้ มี ภาชนะรองรั บมู ลฝอยที่ มี ขนาดที่
เหมาะสมและจานวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก
คนงานและควบคุ มให้ คนงานทิ้ งมู ลฝอยในภาชนะ
รองรับที่ จัดเตรี ยมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวม
นาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูล
ฝอยเหลือตกค้าง
2. สารวจและก าจั ดแหล่ งลูกน้ ายุ งลายบริ เวณราง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ระบายน้าภายในโครงการเป็นประจาทุกสัปดาห์
3. ขวดน้า กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขั ง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
น้า หากไม่ใช้ให้คว่าหรือใส่ถุง หรือไม่ให้มีน้าขัง
4. เจ้ าของโครงการ (บริ ษัท บี เคจี คอร์ เปอร์ เรท ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
จากัด) ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ใน
กรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาดหรือพบผู้ป่วยบริเวณที่
พักอาศัย
5. กาจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ถอนบ้ า นพั ก คนงาน ห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว ม โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

- ฉี ด พ่ น ยาฆ่ า ยุ ง ก่ อนและหลั งรื้ อถอนโดยฉี ดพ่ น
ภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว
- ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้า เพื่อกาจัดลูกน้า
ก่อนคว่าภาชนะ
- ใส่ทรายอะเบทในบ่อตกตะกอน เพื่อกาจัดลูกน้า ก่อน
ระบายน้าออก และกลบบ่อในทันที
-ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่น
ยาแล้วเสร็จทันที
6. จัดเก็บมูลฝอยในที่รองรับที่ทาด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งาน
ได้ดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดหรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดาก่อน
นาไปกาจัด
7. ทาความสะอาดท่อน้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุด
ตัน
8. กาจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในบริเวณที่หนูอาศัยหา
กินท่อน้าทิ้งและในบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนูและจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บซากอย่างสม่าเสมอ
9. ก าจั ดหนู และแหล่ งเพาะพั นธ์ ก่ อนและหลั งรื้ อถอน
บ้านพักคนงาน ห้องน้า ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้
- ปิดล้อมบริเวณบ้ านพักคนงาน โดยอุดรูต่างๆที่หนู
อาจจะใช้ เป็ นทางหนีออกสู่ ภายนอกโครงการระหว่างรื้ อ
ถอน เช่นท่อระบายน้า รูตามผนัง และจัดทาทางหนีให้หนู
โดยเฉพาะ เพื่อกั้นไว้ไปกาจัดต่อไป
- กาจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดย
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับไปกาจัดให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการนาขยะใส่ถุงมัดปากสนิทก่อน
แล้วเก็บรวมไว้เพื่อรอนาไปกาจัดต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3-20

โครงการมีการทาความสะอาดท่อน้าทิ้ง
เป็นระยะ
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะกรองไร้อากาศออก โดย
ให้หน่วยงานที่ รักผิดชอบ น าไปกาจัดให้ถู กต้องตามหลั ก
สุขาภิบาล และฝังกลบในทันที
- ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่น
ยาแล้วเสร็จทันที
10. ทาลายมูลฝอย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ไม่ให้แมลงวันใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
11. ฉีดพ่นยากาจัดแมลงวันในพื้นที่ที่มีแมลงวันชุกชุม
12. กาจั ดแมลงวั น และแหล่ งเพาะพั นธุ์ ก่ อนและหลั งรื้ อ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้า ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้
- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีด
พ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว
- กาจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดย
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับไปกาจัดให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

4.4 สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ในระยะก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทั ศ นี ย ภาพโดยรอบ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิประเทศ จากพื้นที่ว่างมาเป็นพื้นที่สาหรับ
ก่ อ สร้ า งโครงการ ท าให้ เ กิ ด ทั ศ นี ย ภาพไม่ น่ า ดู
โครงการได้ มีม าตรการป้ อ งกั น และแก้ไ ขโดยจั ด
Metal Sheet ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างสูง 6 เมตร และ
ต่อด้วยผ้าใบ PVC ขึ้นไปอีก 3 เมตร ซึ่งสามารถ
ช่ว ยลดผลกระทบเรื่อ งทั ศ นีย ภาพที่ เ กิ ด จากการ
ก่อสร้างอาคาร นอกจากนี้ยังช่วยลดฝุ่นละอองฟุ้ ง
กระจาย และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง ดังนั้น
การก่ อ สร้ า งโครงการจะเกิ ด ผลกระทบด้ า น
ทัศนียภาพและสุนทรียภาพในระดับต่า
ประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว
กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งภายในโครงการจะ
กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยโดยรอบ

- สู บสิ่ งปฏิ กู ล ภายในถั งเกรอะกรองไร้
อากาศออก โดยให้หน่วยงานที่รักผิดชอบ นาไป
กาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบ
ในทันที
- ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและ
เมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
1. จัดทารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร และ
ต่อด้วยผ้าใบ PVC ขึ้นไปอีก 3 เมตร ล้อมรอบ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดป้ายเขตก่อสร้าง
ห้ า มบุ ค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปบริ เ วณพื้ น ที่
ก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากั ด) ติ ดตั้ งผ้ าใบทึ บรอบอาคารตั้งแต่ ชั้นล่าง
จนถึงชั้นบนสุดของอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
3. ขณะทาโครงสร้างอาคารต้องทา Chain Link
ยื่นจากอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นและ
ย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น
4. ดับเครื่องยนต์ของรถยนต์และเครื่องจักรทุก
ครั้ งเมื่ อจอดและไม่ ใช้ งาน พร้อมจั ดเจ้ าหน้ าที่
คอยตรวจสอบเสมอ

ทางโครงการติ ด ตั้ งรั้ ว Metal sheet
ความสู ง 6 เมตร และต่ อ ด้ ว ยผ้ า ใบ
PVC ขึ้น ไปอี ก 3 เมตร และใช้ สแลน
กั้นอีกขั้นหนึ่ง ตามข้อแนะนาให้มีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมาตรการ
ทางโครงการใช้ ผ้ า ใบทึ บรอบอาคาร
โครงการ และและใช้ สแลนกั้ น อี ก ขั้ น
หนึ่ ง ตามข้ อแนะน าให้มีก ารปรั บปรุ ง
เพิ่มเติมตามมาตรการ
ทางโครงการไม่มี Chain Link แต่ใช้ส
แลนปิดกั้นแทน ตามข้อแนะนาให้ปฏิบัติ
เพิ่มเติม
ทางโครงการติดตั้งป้าย “ดับเครื่องยนต์”
โดยให้ ดับเครื่ องยนต์ ทุกครั้งหลังที่ไ ม่
ใช้งาน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

รูปที่3-1
รูปที่ 3-9

รูปที่ 3-8

รูปที่ 3-31
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการที่กาหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ได้ ไม่ว่าเป็นเสียงรบกวน ฝุ่นละออง ความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิน เป็ น ต้ น รวมทั้ งผลกระทบ
ทางด้านทัศนียภาพ เนื่องจากอาคารมีระดับความ
สูงมากกว่าความสูงของอาคารโดยรอบโครงการ จึง
ได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อโครงการดังกล่าว

5. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากัด) จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้
อยู่ อาศั ย ที่ อ ยู่ ใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียน
จะจั ด เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ าตรวจสอบโดยทั น ที หาก
พบว่ า เป็ น ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากโครงการ
โครงการจะแก้ไขโดยทันที
6. เจ้าของโครงการ (บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท
จากัด) จัดให้มีปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดย
คลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ ที่มีความสูงเท่ากับ
ความสู งของอาคาร และให้ พ รมน้ าเศษวั ส ดุ
ก่ อ สร้ า งให้ ชื้ น ก่ อ นทิ้ ง ลงปล่ อ งเพื่ อ ลดการ
แพร่ กระจายของฝุ่นละอองรบกวนผู้ ที่อยู่อาศั ย
ข้างเคียง

ทางโครงการปฏิ บัติ ต ามมาตรการ
พบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็น
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากโครงการ
โครงการจะแก้ไขโดยทันที

ปัญหา/อุปสรรคการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ทางโครงการปฏิบัติ ตามมาตรการมี
การลาเลียงขนเศษวัสดุก่อสร้างลงมา
กองเก็บก่อนกาจัดอย่างเป็นระเบียบ
ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-1 รั้วทึบรอบบริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-2 จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ควบคุมงานก่อสร้าง

รูปที่ 3-3 ดูแลบริเวณพื้นที่และก่อสร้างให้เป็นระเบียบ

รูปที่ 3-4 อัดชั้นดินให้แน่นโดยให้มีความราบเรียบ

รูปที่ 3-5 รางระบายน้้าชั่วคราว

รูปที่ 3-6 เก็บกวาดดินที่ล่วงหล่น

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-7 ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปที่ 3-8 ติดตั้งผ้าใบชนิดหนากั้นตัวอาคาร

รูปที่ 3-9 ตาข่ายและรั้วทึบ

รูปที่ 3-10 ตรวจสอบเครื่องจักร

รูปที่ 3-11 วางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-12 เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้านข้างด้วยผ้าคลุม

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-13 ขนย้ายวัสดุ มูลฝอยออกจากสถานที่ก่อสร้าง

รูปที่ 3-14 เศษวัสดุที่เหลือใช้

รูปที่ 3-15 มีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวก

รูปที่ 3-16 จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถ

รูปที่ 3-17 วิศวกรควบคุมดูแลงาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-18 มีห้องน้้าที่เพียงพอ
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-19 ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป

รูปที่ 3-20 มูลฝอยเตรียมก้าจัดใส่ถุงมิดชิด

รูปที่ 3-21 จุดล้างท้าความสะอาดล้อ

รูปที่ 3-22 มีการจอดรถเพื่อรอขนส่ง

รูปที่ 3-23 ควบคุมน้้าหนักรถบรรทุกตามพิกดั

รูปที่ 3-24 ถังดับเพลิง

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-25 ก้าหนดกฎรักษาความปลอดภัย

รูปที่ 3-26 ควบคุมวินัยคนงาน

รูปที่ 3-27 จุดรวมพล

รูปที่ 3-28 ดูแลพื้นที่ชุมชนโดยรอบให้สะอาด

รูปที่ 3-29 สภาพปัจจุบันของอาคาร

รูปที่ 3-30 ถังส้ารองเก็บน้้า

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 3-31 ท่อและบ่อพักน้้าชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-32 ติดตั้งป้าย “ดับเครื่องยนต์” เมื่อไม่มีการใช้งาน

รูปที่ 3-34 ติดป้ายการขออนุญาตจากทางราชการ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

รูปที่ 3-33 ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องทุกข์ไว้ที่หน้าโครงการ

รูปที่ 3-35 มีประตูรั้วปิดทึบ บริเวณทางเข้าออก
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บทที่ 4
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท
บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง) ซึ่ง ระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระดับ
เสียง ความสั่นสะเทือน ดังนั้น ทางโครงการจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนธันวาคม 2560 ได้ดาเนิ นการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการมีรายละเอียดการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แสดงขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4.1-1 โครงการได้ทาการ
ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมขณะมีกิจกรรมการก่ อสร้าง โดยทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับ
เสียง จานวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ดังนี้
1) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 CO, NO2, SO2 และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ระดับเสียง ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทาฐานราก 2 เดือน
- ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งที่ผ่านระบบบาบัดน้าเสีย ทุกเดือน
 pH
 Temperature
 Biochemical Oxygen Demand
 Fat, Oil & Grease
 Suspended Solids
 Settleable Solids
 Total Dissolved Solids
 Total Kjeldahl Nitrogen
 Sulfide
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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2) บริเวณโรงเรียนบ้านโนนม่วง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 TSP และ PM10 ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 CO, NO2, SO2 และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ระดับเสียง ทุกวันที่มีการทาฐานราก จากนั้นทุกเดือนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ระดับความสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทาฐานราก 2 เดือน
แสดงตาแหน่งตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-1 ถึง
รูปที่ 4.1-8

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 4.1-1
ขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรียนบ้านโนนม่วง

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรียนบ้านโนนม่วง

3. คุณภาพน้าทิ้ง
บริเวณน้าทิ้งก่อนระบายออก
สู่ท่อระบายน้าสาธารณะ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

ดัชนีที่วิเคราะห์

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

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

- Hi-Volume, Gravimetric Method

- Leq 24 hrs Lmax Ldn L5
L10 L50 L90

- Integrated Sound Level Meter

 pH

- PM10 Size Selective, Hi-Volume,
Gravimetric Method
- CO Non Dispersive Infrared Analyzer
- NOx Chemiluminescence Analyzer

วันที่
ตรวจวัด
20-21 ก.ค. 60
21-22 ส.ค. 60
20-21 ก.ย. 60
20-21 ต.ค. 60
20-21 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60

- SO2 UV-Fluorescence Analyzer
- Gas Chromatography ระบบ Flame Ionization
Detection Method

Electrometric Method
Thermometer
 Temperature
 Biochemical Oxygen Demand Azide Modification
Partition & Gravimetric
 Fat, Oil & Grease
AWWA, Part 2540 D. (Dried at 103-105 oC)
 Suspended Solids
Gravimetric Method
 Settleable Solids
AWWA, Part 2540 C. (Dried at 103-105 oC)
 Total Dissolved Solids
Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
 Total Kjeldahl Nitrogen
ZnS Precipitation Iodometric
 Sulfide

20-21 ก.ค. 60
21-22 ส.ค. 60
20-21 ก.ย. 60
20-21 ต.ค. 60
20-21 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60
20-21 ก.ค. 60
21-22 ส.ค. 60
20-21 ก.ย. 60
20-21 ต.ค. 60
20-21 พ.ย. 60
20-21 ธ.ค. 60
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รูปที่ 4.1-1
รูปประกอบการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

กิจกรรมการก่อสร้าง

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดาเนินการตามวิธีที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกาหนดโดย
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และตามวิ ธี ก ารสากลที่ ย อมรั บ ทั่ ว ไปคื อ US.EPA.หรื อ APHA
Intersociety Committee; Method of Air Sample and Analysis มีรายละเอียดดังนี้
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี
High-Volume Air Sampler (Hi-vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber
Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ
55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละออง (TSP) จะติดบนแผ่นกรอง และนาไปวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric Method การคานวณหาปริมาณฝุ่นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24
ชั่วโมง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10)
เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น
Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศ
จะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
จะติดบนแผ่น กรอง และน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric Method ในห้องปฏิบัติการโดยมีขั้น ตอน
เช่ น เดียวกับการวิเคราะห์ TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่ วโมง มีห น่ วยเป็น มิลลิกรั ม
ต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
3) ก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ (CO) (Carbon Monoxide) เก็บตัว อย่างและตรวจวั ด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือ
ตรวจวัดแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการดูดกลืน รังสีอินฟราเรด ผลการตรวจวัดเป็น ค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง
มีหน่วยเป็น ppm
4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) เก็บตัวอย่าง
และตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้เครื่อง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึ่งเป็นระบบ
เครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการให้ก๊าซโอโซนทาปฏิกิริยากับก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งถูก
เปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาว
คลื่นสูงกว่า 600 นาโนมิเตอร์ ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น ppb
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (Sulfur Dioxide) เก็บตัวอย่างและตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์โดยใช้เครื่อง SO2 UV-Fluorescence Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
โดยอาศัยหลักการให้แสงอุลตร้ าไวโอเลต (UV) ทาปฏิกิริยากับก๊าซซั ลเฟอร์ไ ดออกไซด์ และวั ดความ
เข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้นด้วย Photomultiplier Tube กับวงจรอิเล็คทรอนิคส์ ผลการตรวจวัด
เป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น ppb
6) ไฮโดรคาร์บอน (THC) (Total Hydrocarbon) เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Pump ปรับ
อัตราการไหลอากาศ 0.01 ลิตรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และทาการวิเคราะห์โดยเครื่อง Gas
Chromatography ระบบ Flame Ionization Detection Method มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(mg/m3)
4.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
การตรวจวัดระดับเสียงจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยวิธีการตรวจวัดระดับเสียง ในบรรยากาศ เฉลี่ย
24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) จะใช้วิธีมาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิค
ไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission; ICE) โดยใช้ เครื่ องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิ ด
Intregrated Sound Level Meter ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมง (Leq 1 hr) และบันทึกระดับเสียง
ได้ต่อเนื่อง สามารถอ่าน คานวณ และรายงานผลได้ในลักษณะของ Leq ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง Leq Lmax และ Ldn ในช่วงเวลาแต่ละวัน L5 L10 L50 และ L90 ในช่วงเวลาแต่ละวัน
4.2.3 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ใช้เครื่องมือตรวจวัด รุ่น Minimate ของประเทศแคนาดา
ทาการบันทึกข้อมูลของคลื่นความสั่นสะเทือน ซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ชนิด Triaxial
มีความเที่ยงตรงสูง ได้มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะสาหรับการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ในภาคสนาม เลือกจุดตรวจวัดที่เป็นพื้นราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ดี
โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็น เครื่องตรวจรับสัญ ญาณของคลื่นและส่ง สัญญาณไปยังเครื่องวิเคราะห์คลื่นและ
ความถี่ที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในระดับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที
หรือสูงกว่า เครื่องจะทาการบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity) ในหน่วยมิลลิเมตรต่อ
วินาที เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical) แนวนอน (Longitudinal) หรือแนวขวาง (Transverse)
ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่นความสั่นสะเทือนไว้เป็นเหตุการณ์ ในหน่ วยความจาหลักของเครื่อง
โดยที่สามารถเก็บข้อมูลของเหตุการณ์ได้สูงสุดถึง 300 เหตุการณ์ในหน่วยความจาหลัก
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

4.3.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 24 ชั่วโมงต่อเนื่ อง บริเวณพื้น ที่
ก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ แสดงการตรวจวัดดังตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-6 สรุปผลการตรวจวัดได้
ดังนี้
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP)
บริเวณพื้นที่ ก่อสร้ างโครงการ ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่นละอองรวมในเดือนกรกฎาคมเดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.044-0.066 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม
ในบรรยากาศโดยทั่วไปต้องมีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10 :
PM10)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีค่าระหว่าง 0.021-0.032 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24
(พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกาหนดปริมาณความเข้มข้น
ของฝุ่น ละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่ วไปต้องมี ค่าไม่เกิน 0.120 มิลลิกรั มต่ อ
ลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
3) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560
ไม่พบว่ามีค่าปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดในบรรยากาศ

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-7

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide : NO2 ) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide :
SO2)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560
พบว่า ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.69-2.177 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ค่ าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่ วโมง มีค่ าระหว่ าง 0.003-0.009 มิล ลิกรั มต่ อ
ลูก บาศก์เ มตร และค่ าเฉลี่ยของก๊าซซั ลเฟอร์ ไ ดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่ วโมง มี ค่ า ระหว่ าง 0.012-0.015
มิลลิกรั มต่อลูกบาศก์เมตร เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลการตรวจวัดกับมาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538, ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538, ฉบับที่
21 พ.ศ.2544, ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) พบว่า ทุกดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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ตารางที่ 4.3-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

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

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/
2/

3

ปริมาณฝุ่นละออง (mg/m )
TSP
PM10

0.056
0.052
0.054
0.066
0.044
0.044
0.330

0.023
0.021
0.025
0.032
0.024
0.024
0.120

ไฮโดรคาร์บอน
(mg/m3)

ND
1.82
1.33
0.89
ND
ND
-

ดัชนีคุณภาพอากาศ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (mg/m3)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3)
8 hr-Avg.
1 hr-Max.
24 hrs-Avg.
1 hr-Max.

1.38
1.637
1.26
1.38
0.39
0.39
10.26

1.95
2.177
1.49
1.95
0.69
0.69
34.2

0.002
0.008
0.003
0.002
0.002
0.002
-

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3)
24 hrs-Avg.
1 hr-Max.

0.003
0.009
0.003
0.003
0.003
0.003
0.32

0.010
0.012
0.013
0.010
0.009
0.009
0.30

0.013
0.015
0.015
0.013
0.012
0.012
0.78

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ND = NOT Detected

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด

4-9
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โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO2)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปเป็น เวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง จานวน 1 สถานี
ตรวจวัด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 โดยมีดัชนี
ตรวจวัดประกอบด้วย ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่ วโมง (Leq 1 hr.), ระดับเสียงสูงสุด (Lmax), ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5, 10, 50 และ 90 (L5, L10, L50 และ L90) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-2
และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-8 สรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้
บริ เวณพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ จากผลการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม-เดือน
ธันวาคม 2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 61.10-64.40 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียง
สูงสุด มีค่าระหว่าง 85.50-102.90 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดระดับให้
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และกาหนดระดับเสียงสูงสุดต้องมีค่าไม่เกิน 115 เด
ซิเบล(เอ) พบว่า ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางที่ 4.3-2
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

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

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/
2/

Leq

ผลการตรวจวัด dB(A)2/
Lmax

Ldn

60.9
62.3
63.5
64.7
65.1
65.1

85.9
86.0
87.3
94.6
90.5
90.5

-

70

115

-

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

4.3.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.3.3.1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
แรงสั่นสะเทือนช่วงทีต่ รวจวัด จานวน 15 วัน ค่าแรงสั่นสะเทือนไม่เกินมาตรฐาน แต่
ในช่วง
ฐานรากทางโครงการควรจะตรวจวัดทุกวันที่ทาฐานราก เพื่อให้ค่าการสั่นสะเทือนที่ครอบคลุมตลอดระยะ
การทางานฐานราก เพื่อทราบข้อมูลและนามาใช้แก้ปัญหากับแรงสั่นสะเทือนเกินมาตรฐาน ปัจจุบันเสร็จ
แล้วไม่ได้อยู่ในช่วงทาฐานราก จึงไม่ส่งผลกระทบ
ตารางที่ 4.3-3
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
ช่วงการก่อสร้าง

วันที่ตรวจวัด

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
ช่วงงานก่อสร้าง
(เดือนละ 1 ครั้ง)

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

ผลการตรวจวัด
ความเร็ว
ความถี่
อนุภาคสูงสุด
(Hz)
(mm/s) 1/
0.456 (Long)
9
0.855 (Vert)
8
0.564 (Long)
N/A
0.564 (Long)
N/A
0.244 (Vert)
10
0.244 (Vert)
10

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

ผลการตรวจวัด
เทียบกับค่า
มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

4.3.4 การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าทิ้ง
4.3.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณ ภาพน้ าทิ้ ง ระหว่างเดือนกรกฎาคมเดือนธัน วาคม 2560 บริ เวณน้ าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่ อระบายน้ าสาธารณะ โดยมีดัชนี ที่ ท าการตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) บีโอดี (Biochemical Oxygen
Demand) ตะกอนหนัก (Settleable Solide) ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณสาร
แขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณของแข็งละลายน้าทั้งหมด (Total dissolved solid) ทีเค
เอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และซัลไฟด์ (Sulfide) แสดงดังตารางที่ 4.3-4 และรูปที่ 4.3-9 ถึงรูปที่ 4.315 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) พบว่า
คุณภาพน้าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางที่ 4.3-4
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิง้
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด (ระยะก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
เดือนที่ตรวจวัด2/
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60

มาตรฐาน1/

ผลการตรวจวัด
Oil &
Settleables
Grease
Solids (mg/l)
(mg/l)

pH

Temp.
(oC)

BOD
(mg/l)

7.3
7.3
7.4
7.5
7.9
7.9

26.5
26.5
27.1
28.2
27.5
27.5

88
88
72
64
56
56

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

5.0-9.0

-

<20

<0.5

SS
(mg/l)

TDS
(mg/l)

TKN
(mg/l)

Sulfide
(mg/l)

5.0
6.5
5.4
5.4

88
108
94
84
80
80

685
785
724
657
582
582

32.6
42.6
35.6
32.4
30.5
30.5

1
1
1
1

2
2

<20

<30

<500

<35

<1

6.0
6.0

1/

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

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด

(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-10 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ (Temperature)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด

(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-11 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด

(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleables Solids)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด

(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด

(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด

(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
ครั้งที่ 3/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รูปที่ 4.3-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารทีล่ ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

รูปที่ 4.3-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

จัดทาโดย
บริษัท เซฟตี้ แพลน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 4.3-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรท จากัด
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ SERENITY CONDOMINIUM บริษัท บีเคจี
คอร์เปอร์เรท จากัด (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560)
พบว่า โครงการอยู่ใ นช่ว งก่ อ สร้างงานสถาปัต ย์แ ละตกแต่ ง และได้ ยึดถื อ และปฏิบั ติต ามเงื่อ นไขตามที่
มาตรการฯ กาหนดได้เป็นส่ วนใหญ่ และการดาเนินงานของโครงการไม่มีผ ลกระทบต่อสภาพแวดล้ อ ม
บริเ วณใกล้ เ คี ยง แสดงให้ เห็ นความตระหนักถึ งการให้ความส าคั ญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมของ
โครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวัดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
5.1 คุณภาพอากาศ
จากผลสรุปของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่าปริมาณฝุ่นละออง
รวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ทาการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และค่าที่ตรวจวัดได้ผลการตรวจวัดทุกเดือน (ทั้ง TSP และ PM10) มีค่าค่อนข้างต่า ทั้งนี้อาจเป็น
ผลจากที่ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงทาให้ไม่มีผลกระทบของฝุ่นจากการก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมีค่าแตกต่างจากช่วงที่ตรวจวัดได้ เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน กิจกรรมของ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เป็นต้น
5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
จากผลสรุปของการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปภายในพื้นที่โครงการ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ต่อเนื่อง ระหว่างมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ พบว่ามีค่าผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไร
ก็ตาม ทางโครงการมีการตรวจวัดเสียงในช่วงฐานรากในระยะเวลาเพียง 15 วัน ตามมาตรการควรมีการ
ตรวจวัดทุกวัน และควรมีการตรวจวัดเสียงรบกวนเพิ่มเติมตามมาตรการเพื่อให้ได้ข้อมูลการรบกวนของ
เสียงในแต่ละช่วงเวลา
5.3 แรงสั่นสะเทือน
แรงสั่นสะเทือนช่วงที่ตรวจวัด จานวน 15 วัน ค่าแรงสั่นสะเทือนไม่เกินมาตรฐาน แต่ในช่วงฐาน
รากทางโครงการควรจะตรวจวัดทุ กวันที่ทาฐานราก เพื่อให้ค่าการสั่นสะเทือนที่ครอบคลุมตลอดระยะการ
ทางานฐานราก เพื่อทราบข้อมูลและนามาใช้แก้ปัญหากับแรงสั่นสะเทือนเกินมาตรฐาน ปัจจุ บันเสร็จแล้ว
ไม่ได้อยู่ในช่วงทาฐานราก จึงไม่ส่งผลกระทบ
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5.4 คุณภาพน้้าทิ้ง
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งบริเวณบ่อพักน้าทิ้งของโครงการ พบว่าผลการตรวจวัด
คุณภาพน้าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ปริมาณ
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) และปริมาณของแข็งละลายน้าทั้งหมดที่มีค่าสูงกว่มาตรฐาน แต่
ทางโครงการมีก ารรวบรวมน้าบริเวณด้านหน้าโครงการเท่านั้น ควรมีการขุดทางระบายน้าชั่วคราวรอบ
โครงการเพื่อรวบรวมน้าทั้งหมดเพื่อไม่ให้ไหลล้นออกไปนอกโครงการ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบจึงควร
ปรับปรุงคุณภาพน้าโดยการล้างท่อหรือรางระบายน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยน้าชีวภาพเพื่อย่อย
สลายของเสีย และมีบ่อพักน้าทิ้งขนาดที่เพียงพอต่อปริมาณน้าเสียในแต่ละวันก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
โดยจะพักน้าเสียไว้อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 7 วัน นอกจากนี้ ควรติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ของโครงการ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้ทราบถึงแนวโน้มของคุณภาพน้าทิ้งอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ ปัจจุบันทางโครงการ
กาลังมีการดาเนินการขุดรางระบายน้าแบบถาวรรอบโครงการ
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