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ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผา่ นมา ทาให้มีความต้องการด้านที่พกั อาศั ยเพิ่ มมากขึ้น ทาให้เกิด
การพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยประเภทต่างๆ ทั้งในกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล บริ ษทั แกรนด์ ยูนิ ต้ ี
ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด ได้มีแนวคิดทีจะพัฒนาที่ดินติดถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพ
หมานคร บนเนื้อที่ 4-3-11 ไร่ หรื อ 7,644 ตารางเมตร จากพื้นที่เดิมซึ่ งเป็ นพื้นที่วา่ งมีวชั พืชขึ้นปกคลุมมา
เป็ นการให้บริ การที่พกั อาศัยในรู ปแบบอาคารอยูอ่ าศัยรวม ภายใต้ชื่อโครงการ“คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ ”
โดยมีกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นลูกค้าประเภทนักธุ รกิจ คนทางาน และพนักงานบริ ษทั เอกชน ที่ตอ้ งการที่พกั
อาศัยท่ามกลางความเป็ นส่ วนตัว บนทาเลถนนลาดปลาเค้า และใกล้สนามบินดอนเมือง พร้อมด้วยสิ่ งอานวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภค ประกอบกับการเจริ ญเติบโตทางภาคธุ รกิจอย่างต่อเนื่องพื้นที่ปริ มณฑล ทา
ให้พ้นื ที่น้ ีมีความพร้อมเหมาะแก่การพักอาศัย
โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ตั้งอยูถ่ นนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นอาคารชุดพักอาศัย สู ง 8 ชั้น 2 อาคาร และอาคารสันทนาการ สู ง 2 ชั้น 1 อาคาร
ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 444 ห้อง ห้ องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า ) 1 ห้อง ที่จอดรถ 174 คัน และสิ่ ง
อานวยความสะดวก เช่ น สระว่ายน้ า ห้องออกกาลังกาย และห้องซักรี ด เป็ นต้น โดยมีแผนการก่อสร้าง
ภายหลังได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ของสานักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โครงการได้มอบหมาย ให้บริ ษทั เอิร์ธ แอนด์ ซัน จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทาและเสนอรายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของ โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมพิจารณา ซึ่ งทางสานักงานฯ ได้พิจารณาและนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน ตามลาดับการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
47/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะกรร มการผูช้ านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิ ตี้ ดิเวลล็อป
เมนท์ จากัด โดยให้บริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด เจ้าของโครงการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ
อย่างเคร่ งครัด ตามหนังสื อแจ้งที่ ทส 1009.5/7698 ลงวันที่ 05 กรกฎาคม 2559

1 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ คอนโด ยู เกษตรนวมินทร์ ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิ ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด ประจาเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 เพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณาร ายงานการวิเคราะห์ทางสิ่ งแวดล้อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิ ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด ซึ่งได้มอบหมายให้
บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด และเป็ น
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว118 เป็ น
ผูต้ รวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไ ขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2

วัตถุประสงค์ ของการจัดทารายงาน
1.2.1 เพื่อสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ของบริ ษทั
แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด ช่วงระยะก่อสร้าง
1.2.2 เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วย
ราชการกาหนด และนาไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
1.2.4 เพื่อสรุ ปเป็ นข้อมูลคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

ที่

เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อระเบียบที่กาหนดไว้ท้ งั ในส่ วนของทางบริ ษทั เอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3

ขอบเขตการศึกษา
ดาเนินการรวบรวมผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ ที่ระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็ น
หลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่รอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ความสัน่ สะเทือน การบาบัดน้ า
เสี ย การระบายและการป้ องกันน้ าท่วม การจัดการมูลฝ
อย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุ ข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น

2 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.4

วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
การจัดทารายงานฯ จะดาเนินการตามแนวทางการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน

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

3 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.5

แผนการดาเนินการ
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ของบริ ษทั
แกรนด์ ยูนิ ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด โดยรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมผ่านการเห็นชอบจาก สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เมื่อเดือน กรกฎาคม 2559 ทางบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี
ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด จึงได้ จัดให้มีแผนการก่อสร้างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1.5-1 และตารางที่ 1.5-2

4 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

5 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ
2. เสี ยง
3. ความสัน่ สะเทือน
4. การจราจร

5. การบาบัดน้ าเสี ย
6. ห้องน้ า
7. การจัดการมูลฝอย
8. การระบายน้ าและป้ องกันน้ า
ท่วม

ตาแหน่ งตรวจวัด
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
- ความเสี ยหายของผิวถนนหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่
เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของ
โครงการ
- บ่อพักน้ าชัว่ คราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ
ระบายน้ าทิ้งด้านหน้าโครงการ
- ความสะอาดของห้องน้ าคนงานและความเพียงพอ
ของจานวนห้องน้ า
- ถังรองรับมูลฝอย
- รางระบายน้ า และบ่อดักตะกอน

ม.ค.

ก.พ.

แผนการตรวจวัดประจาปี 2560
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.











































































หมายเหตุ :  ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด
- ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่ องจากโครงการได้มีการดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2560

6 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ม.ค.

ก.พ.

แผนการตรวจวัดประจาปี 2560
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

















- เครื่ องจักรอุปกรณ์
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ















- เครื่ องจักรอุปกรณ์
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ















คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางาน/การป้ องกันอัคคีภยั
10. สุขภาพ
10.1 อุบตั ิเหตุ
10.2 ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินต่อพื้นที่โดยรอบจาก
คนงานก่อสร้าง
10. สุขภาพ
10.1 อุบตั ิเหตุ
10.2 ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินต่อพื้นที่โดยรอบจาก
คนงานก่อสร้าง

ตาแหน่ งตรวจวัด
- สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บ

หมายเหตุ :  ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด
- ไม่ได้ทาการตรวจวัด เนื่ องจากโครงการได้มีการดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2560

7 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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1.6

สถานภาพของโครงการปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั พบว่า โครงการอยูใ่ นช่วงงานเก็บงาน และงานสถาปัตย์สุดท้าย
แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปั จจุบนั ได้ดงั ภาพที่ 1.6-1

ภาพที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปั จจุบนั

8 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1

ทีต่ ้งั โครงการ
โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ตั้งอยูถ่ นนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร บนโฉนดที่ดินจานวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 163885 เลขที่ดินเลขที่ 4278 ตาบล
อนุสาวรี ย ์ อาเภอบางเขน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีเนื้อที่ดิน 4-3-11 ไร่ หรื อ 7,644 ตารางเมตร กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินของ บริ ษทั แกรนด์ ยูนิ ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด เป็ นโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สู ง 8 ชั้น 2
อาคาร และอาคารสันทนาการ สู ง 2 ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 444 ห้อง ห้องชุดเพื่อการ
พาณิ ชย์ (ร้านค้า ) 3 ห้อง ที่จอดรถ 177 คัน และสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ า ห้องออกกาลังกาย
และห้องซัก-รี ด เป็ นต้น ดาเนินการโดยบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
การเดินทางมายังโครงการสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ จากถนนรามอินทราเลี้ยวเข้ามาตามถนน
ลาดปลาเค้าประมาณ 1.8 กิโลเมตร โครงการจะอยูด่ า้ นซ้ายมือติดถนนลาดปลาเค้า ระหว่างซอยลาดปลาเค้า
58 และซอยลาดปลาเค้า 60 กรณี ที่มาจากถนนประเสริ ฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์ ) เลี้ยวมาตามถนนลาดปลา
เค้าประมาณ 1.6 กิโลเมตร โครงการจะอยูด่ า้ นขวามือติดถนนลาดปลาเค้า

9 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 2.1-1 ที่ต้ งั โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

2.2

สภาพพืน้ ทีโ่ ครงการในปัจจุบันและสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
สภาพปั จจุบนั พื้นที่โครงการเป็ นพื้นที่วา่ งโล่งมีวชั พืชขึ้นปกคลุม มีร้ ัวคอนกรี ตรอบโครงการ และมี
อาณาเขตที่ดินติดต่อกับพื้นที่ขา้ งเคียงดังนี้
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
บ้านพักอาศัยสู ง 2 ชั้น
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
บ้านพักอาศัยสู ง 2 ชั้น
ทิศใต้
ติดต่อกับ
คลองสาธารณะ (คลองหลุมไผ่ ) กว้างประมาณ 10 เมตร
ถัดไปเป็ นบ้านพักอาศัยสู ง 2 ชั้น
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ถนนลาดปลาเค้า กว้างประมาณ 16 เมตร ถัดเป็ นอาคาร
พาณิ ชย์สูง 3 ชั้น
2.3

รายละเอียดการพัฒนาโครงการ
2.3.1 ประเภท ขนาดและรู ปแบบอาคารของโครงการ
 การใช้ ประโยชน์ พนื้ ทีน่ อกอาคาร
โครงการมีพ้นื ที่ขออนุญาตก่อสร้างและจดทะเบียนอาคารชุด 4-3-11 ไร่ หรื อ 7,644
ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย สู ง 8 ชั้น 2 อาคาร และอาคารสันทนาการสู ง 2 ชั้น 1 อาคาร
และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้
1) พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 3,226 ตร.ม.
2) พื้นที่เปิ ดโล่งนอกอาคาร 4,418 ตร.ม. แบ่งเป็ น
- พื้นที่จอดรถยนต์ 80 คัน ทางจราจร ทางเดิน และสระว่ายน้ า (ความสู งไม่เกิน 1.2
เมตร) 2,955.16 ตร.ม.
- พื้นที่จดั ภูมิทศั น์ 1,462.84 ตร.ม.
 การใช้ ประโยชน์ พนื้ ทีภ่ ายในอาคาร
อาคารชุดพักอาศัยสู ง 8 ชั้น 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) และอาคารสันทนาการ
สู ง 2 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร C) มีพ้นื ที่อาคารรวมทุกชั้นทุกอาคาร 20,509 ตารางเมตร มีการใช้ประโยชน์พ้นื ที่
ภายในแต่ละอาคารดังนี้
(1) อาคารชุดพักอาศัย (อาคาร A สู ง 8 ชั้น)
อาคารชุดพักอาศัย A สู ง 8 ชั้น จานวนห้องชุดพักอาศัย 222 ห้อง และห้องชุดเพื่อ
การพาณิ ชย์ (ร้านค้า) 3 ห้อง พื้นที่อาคารรวมทุกชั้น 9,855 ตารางเมตร มีการใช้ประโยชน์พ้นื ที่แต่ละชั้นดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า ) 3 ห้อง สานักงานนิติ
บุคคล ห้องแม่บา้ น ห้องเครื่ องปั๊ ม ห้องเครื่ องไฟฟ้ า และที่จอดรถ 44 คัน
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเก็บขยะไฟฟ้ า ห้องเครื่ องไฟฟ้ า และห้องชุดพักอาศัย
30 ห้อง
11 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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- ชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 8 แต่ละชั้นประกอบด้วย ห้องเก็บขยะไฟฟ้ า ห้องเครื่ องไฟฟ้ า
และห้องชุดพักอาศัย 33 ห้อง
- ชั้นดาดฟ้ า/หลังคา ประกอบด้วย ถังเก็บน้ า ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า ห้องเครื่ องลิฟต์ และ
หลังคา ค.ส.ล.
(2) อาคารชุดพักอาศัย (อาคาร B สู ง 8 ชั้น)
อาคารชุดพักอาศัย B สู ง 8 ชั้น จานวนห้องชุดพักอาศัย 222 ห้อง พื้นที่อาคารรวม
ทุกชั้น 9,948 ตารางเมตร มีการใช้ประโยชน์พ้นื ที่แต่ละชั้นดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเครื่ องปั๊ ม ห้องเครื่ องไฟฟ้ า ห้องซักผ้า และที่จอดรถ 53
คัน
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเก็บขยะไฟฟ้ า ห้องเครื่ องไฟฟ้ า และห้องชุดพักอาศัย
30 ห้อง
- ชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 8 แต่ละชั้นประกอบด้วย ห้ องเก็บขยะไฟฟ้ า ห้องเครื่ องไฟฟ้ า
และห้องชุดพักอาศัย 33 ห้อง
- ชั้นดาดฟ้ า/หลังคา ประกอบด้วย ถังเก็บน้ า ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า ห้องเครื่ องลิฟต์ และ
หลังคา ค.ส.ล.
(3) อาคารสันทนาการ (อาคาร C สู ง 2 ชั้น)
อาคารสันทนาการ 2 ชั้น พื้นที่รวมทุกชั้น 706 ตารางเมตร มีการใ ช้ประโยชน์พ้นื ที่
แต่ละชั้นดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเอนกประสงค์ และห้องน้ าแยกชายหญิง
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องออกกาลังกาย และห้องพักผ่อน
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2.3.2 การตรวจสอบโครงการกับข้ อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตารางที่ 2.3-1 รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 33 (1) อาคารอยูอ่ าศัยรวมต้องมีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่า
พื้นที่วา่ งโครงการมีสดั ส่วน 136 .95 ใน
30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ช้ นั ใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของ 100 ส่วนของพื้นที่ช้ นั ใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด
อาคาร
ของแต่ละอาคารรวมกัน ซึ่งมากกว่า 30 ใน
100 ส่วน
ข้อ 44 กาหนดให้ความสูงของอาคารไม่วา่ จากจุด
โครงการตั้งอยูต่ ิดถนนลาดปลาเค้า ซึ่งมี
หนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุด ความกว้างถนนประมาณ 16 เมตร และจุดตั้ง
นั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านข้ามของถนนสาธารณะ ฉากกับแนวถนนมีระยะราบ 9.20 เมตร
ที่อยูใ่ กล้อาคารนั้นที่สุด
ดังนั้น ความสูง ณ จุดดังกล่าวจะต้องไม่เกิ น
56 .4 เมตร ซึ่งความสูงของอาคารใน
โครงการถึงระดับพื้นหลังคาสูงสุด 26.70
เมตร เป็ นไปตามข้อกาหนด
ข้อ 48 อาคารในที่ดินเดียวกันที่มีความสูงเกิน 9 เมตร
อาคาร A และอาคาร B ความสูง 22.95
แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง
เมตร มีระยะห่างระหว่างอาคาร 9.5 เมตร
ประตู ช่องระบายอากาศ ช่องแสง หรื อระเบียง ต้ องมี
ระยะห่างจากผนังของอาคารอื่น ด้านที่มีหน้าต่าง
ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่องแสง หรื อระเบียงของ
อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่
น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อาคาร A และ B ความสูง 22.95 เมตร มี
อากาศหรื อช่องแสง หรื อระเบียงของอาคารต้องมี
ผนังและระเบียงห่างจากเขตที่ดิน 3.8-25.37
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินดังนี้
เมตร หรื อไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร สาหรับอาคาร
1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรื อระเบียง สันทนาการสูง 8.35 เมตร ผนังและระเบียง
ต้องอยูห่ ่างเขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
อยูห่ ่างจากเขตที่ดิน 2.52 เมตร หรื อไม่นอ้ ย
2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร กว่า 2 เมตร
ผนังหรื อระเบียงต้องอยูห่ ่างเขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 3
เมตร
ข้อ 50 (3) อาคารที่สูงเกิน 2ชั้น หรื อเกิน 8 ม. ที่
อาคารโครงการสูง 38 ชั้น ความสูงถึง
ก่อสร้างใกล้ถนนสาธารณะ ถ้าถนนสาธารณะมีความ ระดับพื้นชั้นหลังคา 129.70 ม. ตั้งอยูต่ ิดถนน
กว้าง 20 ม. ขึ้นไปให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน อโศก- ดินแดง กว้าง 30 ม. มีระยะร่ นแนว
สาธารณะอย่างน้อย 2 ม.
อาคารห่างจากถนน 7.05-9.07 ม.

13 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

หมายเหตุ
เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2544)
ข้อ 49 กาหนดให้ความสูงของอาคารไม่วา่ จากจุด
โครงการตั้งอยูต่ ดถนนลาดปลาเค้า ซึ่งมี
หนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุด ความกว้างถนนประมาณ 16 เมตร และจุดตั้ง
นั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านข้ามของถนนสาธารณะ ฉากกับแนวถนนมีระยะราบ 9.20 เมตร
ที่อยูใ่ กล้อาคารนั้นที่สุด
ดังนั้น ความสูง ณ จุดดังกล่าวจะต้องไม่เกิน
56 .4 เมตร ซึ่งความสูงของอาคารใน
โครงการถึงระดับพื้นหลังคาสูงสุด 26.70
เมตร เป็ นไปตามข้อกาหนด
ข้อ 50 (2) อาคารที่สูงเกิน 2 ชั้น หรื อเกิน 8 เมตร
ถนนลาดปลาเค้าหน้าโครงการ มีความ
อาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างใกล้ถนนสาธารณะที่มี
กว้างเขตทาง 16 เมตร โดยอาคารโครงการ
ความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ ต้องมีระยะร่ นอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความ
ร่ นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 กว้างหรื อ 1.6 เมตร ซึ่งอาคารของโครงการมี
ใน 100 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
ระยะร่ นจากเขตถนนลาดปลาเค้า 3.3 เมตร
ข้อ 52 (1) กาหนดให้อาคารอยูอ่ าศัยต้องมีที่วา่ งไม่
พื้นที่วา่ งของโครงการมีสดั ส่วน 57.80 ใน
น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ที่ดิน
100 ส่วนของพื้นที่ดินโครงการ ซึ่งมากกว่า
30 ใน 100 ส่วน
ข้อ 52 (6) อาคาร ที่ไม่อยูร่ ิ มทางสาธารณะสูงเกิน 3
อาคาร A มีความยาวเส้นรอบรู ป 230 เมตร
ชั้น ให้มีที่วา่ งกว้างไม่นอ้ ยกว่า 12 ม. ยาวต่อเนื่องกัน โครงการมีที่วา่ งกว้าง
12 เมตร ยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 6 ของความยาวเส้นรอบรู ปภายนอก ต่อเนื่องกัน 48.05 เมตร
อาคาร ที่วา่ งนี้ตอ้ งเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่นอ้ ย
อาคาร B มีความยาวเส้นรอบรู ป 233 เมตร
กว่า 6 เมตร ออกสู่ทางสาธารณะได้
ออกแบบให้มีที่วา่ งกว้าง 12 เมตร ยาว
ต่อเนื่องกัน 44.85 เมตร เชื่อมกับถนนภายใน
กว้าง 6 เมตร ออกสู่ทางสาธารณะได้
ข้อ 55 อาคารที่มีความสูงเกิน 15 ม. ต้องมีที่วา่ ง
อาคาร A และอาคาร B ของโครงการ มี
โดยรอบอาคารไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.
ความสูงถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้ า 22.95 เมตร
มีที่วา่ งรอบอาคาร 3.3-25.37 เมตร
ข้ อบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ที่ดินประเภท ย.4 มีอตั ราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้น
อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ที่ดินไม่เกิน 3:1
เท่ากับ 2.68:1 หรื อไม่เกิน 3:1
ที่ดินประเภท ย .4 มีอตั ราส่วนของที่วา่ งต่อพื้นที่
อัตราส่วนของที่วา่ งต่อพื้นที่อาคารรวม
อาคารรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
เท่ากับร้อยละ 21.54 หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10
ที่ดินประเภท ย .5 ให้มีพ้นื ที่น้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูก
อัตราส่วนพื้นทีน้ าซึมผ่านได้ของโครงการ
ต้นไม้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่วา่ ง
เท่ากับร้อยละ 63.79 ของพื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
14 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

หมายเหตุ
เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
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2.4

ผู้พกั อาศัยและพนักงานในโครงการ
จานวนผูพ้ กั อาศัยในโครงการ มีส่วนสาคัญในการนามาประเมิน /ออกแบบระบบต่าง ทางด้าน
วิศวกรรม ซึ่ งสามารถให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การได้อย่างเพียง เช่น ระบบประปา ระบบบาบัดน้ าเสี ย และระบบ
ไฟฟ้ า เป็ นต้น โดยมีหอ้ งชุดพักอาศัย 444 ห้องห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า ) 3 ห้อง และพนักงานประจา
โครงการ จานวนผูใ้ ช้อาคารรวมทั้งสิ้ น 1,411 คน ดังนี้
1) อาคารชุดพักอาศัยอาคาร A (695 คน)
- ห้องชุดพักอาศัย (พื้นที่หอ้ ง <35 ตร.ม.)
215 ห้อง (ผูพ้ กั 3 คน/ห้อง)
- ห้องชุดพักอาศัย (พื้นที่หอ้ ง >35 ตร.ม.)
7
ห้อง (ผูพ้ กั 5 คน/ห้อง)
- ห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า)
3
ห้อง (ผูพ้ กั 5 คน/ห้อง)
2) อาคารชุดพักอาศัยอาคาร B (706 คน)
- ห้องชุดพักอาศัย (พื้นที่หอ้ ง <35 ตร.ม.)
202 ห้อง (ผูพ้ กั 3 คน/ห้อง)
- ห้องชุดพักอาศัย (พื้นที่หอ้ ง >35 ตร.ม.)
20
ห้อง (ผูพ้ กั 5 คน/ห้อง)
3) พนักงานประจาโครงการ
10
คน
รวมผูใ้ ช้อาคาร
1,411 คน
2.5

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.5.1 ระบบนา้ ใช้
2.5.1.1 แหล่งนา้ ใช้
โครงการตั้งอยูใ่ นเขตให้บริ การน้ าประปาของการประปานครหลวง สานักงาน
ประปาสาขาบางเขน โดยเชื่อมต่อท่อน้ าประปาจากท่อส่ งน้ าประปาริ มถนนลาดปลาเค้าบริ เวณด้านหน้า
โครงการเข้าสู่ ภายในโครงการด้วยท่อประปาเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ม. ส่ งน้ าประปาผ่านวาล์ วประตูน้ าและ
มาตรวัดไปเข้าถังเก็บน้ าใต้ดินอาคาร A และอาคาร B ซึ่ งเป็ นถังคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยถังเก็บน้ าใต้ดิน
อาคาร A มีปริ มาตรรวมเท่ากับ 144.38 ลบ.ม. จากนั้นใช้เครื่ องสู บน้ าเพื่อสู บน้ าเข้าไปยังถังเก็บน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็กบนชั้นดาดฟ้ าอาคาร A มีปริ มาตรรวมเท่ากับ 89.82 ลบ.ม. และส่ งเข้าสู่ ระบบการจ่ายน้ าประปา
ของอาคาร A และอาคาร C ต่อไป ส่ วนถังเก็บน้ าใต้ดินอาคาร B มีปริ มาตรรวมเท่ากับ 149.88 ลบ.ม. จากนั้น
ใช้เครื่ องสู บน้ าเพื่อสู บน้ าขึ้นไปยังถังเก็บน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กบนชั้นดาดฟ้ า อาคาร B มีปริ มาตรรวม
เท่ากับ 89.81 ลบ.ม. และส่ งเข้าสู่ ระบบการจ่ายน้ าประปาของอาคาร B ต่อไป
2.5.1.2 การประเมินนา้ ใช้
ความต้องการใช้น้ าของอาคาร A และอาคาร C มีปริ มาณรวมทั้งสิ้ น 152.07 ลบ.ม./
วัน และความต้องการใช้น้ าของอาคาร B มีปริ มาณรวม 141.2 ลบ.ม./วัน รวมเป้ นความต้องการใช้ น้ าของ
โครงการเท่ากับ 293.27 ลบ.ม./วัน โดยมีปริ มาณความต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการดังนี้
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อาคาร A และอาคาร C
1) ห้องพักอาศัย ภายในอาคาร A มีจานวนห้องพักอาศัยรวม 222 ห้อง คาดว่าจะมีผู ้
พักอาศัย 680 คน กาหนดอัตราการใช้น้ าสาหรับที่พกั อาศัยเท่ากับ 200 ล./คน/วัน ดังนั้น สามารถประเมิน
ปริ มาณน้ าใช้จากผูพ้ กั อาศัยอาศัยได้ดงั นี้
จานวนผูพ้ กั อาศัย
=
680
คน
อัตราการใช้น้ า
=
200
ล./คน/วัน
ปริ มาณความต้องการใช้น้ า =
680 x 200
=
136,000
ล./วัน
ดังนั้น ปริ มาณความต้องการใช้น้ าของผูพ้ กั อาศัยเท่ากับ 136 ลบ.ม./วัน
2) สระว่ายน้ า โดยสระว่ายน้ าของโครงการมีพ้นื ที่ 80 ตร.ม. โดยใช้ค่าอัตราการ
ระเหยต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. เท่ากับ 5 มม./ตร.ม./วัน ดังนั้น สามารถประเมินปริ มาณน้ าใช้ได้ดงั นี้
พื้นที่ผวิ สระว่ายน้ า
=
80
ตร.ม.
อัตราการระเหย
=
5
มม./ตร.ม./วัน
ปริ มาณความต้องการใช้น้ า =
(80 x 5) / 1,000
ดังนั้น ปริ มาณความต้องการใช้น้ าของสระว่ายน้ า เท่ากับ 0.40 ลบ.ม./วัน
3) รดน้ าต้นไม้ (กรณี น้ าทิ้งที่ผา่ นการบาบัดแล้วมีไม่เพียงพอ ) โครงการมีพ้นื ที่สี
เขียว 1,408 ตร.ม. และอัตราการใช้น้ าเท่ากับ 6 มม./ตร.ม./วัน ดังนั้น สามารถประเมินปริ มาณน้ าใช้ได้ดงั นี้
พื้นที่สีเขียว
=
1,408
ตร.ม.
อัตราการใช้น้ า
=
(1,408 x 6) / 1,000
ปริ มาณความต้องการใช้น้ า =
8.45
ลบ.ม./วัน
ดังนั้น ปริ มาณความต้องการใช้น้ าสาหรับรดน้ าต้นไม้ เท่ากับ 8.45 ลบ.ม./วัน
4) ร้านค้า ในอาคาร A มีพ้นื ที่รวม 130 ตร.ม. และอัตราการใช้น้ าวันละ 0.015 ลบ.
ม./ตร.ม./วัน ดังนั้น สามารถประเมินปริ มาณน้ าใช้ได้ดงั นี้
พื้นที่ร้านค้า
=
130
ตร.ม.
อัตราการใช้น้ า
=
0.015
ลบ.ม./ตร.ม./วัน
ปริ มาณความต้องการใช้น้ า =
130 x 0.015
=
1.95
ลบ.ม./วัน
ดังนั้น ปริ มาณความต้องการใช้น้ าสาหรับร้านค้า เท่ากับ 1.95 ลบ.ม./วัน
5) สานักงานในอาคาร A และพื้นที่อเนกประสงค์ในอาคาร C โดยสานักงานมี
พื้นที่ 15 ตร.ม. คิดเป็ นจานวนผูใ้ ช้งาน 7 คน และพื้นที่อเนกประสงค์มีพ้นื ที่ 50 ตร.ม. คิดเป็ นจานวนผูง้ าน
21 คน ซึ่ง รวมเป็ นจานวนผูใ้ ช้เท่ากับ 28 คน โดยอัตราการใช้น้ าเท่ากับ 75 ล./คน/วัน ดังนั้น สามารถ
ประเมินปริ มารน้ าใช้ได้ดงั นี้
16 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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จานวนผูใ้ ช้งาน
อัตราการใช้น้ า
ปริ มาณความต้องการใช้น้ า

=
28
คน
=
75
ล./คน /วัน
=
28 x 75
=
2.11
ลบ.ม./วัน
ดังนั้น ปริ มาณความต้องการใช้น้ าสาหรับสานักงาน เท่ากับ 2.11 ลบ.ม./วัน
6) ห้องออกกาลังกาย ในอาคาร C มีพ้นื ที่รวม 70 ตร.ม. คิดเป็ นจานวนผูใ้ ช้ 100
คน/วัน และอัตราการใช้น้ าเท่ากับ 30 ล./คน/วัน ดังนั้น สามารถประเมินปริ มาณน้ าใช้ได้ดงั นี้
จานวนผูใ้ ช้หอ้ งออกกาลังกาย =
100
คน/วัน
อัตราการใช้น้ า
=
30
ล./คน /วัน
ปริ มาณความต้องการใช้น้ า =
100 x 30
=
3,000
ล./วัน
ดังนั้น ปริ มาณความต้องการใช้น้ าสาหรับห้องออกกาลังกาย เท่ากับ 3 ลบ.ม./วัน
7) น้ าล้างห้องเก็บขยะ โครงการมีมาตรการในการล้างห้องพักขยะ ซึ่ งมีพ้นื ที่รวม
16 ตร.ม. โดยมีอตั ราการใช้น้ า 10 ล./ตร.ม./วัน ดังนั้น สามารถประเมินปริ มาณน้ าใช้ได้ดงั นี้
พื้นที่หอ้ งพักขยะ
=
16
ตร.ม.
อัตราการใช้น้ า
=
10
ล./ตร.ม. /วัน
ปริ มาณความต้องการใช้น้ า =
16 x 10
=
160
ล./วัน
ดังนั้น ปริ มาณความต้องการใช้น้ าสาหรับล้างห้องเก็บขยะ เท่ากับ 0.16 ลบ.ม./วัน
รวมความต้องการใช้น้ าของอาคาร A และอาคาร C
=
136+0.40+8.45+1.95+2.11+3+0.16
=
152.07
ลบ.ม./วัน
อาคาร B
1) ห้องพักอาศัย ภายในอาคาร B มีจานวนห้องพักอาศัยรวม 222 ห้อง คาดว่าจะมีผู ้
พักอาศัย 706 คน กาหนดอัตราการใช้น้ าสาหรับที่พกั อาศัยเท่ากับ 200 ล./คน/วัน ดังนั้น สามารถประเมิน
ปริ มาณน้ าใช้จากผูพ้ กั อาศัยอาศัยได้ดงั นี้
จานวนผูพ้ กั อาศัย
=
706
คน
อัตราการใช้น้ า
=
200
ล./คน/วัน
ปริ มาณความต้องการใช้น้ า =
706 x 200
=
141,200
ล./วัน
ดังนั้น ปริ มาณความต้องการใช้น้ าของผูพ้ กั อาศัย 141.2 ลบ.ม./วัน
รวมความต้องการใช้น้ าของอาคาร B = 141.2
ลบ.ม./วัน
17 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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2.5.1.3 ระบบการจ่ ายนา้ ของโครงการ
ระบบการจ่ายน้ าประปาของโครงการ จะแยกเป็ นระบบจ่ายน้ าประปาของอาคาร
A และอาคาร B โดยน้ าจากถังเก็บน้ าใต้ดินจะถูกสู บด้วยเครื่ องสู บน้ าชนิด End Suction Pump อัตราการสู บ
35 ลบ.ม./ชม. Total Dynamic Head 35 เมตร จานวน 2 เครื่ อง ผ่านท่อขนาด 100 มม. ไปยังถังเก็บน้ าบนชั้น
ดาดฟ้ าเพื่อเก็บกักและจ่ายน้ าให้กบั พื้นที่ใช้สอยส่ วนต่างๆ โดยแบ่งเป็ นการจ่าย ผ่านเครื่ องสู บน้ าเพิม่ แรงดัน
อัตราการสู บ 40 ลบ.ม./ชม. Total Dynamic Head 20 เมตร จานวน 2 เครื่ อง ช่วยเพิ่มแรงดันในเส้นท่อเพื่อ
จ่ายน้ าให้หอ้ งพักอาศัยชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 8 ส่ วนในชั้นอื่นๆ เป็ นการจ่ายน้ าโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก
ยกเว้นในส่ วนของร้านค้า และห้องซักรี ด จะทาการสู บน้ าจากถังเก็บน้ าสาเร็ จที่ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นใต้ดินซึ่ งมี
ความจุ 2 ลบ.ม. จานวน 1 ถัง
ระบบจ่ายน้ าดับเพลิงของโครงการจะแยกส่ วนกับระบบจ่ายน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภค โดยน้ าจากถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้ าจะถูกจ่ายเข้าสู่ ระบบจ่ายน้ าดับเพลิง ซึ่ งระบบ ท่อจ่ายน้ าดับเพลิงจะ
แยกเป็ นอิสระจากท่อจ่ายน้ าดีของอาคาร โดยมีขนาดท่อ 100 มม. จ่ายน้ าให้กบั ตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ าดับเพลิง
บริ เวณบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น
2.5.2 ระบบการจัดการนา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกูล
2.5.2.1 การประเมินนา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกูล
แหล่งกาเนิดน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ของโครงการที่เกิดจากกิจกรรมประจาวันต่างๆ
ของผูพ้ กั อาศัยในอาคารเป็ นส่ วนใหญ่ ประกอบไปด้วย น้ าโสโครกจากห้องส้วม น้ าเสี ยจากการอาบน้ า น้ า
เสี ยจากครัว และน้ าเสี ยจากการล้างทาความสะอาดต่าง ๆซึ่ งประเภทน้ าเสี ยชุมชนทัว่ ไป การออกแบบระบบ
จัดการน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ของโครงการได้แยกเป็ นการออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยของอาคาร A รวมกับ
อาคาร B และระบบบาบัดน้ าเสี ยของอาคาร C ซึ่ งได้กาหนดให้ปริ มาณน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ร้อยละ 80 ของปริ มาณน้ าใช้
อาคาร A และอาคาร B มีปริ มาณน้ าใช้ 279.84 ลบ.ม./วัน คิดเป็ นน้ าเสี ยและสิ่ ง
ปฏิกลู ที่เกิดขึ้นรวม 223.87 ลบ.ม./วัน ซึ่ งโครงการได้ออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู สาหรับ
อาคาร A และอาคาร B ให้สามารถรองรับน้ าเสี ยได้เท่ากับ 250 ลบ.ม./วัน และอาคาร C มีปริ มาณน้ าใช้ 4.58
ลบ.ม./วัน คิดเป็ นน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู เ กิดขึ้นรวม 3.66 ลบ.ม./วัน ซึ่ งโครงการได้ออกแบบระบบบาบัดน้ า
เสี ยและสิ่ งปฏิกลู สาหรับอาคาร C ให้สามารถรองรับน้ าเสี ยได้เท่ากับ 4 ลบ.ม./วัน
2.5.2.2 ระบบรวบรวมนา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกูลภายในอาคาร
น้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ที่ระบายออกจากห้องน้ า ห้องส้วม ห้องครัว และการล้ างทา
ความสะอาดต่างๆ จะถูกระบายเข้าสู่ ระบบท่อรวบรวมน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู แล้วระบายไปยังระบบบาบัดน้ า
เสี ยและสิ่ งปฏิกลู ของโครงการที่ฝังอยูใ่ ต้ดิน โดยมีท่อต่างๆ ในระบบรวบรวมน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ดังนี้
1) ท่อรวบรวมน้ าเสี ย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65-150 มม. ทาหน้าที่รวบรวมน้ า
เสี ยที่มาจากการอาบ ซักล้างจากเครื่ องสุ ขภัณฑ์ต่างๆ เข้าสู่ ถงั ดักไขมันในระบบบาบัดน้ าเสี ย
18 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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2) ท่อรวบรวมสิ่ งปฏิกลู มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
100- 150 มม. ทาหน้าที่
รวบรวมสิ่ งปฏิกลู จากเครื่ องสุ ขภัณฑ์ต่างๆ ในอาคารเข้าสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย
3) ท่อระบายอากาศ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-150 มม. ทาหน้าที่ระบายอากาศ
เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ า และช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนภายในท่อระบายน้ าเพื่อรักษาที่
ดักกลิ่นของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ไว้ โดยอากาศจะถูกระบายออกที่ช้ นั ดาดฟ้ า
น้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู จากแหล่งต่างๆ ภายในอาคารจะไหลลงสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย
และสิ่ งปฏิกลู ที่อยูใ่ ต้ดิน
2.5.2.3 รายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกูลของโครงการ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยของโครงการมี 2 ชุด ได้แก่
1) ระบบบาบัดน้ าเสี ยชุดที่ 1 (รับน้ าเสี ยจากอาคาร A และอาคาร B) ลักษณะเป็ น
ถังคอนกรี ตเสริ มเหล็กฝังอยูใ่ ต้ดินแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน สามารถรับน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ได้ 250 ลบ.
ม./วัน ซึ่ งคาดว่าจะมีปริ มาณน้ าเสี ยจากท่อรวบรวมน้ าเสี ย 187.35 ลบ.ม./วัน สิ่ งปฏิกลู จากท่อรวบรวมสิ่ ง
ปฏิกลู 62.45 ลบ.ม./วัน และน้ าเสี ยจากห้องเก็บขยะ 0.2 ลบ.ม./วัน โดยน้ าเสี ยจากท่อรวบรวมน้ าเสี ยจะไหล
เข้าสู่ ถงั ดักไขมัน สาหรับสิ่ งปฏิกลู จากท่อรวบรวมสิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ยจากห้องเก็บขยะจะไหลเข้าสู่ ถงั
เกรอะโดยไม่ผา่ นถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) ทาหน้าที่ดกั ไขมันในน้ าเสี ย มีปริ มาณน้ าเสี ย
เข้าถัง 187.35 ลบ.ม. ออกแบบให้มีระยะเวลากักเก็บ 3 ชัว่ โมง และมีปริ มาตรความจุ 15.75 ลบ.ม. เพื่อแยก
ไขมันออกจากน้ าด้วยวิธีธรรมชาติ และดักไขมันออกไปตากแห้งก่อนที่จะใส่ ถุงดาไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอย
อื่นๆ เพื่อให้สานักงานเขตฯ นาไปกาจัดต่อไป ส่ วนน้ าเสี ยที่ผา่ นการดักไขมัน แล้วจะไหลเข้าสู่ ถงั แยกกากเก็บตะกอนเพื่อบาบัดต่อไป
ถังเกรอะ (Septic Tank) ทาหน้าที่รับน้ าจากท่อรวบรวมสิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ยที่
ผ่านถังดักไขมันแล้ว โดยทาหน้าที่แยกตะกอนหนักและตะกอนเบา ดักของแข็งและวัสดุที่อาจอุดตันใน
อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบาบัดน้ าเสี ย และช่วยลดปริ มาณของแข็งแขวนลอยในน้ าเสี ยก่อนเข้าบ่อเติมอากาศ
โดยตะกอนบางส่ วนจะถูกย่อยสลายไปโดยจุลินทรี ยท์ ี่ไม่ใช้ออกซิ เจน ในขั้นตอนนี้จะเกิดก๊าซมีเทนขึ้น
ระบบซึ่ งจะถูกนาไปบาบัดด้วยบ่อดินต่อไป ถังเกรอะนี้มีปริ มาตรกักเก็บ 205.75 ลบ.ม. มีระยะเวลากักเก็บ 4
ชัว่ โมง
ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ทาหน้าที่เป็ นถังเลี้ยงจุลินทรี ยใ์ ห้เจริ ญเติบโต
และเพิ่มจานวนให้เพียงพอต่อจานวนการย่อยสลาย สารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย โดยการบาบัดสิ่ งสกปรกต่างๆ
ของระบบจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในถังนี้ ภายในถังเติมอากาศจะติดตั้งเครื่ องเติมอากาศไว้เพื่อเพิ่ มออกซิเจน
ให้แก่น้ าเสี ย รวมทั้งเป็ นเครื่ องกวนน้ าเสี ยให้สัมผัสกับจุลินทรี ยไ์ ปในตัวด้วย ถังเติมอากาศสาหรับระบบ
บาบัดอาคาร A และอาคาร B มีปริ มาตรความจุ 138.6 ลบ.ม. มีระยะเวลากักเก็บน้ าเสี ย 13 ชัว่ โมง มีค่า F/M
ratio เท่ากับ 0.24 กก.BOD/กก. MLSS/วัน และความเข้ม ข้น MLSS ที่รักษาไว้ในถัง 2,500 มก./ล ใช้เครื่ อง
19 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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เติมอากาศแบบ Sebmersible Aerator อัตราการเติมอากาศ 2.6 กก./ชม. จานวน 4 เครื่ อง โดยทางาน 3 เครื่ อง
สารอง 1 เครื่ อง
ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ทาหน้าที่แยกตะกอนจุลินทรี ยอ์ อกจากน้ า
ที่บาบัดแล้วจากบ่อเติมอากา ศ โดยน้ าส่ วนใสจะไหลล้นไปยังถังพักน้ าใส สาหรับถังตะตะกอนมีปริ มาตร
ความจุ 37 ลบ.ม. และมีระยะเวลาตกตะกอน 2.4 ชัว่ โมง ส่ วนตะกอนที่อยูก่ น้ ถังส่ วนหนึ่งจะถูกสู บกลับไป
ยังถังเติมอากาศอีกครั้ง และอีกส่ วนหนึ่งจะเป็ นตะกอนส่ วนหนึ่งที่ตอ้ งนาไปกาจัด โดยใช้เครื่ องสู บตะกอน
มีอตั ราการสู บ 15 ลบ.ม./ชม. จานวน 2 เครื่ อง ทางานสลับกัน
ถังพักนา้ ใส (Effluent Tank) ทาหน้าที่รับน้ าที่พกั น้ าผ่านจากระบบบาบัดแล้ว
ก่อนระบายลงทางระบายน้ าสาธารณะ สาหรับถังพักน้ าใส มีปริ มาตรความจุ 52.5 ลบ.ม. และมีระยะเวลากัก
เก็บน้ าจริ ง 3 ชัว่ โมง
นอกจากนั้นยังมี ถังต่างๆ ในระบบบาบัดน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ที่สนับสนุน
ขั้นตอนหลักของการบาบัดน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ได้แก่
ถังเก็บตะกอน (Sludge Holding Tank) ทาหน้าที่กกั เก็บสลัดจ์หรื อตะกอน
ส่ วนเกินจากระบบบาบัด โดยออกแบบให้มีขนาด 25.97 ลบ.ม. จานวน 1 ถัง สามารถกักเก็บตะกอน
ส่ วนเกินได้ 35 วัน ซึ่ งโครงการจะประสานงานสานักงานเขตบางเขนเก็บไปกาจัดต่อไป
2) ระบบบาบัดน้ าเสี ยชุดที่ 2 (รับน้ าเสี ยจากอาคาร C) ลักษณะเป็ นถังบาบัดน้ าเสี ย
สาเร็ จรู ปฝังอยูใ่ ต้ดิน แบบ Septic Aerobic Filter Tank สามารถรองรับน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ได้ 4 ลบ.ม./วัน
ซึ่ งคาดว่ าจะมีปริ มาณน้ าเสี ยจากอาคาร C เท่ากับ 3.66 ลบ.ม./วัน โดยน้ าเสี ยจะถูกรวบรวมเข้าสู่ ถงั เกรอะ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
ถังเกรอะสาเร็จรู ป (Septic Tank) รับน้ าเสี ยจากท่อรวบรวมสิ่ งปฏิกลู โดยทา
หน้าที่แยกตะกอนหนักและตะกอนเบา ดักของแข็งแลวะวัสดุที่อาจอุดตั นในอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบาบัด
น้ าเสี ย และช่วยลดปริ มาณของแข็งแขวนลอยในน้ าเสี ยก่อนเข้าบ่อเติมอากาศ โดยถังเกรอะของระบบบาบัด
น้ าเสี ยจากอาคาร C มีปริ มาตรกักเก็บ 2 ลบ.ม. มีระยะเวลากักเก็บออกแบบ 10 ชัว่ โมง
ถังเติมอากาศสาเร็จรู ป (Aeration Tank) ทาหน้าที่เป็ นส่ วนเลี้ยงจุลินทรี ยใ์ ห้
เจริ ญเติบโตและเพิ่มจานวนให้เพียงพอต่อจานวนการย่อยสลาย สารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย โดยการบาบัดสิ่ ง
สกปรกต่างๆ ของระบบจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในถังนี้ ภายในถังเติมอากาศจะติดตั้งเครื่ องเติมอากาศไว้เพื่อ
เพิ่มออกซิ เจนให้แก่น้ าเสี ย ภาย ในส่ วนนี้จะมีตวั กลาง (Bio cell) เพื่อให้จุลินทรี ยช์ นิดใช้อากาศย่อยสลาย
สารอินทรี ยย์ ดึ เกาะเป็ นฟิ ล์มชีวภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น โดยมีปริ มาตรกักเก็บ 2 ลบ.ม. ระยะเวลากัก
เก็บ 12 ชัว่ โมง และใช้เครื่ องเติมอากาศแบบ Blower จานวน 1 เครื่ อง ขนาด 120 ลิตร/นาที
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2.5.3 การระบายนา้ และการป้องกันนา้ ท่วม
2.5.3.1 ระบบระบายนา้ ฝน
ปั จจุบนั การระบายน้ าฝนของโครงการเป็ นการระบายโดยการซึ มลงดิน เพราะ
สภาพพื้นที่ปัจจุบนั ของโครงการเป็ นพื้นที่วา่ งมีวชั พืชขึ้นปกคลุม ซึ่ งจะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลนองต่า
แล้วเมื่อโครงการเกิดขึ้นพื้นดินที่รกร้างจะแปรสภาพเป็ นอาคารพักอาศัย พื้นที่ลานจอดรถ ถนน และพื้นที่สี
เขียว จะทาให้น้ าฝนไหลออกสู่ พ้นื ที่ภายนอกพื้นที่โครงการได้เร็ วและมากกว่าก่อนพัฒนาโครงการ จึงต้องมี
การหน่วงน้ าฝนเอาไว้ระบายน้ าภายในโครงการ
ระบบการระบายน้ าฝน ของโครงการเป็ นระบบที่แยกจากระบบบาบัดน้ าเสี ยของ
โครงการ โดยน้ าฝนที่ตกในพื้นที่อาคารจะถูกรวบรวมลงมาตามท่อ เพื่อระบายลงบ่อพักที่ใกล้ที่สุด ส่ วน
น้ าฝนที่ตกในส่ วนพื้นที่จอดรถ ถนน พื้นที่สีเขียวรอบๆ อาคาร จะไหลลงสู่ บ่อพักด้วยเช่นกัน แล้วน้ าจะ
ระบายผ่านท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40-0.80 ม. ด้วยความลาดชัน 1:200 จากนั้นน้ า
จากท่อระบายน้ าฝนจะไหลรวมกันเข้าสู่ บ่อดักขยะที่ติดตั้งตะแกรงอยูภ่ ายใน เพื่อดักเศษขยะและวัสดุขนาด
ใหญ่ที่จะส่ งผลกระทบต่อระบบระบายน้ าสาธารณะ ก่อนระบายลงสู่ บ่อพักน้ าสาธารณะผ่านท่อคอนกรี ต
เสริ มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 ม. ด้วยอัตราการระบายน้ าที่นอ้ ยกว่าอัตราการระบายน้ าก่อนพัฒนา
โครงการ
2.5.3.2 ระบบหน่ วงนา้ และการควบคุมการระบายนา้
โครงการได้ออกแบบให้มีการหน่วงน้ าในเส้นท่อและบ่อหน่วงน้ า เพื่อชะลอน้ า
ก่อนระบายลงสู่ บ่อพักน้ าสาธารณะบริ เวณทา งสาธารณะหน้าโครงการ ซึ่ งมีปริ มาณน้ าที่ตอ้ งหน่วงไว้
156.20 ลบ.ม. โดยมีปริ มาณน้ าที่หน่วงในเส้นท่อและบ่งหน่วงน้ าได้ดงั นี้
ท่อระบายน้ า 0.40 ม. ยาว 468 ม. ปริ มาตร
=
56.16 ลบ.ม.
- ท่อระบายน้ า 0.60 ม. ยาว 48 ม. ปริ มาตร
=
13.44 ลบ.ม.
- ท่อระบายน้ า 0.80 ม. ยาว 144.5 ม. ปริ มาตร
=
72.25 ลบ.ม.
- รวมปริ มาตรน้ าในเส้นท่อ
=
141.85 ลบ.ม.
- บ่อหน่วงน้ าปริ มาตรกักเก็บ
=
78.75 ลบ.ม.
รวมปริ มาตรน้ าในเส้นท่อ
=
220.6 ลบ.ม.
ดังนั้น ท่อระบายน้ าและบ่อหน่วงน้ าสามารถหน่วงน้ าได้ 220.3 ลบ.ม. มากกว่า
ปริ มาณน้ าที่ตอ้ งหน่วงไว้คือ 156.20 ลบ.ม.
โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ าออกนอกโครงการด้วยเครื่ องสู บน้ าที่มี
อัตราการสู บ 2.8 ลบ.ม./นาที จานวน 2 ชุด รวมเป็ นอัตราการระบายน้ าออกนอกโครงการ 5.6 ลบ.ม./นาที
ซึ่ งไม่เกินอัตราการไหลนองก่อนพัฒนาโครงการ คือ 347.25 ลบ.ม. หรื อ 5.79 ลบ.ม./นาที
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2.5.4 การจัดการมูลฝอย
2.5.4.1 แหล่ งกาเนิดและปริมาณมูลฝอยของโครงการ
แหล่งกาเนิดขยะในโครงการเกิดจากการดาเนินกิจกรรมของผูพ้ กั อาศัยและร้านค้า
ซึ่ งขยะทัว่ ไปที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย เศษอาหาร และถุงพลาสติก ปริ มาณขยะจากผูพ้ กั อาศัยใช้
เกณฑ์อตั ราการ เกิดขยะที่ 1กก./คน/วัน หรื อ 3 ลิตร/คน/วัน และอัตราการเกิดขยะที่ 0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน
สาหรับขยะที่เกิดจากสานักงานและร้านค้า พบว่า ปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งโครงการประมาณ 8.757 ลบ.ม./
วัน ดังแสดงในตารางที่ 2.5-1
ตารางที่ 2.5-1 แหล่งกาเนิดและปริ มาณขยะของโครงการ
แหล่ งกาเนิด
ผูพ้ กั อาศัย
พื้นที่ร้านค้า
พื้นที่สานักงาน
พื้นที่ออกกาลังกาย
รวม

จานวน

อัตราการเกิดขยะ

1,411 คน
130 ตร.ม.
65 ตร.ม.
70 ตร.ม.

3 ลิตร/คน/วัน
0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน
0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน
0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน

ปริมาณขยะรวม
(ลบ.ม./วัน)
4.233
0.052
0.026
0.028
4.339

2.5.4.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ
โครงการจะจัดเตรี ยมถังรองรับขยะ แยกประเภทสาหรับขยะแห้ง ขยะเปี ยก ขยะ
รี ไซเคิล และขยะอันตราย ขนาด 100 ลิตร ซึ่ งมีถุงดาสวมรองรับและมีฝาปิ ดมิดชิด ตั้งไว้ภายในห้องพัก
ประจาชั้นแต่ละชั้น โดยกาหนดสี ของถังขยะและที่ตวั ถังจะมีตวั อักษรแสดงประเภทถังรองรับขยะให้ชดั เจน
ดังนี้
- ถังรองรับขยะเปี ยก สี เขียว ภายในมีถุงสี ดารองรับขยะอีกชั้น
- ถังรองรับขยะแห้ง สี ฟ้า ภายในมีถุงสี ดารองรับขยะอีกชั้น
- ถังรองรับขยะรี ไซเคิล สี เหลือง ภายในมีถุงสี ดารองรับขยะอีกชั้น
- ถังรองรับขยะอันตราย สี แดง ภายในมีถุงสี ดารองรับขยะอันตราย
นอกจากนี้ ยังมีถงั รองรับขยะตั้งไว้บริ เวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริ เวณโถงทางเดิน
โถงลิฟต์ และโถงรับรอง เป็ นต้น โดยจะจัดภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอกับปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นจริ ง
การเก็บรวบรวมขยะในแต่ล ะชั้นของอาคาร เป็ นหน้าที่ของพนักงานทาความ
สะอาดของโครงการ ซึ่ งจะเก็บรวบรวมขยะวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า โดยขยะจะถูกรวบรวมใส่ ถุงดา จาแนก
ประเภท มัดปากถุงให้แน่น และติดฉลากบอกประเภทของขยะนั้นๆ จากนั้นจะบรรจุใส่ ภาชนะรองรับขยะ
เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนหรื อการรั่วไหล ของน้ าชะขยะ ไปยังห้องพักขยะรวมของโครงการ ซึ่ งในระหว่าง
การทางานพนักงานจะใส่ ผา้ ปิ ดจมูก ถุงมือยาง รองเท้า เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
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2.5.4.3 ห้ องพักมูลฝอย และการกาจัดมูลฝอย
ห้องพักขยะรวมของโครงการ ตั้งอยูด่ า้ นทิศตะวันตกของโครงการ และได้เตรี ยมที่
จอดรถสาหรับรถขนถ่ายขยะไว้ ทาให้สะดวกในการขนถ่ายขยะออกไปทิ้ง ห้องพักขยะรวมของโครงการมี
ลักษณะเป็ นห้องคอนกรี ตเสริ มเหล็กและมีประตูเหล็กชนิดบานทึบสาหรับปิ ด- เปิ ด ขนาดพื้นที่ส่วนจัดเก็บ
ขยะ 10.25 ตร.ม. สามารถรองรับปริ มาณขยะได้ 15.38 ลบ.ม. หรื อเทียบเ ท่าปริ มาณขยะจากโครงการ
3.54 วัน กรณี ที่รถเก็บขยะจากสนง. เขตฯ ไม่สามารถเก็บขยะได้
ในการดูแลรักษาห้องพักขยะ จะจัดให้มีพนักงานทาความสะอาดล้างทาความ
สะอาดทุกสัปดาห์ น้ าล้างทาความสะอาดจะถูกรวบรวมผ่านท่อรวบรวมน้ าเสี ย เพื่อเข้าสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย
รวม เพื่อบาบัดให้ได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายทิ้งต่อไป
2.5.5 ระบบไฟฟ้า
2.5.5.1 ระบบไฟฟ้าหลัก
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ ารวมของโครงการเท่ากับ 1,899.08 kVA โดยคานวณจากการ
ใช้งานในส่ วนต่างๆ ภายในอาคาร ได้แก่ ส่ วนห้องพักอาศัย ร้านค้า ส่ วนพื้นที่ใช้ประโยชน์ทวั่ ไป และส่ วน
อุปกรณ์ส่วนกลาง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. โหลดไฟฟ้ าแสงสว่าง
=
139.38
kVA
2. โหลดไฟฟ้ าเครื่ องสู บน้ าระบบน้ าใช้ =
60.64
kVA
3. โหลดไฟฟ้ าเครื่ องสู บน้ าระบบบาบัดน้ าเสี ย = 116.46
kVA
4. โหลดไฟฟ้ าเครื่ องปรับอากาศ
=
532.40
kVA
5. โหลดไฟฟ้ าระบบลิฟต์โดยสาร
=
109.36
kVA
6. โหลดไฟฟ้ าเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
=
918.64
kVA
7. โหลดไฟฟ้ าระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า =
22.20
kVA
ดังนั้น โหลดไฟฟ้ ารวมของโครงการ
=
1,899.08
kVA
ระบบไฟฟ้ าหลักของโครงการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ผ่านระบบสาย
ไฟฟ้ าแรงสู งขนาด 24 kV เป็ นการติดตั้งแบบพาดเสาเข้าสู่ หม้อแปลงไฟฟ้ าในโครงการชนิด Oil Type ขนาด
1,000 kVA จานวน 2 ชุด เพื่อแปลงไฟฟ้ า 24 kV เป็ น 416/240 V โดยหม้อแปลงไฟฟ้ าในโครงการจะติด
ตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ มีระยะห่างการติดตั้งหม้อแปลงตามาตรฐานการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ า จากนั้นจะเปลี่ยนการเดินสายไฟฟ้ าเป็ นแบบฝั่งใต้ดินเข้าสู่ อาคารไปยังแผงจ่ายไฟฟ้ าหลักของอาคาร
A และอาคาร B เพื่อกระจายไฟฟ้ าไปยังส่ วนต่างๆ ภายในอาคารต่อไป
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2.5.5.2 ระบบไฟฟ้าสารอง
โครงการจัดเตรี ยมระบบไฟฟ้ าสารองสาหรับกรณี ที่ กฟน . ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ า
ให้กบั ระบบไฟฟ้ าของโครงการได้ หรื อเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร เป็ นเครื่ องสารองไฟฟ้ าแบตเตอรี่ แยกชุด
สาหรับจ่ายไฟฟ้ าแสงสว่าง ฉุกเฉิน ป้ ายบอกทางออ กและทางหนีไฟ ซึ่ งสามารถจ่ายไฟฟ้ าได้ไม่ต่ากว่า
2 ชัว่ โมง
2.5.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย
2.5.6.1 ระบบตรวจสอบและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุอคั คีภัย (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทาหน้าที่
เป็ นจุดศูนย์รวมรับ- ส่ งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่ มทางาน จะส่ งสัญญาณไปยัง
FCP เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม และหากเป็ นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่ งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทัว่ ทั้ง
อาคาร
เครื่องตรวจจับความร้ อน (Heat Detector) เป็ นแบบ Fix Temp ชนิดลอยบนเพดาน
อุปกรณ์ชนิดนี้จะทางาน โดยจะกาหนดความร้อนไว้ที่ 200 องศาฟาเรนไฮต์ ในส่ วนของตัวรับความร้อนจะ
ขยายตัว จนอากาศที่ขยายไม่สามารถออกมาในช่องระบายทาให้เกิดความดันสู งจนไปดันแผ่นไดอะเฟรมให้
ดันขาคอนแทคตแตะกัน ทาให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อ นนี้จะส่ งสัญญาณไปยัง FCP เครื่ องตรวจจับความ
ร้อนสามารถดักจับความร้อนครอบคลุมพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 90 ตารางเมตร ที่ความสู งไม่เกิน 3 เมตร สาหรับ
ตาแหน่งที่ติดตั้งเครื่ องตรวจจับความร้อน ได้แก่
ชั้น 2-8 ติดตั้งบริ เวณห้องพัก
เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็ นแบบไอออนในการตรวจจับอนุภาคที่
เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งควันชนิดที่สามรถมองเห็นด้วยตาเปล่าและที่ไม่สามรรถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ทา
ให้สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภยั ได้ในระยะเริ่ มต้น เครื่ องตรวจจับควันนี้จะมีปฏิกิริยาไวต่อก๊าซที่เกิดจาก
การลุกไหม้และควันโดยไม่ จาเป็ นต้องมีเปลวไฟหรื อความร้อนเป็ นสิ่ งกระตุน้ การทางาน เนื่องจากทางาน
โดยใช้หลักสะท้อนแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photoemiter
และสะท้อนเข้าสู่ Photo receptor ทาให้วงจรตรวจจับควันส่ งสัญญาณเข้าไปยัง FCP เพื่อประมวลผลเครื่ อง
ตรวจจับควันนี้เป็ นชนิดติดลอยบนเพดาน ดักจับควันครอบคลุมพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 80 ตร.ม. ที่ความสู งไม่เกิน
4 ม. และพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 75 ตร.ม. ที่ความสู งไม่เกิน 3 ม. ตาแหน่งติดตั้งเครื่ องตรวจจับควัน ได้แก่
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริ เวณโถงต้อนรับ โถงลิฟต์ สานักงาน ห้ องแม่บา้ น ห้องเครื่ องปั๊ ม
น้ า โถงทางเดิน ห้องเครื่ องไฟฟ้ า ห้องเครื่ องซักผ้า และบันไดหนีไฟ
ชั้นที่ 2-8 ติดตั้งบริ เวณโถงลิฟต์ โถงทางเดิน ห้องเครื่ องไฟฟ้ า ห้องเก็บขยะ
ห้องนอน และบันไดหนีไฟ
ชั้นดาดฟ้ า ติดตั้งบริ เวณห้องเครื่ องลิฟต์ ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า โถงทางเดิน และ
บันไดหนีไฟ
24 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ปุ่ มกดแจ้ งสั ญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ
จะแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้แบบไม่ใช้รหัส จากการทางานของสวิทซ์ไฟฟ้ า สวิทซ์แจ้งเหตุแบบมือใช้ติดฝัง
เป็ นดึงหรื อกดปุ่ ม มีแท่งแก้วหรื อกระจกป้ องกันไม่ให้ดึงหรอกดได้ง่ายนัก มีป้ายแดง “FIRE” และรหัสโซน
แจ้งเหตุให้เห็นได้ชดั เจน อุปกรณ์แจ้งสัญญาณอัคคีภยั จะเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเหตุโดยคนที่พบเห็นเหตุการณ์
เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ การติดตั้งปุ่ มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภยั จะติดตั้งในตาแหน่ง
ชั้นที่ 1 ติดตั้งด้านหน้าบันไดหนีไฟ 6 จุด โถงทางเดิน 2 จุด และที่จอดรถ 7 จุด
ชั้นที่ 2-8 ติดตั้งหน้าบันไดหนีไฟ 6 จุด โถงลิฟต์ 2 จุด โถงทางเดิน 8 จุด
ชั้นที่ดาดฟ้ า ติดตั้งโถงลิฟต์ 2 จุด
อุปกรณ์ ส่งเสี ยงสั ญญาณแจ้ งเหตุอคั คีภัย (Fire Alarm Indicating Device) การ
ทางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุแพลิงไหม้ จะเริ่ มเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบควันหรื อความร้อนในระดับที่จะ
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จะส่ งสัญญาณอัตโนมัติเข้าสู่ แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ ซึ่ งจะแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้พร้อมทั้งโซนที่เกิดเหตุดว้ ยไฟสัญญาณกระพริ บขึ้นที่แผงแจ้งเหตุเ พลิงไหม้ พร้อมทั้งมีเสี ยงสัญญาณ
เฉพาะที่แผงควบคุมหลักจนกว่าผูค้ วบคุมจะกดสวิทซ์ตดั เสี ยง แต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยูจ่ นกว่าระบบ
จะกลับสู่ เหตุการณ์ปกติ และถ้าไม่มีผใู ้ ดกดสวิทซ์ตดั เสี ยงภายในระยะเวลาที่ต้ งั ไว้ ระบบจะส่ งสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้และชั้นอื่นที่อยูช่ ้ นั บนและชั้นล่างลงมาจานวน 2 ชั้น รวมเป็ นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ทั้งหมด 5 ชั้น และเวลาถัดไปอีก 5-10 นาที ให้เกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทวั่ อาคาร การติดตั้งอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุจะติดตั้งในตาแหน่งเดียวกับปุ่ มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภยั
2.5.6.2 ระบบผจญเพลิง
ระบบนา้ สารองดับเพลิง (Fire Water Reserve) แม้วา่ โครงการไม่ได้จดั ให้มีการ
สารองน้ าดับเพลิงไว้ แต่จดั ให้มีเชื่อมร ะบบจ่ายน้ าดับเพลิงกับถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้ า สาหรับอาคาร A และ
อาคาร C ที่มีปริ มาตรเก็บกักน้ ารวม 89.82 ลบ.ม. และอาคาร B ที่มีปริ มาตรเก็บกักน้ ารวม 89.81 ลบ.ม. ทั้งนี้
เมื่อเกิดเหตุอคั คีภยั ขึ้นสามารถนาน้ าจากการสารองเพื่อใช้อุปโภค-บริ โภคดังกล่าวมาใช้ได้
ระบบจ่ ายนา้ ดับเพลิง น้ าที่สารองไว้สาหรับระบบดับเพลิงจะสารองไว้ที่ถงั เก็บน้ า
ดาดฟ้ า โดยมีปริ มาตรที่สารองไว้สาหรับอาคาร A และอาคาร C มีปริ มาตรเก็บกักน้ ารวม 89.82 ลบ.ม. และ
สาหรับอาคาร B มีปริ มาตรเก็บกักน้ ารวม 89.81 ลบ.ม. โดยน้ าจะถูกจ่ายเข้าสู่ ระบบจ่ายน้ าดับเพลิง ซึ่ งระบบ
ท่อจ่ายน้ าดับเพลิงจะแยกเป็ นอิสระจากท่อจ่ายน้ าดีของอาคาร โดยมีขนาดท่อ 100 มม. จ่ายน้ าให้กบั ตูเ้ ก็บ
สายฉี ดน้ าดับเพลิงของทุกๆ ชั้น
หัวรับนา้ ดับ เพลิง (Fire Department Connector) สาหรับรับน้ าจากรถดับเพลิง ซึ่ ง
ติดตั้งบริ เวณด้านหน้าอาคาร โดยมีหวั รับน้ า 2 หัว ซึ่ งต่อเข้าระบบจ่ายน้ าดับเพลิงในอาคาร โดยแยกเป็ น
ระบบดับเพลิงอาคาร A และระบบดับเพลิงอาคาร B ลักษณะของหัวรับน้ าดับเพลิงทั้ง 2 หัว เป็ นชนิดข้อต่อ
สวมเร็ วมีฝาครอบและโซ่เป็ นหัวรับน้ า 2 ทาง ขนาด 65 มม. ทั้ง 2 ทาง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ าขนาด
100 มม.
25 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ระบบท่อนา้ ดับเพลิงหรือท่อยืน (Standpipe System) ระบบท่อจ่ายน้ าดับเพลิงของ
โครงการมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ท่อยืนที่ติดตั้งภายในอาคารเป็ นท่อยืนประ เภทที่ 3 ตาม
มาตรฐาน NFPA 14 ซึ่ งประกอบอยูใ่ นตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ าดับเพลิง ซึ่ งติดตั้งให้มีระยะถึงพื้นที่ทุกส่ วนของ
อาคารไม่เกิน 30 ม. โดยอาคาร A ติดตั้งชั้นละ 2 จุด และอาคาร B ติดตั้งชั้นละ 3 จุด โดยติดตั้งหน้าบันได
หนีไฟ ซึ่ งภายในตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ าดับเพลิง ประกอบด้วย
ชุดสายฉี ดน้ าดับเพลิง (Fire House Reel) ขนาด 1 นิ้ว ยาว 100 ฟุต
- ชุดสายฉี ดน้ าดับเพลิง (Fire House Reel) ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 100 ฟุต
ถังดับเพลิงมือถือ เป็ นแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จานวน 1 ถัง/ตู้
- ขวานดับเพลิงยาว 36 นิ้ว
2.5.6.3 ระบบลิฟต์ ดับเพลิงและทางหนีไฟ
บันไดหนีไฟอาคารชุดพักอาศัยสู ง 8 ชั้น ทั้ง 2 อาคาร เป็ นบันไดหนีไฟชนิดภายใน
อาคาร อาคารละ 3 แห่ง (ST-1,ST-2 และ ST-3) โดยให้บริ การตั้งแต่ช้ นั ที่ 1 จนถึงดาดฟ้ า 1 แห่ง (ST-1) และ
ให้บริ การตั้งแต่ช้ นั ที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 จานวน 2 แห่ง (ST-2 และ ST-3) โดยการประเมินระยะเวลาการหนีไฟ
โดยใช้บนั ไดหนีไฟจะประเมินจากอาคาร A เนื่องจากมีระยะทางเดินห้องที่อยูไ่ กลสุ ดจากบันไดหนีไฟ
มากกว่าอาคาร B
โครงการจะติดตั้งป้ ายบอกทางหนีไฟที่แสดงให้เห็นได้ชดั เจนและจะไม่ใช้สีหรื อ
รู ปร่ างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง โดยป้ ายบอกทางหนีไฟใช้คาว่า “Exit ทางออก”
และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสู งไม่นอ้ ยกว่า 10 ซม. ตัวอักษรใช้สีเขียวบนพื้นที่สีขา วและมีไฟแสง
สว่างให้เห็นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุ กเฉิ น ซึ่ งจะติดตั้งไว้ที่ทางเข้า- ออก บันไดหนีไฟ โถง
ลิฟต์ และทางเดิน
2.5.6.4 มาตรการฉุ กเฉินในการอพยพผู้คนกรณีเกิดอัคคีภัย 278
โครงการจะจัดให้มีการซัดซ้อมการอพยพหนีไฟเป็ นประจา อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดยโครงการจะจัดทาแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพลของโครงการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
แสดงให้ผพู ้ กั อาศัยเห็นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งไว้บริ เวณโถงบันไดหนีไฟของทุกชั้น ซึ่ งในการซักซ้อม
อพยพหนีไฟผูพ้ กั อาศัยและพนักงานของโครงการจะต้องอพยพออกจากอาคารมายังจุดรวมพล ที่กาหนดไว้
เพื่อเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิในกรี เกิดเหตุฉุกเฉิ นตามเส้นทางหนีไฟ สาหรับกรณี ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงอาจมี
ความจาเป็ นต้องใช้พ้นื ที่ทางเท้าของถนนภายในโครงการเป็ นจุดรวมพล ทั้งนี้ การกาหนดจุดรวมพล
สามารถปรับ เปลี่ยนตาแหน่งได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ ง เมื่อมีการซักซ้อมการหนีไฟกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5.7 ระบบกล้องวงจรปิ ดรักษาความปลอดภัย
เพื่อเป็ นการดูแลและรักษา ความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้อาคาร โครงการได้จดั ให้มีระบบกล้อง
วงจรปิ ดในแต่ละส่ วนของอาคาร
26 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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2.5.8 ระบบการระบายอากาศและอัดอากาศ
1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
โครงการจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ บริ เวณห้องในอาคารที่มีผนังของ
ด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ที่มีช่องเปิ ดสู่ ภายนอกได้ เช่น ประตู และหน้าต่าง เป็ นต้น โดยมีพ้นื ที่ของช่อง
เปิ ดได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่หอ้ ง
โถงบันไดหนีไฟ ST-1, ST-2 และ ST-3 ซึ่ งให้บริ การตั้งแต่ช้ นั 1 ถึงชั้นดาดฟ้ า ใช้การ
ระบายอากาศแบบวิธีธรรมชาติ โดยมีช่องระบายอากาศอยูบ่ ริ เวณชานพักบันไดแต่ละชั้นโดยขนาดพื้นที่ช่อง
ระบายอากาศแต่ละชั้นตั้งแต่ 1.4 ตร.ม. ขึ้นไป เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนอ ากาศระหว่างพื้นที่
ภายในอาคารกับบรรยากาศภายนอก และเพื่อใช้ระบายอากาศและควันไฟเมื่อเกิดอัคคีภยั
2) การระบายอากาศโดยวิธีกล
พื้นที่ใช้สอยในอาคารจะมีพ้นื ที่ใช้สอยที่ใช้ระบบปรับภาวะอากาศ ซึ่ งเป็ นระบบปรับ
อากาศแบบแยกส่ วน โดยมีพ้นื ที่ที่ใช้ระบบปรับภาวะอากาศในห้องต่างๆ ได้แก่ ร้านค้า ห้องสานักงาน ห้อง
คอนโทรล ห้องออกกาลังกาย ห้องเอนกประสงค์ และห้องพักอาศัย สาหรับในพื้นที่ที่ไม่มีการติ ดตั้งระบบ
ปรับภาวะอากาศ เช่น ห้องเครื่ องปั๊ มน้ า ห้อง MDB โถงต้อนรับ ห้องน้ า ห้องปั๊ มน้ า ห้องซักรี ด ห้องขยะ ห้อง
ไฟฟ้ า ห้องปั๊ มสระว่ายน้ า และห้องเครื่ องลิฟต์ จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อใช้ระบายอากาศภายในห้อง
2.5.9 ระบบการจราจรและพืน้ ทีจ่ อดรถ
การจัดระบบ การจราจรภายในกาหนดเป็ นแบบเดินรถสองทางทั้งหมด โดยมีจุดกลับ
บริ เวณสิ้ นสุ ดทางจราจรทุกจุด เพื่อความปลอดภัยในการจราจรภายในโครงการ จึงได้ออกแบบให้มีสัน
ชะลอความเร็ ว เพื่อชะลอความเร็ วของรถที่สัญจรภายในโครงการ ไม่ให้มีความเร็ วเกินกาหนด เพื่อความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนนภา ยในโครงการ ซึ่งสันชะลอความเร็ วจัดเป็ นอุปกรณ์บงั คับยวดยานให้เบี่ยงตัวใน
แนวดิ่ง และโครงการจัดให้มีที่จอดรถรวมทั้งสิ้ น 177 คัน
2.5.10 การจัดการพืน้ ทีส่ ี เขียวในโครงการ
โครงการมีพ้นื ที่สีเขียว 1,451.87 ตร.ม. โดยเป็ นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 1,451.87 ตร.ม. และ
เป็ นพื้นที่ปลูกไม้ยนื ต้น 1,269.34 ตร.ม.
2.6

การออกแบบโครงสร้ างอาคารรองรับแผ่นดินไหว
การออกแบบโครงสร้างอาคารของโครงการได้ออกแบบโดยคานึงถึงโครงสร้างในการต้านทานแรง
แผ่นดินไหว และความปลอดภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวไว้แล้ว ซึ่ งมีรายละเอียดในการออกแบบโคร งสร้าง
อาคารที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522
และป้ างอิงถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 86 ก หน้า 20 ข้อ 6 ถึง ข้อ 12 ประกาศเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่ อง การกาหนดการรับน้ า หนัก ความต้านทาน ความคงทน
ของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ทั้งนี้ โครงการได้
27 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหว โดยใช้วธิ ี การคานวณตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคาร
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1302ป ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2552” เป็ นหลัก โดยจะดาเนินการให้เสร็ จก่อนการยืน่ ขออนุญาตก่อสร้างโครงการ
2.7

การออกแบบอาคารเพือ่ อนุรักษ์ พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริมและอนุรักษ์ พลังงาน
โครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กาหนดประเภท หรื อขนา ดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. 2552 โดยผลการ
ประเมินค่าศักยภาพการใช้พลังงานรวมของอาคารผ่านเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมออก
ตามความในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 12ก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2.7-1
ตารางที่ 2.7-1 รายละเอียดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ
รายละเอียดข้ อกาหนดกฎกระทรวง
ข้อ 3 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร
(1) ผนังด้านนอกของอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศของ
อาคารชุด ต้องมีค่าไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตร.ม.
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร
ในส่วนที่มีการปรับอากาศให้คานวณจากค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนัก
ของค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารแต่
ละด้านรวมกัน
(2) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มี
การปรับอากาศของอาคารชุดต้องมีค่าไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตร.ม.

2.8

รายละเอียดโครงการ

ผลประเมิน

อาคาร A = 26.90 วัตต์/ตร.ม.
อาคาร B = 26.21 วัตต์/ตร.ม.
อาคาร C = 22.89 วัตต์/ตร.ม.

ผ่านเกณฑ์

อาคาร A ถึงอาคาร C ทุกอาคาร
เท่ากัน คือ 5.52 วัตต์/ตร.ม.

ผ่านเกณฑ์

รายละเอียดการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุ ด
โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยสู ง 8 ชั้น 2 อาคาร และอาคารสันทนาการสู ง 2 ชั้น 1
อาคาร มีหอ้ งชุดพักอาศัย 444 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า ) 3 ห้อง โดยจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด 1 นิติบุคคล รายละเอียดการบริ หารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีรายละเอียดดังนี้
ทรัพย์ส่วนบุคคล คือ ห้องชุดและรวมถึงสิ่ งปลูกสร้างหรื อที่ดินที่จดั ไว้ให้เป็ นเจ้าของห้องชุดแต่ละ
ราย ได้แก่ ห้องชุดพักอาศัย 444 ห้อง
ทรัพย์ส่วนกลาง คือ ส่ วนของอาคารชุดที่มิใช่หอ้ งชุด ที่ดินที่ต้ งั อาคารชุดและที่ดินหรื อทรัพย์สินอื่น
มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของ สาหรับทรัพย์สินส่ วนกลางของโครงการ สามารถแบ่งตาม
ประเภทของการใช้งานต่างๆ โดยมีรายการทรัพย์สินส่ วนกลางดังต่อไปนี้
1) โฉนดที่ดินโครงการ จานวน 1 แปลง มีเนื้อที่ดินรวม 4-3-11 ไร่
2) ทรัพย์ส่วนกลางภายนอกอาคาร
28 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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- รั้วและไฟฟ้ าส่ องสว่างรอบอาคาร
- ป้ ายชื่อโครงการ
- ถนนและทางเท้า
- พื้นที่สีเขียว
- ที่จอดรถยนต์
- ถังบาบัดน้ าเสี ย
- ระบบท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
3) ทรัพย์ส่วนกลางภายในอาคาร
- เสาเข็มเจาะ ฐานราก เสา คาน พื้น Posttensioned พื้นดาดฟ้ า คสล.
- ทางเดินส่ วนกลาง
- บันไดหนีไฟ
- ลิฟต์โดยสารอาคาร
- ระบบไฟฟ้ า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ าในห้อง
MDB ไฟฟ้ าแสงสว่าง เป็ นต้น
- ระบบสุ ขาภิบาล เช่น ปั๊ มน้ า ระบบท่อต่างๆ ถังเก็บน้ าใต้ดิน และชั้นดาดฟ้ า เป็ นต้น
- ระบบป้ องกันอัคคีภยั เช่น ถังดับเพลิงเคมี ตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ าดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคาร และระบบดับเพลิง เป็ นต้น
- ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้ องกันฟ้ าฝ่ า
- ระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบเสาอากาศ พร้อมสายที่เตรี ยมไว้สาหรับเคเบิลทีวี
- ห้องพักขยะรวม
- ห้องนิติบุคคล
- โถงรับแขกและห้องสุ ขา
การดาเนินการของโครงการมีรูปแบบการให้บริ การเป็ นอาคารอยูอ่ าศัยรวม โดยใช้บุคลากรที่
ให้บริ การร่ วมกับและแบ่งโครงสร้างบริ การ การบริ หารจัดการต่างๆ ภายในโครงการจะอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การนิติบุคคลอาคารชุด โดยส่ วนงานควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค และสุ ขาภิบาล
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบระบายน้ า การจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ จะอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของฝ่ ายวิศวกรรม และสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม

29 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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2.9

การดาเนินการก่อสร้ างโครงการ
2.9.1 ระยะการก่อสร้ าง
โครงการคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 18 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุญาต
ก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่ มจากงานเสาเข็ม งานปรับสภาพพื้นที่และทาฐานราก งาน
โครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค งานถนน /ตกแต่งส่ วนกลาง และงานเก็บทา
ความสะอาด
2.9.2 คนงานก่อสร้ างและทีพ่ กั
ในการก่อสร้างโครงการจะใช้คนงานจานวน 500 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่
นอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยโครงการจะกาหนดให้ผรู ้ ับเหมาจัดหาที่พกั อาศัยสาหรับคนงานก่อสร้างให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เพียงพอต่อจานวนคนงาน ซึ่ งภายในบ้านพักคนงาน จะต้องจัดให้มีหอ้ งน้ า ลานซัก
ตลอดจนที่ต้ งั ถังมูลฝอยให้เพียงพอกับจานวนคนงาน
ทั้งนี้โครงการได้มอบหมายให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างวางแปลนที่พกั คน งาน อย่างไรก็ตาม
โครงการได้กาหนดมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกาหนดที่จะเป็ นมาตรการในการป้ องกันผลกระทบต่อ
ชุมชน ซึ่งเป็ นไปตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยง
เด็กก่อนวัยเรี ยน ” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของคน งานก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ
โดยจะระบุลงในสัญญาว่าจ้างให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างปฏิบตั ิตาม
2.9.3 ระบบสาธารณูปโภคในช่ วงก่ อสร้ าง
2.9.3.1 นา้ ใช้
น้ าใช้ระยะก่อสร้าง โครงการจะใช้น้ าจากการประปานครหลวง สานักงานประปา
สาขาบางเขน โดยจะติดตั้งมิเตอร์ รับน้ าเข้าสู่ พ้นื ที่โครงการ ซึ่ งน้ าใช้ในระยะก่อสร้างส่ วนใหญ่จะมาจากการ
ใช้น้ าของคนงานก่อสร้าง เพื่อการชาระล้าง ห้องน้ าห้องส้วม และการทาความสะอาดพื้นที่หลังเลิกงาน ทั้งนี้
จากจานวนคนงานทั้งสิ้ น 500 คน มีความต้องการใช้น้ า 50 ลิตร/คน/วัน รวมความต้องการใช้น้ าระยะ
ก่อสร้าง 25 ลบ.ม./วัน ซึ่ งผูร้ ับเหมาจะจัดให้มีถงั น้ าสารองน้ าสาหรับใช้ของคนงานปริ มาตรรวมไม่นอ้ ยกว่า
25 ลบ.ม. เพื่อสารองน้ าใช้ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน โดยโครงการได้จดั ให้มีหอ้ งน้ าสาหรับคนงานก่อสร้างจานวน
25 ห้อง
2.9.3.2 การบาบัดนา้ เสี ย
ปริ มาณน้ าเสี ยในระยะก่อสร้างประมาณร้อยละ 80 ของปริ มารน้ าใช้ ดังนั้น จึงคาด
ว่าจะมีปริ มาณน้ าเสี ยระหว่างก่อสร้าง 20 ลบ.ม./วัน โดยโครงการได้กาหนดให้มีการบาบัดน้ าเสี ยดังกล่าว
ก่อนระบายลงสู่ บ่อพักด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ระบบบาบัดน้ าเสี ยในระยะก่อสร้างจะเป็ นลักษณะถัง
สาเร็ จรู ปแบบ Septic-Aerobic Filter สามารถรองรับน้ าเสี ยได้ 25 ลบ.ม./วัน ประสิ ทธิภาพในการบาบัดให้
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น้ าทิ้งมีค่าบีโอดีระบายออกไม่เกิน 20 มก./ลิตร ก่อนระบายน้ าออกสู่ ท่อระบายน้ าริ มถนนบริ เวณด้านหน้า
โครงการ
2.9.3.3 การจัดการมูลฝอย
ปริ มาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ส่ วนใหญ่จะเกิดจาก
คนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
(1) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ ที่
ไม่สามรถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โครงการจะจัดหารผูร้ ับผิดชอบนาไปกาจัด โดยโครงการจะกาหนดให้
ผูข้ นส่ งเศษวัสดุไปกาจัดปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
(2) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก เป็ นต้น โดย
คนงานจานวน 500 คน คาดว่าจะมีปริ มาณขยะ 3 ลิตร/คน/วัน รวมโดยขยะจากคนงานคาดว่าจะมีปริ มาณ
1.5 ลูกบาศก์เมตร /วัน ซึ่ งผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะจัดให้มีถงั มูลฝ อยขนาด 100 ลิตร จานวน 15 ถัง มีปริ มาตร
รวม 1,500 ลิตร วางบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บขนมูลฝอยของสานักงาน
เขตบางเขนมาเก็บขนไปกาจัดต่อไป
2.9.3.4 ปริมาณดินและการจัดการในระยะก่อสร้ าง
ปริ มาณดินที่ขดุ และปริ มาณดินจากการก่อสร้างโครงการ ช่วงการก่อสร้างฐานราก
ของอาคาร พร้อมกับการก่อสร้างถังบาบัดน้ าเสี ย และถังเก็บน้ าใต้ดิน รวมปริ มาณดินขุดทั้งหมดประมาณ
5,235 ลบ.ม. และดินถมในงานก่อสร้าง 2,293 ลบ.ม. ทั้งนี้ในส่ วนของดินส่ วนที่เหลือจากการถมจะนาขน
ออกนอกโครงการ
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บทที่ 3
การปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
รายละเอียดผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของ

โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม 2560 โดยครอบคลุมปัจจัยทาง
สิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ คือ






เรื่ องทัว่ ไป
ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิ ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดังตารางที่ 3.1-1
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ตารางที่ 3.1-1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพ
1. จัดทารั้วชัว่ คราวโดยรอบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง มีลกั ษ ณะ
1.1 สภาพภูมปิ ระเทศ
เป็ นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยด้านทิศตะวัน ออกและทิศตะวันตก
ด้านล่างของรั้วเป็ นรั้วคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูง 2 ม. (รั้วเดิม )
และด้านบนต่อเติมรั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ย
กว่า 6.35 มม. สูง 4 ม. สาหรับด้านทิศใต้และทิศเหนือ ติดตั้ง
รั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มม. สูง 6
ม. และติดตั้งป้ ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง
2. ดูแลบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการ ได้มีการติดตั้งรั้วถาวร และได้ ทาการ
รื้ อถอนป้ ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

-

- ดังภาพที่ 1 และ
เอกสารแนบที่ 7

- โครงการดูแลบริ เวณ พื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย โดยการจัดให้มี Store เก็บอุปกรณ์ /เครื่ องมือการ
ก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ
3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายใน - โครงการทาการปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างโครงการ
ขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น
เฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น
4. ติดตั้งป้ ายประกาศบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ
- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตรงสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของ สุดท้าย จึงได้มีการรื้ อถอนป้ ายประกาศบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
ของเจ้าของโครงการออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

-

- ดังภาพที่ 2

-

- ดังเอกสารแนบที่ 1

-

-
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2 คุณภาพอากาศ
1) ฝุ่ นละออง

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1. จัดทารั้วชัว่ คราวโดยรอบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง มีลกั ษณะ
เป็ นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ด้านล่างของรั้วเป็ นรั้วคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูง 2 ม. (รั้วเดิม )
และด้านบนต่อเติมรั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ย
กว่า 6.35 มม. สูง 4 ม. สาหรับด้านทิศใต้และทิศเหนือ ติดตั้ง
รั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มม. สูง 6
ม. และติดตั้งป้ ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง
2. ใช้ผา้ คลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิ น ทราย
เพื่อป้ องกันการร่ วงหล่นลงบนถนน

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการได้มีการ ติดตั้งรั้วถาวร และได้ทาการ
รื้ อถอนป้ ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

-

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย จึงไม่มีรถบรรทุก ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิ น ทราย
เข้ามาภายในบริ เวณพื้นที่โครงการ
3. ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างหรื อบริ เวณที่ทาให้เกิดฝุ่ น - โครงการจัดให้มีการฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง และ
วันละ 2 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น ตลอดระยะเวลาการ
บริ เวณทางเข้า-ออกโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างให้ - โครงการจัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริ เวณพื้นที่
อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มี Store เก็บอุปกรณ์ /เครื่ องมือการ
ก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ

-

-

-

-

34 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

- ดังภาพที่ 1 และ
เอกสารแนบที่ 7

- ดังภาพที่ 2 และ
เอกสารแนบที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2 คุณภาพอากาศ
1) ฝุ่ นละออง (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

5. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็ นระบบสาเร็ จรู ปหรื อกึ่ง
สาเร็ จรู ปมีการหล่อคอนกรี ตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด
6. บริ เวณปากทางเข้า-ออกต้องปิ ดทึบตลอดเวลา เปิ ดเฉพาะ
เมื่อมีรถเข้า- ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษ
หิ น ดิน ทราย หรื อฝุ่ นตกค้างจนทาการก่อสร้างแล้วเสร็ จ

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย จึงได้ทาการรื้ อถอนประตูปิดทางเข้า- ออกโครงการ
ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยงั จัดให้มีพนักงานทา
ความสะอาดบริ เวณพื้นที่โครงการเป็ นประจา
7. ทาความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยทาเป็ นบ่อ - ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
ล้างรถ เพื่อขูดดินออกจากล้อรถ
สุดท้าย จึงไม่มีกิจกรรมการล้างล้อรถบรรทุก
8. จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ - โครงการจัดให้มีพนักงานทาความสะอาดบริ เวณ พื้นที่
ตกหล่นอยูบ่ ริ เวณพื้นที่ขา้ งเคียงโครงการ โดยในกรณี ที่มี
โครงการเป็ นประจา
เศษดินเปี ยกตกหล่นต้องทาความสะอาดโดยใช้น้ าฉี ดและ
กวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที
9. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทวั่ บริ เวณที่มีรถวิง่ ผ่านใน - ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
พื้นที่โครงการ เพื่อป้ องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก
สุดท้าย ซึ่งทางโครงการได้มีการเทคอนกรี ตในบริ เวณพื้นที่
โครงการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

35 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

-

-

-

- ดังภาพที่ 3

-

-

- ดังภาพที่ 3

-

- ดังภาพที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2 คุณภาพอากาศ
1) ฝุ่ นละออง (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทาง โครงการ จึงได้มีการรื้ อถอน Mesh Sheet
ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
- ขณะช่วงงานทางโครงการมีการตรวจสอบเครื่ องยนต์รถที่
ใช้ในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่
เสมอ
12. จากัดความเร็ วของรถให้มีความเร็ วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ - โครงการการกาชับให้คนขับรถมีการจากัดความเร็ วของรถ
ชัว่ โมง เพื่อลดปริ มาณฝุ่ นละออง
ให้มีความเร็ วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
13. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริ เวณป้ อมยาม เพื่อรับ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยนจากกิจกรรม
เรื่ องร้องเรี ยนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่ องร้องเรี ยนต้อง
การก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่ องร้องเรี ยนทางโครงการจะ
ค้นหาสาเหตุและแก้ไขปั ญหาที่พบโดยทันที
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาทันที
14. กาชับผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและ - โครงการกาชับให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านฝุ่ นละอองอย่างเคร่ งครัด
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านฝุ่ นละอองอย่าง
เคร่ งครัด
10. ทาผนังหรื อตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งกาเนิดฝุ่ น เพื่อ
ป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นด้วยวัสดุ
Mesh Sheet
โดยรอบอาคารตลอดความสูงของอาคาร
11. ตรวจสอบเครื่ องยนต์รถที่ใช้ในการขนส่งดินและวัสดุ
ก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ

36 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

-

-

-

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2 คุณภาพอากาศ
2) มลพิษทางอากาศ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

1. ไม่ติดเครื่ องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบตั ิงาน
2. หมัน่ ตรวจสอบเครื่ องจักรที่ใช้ในการทางานอยูเ่ สมอ

1.3 เสียง

1. กาหนดช่วงเวลาการก่อสร้างดังนี้
- วันจันทร์- ศุกร์ ทางานเวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมี
กิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กาหนดเป็ น
ครั้งคราว เช่น การเทปูน ให้ดาเนินการได้ไม่เกินเวลา
22.00 น. และแจ้งผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 2
วัน ด้วยการลงบนพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิ ดป้ ายประกาศ
ไว้บริ เวณด้านหน้าโครงการ
- วันเสาร์ ทางานเวลา 09.00-17.00 น.
- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์งดทากิจกรรมก่อสร้าง

37 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการกาชับให้พนักงานขับรถไม่ติดเครื่ องยนต์ไว้
ขณะที่ไม่ได้มีการปฏิบตั ิงาน
- โครงการได้มีการแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย (จป.) เป็ นผูค้ วบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่ องจักรอย่าง
สม่าเสมอ

-

-

-

-

- ในกรณี ที่มีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่
กาหนด ทางโครงการจะมีหนังสื อเข้าแจ้งการทางานดังกล่าว
ให้ผพู ้ กั อาศัยข้างเคียงได้รับทราบก่อน โดยปั จจุบนั ยังไม่มี
กิจกรรมการทางานล่วงเวลา

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 เสียง (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

2. จัดทารั้วชัว่ คราวโดยรอบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง มีลกั ษณะ
เป็ นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ด้านล่างของรั้วเป็ นรั้วคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูง 2 ม. (รั้วเดิม )
และด้านบนต่อเติมรั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ย
กว่า 6.35 มม. สูง 4 ม. สาหรับด้านทิศใต้และทิศเหนือ ติดตั้ง
รั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มม. สูง 6
ม.
3. ติดตั้งกาแพงกั้นเสี ยง โดยเป็ นวัสดุ Metal Sheet หนาไม่
น้อยกว่า 6.35 มม. สูง 2 เมตร ปิ ดล้อมทั้ง 4 ด้าน รอบแนว
อาคาร ล้อมรอบพื้นที่งานก่อสร้างบนอาคาร เพื่อใช้ป้องกัน
เสี ยงที่อาจก่อให้เกิดเสี ยงดังในบริ เวณที่โล่งที่ระดับก่อสร้าง
ชั้นที่ 3
4. จัดโครงเหล็กโดยรอบอาคารและปิ ดขึงช่องว่างด้วยผ้าใบ
และมีที่ยดึ ติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น เพื่อลด
ผลกระทบด้านเสี ยง

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการได้มีการติดตั้ง รั้วถาวรเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว

-

- ดังภาพที่ 1 และ
เอกสารแนบที่ 7

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
สุดท้าย สาหรับกาแพงกั้นเสี ยง (Metal Sheet) ได้มีการรื้ อ
ถอนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยได้ทาการติดตั้งรั้วถาวรแทนรั้ว
ชัว่ คราว

-

- ดังภาพที่1 และ
เอกสารแนบที่ 7

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการจึงได้มีการรื้ อถอนผ้าใบปิ ดคลุมอาคาร
ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

38 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 เสียง (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
5. จัดเครื่ องมือก่อสร้างหรื อเครื่ องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ใน
พื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับถนนวิภาวดี
รังสิ ต เพื่อลดผลกระทบด้านเสี ยงต่อชุมชน
6. หันทิศทางของอุปกรณ์เครื่ องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสี ยงดัง
ไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับถนนวิภาวดีรังสิ ต เพื่อลด
ผลกระทบด้านเสี ยงต่อชุมชน
7. ลดจานวนเครื่ องจักรที่ใช้งานในบริ เวณใกล้เคียงกัน
8. ไม่ทากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังพร้อมกันใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
9. เลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด
เสี ยงรบกวนน้อยที่สุด
10. อุปกรณ์และเครื่ องจักรกลที่มีการใช้งานเป็ นครั้งคราว
ต้องดับเครื่ องยนต์หรื อเบาเครื่ องลงระหว่างการพัก

39 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- โครงการกาชับคนงานไม่ให้ ทากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
เสี ยงดังพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

-

-

- โครงการกาชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุม
อุปกรณ์และ
เครื่ องจักรกลที่มีการใช้งานเป็ นครั้งคราวต้องดับเครื่ องยนต์
หรื อเบาเครื่ องลงระหว่างการพัก

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 เสียง (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการจัดให้มี การตัดกระเบื้องให้บดั กรี ในห้องที่มีผนัง
กั้น เพื่อลดระดับเสี ยง
- โครงการได้มีการแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย (จป.) เป็ นผูค้ วบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่ องจักรอย่าง
สม่าเสมอ

-

-

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- โครงการกาชับให้ผรู ้ ับเหมาควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้ส่ง
เสี ยงดังรบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยนจากกิจกรรม
การก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่ องร้องเรี ยนทางโครงการ จะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาทันที
- โครงการจัดให้มีการ ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการ
ขนส่งวัสดุให้อยูใ่ นสภาพที่ดี และกาชับผูข้ บั รถบรรทุกใช้
ความเร็ วในย่านชุมชนไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง

-

-

-

-

-

-

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

11. การตัดกระเบื้องให้บดั กรี ในห้องที่มีผนังกั้น เพื่อลด
ระดับเสี ยง
12. ใช้อุปกรณ์เครื่ องจักรที่ได้รับการบารุ งรักษาอย่างดี
เท่านั้นและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่าเสมอในระหว่างการ
ก่อสร้าง เช่น หยอดน้ ามันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสี ยดสี
ระหว่างชิ้นส่วนของเครื่ องจักร
13. ไม่ใช้เครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์ที่มีอตั ราเร็ วเกินไป
14. กาชับให้ผรู ้ ับเหมาควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสี ยงดัง
รบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง
15. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริ เวณป้ อมยาม
เพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่ อง
ร้องเรี ยนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปั ญหาทันที
16. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยูใ่ น
สภาพดีไม่ให้เกิดเสี ยงดังและควบคุมความเร็ วในย่านชุมชน
ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง

40 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3 เสียง (ต่ อ)

1.4 ความสั่นสะเทือน

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
17. มาตรการในการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง
- จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบตั ิงาน
บริ เวณที่มีแหล่งกาเนิดเสี ยงดัง เพื่อป้ องกันผลกระทบที่
อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสี ยงดังเป็ นเวลานานติดต่อกัน
- กาหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบตั ิในบริ เวณที่มี
เสี ยงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ได้แก่ ear plugs หรื อ ear muffs
1. ก่อนก่อสร้างโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั
ผูร้ ับเหมาเข้าพบผูท้ ี่อยูต่ ิดกับโครงการและให้หมายเลข
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ผพู ้ กั อาศัย
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้ง
กาหนดการทาเสาเข็ม โดยระบุวนั ช่วงเวลาให้ชดั เจน

41 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

- โครงการกาหนดให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล พร้อมทั้งจัดให้มีการออกกฏระเบียบเกี่ยวกับ ความ
ปลอดภัยในการทางาน
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผูพ้ กั อาศัย
ข้างเคียง ก่อนทาการก่อสร้างโครงการ และเนื่องจากปั จจุบนั
โครงการอยูใ่ นช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่ งผ่านช่วงงานฐาน
รากจึงไม่มีกิจกรรมการแจ้งกาหนดการทาเสาเข็มดังกล่าว

-

- ดังเอกสารแนบที่ 6

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
2. กาหนดช่วงเวลาการก่อสร้างดังนี้
- วันจันทร์- ศุกร์ ทางานเวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมี
กิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กาหนดเป็ น
ครั้งคราว เช่น การเทปูน ให้ดาเนินการได้ไม่เกินเวลา
22.00 น. และแจ้งผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 2
วัน ด้วยการลงบนพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิ ดป้ ายประ กาศ
ไว้บริ เวณด้านหน้าโครงการ
- วันเสาร์ ทางานเวลา 09.00-17.00 น.
- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์งดทากิจกรรมก่อสร้าง
3. ขุดคูเปิ ด (Open Trench) ลึก 2 เมตร บริ เวณด้านติด
บ้านพักอาศัย (ทิศตะวันตก) และขุดคูเปิ ดลึก 1 เมตร บริ เวณ
ด้านติดบ้านพักอาศัย (ทิศตะวันออก) เพื่อลดผลกระทบด้าน
ความสัน่ สะเทือนต่อพื้นที่ขา้ งเคียง

42 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- ในกรณี ที่มีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่
กาหนด ทางโครงการจะมีหนังสื อเข้าแจ้งการทางานดังกล่าว
ให้ผพู ้ กั อาศัยข้างเคียงได้รับทราบก่อน โดยปั จจุบนั ยังไม่มี
กิจกรรมการทางานล่วงเวลา

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- ขณะช่วงงานโครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด แต่ใน
ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์สุดท้าย

-

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่ อ)

1.5 การพังทลายของดิน

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริ เวณป้ องยาม เพื่อรับเรื่ อง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยนจากกิจกรรม
ร้องเรี ยนที่อาจเกิดขึ้น
การก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่ องร้องเรี ยนทางโครงการจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาทันที
5. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
- โครงการจัดให้มีการประกันภัยค วามรับผิดชอบตาม
ชีวติ ร่ างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดง กฎหมายต่อชีวติ ร่ างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
สาเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
6. ต้องนารายละเอียดมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ - ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
สิ่ งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริ เวณพื้นที่โครงการในที่ สุดท้าย จึงได้มีการ นารายละเอียดมาตรการป้ องกันและ
ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมออกไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
7. จัดให้มีวศิ วกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุม - โครงการจัดให้มีวศิ วกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและ
การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ต่อข้างเคียงน้อยที่สุด
1. ในการขุดดินจะต้องขุดให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน - ขณะช่วงงานโครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด แต่ใน
1:1 (ทามุม 45 องศา กับแนวระนาบ) เพื่อป้ องกันผลกระทบ ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์สุดท้าย
จากการพังทลายของดิน

43 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 3

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.5 การพังทลายของดิน
(ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
2. ติดตั้งอุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้ าแสงสว่าง
ราวกันตกทาสี สะท้อนแสงและป้ ายเตือนอันตรายทุกระยะ
ไม่เกิน 40 ม.

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง ภายใน
พื้นที่โครงการ ในส่วนของราวกันตกและป้ ายเตือนอันตราย
ต่างๆ ได้มีการรื้ อถอน ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เนื่องจาก
ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์สุดท้าย
3. จัดให้มีวศิ วกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุด - โครงการจัดให้มีวศิ วกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและ
ดินให้มีความมัน่ คงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4. จัดทารั้วชัว่ คราวโดยรอบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง มีลกั ษณะ - ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
เป็ นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สุดท้าย ทางโครงการได้ทาการติดตั้งรั้วถาวรเป็ นที่เรี ยบร้อย
ด้านล่างของรั้วเป็ นรั้วคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูง 2 ม. (รั้วเดิม ) แล้ว
และด้านบนต่อเติมรั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ย
กว่า 6.35 มม. สูง 4 ม. สาหรับด้านทิศใต้และทิศเหนือ ติดตั้ง
รั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มม. สูง 6
ม.
5. ในกรณี ที่มีการร่ วงหล่นของเศษหิ นและดิน จัดให้มี - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทาความสะอาดบริ เวณพื้นที่
พนักงานคอยทาการเก็บกวาดให้สะอาดเรี ยบร้อย
โครงการเป็ นประจา

44 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 5

-

- ดังเอกสารแนบที่ 3

-

- ดังภาพที่ 1

-

- ดังภาพที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.5 การพังทลายของดิน
(ต่ อ)

1.6 คุณภาพนา้

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายต่ออาคารที่อยูข่ า้ งเคียง ที่เป็ น
สาเหตุมาจากการก่อสร้างของโครงการ ทางโครงการจะทา
การแก้ไข ชดเชยความเสี ยหายและให้ความช่วยเหลือโดย
ทันที

-

-

- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อชีวติ ร่ างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

- โครงการจัดให้มีหอ้ งส้วม ที่ลา้ งมือ และลานซักล้างที่
เพียงพอกับความต้องการของคนงาน พร้อมติดตั้งระบบ
บาบัดน้ าเสี ยไว้ในบริ เวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน

-

- ดังภาพที่ 6, ภาพที่
7, ภาพที่ 26 และ
ภาพที่ 27

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้อง
ส้วมให้สะอาดอยูเ่ สมอ

-

- ดังภาพที่ 8

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

6. จัดให้มีการชดเชยความเสี ยหายต่ออาคารที่อยูอ่ าศัย
ข้างเคียง ซึ่งหากความเสี ยหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการต้องทาการแก้ไข ชดเชยความเสี ยหายและให้ความ
ช่วยเหลือโดยทันที
7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ
ร่ างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสาเนา
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง
1. กาหนดให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ที่ลา้ งมือ
และลานซักล้างให้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน
โดยในการบาบัดน้ าเสี ยต้องจัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ย
รองรับน้ าเสี ยได้ไม่นอ้ ยกว่า 20 ลบ.ม./วัน บาบัดน้ าเสี ยให้มี
ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ าทิ้งภายหลังการบา บัดจะ
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริ มถนนบริ เวณด้านหน้าโครงการ
ต่อไป
2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้
สะอาดอยูเ่ สมอ

45 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม
ทางนิเวศวิทยา
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์
ของมนุษย์
3.1 นา้ ใช้

3.2 นา้ เสีย

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการมีการรณรงค์ ให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด โดย
ผ่านกิจกรรม Morning Talk
- โครงการจัดให้มีถงั สารองน้ าใช้อย่างเพียงพอ
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

2. จัดให้มีถงั สารองน้ าใช้อย่างเพียงพอ
3. ตรวจสอบแนวเส้นท่อประปาให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้
งาน กรณี ที่พบว่าท่อประปาแตกหรื อร้าวต้องดาเนินการ
ซ่อมแซมและแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่า
1. กาหนดให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ที่อาบน้ า - โครงการจัดให้มีหอ้ งส้วม ที่ลา้ งมือ และลานซักล้างที่
และลานซักล้างให้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน โดย เพียงพอกับความต้องการของคนงาน พร้อมติดตั้งระบบ
ในการบาบัดน้ าเสี ยต้องจัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยรองรับน้ า บาบัดน้ าเสี ยไว้ในบริ เวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน
เสี ยได้ไม่นอ้ ยกว่า 20 ลบ.ม./วัน บาบัดน้ าเสี ยให้มีค่า BOD
ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ าทิ้งภายหลังการบาบัดจะระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการต่อไป

46 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 9

-

- ดังภาพที่ 10
-

-

- ดังภาพที่ 6, ภาพที่
7, ภาพที่ 26 และ
ภาพที่ 27

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.2 นา้ เสีย (ต่ อ)

3.3 การระบายนา้

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้
สะอาดอยูเ่ สมอ
3. ประสานรถสูบสิ่ งปฏิกลู ของสานักงานเขตจตุจกั รมาสูบ
ตะกอนไปกาจัดทันทีที่เต็ม
4. หลังจากการก่อสร้างเสร็ จต้องสูบสิ่ งปฏิกลู ภายใน
ถังเกรอะออกให้สานักงานเขตจตุจกั รนาไปกาจัดให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลและฝังกลบถังเกรอะในทันที
1. จัดทาร่ องระบายน้ าภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวบรวมน้ าเข้าสู่
บ่อพัก เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อ
ระบายน้ าบริ เวณด้านหน้าโครงการ
2. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็ นประจา

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้อง
ส้วมให้สะอาดอยูเ่ สมอ
- โครงการจัดให้มีการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาสูบสิ่ งปฏิกลู เมื่อกากตะกอนเต็ม
- โครงการจะปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด เมื่อการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ

-

3. จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ าออกจากโครงการ

47 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 8

-

-

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

- โครงการ มีการ ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็ น
ประจา
- โครงการ จัดให้มีบ่อดักตะกอน ก่อนระบายน้ าออกจาก
โครงการ

-

-

-

- ดังภาพที่ 11

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.4 การจัดการมูลฝอย

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
1. จัดให้มีถงั รองรับมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จานวน 15 ถัง
ตามจุดต่างๆ ในบริ เวณพื้นที่บา้ นพักคนงานและห้องน้ า /
ห้องสุขาอย่างเพียงพอ รองรับมูลฝอยไม่นอ้ ยกว่า 1,500
ลิตร/วัน
2. กาชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้
จัดเตรี ยมไว้อย่างเคร่ งครัด
3. จัดหาผูร้ ับผิดชอบที่จะนามูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกาจัด
4. ใช้ผา้ คลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้ องกัน
การร่ วงหล่นลงบนถนน
5. ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างหรื อบริ เวณที่ทาให้เกิดฝุ่ น
วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง

48 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

- ดังภาพที่ 27

- โครงการกาชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่
ได้จดั เตรี ยมไว้อย่างเคร่ งครัด
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยให้มารับขยะมูลฝอยไปกาจัด
- โครงการกาชับให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างมีผา้ ใบปิ ดคลุมทุก
ครั้ง เพื่อป้ องกันการร่ วงหล่นลงบนถนน
- โครงการจัดให้มีการฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างและ
บริ เวณทางเข้า-ออกโครงการ

-

- ดังภาพที่ 13

-

-

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

6. การขนส่งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างด้วยรถ 6
ล้อ และ 10 ล้อ จะขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. หากรถ
ขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้างเกินเวลา 22.00 น. โครงการจะ
ให้จอดในพื้นที่ก่อสร้าง แต่จะขนส่งวัสดุก่อสร้างลงจากรถ
ในช่วงเวลาทางานในช่วงเช้าของวันถัดไป
7. ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกตามพิกดั และจากัดความเร็ วไม่
เกิน 30 กม./ชม. กาชับให้ผขู ้ บั ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบกและขับรถอย่างระมัดระวังเป็ นพิเศษ
8. ตรวจสอบเครื่ องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยูใ่ น
สภาพดีอยูเ่ สมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ
9. ไม่นาเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรื อ
สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนั้นๆ
10. ติดต่อประสานงานให้สานักงานเขตบางเขนเข้ามารับไป
กาจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการได้ใช้พ้นื ที่จอดรถถาวรของโครงการ

-

- โครงการได้กาชับผูข้ บั ให้จากัดความเร็ วรถให้วงิ่ ไม่เกิน 30
กม./ชม.

-

-

- โครงการ กาชับให้มีการ ตรวจสอบเครื่ องยนต์ของรถที่ใช้
ในการขนส่งให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

-

-

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยให้มารับขยะมูลฝอยไปกาจัด

-

-

49 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

- ดังภาพที่ 12

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่ อ)

3.5 ไฟฟ้า

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
11. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็ นประจา เพื่อ
ป้ องกันแมลงและสัตว์พาหนะนาโรคใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยแหล่ง
อาหาร กรณี ที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชารุ ดเสี ยหายต้อง
ซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน
12. กาหนดให้ผรู ้ ับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างและรวบรวม
ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระบบคัดแยกและนากลับมาใช้ เช่น
เศษอิฐและปูน นามาถมพื้นที่ ไม้แบบนากลับมาใช้ใหม่
มูลฝอยที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกให้ทิ้งลง
ถังรองรับ เพื่อจะขายให้ผรู ้ ับซื้อของเก่าต่อไป

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้ใช้ถุงดาเป็ นภาชนะรองรับมูลฝอย และมี
การตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็ นประจา หาก
พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชารุ ดเสี ยหายจะดาเนินการ
เปลี่ยนภาชนะใหม่ทนั ที
- โครงการได้มีการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง และรวบรวมใน
พื้นที่ที่เหมาะสม และมีการนากลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษอิฐ
และปูน นามาถมพื้นที่ เหล็ก แบบนากลับมาใช้ใหม่ ส่วน
มูลฝอยที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
จะ
ดาเนินการเก็บกองไว้ในพื้นที่เหมาะสม เพื่อรอนาไปกาจัด
ต่อไป
1. กาชับให้คนงานใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด
- โครงการมีการรณรงค์ ให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด โดย
ผ่านกิจกรรม Morning Talk
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ให้อยู่ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้ าและ
ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมเมื่อพบว่าชารุ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
เสี ยหาย

50 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

-

-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 13

-

- ดังภาพที่ 9
-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การจราจร

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1. จัดเตรี ยมสถานที่สาหรับกองเก็บวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ า
ออกมานอกพื้นที่โครงการ
2. จัดเตรี ยมพื้นที่สาหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างและพื้นที่
สาหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ าเข้า
ไปในผิวการจราจรของถนนลาดปลาเค้า

- โครงการจัดให้มีการเก็บกองวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่
ก่อสร้างเท่านั้น
- โครงการจัดให้มีพ้นื ที่จอดรถบรรทุกและพื้นที่ขนย้ายวัสดุ
ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่ง ปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ จอดรถ
ถาวรของโครงการ

-

- ดังภาพที่ 14

-

- ดังภาพที่ 12

3. จัดเตรี ยมจุดล้างล้อรถในโครงการเพื่อป้ องกันไม่ให้มีฝนุ่
หิ น ดิน และเศษวัสดุ ติดล้อรถยนต์ออกไปร่ วงหล่นบนผิว
การจราจรบนถนนภายนอกโครงการ

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
สุดท้าย จึงได้มีการรื้ อถอนกิจกรรมบางส่วนออก เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีกิจกรรมที่เกิดฝุ่ นละออง
ทาง
โครงการจะจัดพนักงานทาความสะอาด
- โครงการ กาชับให้มีผา้ ใบ คลุมหลังกระบะของรถบรรทุก
ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้ องกันฝุ่ น หิ น ดิน และเศษ
วัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนน
ภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย

-

-

-

-

4. จัดเตรี ยมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่
เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้ องกันฝุ่ น หิ น ดิน และเศษวัสดุที่
อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอก
โครงการ เพื่อความปลอดภัย

51 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การจราจร (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
5. การขนคนงานและเจ้าหน้าที่จะขนส่งเข้าพื้นที่โครงการ
ก่อนเวลา 07.00 น. และออกจากพื้นที่โครงการหลังเวลา
19.00 น. เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ
ในชัว่ โมงเร่ งด่วนและความปลอดภัยในการใช้ถนน
6. การขนส่งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างด้วยรถ 6
ล้อ และ 10 ล้อ จะขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. หากรถ
ขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้างเกินเวลา 22.00 น. โครงการจะ
ให้จอดในพื้นที่ก่อสร้าง แต่จะขนส่งวัสดุก่อสร้างลงจากรถ
ในช่วงเวลาทางานในช่วงเช้าของวันถัดไป
7. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่น
ป้ ายสะท้อนแสงและธงสี บริ เวณท้ายรถ เพื่อให้ผขู ้ บั ขี่
ยานพาหนะบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
เพื่อป้ องกันการเฉี่ ยวชน

52 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด และทางโครงการ
จัดให้มีพ้นื ที่จอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ
โดย
ปั จจุบนั เป็ นพื้นที่จอดรถถาวร ของโครงการ เนื่องจาก
ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์สุดท้าย

-

- โครงการจัดให้มีการ ติดแผ่นป้ ายสะท้อนแสง บริ เวณท้าย
รถบรรทุก เพื่อให้ผขู ้ บั ขี่ยานพาหนะบนถนน สังเกตเห็นรถ
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

-

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ดังภาพที่ 12

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การจราจร (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการได้กาชับให้ผขู ้ บั จากัดความเร็ วรถให้วงิ่ ไม่เกิน 30
กม./ชม.

-

-

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
สุดท้าย จึงได้มีการรื้ อถอนป้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ
ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทาง
เข้า-ออกบริ เวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษา
ความปลอดภั ย บริ เวณหน้าโครงการ เพื่ออานวยความ
สะดวกด้านการจราจร เมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ

-

-

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

8. ควบคุมน้ าหนักตามพิกดั และจากัดความเร็ วของรถไม่ให้
เกิน 30 กม./ชม. และกาชับให้ผขู ้ บั รถบรรทุกปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขบั รถด้วยความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ
9. ติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ ายชะลอความเร็ ว
เขตก่อสร้าง ทางชารุ ด เป็ นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและ
บริ เวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
10. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า- ออก
บริ เวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการให้ชดั เจน
11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย บริ เวณหน้า
โครงการ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจร เมื่อมีการ
เข้า-ออกโครงการและติดตั้งไฟฟ้ าส่องสว่าง บริ เวณทางเข้าออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการ
ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน

53 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

-

- ดังภาพที่ 15

-

- ดังภาพที่ 16

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การจราจร (ต่ อ)

3.7 การป้ องกันอัคคีภัย

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

12. กาชับพนักงานขับรถปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด - โครงการ กาชับพนักงานขับรถปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่าง
และกาชับให้มีความระมัดระวังเป็ นพิเศษช่วงผ่านชุมชน
เคร่ งครัดและกาชับให้มีความระมัดระวังเป็ นพิเศษช่วงผ่าน
ชุมชน
13. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้สาหรับขนส่งวัสดุให้อยูใ่ น
- โครงการกาชับให้มีการ ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้สาหรับ
สภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
ขนส่งวัสดุให้อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
14. กาชับให้พนักงานขับรถขนส่งให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นขณะ - โครงการ กาชับให้พนักงานขับรถขนส่งให้ระมัดระวัง
ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณี ติดกระแสจราจร
เพิ่มขึ้นขณะขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณี ติดกระแส
จราจร
15. กาชับผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิตามมาตรการจัดการด้าน
- โครงการกาชับผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิตามมาตรการจัดการ
จราจรอย่างเคร่ งครัด
ด้านจราจรอย่างเคร่ งครัด
1. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระทาอย่างถูกหลัก
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
วิชาการ
2. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ ในขณะปฏิบตั ิงาน
- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางาน พร้อมทั้งจัดให้มีพ้นื ที่สาหรับสูบบุหรี่ อย่างเป็ น
สัดส่วน
3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทางานและที่ - โครงการ จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีภายในพื้นที่
เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย
ก่อสร้าง

54 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ดังภาพที่ 17 และ
เอกสารแนบที่ 6

-

- ดังภาพที่ 18

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4. คุณค่ าคุณภาพชีวติ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง
2. กาหนดให้ผรู ้ ับเหมาจัดพื้นที่บา้ นพักคนงานตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับคนงานก่อสร้างของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ติดตั้งป้ ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงการขออภัยที่อาจไม่ได้
รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน
4. ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์บริ เวณด้านหน้าพื้นที่บา้ นพัก
คนงาน โดยระบุชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมา ชื่อผูร้ ับเหมา /ผูค้ วบคุม
งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผทู ้ ี่พกั อาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่บา้ นพักคนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถ
ติดต่อกับผูร้ ับเหมาผูค้ วบคุมงานได้โดยตรง ในกรณี ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- โครงการจัดให้มีบา้ นพักคนงานตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับคนงานก่อสร้างของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทาง โครงการ จึง ได้ทาการรื้ อถอนป้ ายเกี่ยวกับ
โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการออกเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการมีการติดตั้งป้ ายชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมา และ มีการ
ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ิตนภายในบ้านพั กคนงานและให้
คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อความสงบเรี ยบร้อย
ภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน

55 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 28

-

-

-

- ดังภาพที่ 19, ภาพ
ที่ 20 และเอกสาร
แนบที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4. คุณค่ าคุณภาพชีวติ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

5. ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ิตนภายในบ้านพักคนงาน อาทิ - โครงการ มีการ ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ิตนภายใน
เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้ องกันการเกิด
บ้านพักคนงาน และให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อ
อัคคีภยั ห้ามเล่นการพนัน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการมัว่ สุม ความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน
และทะเลาะวิวาทห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครอง
เพื่อความปลอดภัยของ คนงานและผูท้ ี่พกั อาศัยในบริ เวณ
ใกล้เคียง ห้ามส่งเสี ยงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาท
เพื่อความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน หากมี
การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาปลดออกจากงานทั้งสอง
ฝ่ าย ห้ามทาลายและเคลื่อนย้าย ดัดแปลงทรัพย์สินของ
ผูร้ ับเหมา ห้ามลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดาเนินคดีตาม
กฎหมายห้ามนาบุคคลภายนอกมาพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพื่อความเป็ นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริ เวณ
บ้านพักคนงานห้องเลี้ยงสัตว์ที่เป็ นพานะนาโรคทุกชนิด

56 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4. คุณค่ าคุณภาพชีวติ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

6. ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ิตนในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้าม
ขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความ
ปลอดภัยของคนงานและผูท้ ี่พกั อาศัยในบริ เวณใกล้เคียง
ห้ามส่งเสี ยงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุก
กรณี เพื่อความสงบเรี ยบร้อ ยภายในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ปลดออกจากงาน
ทั้งสองฝ่ าย ห้ามทาลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติม
ทรัพย์สินของผูร้ ับเหมาทุกกรณี ห้ามลักขโมย หากมีการลัก
ขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดาเนินคดี
7. กาหนดบทลงโทษที่ชดั เจนและดาเนินการโดยเด็ดขาดใน
กรณี ที่มีผฝู ้ ่ าฝื นกฎระเบียบต่างๆ
8. จัดให้มีหวั หน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ ี่อยูข่ า้ งเคียง

- โครงการออกกฎระเบียบการปฏิบตั ิตนภายใน
พื้นที่
ก่อสร้าง และกาชับ ให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อ
ความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง

-

- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที่ 6

- โครงการมีการกาหนดบทลงโทษที่ชดั เจนและดาเนินการ
โดยเด็ดขาดในกรณี ที่มีผฝู ้ ่ าฝื นกฎระเบียบต่างๆ
- โครงการจัดให้มีหวั หน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ ี่อยูข่ า้ งเคียง พร้อมทั้ง
ออกกฎระเบียบเพื่อให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

-

- ดังเอกสารแนบที่ 6

-

- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที่ 6

57 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4. คุณค่ าคุณภาพชีวติ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

9. กาชับผูร้ ับเหมาให้ควบคุมงานคนงานให้ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีหวั หน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ ี่อยูข่ า้ งเคียง พร้อมทั้ง
ออกกฎระเบียบเพื่อให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

10. คัดเลือกผูร้ ับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทางานที่ดี
โดยผูร้ ับเหมาดังกล่าวจะให้ความสาคัญต่อการคัดเลือก
คนงานก่อสร้างโดยมีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน
ซึ่งคนงานเหล่านี้จะทราบระเบียบปฏิบตั ิที่จะไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็ นอย่างดี
11. หากมีการร้องเรี ยนขณะที่มีการดาเนินการก่อสร้าง
- กรณี มีการร้องเรี ยนขณะที่มีการดา เนินการก่อสร้าง ทาง
จะต้องดาเนินการแก้ไขโดยทันที
โครงการจะดาเนินการตรวจสอบ
หากพบว่าเกิดจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ทางโครงการจ ะแก้ไข
โดยทันที โดยปั จจุบนั ยังไม่พบข้อร้องเรี ยน
1. ก่อนดาเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ผูร้ ับเหมา
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผูพ้ กั อาศัย
ต้องเข้าไปแจ้งต่อผูพ้ กั อาศัยที่อยูต่ ิดกับโครงการและให้
ข้างเคียง ก่อนทาการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ระยะเวลาการ
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ ก่อสร้างทางโครงการได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผูพ้ กั อาศัย
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง
ข้างเคียงตลอดระยะการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของ

58 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที่ 6

-

-

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 5

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

2. จัดทารั้วชัว่ คราวโดยรอบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง มีลกั ษณะ
เป็ นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ด้านล่างของรั้วเป็ นรั้วคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูง 2 ม. (รั้วเดิม )
และด้านบนต่อเติมรั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ย
กว่า 6.35 มม. สูง 4 ม. สาหรับด้านทิศใต้และทิศเหนือ ติดตั้ง
รั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มม. สูง 6
ม.
3. ขณะทาโครงสร้างต้องทา Chain Link ยืน่ จากอาคาร เพื่อ
ป้ องกันเศษวัสดุร่วงหล่น

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการได้ทาการติดตั้งรั้วถาวรเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว

-

- ดังภาพที่ 1

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย จึงได้ทาการรื้ อถอน Chain Link ออกเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว
4. จัดหาน้ าใช้ ระบบรวบรวมและกาจัดมูลฝอย น้ าเสี ย
- โครงการจัดให้มีน้ าใช้ ภาชนะรองรับมูลฝอย ระบบจัดการ
สิ่ งปฏิกลู ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้ น้ าเสี ย และ ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบ
เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรื อเกิดโรคระบาดได้
สิ่ งปฏิกลู เมื่อกากตะกอนเต็ม และเก็บขนขยะมูลฝอยไป
กาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

- ดังภาพที่ 7, ภาพที่
13 และภาพที่ 23

59 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
5. จัดให้มีหอ้ งปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาหรับคนงานที่
ทางานก่อสร้าง จัดให้มีเครื่ องมือและอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
6. บริ เวณทางเข้า- ออก ต้องมียามดูแลการเข้า- ออกของ
เจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อ
ความปลอดภัยและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
7. ติดป้ ายแนะนาการทางาน ป้ ายเตือน เพื่อให้คนงาน
ก่อสร้างปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
8. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการทางาน
ให้กบั คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกัน
ฝุ่ น ปลัก๊ เสี ยบหู ถุงมือ เป็ นต้น
9. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หวั หน้า
คนงานหรื อจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง
พร้อมชี้แจงในเรื่ องความปลอดภัยให้ดียงิ่ ขึ้น

60 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- จัดให้มีเครื่ องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย

-

- ดังภาพที่ 21

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล
การเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม.

-

- ดังภาพที่ 16

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการ จึง ได้ทาการรื้ อถอน ป้ ายแนะนาการ
ทางาน และป้ ายเตือนออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีการเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้กบั คนงานไว้อย่างเพียงพอ

-

-

- ดังภาพที่ 22

- โครงการจัดให้มีการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแก่หวั หน้าคนงานหรื อจัดหาคู่มือรักษาความ
ปลอดภัยในการก่อสร้าง

-

- ดังภาพที่ 9 และ
เอกสารแนบที่ 6

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
10. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้ าและจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ดบั เพลิงที่จาเป็ น

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์
ไฟฟ้ า พร้อมทั้งจัดเตรี ยมถังดับเพลิงที่มีสภาพพร้อมใช้งาน
อยูเ่ สมอ
11. กาชับให้ผรู ้ ับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตาม - โครงการ กาชับให้ผรู ้ ับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่
กฎหมายเท่านั้น
ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
12. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน เพื่อ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ป้ องกันปั ญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็ นพาหะนาโรคได้
13. กาชับให้ผรู ้ ับเหมาเข้มงวดต่อคนงานด้านการดูแล
- โครงการกาชับให้ผรู ้ ับเหมาเข้มงวดต่อคนงานด้านการดูแล
สุขภาพอนามัยของคนงาน
สุขภาพอนามัยของคนงาน ผ่านกิจกรรม Morning talk
14. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางานและ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ต่อเนื่องอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทางาน

61 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 18

-

-

-

-

-

- ดังภาพที่ 9
-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่ อ)

4.2 ผลกระทบสุ ขภาพ
1) คนงานก่ อสร้ าง

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คอยตรวจสอบ
และดูแลความสะอาดภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน
ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด
และกาหนดให้ทาความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์
- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อชีวติ ร่ างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

- โครงการมีการติดตั้งป้ ายชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมา และ มีการ
ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ิตนภายในบ้านพักคนงานและให้
คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อความสงบเรี ยบร้อย
ภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน

-

- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที่ 4

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

15. กาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบคอยตรวจสอบและดูแลความ
สะอาดภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายใน
ห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและกาหนดให้
ทาความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์
16. จัดให้มีการทาประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดง
สาเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย
และเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง
1. ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์บริ เวณด้านหน้าพื้นที่บา้ นพัก
คนงาน โดยระบุชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมา ชื่อผูร้ ับเหมา /ผูค้ วบคุม
งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผทู ้ ี่พกั อาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่บา้ นพักคนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถ
ติดต่อกับผูร้ ับเหมาผูค้ วบคุมงานได้โ ดยตรง ในกรณี ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน

62 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 ผลกระทบสุ ขภาพ
1) คนงานก่ อสร้ าง (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

2. จัด ให้มีหวั หน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ ี่อยูอ่ าศัยข้างเคียง
3. ออกกฎระเบียบการปฏิบตั ิตนภายในบ้านพักคนงาน อาทิ
เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้ องกันการเกิด
อัคคีภยั ห้ามเล่นการพนัน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการมัว่ สุม
และทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครอง
เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผูท้ ี่พกั อาศัยในบริ เวณ
ใกล้เคียง ห้ามส่งเสี ยงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาท
เพื่อความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน หากมี
การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาปลด ออกจากงานทั้งสอง
ฝ่ าย ห้ามทาลายและเคลื่อนย้าย ดัดแปลง ทรัพย์สินของ
ผูร้ ับเหมา ห้ามลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดาเนินคดีตาม
กฎหมาย ห้ามนาบุคคลภายนอกมาพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพื่อความเ ป็ นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริ เวณ
บ้านพักคนงานห้องเลี้ยงสัตว์ที่เป็ นพานะนาโรคทุกชนิด

63 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีหวั หน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ ี่อยูข่ า้ งเคียง พร้อมทั้ง
ออกกฎระเบียบเพื่อให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
- โครงการมีการออกกฎระเบียบการปฏิบตั ิตนภายใน
บ้านพักคนงาน และให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อ
ความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที่ 6

-

- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 ผลกระทบสุ ขภาพ
1) คนงานก่ อสร้ าง (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

4. จัดอบรมและให้แนะนาคนงานเกี่ยวกับการดูแล
สุขอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ ดื่มน้ าที่สะอาดและชาระล้างร่ างกายเป็ นประจา
เป็ นต้น
5. ควบคุมคนงานให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้อย่าง
เคร่ งครัด
6. กาหนดให้ผรู ้ ับผิดชอบคอยตรวจสอบและดูแลความ
สะอาดทั้งภายในบริ เวณบ้านพักคนงานและภายในห้องพัก
คนงานแต่ละห้อง โดยกาหนดให้ทาความสะอาดห้องพักทุก
สัปดาห์
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางานและ
ต่อเนื่องอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทางาน

- โครงการจัดให้มีการแนะนาคนงานเกี่ ยวกับการดูแล
สุขอนามัยของตนเอง ผ่านทางกิจกรรม Morning Talk

-

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอย ควบคุม
คนงานให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คอยตรวจสอบ
และดูแลความสะอาดภายในบริ เวณบ้านพักคนงาน
ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด
และกาหนดให้ทาความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

-

-

-

-

64 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

- ดังภาพที่ 9

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 ผลกระทบสุ ขภาพ
1) คนงานก่ อสร้ าง (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

8. กาชับให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างต้องก่อสร้างบ้านพักคนงาน
ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับ
คนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-34) อาทิ เช่น ต้องมี
ยามพร้อมตูย้ ามที่บริ เวณทางเข้า- ออก จัดให้มีไฟฟ้ าส่อง
สว่างในช่วงเวลากลางคืนรอบบริ เวณอย่างเพียงพอ จัดให้มี
บ้านพักคนงานจานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/
ห้อง) ต้องจัดให้มีหอ้ งส้วมที่ถูกสุขลักษณะในอัตราส่วนไม่
น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน
9. กาหนดบทลงโทษที่ชดั เจนและดาเนินการโดยเด็ดขาดใน
กรณี ที่มีผฝู ้ ่ าฝื นกฎระเบียบต่างๆ

- โครงการจัดให้มีบา้ นพักคนงาน ตามมาตรฐานและแบบ
ก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับคนงานก่อสร้า
งของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-34)

-

- ดังภาพที่ 28

- โครงการจัดให้มีกฏระเบียบการปฏิบตั ิตนให้คนงานปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่ งครัด พร้อมทั้งกาหนดบทลงโทษที่ชดั เจนและ
ดาเนินการโดยเด็ดขาดในกรณี ที่มีผฝู ้ ่ าฝื นกฎระเบียบต่างๆ

-

- ดังภาพที่ 20,
เอกสารแนบที่ 4
และเอกสารแนบที่ 6

65 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

10. คัดเลือกผูร้ ับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทางานที่ดี
โดยผูร้ ับเหมาดังกล่าวจะให้ความสาคัญต่อการคัดเลือก
คนงานก่อสร้างโดยมีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน
ซึ่งคนงานเหล่านี้จะทราบระเบียบปฏิบตั ิที่จะไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็ นอย่างดี
1.1) ด้ านสุ ขภาพร่ างกาย 1. จัดเตรี ยมหน้ากากกันฝุ่ นให้กบั คนงานก่อสร้าง
- โรคระบบทางเดิน 2. ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างหรื อบริ เวณที่ทาให้เกิดฝุ่ น
วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น ตลอดระยะเวลาการ
หายใจ
ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
3. ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่ นรอบอาคาร เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้ ง
กระจายไปยังพื้นที่ขา้ งเคียง

1) คนงานก่ อสร้ าง (ต่ อ)

4. ในการกองวัสดุที่มีฝนหรื
ุ่ อเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรื อ
คลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด

66 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
- โครงการ จัดให้มีคนงาน ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
หรื อบริ เวณที่ทาให้เกิดฝุ่ น

-

-

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทาง โครงการ จึง ได้ทาการรื้ อถอน ผ้าใบกันฝุ่ นโดย
รอบตัวอาคารออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีผา้ ใบปิ ดคลุมวัสดุก่อสร้างที่ทาการกองไว้
ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยจะทาการปิ ดคลุมอย่างมิดชิด

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

- ดังภาพที่ 24

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- โรคระบบทางเดิน
หายใจ (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
5. รักษาความสะอาดบริ เวณทางเข้า- ออกโครงการให้
ปราศจากเศษดิน ทรายตกค้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีคนงานทาความสะอาดบริ เวณ
พื้นที่
โครงการให้ปราศจากเศษดิน ทรายตกค้าง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง
6. เศษวัสดุที่เหลือใช้ตอ้ งไม่มีการกองเก็บไว้ที่หน้างาน โดย - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ต้องจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกาจัด
7. จัดให้มีหน้ากากป้ องกันสาหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับงาน - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุ นแรง เช่น การทาสี เป็ นต้น
8. เลือกใช้สารเคมีที่ไม่มีกลิ่นรุ นแรง
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
9. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
10 .ไม่ให้คนงานทางานในบริ เวณที่ปิดทึบหรื ออับชื้น
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลานาน

67 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 3

-

-

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- โรคระบบทางเดิน
อาหาร

- โรคผิวหนัง

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
1. จัดเตรี ยมน้ าดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดเตรี ยมน้ าดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอสาหรับ
คนงาน
2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ าดื่ม
- โครงการ กาชับให้คนงาน รักษาความสะอาดของภาชนะ
บรรจุน้ าดื่ม ผ่านกิจกรรม Morning Talk
3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการ
- โครงการจัดให้มีการแนะนาคนงานเรื่ องการดูแล
รับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุ งใหม่ๆ ล้าง สุขลักษณะในการรับประทานอาหารในกิจกรรม Morning
มือก่อนรับประทาน เป็ นต้น
Talk
4. จัดให้มีหอ้ งส้วมที่ถูกสุขลักษณะและกาชับให้คนงานดูแล - โครงการจัดให้มีหอ้ งส้วมที่ถูกสุขลักษณะและกาชับให้
ความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
คนงานดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
1. ให้คนงานสวมเสื้ อผ้าให้มิดชิดและสวมถุงมือทุกครั้งที่
- โครงการกาชับให้คนงานสวมเสื้ อผ้าให้มิดชิ ด พร้อมทั้ง
จะต้องสัมผัสหรื อใช้ปูนซีเมนต์หรื อสารเคมีที่เป็ นอันตราย ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทางานให้
ต่อผิวหนังในการทางาน
คนงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
2. จัดให้มีผา้ ใบรอบอาคาร เพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง
- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
ฝุ่ นปูนซีเมนต์ฟงกระจายไปยั
ุ้
งพื้นที่ขา้ งเคียง
สุดท้าย ทาง โครงการ จึง ได้ทาการรื้ อถอน ผ้าใบกันฝุ่ น
โดยรอบอาคารออกเป็ นที่เรี ยบร้อย

68 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 25

-

- ดังภพที่ 9

-

- ดังภาพที่ 9

-

- ดังภาพที่ 6 และ
ภาพที่ 27
- ดังภาพที่ 20 และ
เอกสารแนบที่ 6

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- โรคผิวหนัง (ต่ อ)

- โรคทีเ่ กิดจากสัตว์
เป็ นพาหะนาโรค

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล
เช่น การรักษาความสะอาดร่ างกาย สวมใส่เสื้ อผ้าที่แห้งและ
สะอาด
4. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่าเสมอ

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีการแนะนาคนงานเรื่ องการดูแล
สุขลักษณะในการรับประทานอาหารในกิจกรรม Morning
Talk
- โครงการกาชับให้คนงานดูแลความสะอาดภายในห้องพัก
อย่างสม่าเสมอ
5. ล้างทาความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้งานและ - โครงการ กาชับให้คนงาน ล้างทาความสะอาดรองเท้าบูท
ตากให้แห้งก่อนนาไปใส่
ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและตากให้แห้งก่อนนาไปใส่
1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ าท่วมขังทั้งในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
และบ้านพักคนงาน เพื่อป้ องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ
หรื อแหล่งเชื้อโรคต่างๆ
2. หากไม่ใช้ขวดน้ า กระป๋ องหรื อภาชนะอื่นที่เก็บขังน้ าให้ - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
คว่าหรื อใส่ถุง เพื่อไม่ให้น้ าขังเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ
3. จัดให้มีถงั รองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่าง - โครงการจัดให้มีถุงดาเป็ นภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง
เพียงพอและดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อ
เพียงพอ หากพบว่ามีการชารุ ดหรื อเสี ยหายจะดาเนินการ
ป้ องกันสัตว์พาหะนาโรค เช่น แมลงวัน หนูหรื อแมลงสาบ เปลี่ยนภาชนะใหม่ทนั ที
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข
-

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ดังภาพที่ 13

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้อง
- โรคทีเ่ กิดจากสัตว์
เป็ นพาหะนาโรค (ต่ อ) อาบน้ าเป็ นประจา
5. จัดให้มีหอ้ งส้วมที่สะอาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
6. ดื่มและใช้น้ าที่สะอาด
7. ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารและ
หลังจากเข้าห้องน้ า
8. รับประทานอาหารที่ปรุ งสุกใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหาร
ที่มีแมลงวันตอม
9. ไม่นาสัตว์ที่ป่วยตายมาบริ โภค
10. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ในบริ เวณบ้านพักคนงาน

70 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและ
ห้องอาบน้ าเป็ นประจา
- โครงการจัดให้มีหอ้ งส้วมที่สะอาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- โครงการจัดให้มีน้ าดื่มและน้ าใช้ที่สะอาดสาหรับคนงาน

-

- ดังภาพที่ 8

-

- โครงการกาชับให้คนงานล้างมือทุกครั้งก่อนและหลัง
รับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ า
- โครงการกาชับให้คนงานรับประทานอาหารที่ปรุ งสุก
ใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม
- โครงการกาชับให้คนงานไม่นาสัตว์ที่ป่วยตายมาบริ โภค
- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ในบริ เวณบ้านพัก
คนงาน

-

- ดังภาพที่ 6
- ดังภาพที่ 23 และ
ภาพที่ 25
-

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

11. กาจัดสัตว์ที่เป็ นพาหะนาโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน
- โรคทีเ่ กิดจากสัตว์
เป็ นพาหะนาโรค (ต่ อ) และแมลงสาบ ตลอดจน ห้องน้ าห้องส้วมก่อนและหลังการ
รื้ อถอนบ้านพักคนงาน โดยวิธีดงั ต่อไปนี้
- ปิ ดล้อมบริ เวณบ้านพักคนงาน โดยอุดรู ต่างๆ ที่เป็ น
ทางหนีของหนู แมลงสาบ เพื่อกันไว้กาจัดต่อไป
- กาจัดหนูโดยวิธีการวางกาวดักหรื อใช้สารเคมี
- ฉี ดพ่นยากาจัดแมลงสาบในบริ เวณบ้านพักคนงาน
ห้องน้ าห้องส้วม โดยฉี ดพ่นยาภายหลังที่คนงานย้าย
ออกไปหมดแล้ว
- กาจัดยุง /แมลงเพาะพั นธุ์ยงุ โดยใช้ทรายอะเบท เพื่อ
กาจัดลูกน้ า พร้อมกลบหลุมบ่อที่เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
- เก็บกวาดมูลฝอยที่ตกค้างบริ เวณบ้านพักคนงาน โดย
ประสานให้สานักงานเขตจตุจกั รนาไปกาจัดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลต่อไป

71 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ
- โครงการจะปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด เมื่อมีการรื้ อ
ถอนบ้านพักคนงาน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- โรคทีเ่ กิดจากสัตว์
เป็ นพาหะนาโรค
(ต่ อ)

- โรคทีเ่ กิดจากคน
เป็ นพาหะ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- สูบสิ่ งปฏิกลู ภายในระบบบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปทันทีที่
เต็ม โดยประสานงานกับสานักงานเขตจตุจกั รนาไปกาจัด
ให้ถูกหลักสุขาภิบาลและฝังกลบ
- ทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบบ้านพักคนงานก่อนและ
ภายหลังการรื้ อถอน โดยฉี ดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย
2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ทันที
- ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้ อถอนและเมื่อฉี ดพ่น
ยาแล้วเสร็ จทันที
1. จ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทางานและ
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
ต่อเนื่องอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทางาน
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือ
เอกสาร

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- โรคทีเ่ กิดจากคนเป็ น
พาหะ (ต่ อ)

- อุบัตเิ หตุต่างๆ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
3. จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้แก่คนงานอย่าง
ถูกหลักสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ า น้ าใช้ การระบายน้ า
เสี ยจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจานวนและ
คุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
4. อบรมให้ความรู ้แก่คนงานเรื่ องวิธีป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้แก่
คนงาน เช่น ห้องพัก ห้องส้วม ที่ลา้ งมือ ถังรองรับมูลฝอย น้ า
ใช้ และลานซักล้าง ที่เพียงพอกับความต้องการของคนงาน
พร้อมติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ยไว้ในบริ เวณพื้นที่โครงการและ
บ้านพักคนงาน
- โครงการ มีการจัดการ อบรมให้ความรู ้แก่คนงานเรื่ องวิธี
ป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรม
Morning Talk
5. ไม่ใช้ของมีคมร่ วมกับผูอ้ ื่น
- โครงการไม่ให้ใช้ของมีคมร่ วมกับผูอ้ ื่น
6. ให้ลา้ งมือบ่อยๆ ด้วยน้ าสบู่ โดยเฉพาะหลังจากการไอ จาม - โครงการแนะนาให้คนงานล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าสบู่
เช็ดน้ ามูก
โดยเฉพาะหลังจากการไอ จาม เช็ดน้ ามูก พร้อมทั้งจัดให้มี
พื้นที่สาหรับล้างมือให้กบั คนงาน
7. ใช้ผา้ ปิ ดจมูก ปิ ดปากทุกครั้งเมื่อไอหรื อจาม
- โครงการแนะนาให้คนงานใช้ผา้ ปิ ดจมูก ปิ ดปากทุกครั้งเมื่อ
ไอหรื อจาม
1. ก่อนที่จะทาการก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผูพ้ กั อาศัย
จากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผูพ้ กั อาศัยที่อยูต่ ิดกับ
ข้างเคียง ก่อนทาการก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
โครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ เข้าพบผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงตลอดระยะการโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง

73 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 6, ภาพที่
7, ภาพที่ 13, ภาพที่
23 และภาพที่ 25

-

- ดังภาพที่ 9

-

- ดังภาพที่ 26

-

-

-

- ดังเอกสารแนบที่
5

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- อุบัตเิ หตุต่างๆ (ต่ อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

2. จัดทารั้วชัว่ คราวโดยรอบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง มีลกั ษณะ
เป็ นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ด้านล่างของรั้วเป็ นรั้วคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูง 2 ม. (รั้วเดิม )
และด้านบนต่อเติมรั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ย
กว่า 6.35 มม. สูง 4 ม. สาหรับด้านทิศใต้และทิศเหนือ ติดตั้ง
รั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มม. สูง 6
ม.
3. ขณะทาโครงการต้องทา Chain Link ยืน่ จากอาคาร เพื่อ
กันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุกชั้น 2-3 ชั้น

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการได้ มีการติดตั้ง รั้วถาวรเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว

-

- ขณะช่วงงานโครงสร้าง โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่
กาหนด เนื่องจากปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ
งานสถาปั ตย์สุดท้าย จึงได้ มีการ รื้ อถอน Chain Link
ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
4. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทาแผงตาข่ายกั้นรอบ - ขณะช่วงงานโครงสร้าง โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่
อาคาร โดยใช้โครงเหล็กขึงด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น
กาหนด เนื่องจากปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ
งานสถาปั ตย์สุดท้าย จึงได้มีการรื้ อถอนแผงตาข่ายกั้นรอบ
อาคารออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนัง่ ร้านและขึงตาข่ายรอบ เพื่อใช้ใน - ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
การทาผนังภายนอก
สุดท้าย จึงได้มีการรื้ อถอนนัง่ ร้านออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

-

-

-

-

-

-

74 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

- ดังภาพที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- อุบัตเิ หตุต่างๆ (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

6. จัดหาน้ าใช้ ระบบรวบรวมและกาจัดมูลฝอย น้ าเสี ย
- โครงการจัดให้มีน้ าใช้ ภาชนะรองรับมูลฝอย ระบบจัดการ
สิ่ งปฏิกลู ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้ น้ าเสี ย และประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบ
เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรื อเกิดโรคระบาด
สิ่ งปฏิกลู เมื่อกากตะกอนเต็ม และประสานงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับขยะมูลฝอยไปกาจัดตามหลัก
สุขาภิบาล
7. จัดให้มีหอ้ งปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่ องมืออุปกรณ์ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ประจาในพื้นที่
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่พยาบาลประจา
โครงการ
ตลอดช่วงที่มีการก่อสร้าง
8. บริ เวณทางเข้า- ออกโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด
ความปลอดภัยดูแลการเข้า- ออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและ 24 ชม.
ยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อความปลอดภัยและ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและติดตั้งไฟฟ้ าส่องสว่างบริ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออก
โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน

75 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 7, ภาพที่
13 และภาพที่ 23

-

- ดังภาพที่ 21

-

- ดังภาพที่ 16

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- อุบัตเิ หตุต่างๆ (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการ จึง ได้ทาการรื้ อถอน ป้ ายแนะนาการ
ปฏิบตั ิงาน และป้ ายเตือนต่างๆ บริ เวณด้านหน้าพื้นที่
ก่อสร้าง และภายในพื้นที่ก่อสร้างออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
10. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการทางาน - โครงการจัดให้มีการเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
ให้กบั คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกัน บุคคลให้กบั คนงานไว้อย่างเพียงพอ
ฝุ่ น ปลัก๊ เสี ยบหู ถุงมือ เป็ นต้น
11. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หวั หน้า - โครงการจัดให้มีการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความ
คนงานหรื อจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง ปลอดภัยแก่หวั หน้าคนงานหรื อจัดหาคู่มือรักษาความ
พร้อมชี้แจงเรื่ องความปลอดภัยให้ดีข้ ึน
ปลอดภัยในการก่อสร้าง
12. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้ าและจัดเตรี ยม
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์
อุปกรณ์ดบั เพลิงที่จาเป็ น
ไฟฟ้ า พร้อมทั้งจัดเตรี ยมถังดับเพลิงที่มีสภาพพร้อมใช้งาน
อยูเ่ สมอ
13. กาชับผูร้ ับเหมาให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อ - โครงการจัดให้มีการอบรม คนงานเกี่ยวกับ ด้านสุขาภิบาล
ป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรคหรื อโรคติดต่อ
ผ่านทางกิจกรรม Morning Talk
9. ติดตั้งป้ ายแนะนาการทางาน ป้ ายเตือน เพื่อให้คนงาน
ก่อสร้างปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

76 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

-

-

- ดังภาพที่ 22

-

- ดังเอกสารแนบที่ 6

-

- ดังภาพที่ 18

-

- ดังภาพที่ 9

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
- อุบัตเิ หตุต่างๆ (ต่ อ)

1.2) ด้ านสุ ขภาพจิต
ได้ แก่ ความเครียด
ความวิตกกังวล ความ
หวาดกลัว การนอนไม่
หลับ เป็ นต้ น

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

14 . นารายละเอียดการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์
สิ่ งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริ เวณโครงการในบริ เวณ สุดท้าย ทาง โครงการ จึง ได้ทาการรื้ อถอนป้ าย รายละเอียด
ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
การป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ออกเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
1. จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานแบบ
- โครงการจัดให้มีบา้ นพักคนงานตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง อาคารชัว่ คราว สาหรับ คนงานก่อสร้างของ
ก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับคนงานก่อสร้างของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(มาตรฐาน วสท. 1010-34)

-

-

-

-

2. กาหนดกฎระเบียบการอยูร่ ่ วมกัน เพื่อป้ องกันความ
ขัดแย้ง
3. จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อ
คลายความเครี ยดจากการทางานและให้เกิดความสามัคคีใน
การอยูร่ ่ วมกัน

-

- ดังเอกสารแนบที่ 4

-

-

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

77 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการมีการออกฎระเบียบบ้านพักคนงาน เพื่อป้ องกัน
ความขัดแย้ง
- โครงการจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการระหว่างคนงาน
ก่อสร้าง เพื่อคลายความเครี ยดจากการทางานและให้เกิ ด
ความสามัคคีในการอยูร่ ่ วมกัน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2) ด้ านสุ ขภาพจิต
ได้ แก่ ความเครียด
ความวิตกกังวล ความ
หวาดกลัว การนอนไม่
หลับ เป็ นต้ น (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้
ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ ี่อยูใ่ กล้เคียง

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คอยควบคุมดูแล
คนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ ี่อยูข่ า้ งเคียง
พร้อมทั้งออกกฎระเบียบเพื่อให้คนงานปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบที่อยูอ่ าศัยข้างเคียง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผูพ้ กั อาศัย
พื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บา้ นพักคนงานเป็ นระยะๆ
ข้างเคียงตลอดระยะการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ จากกิจกรรมการก่อสร้าง
รับทราบปั ญหาจากผูท้ ี่อยูข่ า้ งเคียงโครงการโดยตรง
6. ห้ามก่อสร้างหรื อกระทาการใดซึ่งก่อให้เกิดเสี ยงดัง
- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
รบกวนผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.
7. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ า- ห้องส้วมคนงาน - โครงการจัดให้มีคนงานทาความสะอาดห้องน้ า- ห้องส้วม
รวมทั้งระบบระบายน้ าต่างๆ ไม่ให้น้ าท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่น เป็ นประจา
รบกวนผูท้ ี่อยูอ่ าศัยโดยรอบ

78 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังภาพที่ 16,
เอกสารแนบที่ 4
และเอกสารแนบที่ 6

-

-

-

-

-

- ดังภาพที่ 8

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2) ด้ านสุ ขภาพจิต
ได้ แก่ ความเครียด
ความวิตกกังวล ความ
หวาดกลัว การนอนไม่
หลับ เป็ นต้ น (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง
เป็ นประจาตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึง
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่อง
รับความคิดเห็นบริ เวณป้ อมยามหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนที่อาจเกิดขึ้น หากพบปั ญหาที่เกิดขึ้นต้องหา แนว
ทางแก้ไขโดยทันที
9. จัดทารั้วชัว่ คราวโดยรอบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง มีลกั ษณะ
เป็ นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ด้านล่างของรั้วเป็ นรั้วคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูง 2 ม. (รั้วเดิม )
และด้านบนต่อเติมรั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ย
กว่า 6.35 มม. สูง 4 ม. สาหรับด้านทิศใต้และทิศเหนือ ติดตั้ง
รั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มม. สูง 6
ม.

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผูพ้ กั อาศัย
ข้างเคียงตลอดระยะการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ
จากกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งรับเรื่ องร้องจากกิจกรรม
การก่อสร้างของโครงการ หากพบว่ามีปัญหาที่เกิดจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง ทางโครงการจะดาเนินการตรวจสอบ
และหาทางแก้ไขโดยทันที
- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการได้มีการติดตั้งรั้วถาวรเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว

79 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

-

-

- ดังภาพที่ 1 และ
เอกสารแนบที่ 7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2) ด้ านสุ ขภาพจิต
ได้ แก่ ความเครียด
ความวิตกกังวล ความ
หวาดกลัว การนอนไม่
หลับ เป็ นต้ น (ต่ อ)

2) ผู้พกั อาศัยข้ างเคียง
โครงการ

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการจึงได้ทาการรื้ อถอน ผ้าใบปิ ดคลุม
อาคารออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
11. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนัง่ ร้านและขึงตาข่ายรอบ เพื่อใช้ - ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
ในการทาผนังภายนอก
สุดท้าย ทางโครงการจึงได้ทาการรื้ อถอน นัง่ ร้านภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
12. ควบคุมการกวาดแขน (BOOM) ของเครนให้อยูภ่ ายใน - ขณะช่วงงานโครงสร้างโครงการได้ปฏิบตั ิตามมาตรการที่
พื้นที่โครงการ
กาหนด แต่ปัจจุบนั ไม่มีกิจกรรมการใช้เครนแล้ว เนื่องจาก
ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และงานสถาปั ตย์สุดท้าย
13. จัดให้มีการประกันภัยรับผิดชอบทางกฎหมายต่อชีวติ
- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตาม
ร่ างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และ แสดงสาเนา กฎหมายต่อชีวติ ร่ างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็น
ได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง
- ดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน - โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่ งครัด เพื่อป้ องกันผลกระทบด้านสุขภาพ
10. ทาแผงตาข่ายกั้นรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กขึงด้วย
ตาข่ายถี่ทุกชั้น

80 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

-

- ดังเอกสารแนบที่ 1

-

- ดังเอกสารแนบที่ 2

-

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 สุ นทรียภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

1. จัดทารั้วชัว่ คราวโดยรอบบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง มีลกั ษณะ
เป็ นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ด้านล่างของรั้วเป็ นรั้วคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูง 2 ม. (รั้วเดิม )
และด้านบนต่อเติมรั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ย
กว่า 6.35 มม. สูง 4 ม. สาหรับด้านทิศใต้และทิศเหนือ ติดตั้ง
รั้วชัว่ คราววัสดุ Metal Sheet หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.35 มม. สูง 6
ม. และทางเข้า- ออกโครงการมีม่านกั้นไว้ เพื่อช่วยปิ ดบัง
ไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้างและภาพกิจกรรมก่อสร้ าง
ซึ่งอาจเป็ นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
2. ใช้ผา้ ใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อ
ป้ องกันการร่ วงหล่นลงบนถนน
3. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จาเป็ น

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการได้มีการติดตั้งรั้วถาวรเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว

-

- โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด

-

- โครงการมีการวางแผนการกองวัสดุ โดยการจัดให้มี Store
เก็บอุปกรณ์/เครื่ องมือการก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ และ
จัดให้มีพ้นื ที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างเท่าที่จาเป็ น โดยมีผา้ ใบ
ปิ ดคุลมอย่างมิดชิด

-
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เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร
- ดังภาพที่ 1 และ
เอกสารแนบที่ 7

- ดังภาพที่ 2 และ
ภาพที่ 24

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3.1-1 (ต่ อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3 สุ นทรียภาพ (ต่ อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขกระทบสิ่งแวดล้ อม
4. จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริ เวณถนนหน้า
โครงการและพื้นที่ขา้ งเคียงโครงการ โดยในกรณี ที่มีเศษดิน
เปี ยกตกหล่นต้องทาความสะอาดโดยใช้น้ าฉี ดและกวาดพื้น
ให้สะอาดโดยทันที
5. กาหนดให้ทารั้วล้อมรอบโครงการเป็ นสี เขียวหรื อสี โทน
อ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผทู ้ ี่มองจาก
ภายนอกโครงการ
6. เมื่อสร้างอาคารขึ้นไปสูงมากกว่า 2 ชั้น ให้ติดตั้งม่าน
ดักฝุ่ น เพื่อบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างการก่อสร้าง
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รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง
รู ปภาพหรือเอกสาร

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทาความสะอาดบริ เวณพื้นที่
โครงการ และทางเข้า-ออกโครงการเป็ นประจา

-

- ดังภาพที่ 3

- ปั จจุบนั โครงการได้มีการใช้ร้ ัวถาวร ซึ่ งเป็ นสี น้ าตาลตาม
ความเหมาะสมของโครงการ

-

- ดังภาพที่ 1

- ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นช่วงเก็บงาน และ งานสถาปั ตย์
สุดท้าย ทางโครงการจึงได้ทาการรื้ อถอน ผ้าใบปิ ดคลุม
อาคารออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

-

- ดังเอกสารแนบที่ 7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 1 รั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 2 Store เก็บอุปกรณ์

ภาพที่ 3 กิจกรรมทาความสะอาด
บริ เวณพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 4 ถนนคอนกรี ตภายในบริ เวณพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 5 ไฟฟ้ าส่ องสว่าง

ภาพที่ 6 ห้องส้วมบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 7 ระบบบาบัดน้ าเสี ย

ภาพที่ 8 กิจกรรมทาความสะอาดห้องน้ า

ภาพที่ 9 กิจกรรม Morning Talk

ภาพที่ 10 ถังสารองน้ าใช้

ภาพที่ 11 บ่อดักตะกอน

ภาพที่ 12 พื้นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 13 ภาชนะรองรับมูลฝอย

ภาพที่ 14 พื้นที่จดั เก็บวัสดุก่อสร้าง

ภาพที่ 15 ป้ ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทาง
เข้า-ออกโครงการ

ภาพที1่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพที่ 17 พื้นที่สูบบุหรี่
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 18 ถังดับเพลิง บริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพที่ 19 ป้ ายชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมาหน้าบ้านพัก
คนงาน

ภาพที่ 20 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน

ภาพที่ 21 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ภาพที่ 22 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาพที่ 23 น้ าใช้

ภาพที่ 24 ผ้าใบปิ ดคลุมวัสดุก่อสร้าง

ภาพที่ 25 น้ าดื่มสะอาด

ภาพที่ 26 พื้นที่สาหรับชาระล้างให้แก่คนงาน

ภาพที่ 27 ห้องส้วมบริ เวณบ้านพักคนงาน

ภาพที่ 28 บ้านพักคนงาน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

บทที่ 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ ของบริ ษทั แกรนด์ ยูนิ ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด ได้ทาการ
สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ที่คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริ การชุม ชน เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.1-1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ

3. ระดับเสี ยง

ดัชนีทตี่ รวจวัด
- ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
- ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
- ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2)
- ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)
- ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr)
- ระดับเสี ยงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสี ยงเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 10 (L10)
- ระดับเสี ยงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( L90 )
- ระดับเสี ยงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
- ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr)
- ระดับเสี ยงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสี ยงเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 10 (L10)
- ระดับเสี ยงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( L90 )
- ระดับเสี ยงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
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จุดเก็บตัวอย่ าง

ความถี่ของการตรวจวัด

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า

- ทุกวัน (งานฐานราก)

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า

- ทุกวัน (งานฐานราก)

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า

- เดือนละ 1 ครั้ง

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีก่ าหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

- เดือนละ 1 ครั้ง



-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
3. ความสัน่ สะเทือน

ดัชนีทตี่ รวจวัด
- ความสัน่ สะเทือน
- ความสัน่ สะเทือน

4. การจราจร

- ตรวจสอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นของผิว
ถนนและซ่อมแซมความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมโครงการ
- ตรวจสอบการใช้เส้นทางและเวลาที่ใช้
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบการจอดรถของผูเ้ กี่ยวข้องกับ
โครงการบริ เวณโดยรอบโครงการและ
โดยเฉพาะบริ เวณด้านหน้าโครงการ
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จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
- ถนนด้านหน้าโครงการและ
บริ เวณโดยรอบโครงการ

ความถี่ของการตรวจวัด
- ทุกวัน (งานฐานราก)

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีก่ าหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

- เดือนละ 1 ครั้ง
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง



-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
5. คุณภาพน้ า

6. ห้องน้ า
7. การจัดการมูลฝอย
8. การระบายน้ าและ
ป้ องกันน้ าท่วม
9. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ทางาน/การป้ องกัน
อัคคีภยั

จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ

- ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)

- บ่อพักน้ าชัว่ คราวสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่ระบบระบายน้ าทิ้ง
ด้านหน้าโครงการ

- เดือนละ 1 ครั้ง

- ห้องน้ าคนงาน

- วันละ 1 ครั้ง



-

- ถังรองรับมูลฝอย

- วันละ 1 ครั้ง



-

- รางระบายน้ าและบ่อดักตะกอน - วันละ 1 ครั้ง



-

- ป้ องกันเหตุแห่งการเกิด
- เดือนละ1 ครั้ง
อุบตั ิเหตุ (จากการประมวลเหตุที่
เกิดมาแล้ว)



-

- สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- สารที่ละลายได้ท้ งั หมด (TDS)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- ตรวจสอบความสะอาดห้องน้ าคนงาน
และความเพียงพอของจานวนห้องน้ า
- ปริ มาณมูลฝอยและความเพียงพอของถัง
รองรับมูลฝอย
- ทาความสะอาดรางระบายน้ าและบ่อดัก
ตะกอน
- สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บการ
เจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิงาน
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ความถี่ของการตรวจวัด

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีก่ าหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

ดัชนีทตี่ รวจวัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ดัชนีทตี่ รวจวัด

10. สุขภาพ
10.1 อุบตั ิเหตุ
10.2 ความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ต่อพื้นที่โดยรอบจาก
คนงานก่อสร้าง

- ตรวจสอบอุปกรณ์
- ตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม
ผูร้ ับเหมาตรวจสอบดูแลให้คนงานปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
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จุดเก็บตัวอย่ าง วิธีการจัดการ
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ความถี่ของการตรวจวัด

ผลการปฏิบัตติ ามาตรการทีก่ าหนด ปัญหาอุปสรรค
ปฏิบัตติ าม
ไม่ ปฏิบัตติ าม และการแก้ ไข

-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.2

จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทีว่ เิ คราะห์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 ดาเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่ งแสดงตาแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดาเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า

2. ระดับเสียงโดยทัว่ ไป
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า

ดัชนีทวี่ เิ คราะห์

วิธีการตรวจวิเคราะห์

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

- Gravimetric Method
- Gravimetric Method

- ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

- Chemiluminescence

- ปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

- UV- Fluorescence

- ปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (HC)

- Flame Ionization Detector (FID)

-

- Integrated Sound Level Method

ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.)
ระดับเสี ยงสูงสุด (Lmax)
ระดับเสี ยงเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 10 (L10)
ระดับเสี ยงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( L90 )
ระดับเสี ยงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
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ก.ค.

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







-

-

-







-

-

-

ธ.ค.

- Non-Dispersive Infrared

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดาเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
3. ความสั่นสะเทือน
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
4. คุณภาพนา้ ทิง้
- บ่อพักน้ าชัว่ คราวสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่ระบบระบายน้ าทิ้ง
ด้านหน้าโครงการ

ดัชนีทวี่ เิ คราะห์

ก.ค.

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

- Vibration Meter







-

-

-

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







-

-

-

วิธีการตรวจวิเคราะห์

- Peak Particle Velocity
- Frequency

ธ.ค.

- pH
- BOD
- Total Suspended Solids (TSS)
- Total Dissolved Solids (TDS)
- Sulfide
- TKN
- Oil & Grease

หมายเหตุ : มีการตรวจวัดตามมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
- ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากโครงการแล้วเสร็ จในเดือนกันยายน 2560
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.3

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

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพฝุ่ นละอองรวม โดยทาการเก็บตัวอย่าง
อากาศโดยใช้เครื่ องมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือก
ขนาดฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,1401,698 ลิตรต่อนาที ) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (±1 ชัว่ โมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งอนุภาคฝุ่ นละอองที่มีขนาด อนุภาค
ตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึ งอยูบ่ นกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 เซนติเมตร ×
25.4 เซนติเมตร (8 นิ้ว ×10 นิ้ว) ซึ่ งผ่านการชัง่ น้ าหนักมาแล้ว จากนั้นนามาหาปริ มาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการ
หาค่าความแตกต่างของน้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลั งการเก็บตัวอย่าง แล้วคานวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็ นหน่วยน้ าหนักต่อปริ มาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดย
ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
C
เมื่อ :

C

=
W1
W2
Vst
=

(W 2−W 1) X 1000

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
=
น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
ปริ มาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
ความเข้มข้นของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกับปริ มาตรอากาศ (Vstd)
ที่สภาวะมาตรฐาน
Vstd

4.3.1.2 ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดย
ใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size
Selective Inlet) ชักตัวอย่างโดยการสู บอากาศผ่านส่ วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละออง แล้วผ่านกระดาษกรอง
ด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ที่ความสู งของช่องชัก
ตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริ มาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post
Weight Difference แล้วจึงคานวณปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชัว่ โมงที่สภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

C
เมื่อ :

C
4.3.1.3

=
W1
W2
Vst
=

(W 2−W 1) X 1000

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
=
น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็ นกรัม
=
ปริ มาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
ความเข้มข้นของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกับปริ มาตรอากาศ (Vstd)
ที่สภาวะมาตรฐาน
Vstd

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดว้ ย เครื่ องวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection
คือเครื่ องมือวัดค่าก๊า ซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืน คลื่นแสง Infrared และวัด
ปริ มาณการดูดกลืนแสงเปรี ยบเทียบกันระหว่างในขณะที่มีก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่าง
อากาศ และในขณะที่ไม่มีก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งการดูดกลืนที่ตรวจวัดได้จะถู กเปลี่ยนเป็ น
สัญญาณไฟฟ้ าที่สัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่ งเครื่ องตรวจวัดต้องผ่านการ
ปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.1.4

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดว้ ย เครื่ องวัด ตาม หลักการ Chemiluminescence คือ
เครื่ องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวัดความเข้มของแสงที่ความยาวคลื่นมากกว่า
600 นาโนเมตร ซึ่งเป็ นผลมาจาก ปฏิกิ ริยาเคมีเรื องแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริ กออกไซด์ กับ
ก๊าซโอโซน แล้วเปลี่ยนเป็ นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่สภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) กลับสู่ สภาวะปกติทนั ทีพร้อมกับคายพลังงานแสงโปรตอนที่สามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงได้ และ
เปลี่ยนความเข้มแสงนั้นเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าที่สัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ซึ่ งเครื่ องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.1.5

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดว้ ย เครื่ องวัด ตาม หลักการ UV-Fluorescence คือ
เครื่ องมือวัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) ที่ความยาวคลื่น
214 นาโนเมตรเข้าไปกระตุน้ โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เมื่อโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ กลับ
สู่ สภาวะปกติจะคายพลังงานแสง UV ที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตรออกมา แล้ว วัดค่า ปริ มาณแสงที่ได้
เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าที่สัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไ ซด์ (SO2) ซึ่ งเครื่ องตรวจวัดต้องผ่าน
การปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
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4.3.1.6

วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC)

เก็บตัวอย่างด้วย เครื่ องวัด โดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ
เครื่ องมือวัดค่าก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการทาให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตก
ราฟี เมื่อก๊าซตัวอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลัมน์แล้ว จะถูกทาให้อยูใ่ นรู ปไอออนด้วยเปลวไฟ และวัด
ปริ มาณไอออนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่ งสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์ บอน (THC) ซึ่งเครื่ องตรวจวัด
ต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน
4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสี ยงในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
วิธีการตรวจวัดระดับเสี ยง โดยใช้มาตรระดับเสี ยงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่ อ้
AWA รุ่ น 5636-4 ซึ่งเป็ นมาตรระดับเสี ยงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 มีความเที่ยงตรงสู ง เป็ น
เครื่ อง Type 2 เหมาะสาหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะตรวจวัดจะมี Wind Screen ติดที่ Microphone
เพื่อป้ องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด โดยตั้งมาตรระดับเสี ยงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากสิ่ งกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าที่อ่านได้จากมาตรระดับเสี ยงจะเป็ นค่าเฉลี่ย RMS โดยนาผลการ
ตรวจวัดที่เป็ นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชัว่ โมง (Leq 1 hr) มาคานวณหาค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr) ตามสมการ
ด้านล่าง
1

Leq 24 hr = 10 log 24

24
L1 10
I=1 10

. . . + 10L24

10

เดซิเบล (เอ)

4.3.3 การตรวจวัดระดับความสั่ นสะเทือน
การตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนเป็ นค่าความเร็ ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็ น
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ (Frequency) มีหน่วยเป็ นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาที่มีการสั่นสะเทือน เครื่ องวัด
ความ-สั่นสะเทือน โดยใช้เครื่ องมือ ยีห่ อ้ Geosonic รุ่ น 3000LC หรื อ Instantel, CANADA รุ่ น Minimateplus
รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื่ องวัด และแสดงผล ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปในคอมพิวเตอร์
4.3.4 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ทิง้
วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างคุณ ภาพน้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วธิ ี การตักจ้วง เก็บ
ตรงจุดกึ่งกลางที่ระดับความลึก 1 เมตร (ในกรณี ที่อยูใ่ นตาแหน่งจะจ้วงตักได้ง่าย (เอื้อมไม่ถึง ) อาจใช้เชือก
ผูกถังพลาสติกตักตัวอย่างน้ าหรื อใช้ไม้ยาวที่มีกระป๋ องตักน้ าผูกปลายไม้เพื่อใช้การตักน้ า ) เก็บรักษาสภาพ
น้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน้ าแข็งเพื่อลดการทางานของพวกจุลินทรี ย ์
และลดอัตราเร็ วของการเกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่ งห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพน้ าตามวิธีการ
วิเคราะห์
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4.4

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดาเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จานวน 2 สถานี คือ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
และโรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า พบว่า มีค่า อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กาหนดความเข้มข้นฝุ่ นละอองรวม
(TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ไว้ไม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. ดังตารางที่ 4.4-1 รู ปที่ 4.4-1 และ
ภาพที่ 4.4-1
ผลการตรวจวัดเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือน กรกฎาคม- กันยายน 2560 โดยดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 2 สถานี คือ พื้นที่
ก่อสร้างโครงการ และโรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กาหนดความเข้มข้น ของ
ฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปเท่ากับ 0.120 มก./ลบ.ม. ดัง ตารางที่ 4.4.1
รู ปที่ 4.4-2 และภาพที่ 4.4-1
ผลการตรวจวัดปริ มาณ ปริ มาณก๊า ซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือน กรกฎาคมกันยายน 2560 โดยดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 2 สถานี คือ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และ
โรงเรี ยนวัดลาดปลา เค้า พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ.
2535 เรื่ องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
โดยกาหนดปริ มาณ ก๊า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงไว้ไม่เกิน 30 ส่ วนในล้านส่ ว นดังตารางที่ 4.4-1 รู ปที่ 4.4-3 และ
ภาพที่ 4.4-1
ผลการตรวจวัด ปริ มาณ ออกไซด์ของไนโตรเจน
(NO2) ในรู ปของไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน
2 สถานี คือ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และโรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป โดยกาหนดปริ มาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เท่ากับ 0.170 ส่ วนใน
ล้านส่ วน ตารางที่ 4.4-1 รู ปที่ 4.4-4 และภาพที่ 4.4-1
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ผลการตรวจวัด ปริ มาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2) ระหว่างกรกฎาคม-กันยายน 2560 โดย
ดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 2 สถานี คือ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และโรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความ
ในพระบัญญัติส่งเสริ มรักษา คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่ องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง และ ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2549) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป โดยกาหนดปริ มาณ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เท่ากับ 0.120 และ 0.300 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับแสดงดัง ตารางที่ 4.4-1
รู ปที่ 4.4-5 ถึงรู ปที่ 4.4-6 และภาพที่ 4.4-1
ผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 โดย
ดาเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 2 สถานี คือ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และโรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
พบว่า พื้นที่ก่อสร้างโครงการ มีค่าอยูใ่ นช่วง 4.78-5.42 ส่ วนในล้านส่ วน และ โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า มีค่าอยู่
ในช่วง 4.53-4.72 ส่ วนในล้านส่ วน แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รู ปที่ 4.4-7 และภาพที่ 4.4-1

99 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
จุดตรวจวัด
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า

TSP

PM-10

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

(mg/m3)

(mg/m3)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

17-18 กรกฎาคม 2560

0.195

0.120

0.0028

0.0040

0.0186

17-18 สิ งหาคม 2560

0.124

0.070

0.0036

0.0042

0.0168

19-20 กันยายน 2560

0.143

0.074

0.0039

0.0047

0.0224

17-18 กรกฎาคม 2560

0.183

0.105

0.0025

0.0041

0.0175

22-23 สิ งหาคม 2560

0.099

0.057

0.0028

0.0040

0.0165

19-20 กันยายน 2560

0.127

0.067

0.0030

0.0038

0.0203

30(1)

0.120(2)

0.120(2)

0.300(3)

0.170(4)

วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด

มาตรฐาน
มาตรฐาน :

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่

(2)

100 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไประหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
จุดตรวจวัด

วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

18 กรกฎาคม 2560
18 สิ งหาคม 2560
20 กันยายน 2560
18 กรกฎาคม 2560
23 สิ งหาคม 2560
20 กันยายน 2560

โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า

มาตรฐาน

CO

THC

(ppm)

(ppm)

0.52
0.47
0.43
0.44
0.40
0.36
30.0

5.10
4.78
5.42
4.72
4.53
4.63
-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

101 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
102 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-4 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
103 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-6 ผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
104 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-7 ผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของ โครงการ คอนโด ยู เกษตรนวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560 พบว่า ผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดย ทัว่ ไป มีแนวโน้มไม่คงที่ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล
และสภาพการจราจรบริ เวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป แสดงดังตารางที่ 4.4-2 และรู ปที่ 4.4-8 ถึงรู ปที่ 4.4-14

105 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
01-02 สิ งหาคม 2559
02-03 สิ งหาคม 2559
03-04 สิ งหาคม 2559
04-05 สิ งหาคม 2559
05-06 สิ งหาคม 2559
06-07 สิ งหาคม 2559
07-08 สิ งหาคม 2559
08-09 สิ งหาคม 2559
09-10 สิ งหาคม 2559
10-11 สิ งหาคม 2559
11-12 สิ งหาคม 2559
12-13 สิ งหาคม 2559
13-14 สิ งหาคม 2559
14-15 สิ งหาคม 2559
15-16 สิ งหาคม 2559
16-17 สิ งหาคม 2559
17-18 สิ งหาคม 2559
18-19 สิ งหาคม 2559
19-20 สิ งหาคม 2559
20-21 สิ งหาคม 2559
21-22 สิ งหาคม 2559
22-23 สิ งหาคม 2559
23-24 สิ งหาคม 2559
24-25 สิ งหาคม 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.094
0.110
0.093
0.094
0.071
0.060
0.071
0.111
0.160
0.117
0.161
0.118
0.119
0.096
0.105
0.110
0.149
0.168
0.126
0.121
0.104
0.126
0.093
0.100
0.330

0.052
0.065
0.070
0.067
0.042
0.030
0.038
0.074
0.052
0.061
0.069
0.063
0.069
0.052
0.061
0.060
0.086
0.081
0.079
0.078
0.068
0.090
0.056
0.058
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

106 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
25-26 สิ งหาคม 2559
26-27 สิ งหาคม 2559
27-28 สิ งหาคม 2559
28-29 สิ งหาคม 2559
29-30 สิ งหาคม 2559
30-31 สิ งหาคม 2559
31 สิ งหาคม-01 กันยายน 2559
01-02 กันยายน 2559
02-03 กันยายน 2559
03-04 กันยายน 2559
04-05 กันยายน 2559
05-06 กันยายน 2559
06-07 กันยายน 2559
07-08 กันยายน 2559
08-09 กันยายน 2559
09-10 กันยายน 2559
10-11 กันยายน 2559
11-12 กันยายน 2559
12-13 กันยายน 2559
13-14 กันยายน 2559
14-15 กันยายน 2559
15-16 กันยายน 2559
16-17 กันยายน 2559
17-18 กันยายน 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.071
0.104
0.079
0.067
0.078
0.064
0.104
0.053
0.249
0.164
0.062
0.125
0.042
0.054
0.068
0.086
0.087
0.070
0.067
0.055
0.093
0.067
0.063
0.052
0.330

0.043
0.062
0.042
0.040
0.026
0.039
0.041
0.038
0.105
0.062
0.023
0.051
0.023
0.029
0.039
0.058
0.057
0.040
0.027
0.029
0.050
0.043
0.033
0.027
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

107 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
18-19 กันยายน 2559
19-20 กันยายน 2559
20-21 กันยายน 2559
21-22 กันยายน 2559
22-23 กันยายน 2559
23-24 กันยายน 2559
24-25 กันยายน 2559
25-26 กันยายน 2559
26-27 กันยายน 2559
27-28 กันยายน 2559
28-29 กันยายน 2559
29-30 กันยายน 2559
30 กันยายน-01 ตุลาคม 2559
01-02 ตุลาคม 2559
02-03 ตุลาคม 2559
03-04 ตุลาคม 2559
04-05 ตุลาคม 2559
05-06 ตุลาคม 2559
06-07 ตุลาคม 2559
07-08 ตุลาคม 2559
08-09 ตุลาคม 2559
09-10 ตุลาคม 2559
10-11 ตุลาคม 2559
11-12 ตุลาคม 2559
12-13 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.046
0.082
0.099
0.096
0.100
0.076
0.058
0.059
0.071
0.086
0.087
0.088
0.064
0.101
0.070
0.059
0.054
0.085
0.107
0.128
0.081
0.070
0.063
0.097
0.100
0.330

0.038
0.043
0.058
0.024
0.042
0.039
0.023
0.037
0.039
0.046
0.030
0.037
0.036
0.044
0.034
0.038
0.034
0.047
0.032
0.057
0.035
0.036
0.044
0.051
0.060
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

108 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
13-14 ตุลาคม 2559
14-15 ตุลาคม 2559
15-16 ตุลาคม 2559
16-17 ตุลาคม 2559
17-18 ตุลาคม 2559
18-19 ตุลาคม 2559
19-20 ตุลาคม 2559
20-21 ตุลาคม 2559
21-22 ตุลาคม 2559
22-23 ตุลาคม 2559
23-24 ตุลาคม 2559
24-25 ตุลาคม 2559
25-26 ตุลาคม 2559
26-27 ตุลาคม 2559
27-28 ตุลาคม 2559
28-29 ตุลาคม 2559
29-30 ตุลาคม 2559
30-31 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2559
01-02 พฤศจิกายน 2559
02-03 พฤศจิกายน 2559
03-04 พฤศจิกายน 2559
04-05 พฤศจิกายน 2559
05-06 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.157
0.117
0.127
0.047
0.105
0.118
0.098
0.078
0.069
0.063
0.097
0.083
0.077
0.049
0.060
0.131
0.127
0.042
0.038
0.067
0.063
0.178
0.157
0.107
0.330

0.091
0.058
0.079
0.038
0.081
0.086
0.061
0.044
0.038
0.046
0.054
0.053
0.042
0.032
0.048
0.050
0.031
0.021
0.027
0.039
0.038
0.094
0.099
0.066
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

109 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
06-07 พฤศจิกายน 2559
07-08 พฤศจิกายน 2559
08-09 พฤศจิกายน 2559
09-10 พฤศจิกายน 2559
10-11 พฤศจิกายน 2559
11-12 พฤศจิกายน 2559
12-13 พฤศจิกายน 2559
13-14 พฤศจิกายน 2559
14-15 พฤศจิกายน 2559
15-16 พฤศจิกายน 2559
16-17 พฤศจิกายน 2559
17-18 พฤศจิกายน 2559
18-19 พฤศจิกายน 2559
19-20 พฤศจิกายน 2559
20-21 พฤศจิกายน 2559
21-22 พฤศจิกายน 2559
22-23 พฤศจิกายน 2559
23-24 พฤศจิกายน 2559
24-25 พฤศจิกายน 2559
25-26 พฤศจิกายน 2559
26-27 พฤศจิกายน 2559
27-28 พฤศจิกายน 2559
28-29 พฤศจิกายน 2559
29-30 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.090
0.101
0.090
0.106
0.069
0.087
0.095
0.106
0.066
0.100
0.094
0.270
0.300
0.182
0.308
0.214
0.164
0.221
0.125
0.201
0.070
0.064
0.045
0.052
0.330

0.061
0.068
0.053
0.066
0.038
0.031
0.073
0.080
0.039
0.066
0.071
0.108
0.118
0.105
0.116
0.097
0.085
0.094
0.060
0.070
0.031
0.032
0.027
0.028
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

110 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
07-08 ธันวาคม 2559
05-06 มกราคม 2560
21-22 กุมภาพันธ์ 2560
29-30 มีนาคม 2560
11-12 เมษายน 2560
9-10 พฤษภาคม 2560
14-15 มิถุนายน 2560
17-18 กรกฎาคม 2560
17-18 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.128
0.130
0.168
0.127
0.114
0.106
0.118
0.195
0.124
0.143
0.330

0.109
0.066
0.091
0.065
0.057
0.048
0.056
0.120
0.070
0.074
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

111 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
01-02 สิ งหาคม 2559
02-03 สิ งหาคม 2559
03-04 สิ งหาคม 2559
04-05 สิ งหาคม 2559
05-06 สิ งหาคม 2559
06-07 สิ งหาคม 2559
07-08 สิ งหาคม 2559
08-09 สิ งหาคม 2559
09-10 สิ งหาคม 2559
10-11 สิ งหาคม 2559
11-12 สิ งหาคม 2559
12-13 สิ งหาคม 2559
13-14 สิ งหาคม 2559
14-15 สิ งหาคม 2559
15-16 สิ งหาคม 2559
16-17 สิ งหาคม 2559
17-18 สิ งหาคม 2559
18-19 สิ งหาคม 2559
19-20 สิ งหาคม 2559
20-21 สิ งหาคม 2559
21-22 สิ งหาคม 2559
22-23 สิ งหาคม 2559
23-24 สิ งหาคม 2559
24-25 สิ งหาคม 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.063
0.068
0.054
0.089
0.046
0.040
0.102
0.049
0.052
0.074
0.056
0.041
0.066
0.099
0.075
0.108
0.091
0.082
0.057
0.080
0.082
0.092
0.090
0.089
0.330

0.037
0.028
0.033
0.039
0.021
0.020
0.053
0.026
0.026
0.050
0.034
0.029
0.052
0.040
0.053
0.072
0.052
0.049
0.021
0.035
0.038
0.067
0.067
0.065
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

112 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
25-26 สิ งหาคม 2559
26-27 สิ งหาคม 2559
27-28 สิ งหาคม 2559
28-29 สิ งหาคม 2559
29-30 สิ งหาคม 2559
30-31 สิ งหาคม 2559
31 สิ งหาคม-01 กันยายน 2559
01-02 กันยายน 2559
02-03 กันยายน 2559
03-04 กันยายน 2559
04-05 กันยายน 2559
05-06 กันยายน 2559
06-07 กันยายน 2559
07-08 กันยายน 2559
08-09 กันยายน 2559
09-10 กันยายน 2559
10-11 กันยายน 2559
11-12 กันยายน 2559
12-13 กันยายน 2559
13-14 กันยายน 2559
14-15 กันยายน 2559
15-16 กันยายน 2559
16-17 กันยายน 2559
17-18 กันยายน 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.080
0.079
0.061
0.069
0.067
0.072
0.073
0.076
0.080
0.055
0.060
0.071
0.065
0.034
0.102
0.108
0.069
0.116
0.135
0.076
0.092
0.114
0.086
0.068
0.330

0.055
0.053
0.035
0.050
0.042
0.047
0.049
0.051
0.043
0.034
0.033
0.049
0.052
0.018
0.050
0.051
0.047
0.063
0.101
0.054
0.063
0.061
0.055
0.040
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

113 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
18-19 กันยายน 2559
19-20 กันยายน 2559
20-21 กันยายน 2559
21-22 กันยายน 2559
22-23 กันยายน 2559
23-24 กันยายน 2559
24-25 กันยายน 2559
25-26 กันยายน 2559
26-27 กันยายน 2559
27-28 กันยายน 2559
28-29 กันยายน 2559
29-30 กันยายน 2559
30 กันยายน-01 ตุลาคม 2559
01-02 ตุลาคม 2559
02-03 ตุลาคม 2559
03-04 ตุลาคม 2559
04-05 ตุลาคม 2559
05-06 ตุลาคม 2559
06-07 ตุลาคม 2559
07-08 ตุลาคม 2559
08-09 ตุลาคม 2559
09-10 ตุลาคม 2559
10-11 ตุลาคม 2559
11-12 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.118
0.128
0.079
0.106
0.125
0.083
0.073
0.075
0.090
0.110
0.106
0.136
0.109
0.092
0.112
0.090
0.081
0.131
0.094
0.135
0.074
0.080
0.034
0.079
0.330

0.063
0.061
0.036
0.052
0.051
0.047
0.044
0.037
0.060
0.084
0.069
0.043
0.045
0.066
0.062
0.056
0.039
0.070
0.062
0.081
0.032
0.045
0.023
0.032
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

114 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
12-13 ตุลาคม 2559
13-14 ตุลาคม 2559
14-15 ตุลาคม 2559
15-16 ตุลาคม 2559
16-17 ตุลาคม 2559
17-18 ตุลาคม 2559
18-19 ตุลาคม 2559
19-20 ตุลาคม 2559
20-21 ตุลาคม 2559
21-22 ตุลาคม 2559
22-23 ตุลาคม 2559
23-24 ตุลาคม 2559
24-25 ตุลาคม 2559
25-26 ตุลาคม 2559
26-27 ตุลาคม 2559
27-28 ตุลาคม 2559
28-29 ตุลาคม 2559
29-30 ตุลาคม 2559
30-31 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2559
01-02 พฤศจิกายน 2559
02-03 พฤศจิกายน 2559
03-04 พฤศจิกายน 2559
04-05 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.127
0.143
0.117
0.093
0.067
0.088
0.096
0.093
0.090
0.085
0.059
0.046
0.055
0.138
0.089
0.094
0.091
0.122
0.073
0.036
0.059
0.056
0.076
0.103
0.330

0.095
0.102
0.065
0.055
0.038
0.052
0.068
0.043
0.044
0.040
0.024
0.021
0.023
0.034
0.026
0.039
0.068
0.036
0.051
0.018
0.027
0.024
0.032
0.063
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

115 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
05-06 พฤศจิกายน 2559
06-07 พฤศจิกายน 2559
07-08 พฤศจิกายน 2559
08-09 พฤศจิกายน 2559
09-10 พฤศจิกายน 2559
10-11 พฤศจิกายน 2559
11-12 พฤศจิกายน 2559
12-13 พฤศจิกายน 2559
13-14 พฤศจิกายน 2559
14-15 พฤศจิกายน 2559
15-16 พฤศจิกายน 2559
16-17 พฤศจิกายน 2559
17-18 พฤศจิกายน 2559
18-19 พฤศจิกายน 2559
19-20 พฤศจิกายน 2559
20-21 พฤศจิกายน 2559
21-22 พฤศจิกายน 2559
22-23 พฤศจิกายน 2559
23-24 พฤศจิกายน 2559
24-25 พฤศจิกายน 2559
25-26 พฤศจิกายน 2559
26-27 พฤศจิกายน 2559
27-28 พฤศจิกายน 2559
28-29 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.102
0.112
0.098
0.065
0.099
0.053
0.076
0.065
0.091
0.051
0.086
0.091
0.080
0.118
0.099
0.063
0.106
0.147
0.100
0.078
0.137
0.107
0.063
0.058
0.330

0.060
0.065
0.071
0.033
0.042
0.026
0.035
0.034
0.043
0.027
0.043
0.053
0.051
0.071
0.056
0.044
0.087
0.099
0.060
0.059
0.090
0.048
0.030
0.035
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

116 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
29-30 พฤศจิกายน 2559
07-08 ธันวาคม 2559
05-06 มกราคม 2560
21-22 กุมภาพันธ์ 2560
29-30 มีนาคม 2560
11-12 เมษายน 2560
9-10 พฤษภาคม 2560
14-15 มิถุนายน 2560
17-18 กรกฎาคม 2560
22-23 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

TSP

PM-10

(mg/m3)

(mg/m3)

0.108
0.103
0.097
0.133
0.103
0.086
0.092
0.107
0.183
0.099
0.127
0.330

0.078
0.081
0.053
0.070
0.058
0.049
0.040
0.049
0.105
0.057
0.067
0.120

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

117 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด

มาตรฐาน :

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

24-25 สิ งหาคม 2559

1.21

0.0069

0.0088

0.0177

3.97

06-07 กันยายน 2559

1.14

0.0031

0.0052

0.0144

1.99

04-05 ตุลาคม 2559
07-08 พฤศจิกายน 2559
07-08 ธันวาคม 2559
05-06,13-14 มกราคม 2560

1.20
0.47
0.71
0.38

0.0028
0.0035
0.0035
0.0029

0.0042
0.0064
0.0064
0.0060

0.0158

2.82

0.0143
0.0142
0.0145

3.34
2.59
3.71

21-22 กุมภาพันธ์ 2560

0.65

0.0024

0.0056

0.0179

3.18

29-30 มีนาคม 2560

0.51

0.0022

0.0035

0.0160

2.62

11-12 เมษายน 2560

0.47

0.0021

0.0030

0.0162

2.54

9-10 พฤษภาคม 2560

0.40

0.0022

0.0035

0.0157

3.39

มาตรฐาน

30(1)

0.120(2)

0.300(3)

0.170(4)

-

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(2)

118 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด

มาตรฐาน :

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

14-15 มิถุนายน 2560
17-18 กรกฎาคม 2560

0.82
0.52

0.0024
0.0028

0.0039
0.0040

17-18 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

0.47
0.43
30(1)

0.0036
0.0039
0.120(2)

0.0042
0.0047
0.300(3)

0.0168
0.0186
0.0168

4.57
5.10
4.78

0.0224
0.170(4)

5.42
-

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(2)

119 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด

มาตรฐาน :

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

24-25 สิ งหาคม 2559

0.87

0.0059

0.0087

0.0154

3.37

06-07 กันยายน 2559

0.69

0.0028

0.0038

0.0133

1.83

04-05 ตุลาคม 2559
07-08 พฤศจิกายน 2559
07-08 ธันวาคม 2559
05-06,13-14 มกราคม 2560

1.03
0.45
0.55
0.41

0.0021
0.0030
0.0030
0.0016

0.0037
0.0056
0.0056
0.0028

0.0129
0.0136
0.0131
0.0136

2.34
2.99
2.27
3.52

21-22 กุมภาพันธ์ 2560

0.50

0.0021

0.0045

0.0145

3.06

29-30 มีนาคม 2560

0.46

0.0020

0.0026

0.0127

2.57

11-12 เมษายน 2560

0.40

0.0019

0.0031

0.0141

2.46

9-10 พฤษภาคม 2560

0.36

0.0020

0.0028

0.0140

2.85

มาตรฐาน

30(1)

0.120(2)

0.300(3)

0.170(4)

-

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(2)

120 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-2 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-ธันวาคม 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
14-15 มิถุนายน 2560
17-18 กรกฎาคม 2560
22-23 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน
มาตรฐาน :

(1)

CO

SO2 24 Hr

SO2 1 Hr

NO2

THC

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

0.62
0.44
0.40

0.0018
0.0025

0.0029
0.0041

0.0028
0.0030
0.120(2)

0.0040
0.0038
0.300(3)

0.0163
0.0175
0.0165

3.63
4.72
4.53

0.0203
0.170(4)

4.63
-

0.36
30(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
(4)
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(2)

121 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-8 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
122 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-9 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
123 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-10 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-11 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
124 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-12 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงสู งสุ ด
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-13 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
125 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-14 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดปริ มาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
4.4.2

การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
4.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ระดับเสี ยงสู งสุ ด ระหว่างเดือน
กรกฎ าคม-กันยายน 2560 โดยดาเนินการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จานวน 2 สถานี คือ พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ และโรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า พบว่า ส่ วนใหญ่ มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานระดับเสี ยง โดยทัว่ ไป ที่
กาหนดระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ไว้เท่ากับ 70.0 เดซิ เบลเอ และระดับเสี ยงสู งสุ ดเท่ากับ 115.0 เดซิเบลเอ
ยกเว้น ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า วันที่ 17-18 สิ งหาคม 2560 ที่มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้เนื่องจาก จุดติดตั้งเครื่ องมือตรวจวัดตั้งอยูร่ ิ มถนนลาดปลาเค้า ซึ่ งเป็ น
เส้นทางที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น ทาให้ระดับเสี ยงที่ตรวจวัดบริ เวณดังกล่าว มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด ส่ วนพื้นที่ก่อสร้างโครงการ มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด แสดงผลการตรวจวัด ดังตารางที่
4.4-3 รู ปที่ 4.4-15 ถึงรู ปที่ 4.4-16 และภาพที่ 4.4-2

126 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
17-18 กรกฎาคม 2560
17-18 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า

Leq 24 hr.
dB(A)
61.3
65.5
63.5

Lmax
dB(A)
92.3
97.7
93.7

L10
dB(A)
68.3
71.0
69.0

L90
dB(A)
45.0
54.3
50.5

Ldn
dB(A)
62.1
71.2
69.2

Leq 24 hr.
dB(A)
68.0
72.5*
62.9

Lmax
dB(A)
95.5
98.7
88.4

L10
dB(A)
74.4
80.6
66.1

L90
dB(A)
55.6
50.1
54.8

Ldn
dB(A)
71.3
74.5
67.9

70.0

115.0

-

-

-

70.0

115.0

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
- ไม่ได้ดาเนินการตรวจวัด
* ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

127 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
17-18 กรกฎาคม 2560
17-18 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
61.3
65.5
63.5

Lmax
dB(A)
92.3
97.7
93.7

L10
dB(A)
68.3
71.0
69.0

L90
dB(A)
45.0
54.3
50.5

Ldn
dB(A)
62.1
71.2
69.2

70.0

115.0

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
- ไม่ได้ดาเนินการตรวจวัด
* ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

128 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
17-18 กรกฎาคม 2560
22-23 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
68.0
72.5*
62.9

Lmax
dB(A)
95.5
98.7
88.4

L10
dB(A)
74.4
80.6
66.1

L90
dB(A)
55.6
50.1
54.8

Ldn
dB(A)
71.3
74.5
67.9

70.0

115.0

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
- ไม่ได้ดาเนินการตรวจวัด
* ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

129 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-15 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-16 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
130 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.2.2

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของ โครงการ คอนโด ยู เกษตรนวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง ) ตั้งแต่เดือน สิ งหาคม 2559-กันยายน 2560 พบว่า พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ระดับ
เสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง และระดับเสี ยงสู งสุ ด มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และโรงเรี ยนลาดปลาเค้า
ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง และระดับเสี ยงสู งสุ ด ส่ วนใหญ่ มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ยกเว้นบาง
ช่วงเวลาที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.4-4 รู ปที่ 4.4-17 ถึงรู ปที่ 4.4-18

131 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
02 สิ งหาคม 2559
03 สิ งหาคม 2559
04 สิ งหาคม 2559
05 สิ งหาคม 2559
06 สิ งหาคม 2559
07 สิ งหาคม 2559
08 สิ งหาคม 2559
09 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
11 สิ งหาคม 2559
12 สิ งหาคม 2559
13 สิ งหาคม 2559
14 สิ งหาคม 2559
15 สิ งหาคม 2559
16 สิ งหาคม 2559
17 สิ งหาคม 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
68.0
66.8
69.8
70.0
68.3
65.6
68.0
66.2
69.4
69.9
65.4
67.1
67.5
65.7
66.4
69.5

Lmax
dB(A)
93.7
91.5
93.8
93.4
97.4
96.0
91.8
88.6
95.3
96.3
94.7
92.1
92.1
90.6
90.0
93.1

L5
dB(A)
73.0
71.1
79.7
78.8
76.7
70.7
75.9
73.0
77.6
77.9
69.8
75.7
75.5
74.0
73.5
76.3

L10
dB(A)
71.3
69.8
77.0
77.6
74.7
68.8
74.1
71.8
75.8
76.3
68.2
74.1
74.1
72.3
71.3
72.8

L90
dB(A)
63.0
62.3
59.4
59.9
47.4
58.1
59.8
57.9
52.1
61.4
60.9
57.2
48.9
47.4
55.1
62.3

Ldn
dB(A)
74.1
73.3
73.4
73.2
72.6
74.5
72.0
72.5
74.1
75.1
71.4
71.4
71.4
69.2
74.2
74.6

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

132 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
18 สิ งหาคม 2559
19 สิ งหาคม 2559
20 สิ งหาคม 2559
21 สิ งหาคม 2559
22 สิ งหาคม 2559
23 สิ งหาคม 2559
24 สิ งหาคม 2559
25 สิ งหาคม 2559
26 สิ งหาคม 2559
27 สิ งหาคม 2559
28 สิ งหาคม 2559
29 สิ งหาคม 2559
30 สิ งหาคม 2559
31 สิ งหาคม 2559
01 กันยายน 2559
02 กันยายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
68.5
66.7
66.1
64.4
65.2
65.4
65.7
68.3
70.0
69.9
69.9
70.0
69.5
68.2
66.3
69.5

Lmax
dB(A)
92.9
93.5
91.3
99.6
96.0
96.4
97.6
100.0
94.8
97.0
100.9
96.5
98.4
95.8
93.9
104.5

L5
dB(A)
72.6
71.9
71.4
70.7
71.6
73.9
73.2
76.8
81.9
82.1
80.1
79.0
75.7
74.1
72.2
79.7

L10
dB(A)
71.3
69.6
69.6
67.5
69.2
70.7
70.7
75.2
75.8
75.7
75.4
75.9
74.5
72.5
70.6
76.8

L90
dB(A)
61.4
60.4
59.4
51.3
51.5
48.1
49.9
59.5
61.8
61.0
61.6
63.8
63.4
65.3
63.4
61.7

Ldn
dB(A)
73.1
73.3
72.0
70.8
71.6
69.0
70.6
73.8
74.4
74.7
75.3
73.8
73.4
73.0
71.1
72.5

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

133 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
03 กันยายน 2559
04 กันยายน 2559
05 กันยายน 2559
06 กันยายน 2559
07 กันยายน 2559
08 กันยายน 2559
09 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559
11 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
14 กันยายน 2559
15 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
17 กันยายน 2559
18 กันยายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
67.7
65.6
64.6
66.4
69.1
69.5
67.5
65.2
62.1
61.8
62.9
63.6
65.6
65.4
64.7
64.7

Lmax
dB(A)
99.2
100.9
95.3
92.7
95.3
98.7
89.9
90.1
90.0
86.5
87.1
91.6
99.1
91.2
90.8
86.1

L5
dB(A)
76.2
76.8
76.1
74.0
76.1
78.4
72.2
69.0
69.8
66.6
69.8
67.4
67.8
68.3
69.2
71.0

L10
dB(A)
72.7
71.0
72.3
71.9
75.2
74.8
71.1
67.9
65.5
64.8
67.3
66.5
67.2
68.0
66.9
66.5

L90
dB(A)
62.2
50.9
48.1
44.1
62.5
64.0
65.3
60.1
57.1
57.8
59.0
59.8
62.9
62.7
53.4
62.8

Ldn
dB(A)
71.4
67.3
64.8
72.2
74.6
74.1
73.1
68.2
64.7
67.5
67.8
70.8
72.1
71.0
70.2
72.4

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

134 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
19 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
21 กันยายน 2559
22 กันยายน 2559
23 กันยายน 2559
24 กันยายน 2559
25 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559
27 กันยายน 2559
28 กันยายน 2559
29 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559
01 ตุลาคม 2559
02 ตุลาคม 2559
03 ตุลาคม 2559
04 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
67.0
65.2
65.0
64.1
63.2
64.5
65.1
66.4
64.4
64.1
66.1
64.0
60.8
64.5
65.4
64.8

Lmax
dB(A)
100.4
98.7
99.1
102.5
92.5
98.9
95.9
108.0
97.0
101.5
107.6
93.0
88.1
90.9
102.6
91.2

L5
dB(A)
78.0
68.9
72.2
72.7
72.1
73.7
69.0
74.3
70.7
68.4
72.8
75.5
66.6
73.7
72.8
70.1

L10
dB(A)
68.0
66.4
67.2
67.1
67.4
69.1
67.2
70.5
67.8
66.4
69.1
72.0
64.2
70.8
70.1
67.7

L90
dB(A)
63.5
62.2
62.7
50.0
46.5
56.2
62.0
61.9
62.1
60.7
60.6
56.9
55.6
60.7
59.5
62.1

Ldn
dB(A)
71.7
70.0
74.1
63.7
68.0
72.0
70.7
71.4
71.9
68.5
69.7
74.3
68.4
68.9
71.4
71.8

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

135 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
05 ตุลาคม 2559
06 ตุลาคม 2559
07 ตุลาคม 2559
08 ตุลาคม 2559
09 ตุลาคม 2559
10 ตุลาคม 2559
11 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559
15 ตุลาคม 2559
16 ตุลาคม 2559
17 ตุลาคม 2559
18 ตุลาคม 2559
19 ตุลาคม 2559
20 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
65.8
66.2
66.0
65.8
66.4
63.8
60.4
64.0
65.4
64.7
65.9
67.3
67.5
66.6
67.0
65.4

Lmax
dB(A)
99.4
88.1
89.0
89.7
91.1
99.4
86.4
94.8
98.9
96.3
97.5
98.1
96.5
99.6
93.7
89.7

L5
dB(A)
70.9
72.4
70.4
69.1
70.7
69.4
66.6
72.1
71.0
67.6
68.8
75.1
74.0
70.1
74.0
73.1

L10
dB(A)
67.7
70.5
68.0
67.5
69.0
67.1
64.1
69.1
68.6
66.4
68.4
67.9
69.8
68.1
71.7
69.4

L90
dB(A)
62.9
64.2
63.6
59.4
62.5
56.9
55.7
55.0
63.1
63.1
56.5
57.6
64.4
64.8
64.4
57.2

Ldn
dB(A)
72.3
72.0
72.6
72.5
71.4
67.8
65.1
72.4
70.6
71.0
73.8
70.2
74.2
73.1
74.3
67.8

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

136 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
21 ตุลาคม 2559
22 ตุลาคม 2559
23 ตุลาคม 2559
24 ตุลาคม 2559
25 ตุลาคม 2559
26 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม 2559
30 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559
01 พฤศจิกายน 2559
02 พฤศจิกายน 2559
03 พฤศจิกายน 2559
04 พฤศจิกายน 2559
05 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
59.6
64.1
62.4
63.5
64.6
66.8
66.7
69.8
65.2
65.7
66.7
68.6
68.6
66.6
68.7
66.9

Lmax
dB(A)
95.2
102.7
101.1
103.5
101.3
99.1
95.6
93.9
93.6
88.2
89.8
96.2
96.6
102.6
98.7
101.0

L5
dB(A)
67.0
68.7
67.3
69.2
71.2
75.0
72.4
79.5
69.4
76.3
72.4
77.0
78.8
75.5
79.5
77.6

L10
dB(A)
62.8
65.9
63.8
67.5
68.7
71.4
70.3
76.4
67.9
69.6
70.1
72.7
75.4
70.9
72.1
73.8

L90
dB(A)
55.0
54.6
52.5
56.6
60.3
61.6
64.1
65.1
48.9
45.2
51.6
65.3
61.8
61.8
54.2
51.4

Ldn
dB(A)
66.2
69.9
67.5
70.2
71.8
72.3
72.9
73.5
64.5
73.4
73.5
73.1
71.1
71.6
70.1
72.1

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

137 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
06 พฤศจิกายน 2559
07 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
09 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
12 พฤศจิกายน 2559
13 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
20 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
66.5
66.0
68.5
68.6
67.1
65.0
67.1
67.7
66.2
62.1
67.3
65.2
66.3
68.8
66.9
69.1

Lmax
dB(A)
98.4
95.3
91.7
98.1
105.8
103.4
99.9
94.2
97.9
100.5
104.8
101.5
99.7
104.0
101.1
97.5

L5
dB(A)
75.5
74.7
81.1
80.4
72.8
74.3
75.9
80.4
77.6
67.4
73.0
70.0
73.0
77.7
76.8
77.6

L10
dB(A)
72.5
70.0
71.4
75.1
70.9
68.1
72.7
68.2
71.8
66.4
71.2
69.2
71.0
75.6
75.8
75.5

L90
dB(A)
61.8
57.3
56.9
52.2
57.8
47.6
43.5
43.7
49.3
50.5
59.4
53.8
59.8
54.3
56.3
56.5

Ldn
dB(A)
70.0
68.6
70.3
70.7
70.2
64.7
71.0
67.4
66.9
67.6
70.1
70.0
70.0
69.4
69.5
72.6

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

138 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
22 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
24 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
26 พฤศจิกายน 2559
27 พฤศจิกายน 2559
28 พฤศจิกายน 2559
29 พฤศจิกายน 2559
30 พฤศจิกายน 2559
07-08 ธันวาคม 2559
05-06 มกราคม 2560
21-22 กุมภาพันธ์ 2560
29-30 มีนาคม 2560
11-12 เมษายน 2560
9-10 พฤษภาคม 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
65.7
65.5
69.3
68.4
65.9
65.8
67.9
66.2
65.3
64.4
62.9
66.1
63.9
66.5
61.1

Lmax
dB(A)
101.1
97.8
107.5
107.0
104.8
105.5
102.1
102.3
109.6
96.8
95.5
98.7
94.0
97.2
91.3

L5
dB(A)
76.4
72.0
80.8
77.2
71.7
73.3
79.8
78.8
75.2
76.7
74.7
77.9
-

L10
dB(A)
70.2
70.5
77.3
74.0
70.5
70.3
75.8
75.6
71.6
57.1
69.4
72.6
70.4
69.5
66.8

L90
dB(A)
51.1
58.0
50.9
49.5
56.2
56.2
46.1
43.2
43.2
55.1
43.5
45.5
45.9
57.6
45.7

Ldn
dB(A)
67.4
69.3
70.8
70.0
68.0
69.0
71.1
69.8
68.7
71.8
69.4
66.5
64.4
71.4
62.1

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

139 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
พืน้ ทีก่ ่ อสร้ างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
14-15 มิถุนายน 2560
17-18 กรฎาคม 2560
17-18 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
61.1
61.3
65.5
63.5

Lmax
dB(A)
92.0
92.3
97.7
93.7

L5
dB(A)
-

L10
dB(A)
67.6
68.3
71.0
69.0

L90
dB(A)
45.6
45.0
54.3
50.5

Ldn
dB(A)
62.0
62.1
71.2
69.2

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

140 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
02 สิ งหาคม 2559
03 สิ งหาคม 2559
04 สิ งหาคม 2559
05 สิ งหาคม 2559
06 สิ งหาคม 2559
07 สิ งหาคม 2559
08 สิ งหาคม 2559
09 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
11 สิ งหาคม 2559
12 สิ งหาคม 2559
13 สิ งหาคม 2559
14 สิ งหาคม 2559
15 สิ งหาคม 2559
16 สิ งหาคม 2559
17 สิ งหาคม 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
68.9
68.5
69.8
69.4
66.0
66.5
67.1
69.9
67.9
69.3
64.8
66.2
65.3
69.5
69.8
69.5

Lmax
dB(A)
97.2
93.7
97.4
96.9
98.0
98.1
101.4
95.4
91.3
96.4
97.0
101.9
95.9
93.5
96.4
92.2

L5
dB(A)
81.2
81.5
81.6
79.3
72.2
74.9
73.3
79.9
77.4
80.7
69.2
73.2
69.2
79.4
79.5
82.6

L10
dB(A)
75.0
75.3
75.4
75.5
69.4
70.4
71.0
76.9
73.6
75.7
66.9
70.3
66.9
75.0
76.4
76.7

L90
dB(A)
56.8
56.1
55.6
55.2
46.6
55.5
56.2
57.0
56.3
55.7
55.7
55.3
55.3
51.0
56.6
56.9

Ldn
dB(A)
72.9
72.7
73.5
72.3
72.5
72.7
72.2
73.0
72.0
73.0
72.7
73.5
72.5
72.7
73.8
72.5

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

141 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
18 สิ งหาคม 2559
19 สิ งหาคม 2559
20 สิ งหาคม 2559
21 สิ งหาคม 2559
22 สิ งหาคม 2559
23 สิ งหาคม 2559
24 สิ งหาคม 2559
25 สิ งหาคม 2559
26 สิ งหาคม 2559
27 สิ งหาคม 2559
28 สิ งหาคม 2559
29 สิ งหาคม 2559
30 สิ งหาคม 2559
31 สิ งหาคม 2559
01 กันยายน 2559
02 กันยายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
69.3
69.6
65.7
65.5
68.4
69.9
66.8
68.9
69.1
64.7
65.0
66.4
69.9
69.4
69.4
68.6

Lmax
dB(A)
96.6
92.5
93.8
99.9
100.5
93.6
90.5
95.8
94.5
91.8
88.5
96.8
92.1
94.2
97.3
96.4

L5
dB(A)
84.4
80.0
70.2
69.4
77.4
81.9
78.8
79.3
79.2
70.7
71.2
74.9
80.1
78.3
79.0
78.9

L10
dB(A)
79.3
76.1
68.2
67.0
74.0
75.9
72.8
76.1
75.2
67.3
67.3
71.7
77.1
76.5
75.6
76.2

L90
dB(A)
55.1
55.7
56.1
57.5
56.1
55.2
52.1
54.6
57.2
57.7
58.1
54.5
57.1
57.5
57.6
55.4

Ldn
dB(A)
72.4
74.0
72.6
71.8
71.5
71.8
68.7
72.5
73.4
70.3
71.1
71.3
73.0
73.0
72.6
72.7

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

142 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
03 กันยายน 2559
04 กันยายน 2559
05 กันยายน 2559
06 กันยายน 2559
07 กันยายน 2559
08 กันยายน 2559
09 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559
11 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
14 กันยายน 2559
15 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
17 กันยายน 2559
18 กันยายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
64.8
65.2
69.6
69.8
69.5
69.4
69.9
64.8
65.9
69.9
69.8
69.1
69.5
69.7
66.9
64.8

Lmax
dB(A)
97.0
95.1
96.8
92.7
92.1
95.0
95.1
94.8
101.1
93.3
93.7
96.7
98.5
100.6
96.0
91.5

L5
dB(A)
69.9
69.5
78.5
82.4
80.8
82.2
80.4
70.7
73.5
79.7
80.4
78.0
79.1
77.7
72.8
69.3

L10
dB(A)
67.8
67.3
76.1
75.4
76.1
75.7
78.2
67.5
70.6
76.3
77.9
76.0
75.8
75.3
70.0
67.2

L90
dB(A)
48.4
55.4
55.0
53.9
57.7
46.9
54.8
56.8
55.2
57.3
55.8
55.2
58.4
57.4
58.1
57.3

Ldn
dB(A)
72.7
71.4
73.4
73.4
73.2
73.3
74.3
72.1
73.4
74.4
72.6
73.1
72.4
74.2
71.6
73.6

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

143 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
19 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
21 กันยายน 2559
22 กันยายน 2559
23 กันยายน 2559
24 กันยายน 2559
25 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559
27 กันยายน 2559
28 กันยายน 2559
29 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559
01 ตุลาคม 2559
02 ตุลาคม 2559
03 ตุลาคม 2559
04 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
70.0
70.0
68.9
69.6
69.2
65.5
64.5
67.1
66.1
65.8
67.4
65.5
64.7
64.9
66.9
65.3

Lmax
dB(A)
92.9
96.2
92.4
97.4
95.0
93.6
94.8
99.2
96.5
95.8
96.6
96.6
97.4
96.4
97.6
94.1

L5
dB(A)
79.0
79.2
78.9
80.2
76.6
76.1
68.7
75.6
73.8
70.2
71.8
71.3
69.2
68.9
75.4
71.3

L10
dB(A)
76.6
77.0
76.0
76.9
75.1
69.1
66.5
70.9
69.9
68.1
69.3
68.2
66.8
66.7
70.3
68.2

L90
dB(A)
56.5
48.7
48.4
54.3
55.1
53.9
55.6
52.5
54.8
56.2
53.9
53.8
52.8
54.2
54.2
54.5

Ldn
dB(A)
72.6
72.3
75.7
74.8
72.6
72.3
71.4
71.9
73.3
72.4
72.9
73.0
71.6
70.9
72.0
74.2

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

144 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
05 ตุลาคม 2559
06 ตุลาคม 2559
07 ตุลาคม 2559
08 ตุลาคม 2559
09 ตุลาคม 2559
10 ตุลาคม 2559
11 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559
15 ตุลาคม 2559
16 ตุลาคม 2559
17 ตุลาคม 2559
18 ตุลาคม 2559
19 ตุลาคม 2559
20 ตุลาคม 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
65.7
65.3
65.5
66.1
64.8
66.9
64.6
66.4
65.6
65.1
64.3
68.5
65.9
65.9
67.5
68.3

Lmax
dB(A)
94.8
95.9
96.3
96.8
96.5
99.8
95.8
99.9
98.3
97.7
94.9
92.2
93.9
96.8
100.9
92.4

L5
dB(A)
71.8
70.8
69.7
69.9
69.1
77.9
69.2
75.8
69.3
69.3
69.1
79.6
70.8
70.7
73.7
78.4

L10
dB(A)
68.7
68.2
67.6
67.2
66.8
71.0
67.2
68.8
67.3
67.4
66.9
69.1
68.5
68.2
68.9
69.3

L90
dB(A)
57.4
54.9
55.6
58.2
56.9
56.2
45.9
46.7
55.4
56.7
56.7
56.5
57.6
56.6
55.1
53.6

Ldn
dB(A)
71.6
71.9
72.6
72.0
71.7
72.3
71.5
71.2
72.3
71.4
72.2
72.5
71.3
73.4
71.9
72.9

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

145 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
21 ตุลาคม 2559
22 ตุลาคม 2559
23 ตุลาคม 2559
24 ตุลาคม 2559
25 ตุลาคม 2559
26 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม 2559
30 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559
01 พฤศจิกายน 2559
02 พฤศจิกายน 2559
03 พฤศจิกายน 2559
04 พฤศจิกายน 2559
05 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
66.5
66.1
65.2
65.3
66.6
67.5
66.2
66.5
66.5
66.5
67.8
69.1
67.0
67.1
68.6
66.0

Lmax
dB(A)
97.2
100.4
97.9
100.9
94.5
100.0
97.1
96.2
96.8
102.6
95.7
95.7
92.6
97.6
96.7
94.5

L5
dB(A)
71.1
70.3
69.6
69.9
71.5
74.7
70.6
71.2
71.5
70.6
79.0
77.8
75.6
75.8
76.0
70.9

L10
dB(A)
68.6
67.8
67.4
67.5
69.1
69.3
68.6
69.0
69.1
68.1
72.2
75.4
72.5
73.1
74.4
69.1

L90
dB(A)
54.5
55.9
55.8
55.5
56.2
55.3
54.9
55.3
57.7
56.3
56.4
52.0
54.3
49.4
54.5
56.4

Ldn
dB(A)
73.0
71.6
71.6
73.0
72.8
72.6
73.1
73.6
72.2
73.3
71.8
74.6
71.6
72.1
73.6
73.3

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

146 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
06 พฤศจิกายน 2559
07 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
09 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
12 พฤศจิกายน 2559
13 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
20 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
66.5
69.9
70.0
69.5
69.2
69.9
69.0
66.6
69.5
70.0
69.3
69.6
69.0
69.3
66.1
69.3

Lmax
dB(A)
97.4
95.2
93.8
95.6
93.9
97.0
95.3
98.9
90.2
94.5
97.8
96.1
95.1
96.2
95.0
95.0

L5
dB(A)
71.3
79.1
79.4
78.3
77.7
78.9
82.1
70.9
80.0
79.6
77.9
77.6
78.0
77.3
71.1
78.5

L10
dB(A)
68.4
76.4
76.0
74.8
75.1
76.0
75.2
68.8
77.1
77.3
75.0
75.6
75.0
71.9
68.1
76.2

L90
dB(A)
56.1
55.1
53.9
57.0
57.2
55.5
56.9
56.7
55.1
49.2
55.8
53.4
54.7
57.3
55.6
53.4

Ldn
dB(A)
72.4
72.7
71.4
73.8
74.2
74.7
74.1
73.0
71.0
73.9
73.7
70.9
73.9
74.2
73.0
72.5

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป

147 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
22 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
24 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
26 พฤศจิกายน 2559
27 พฤศจิกายน 2559
28 พฤศจิกายน 2559
29 พฤศจิกายน 2559
30 พฤศจิกายน 2559
07-08 ธันวาคม 2559
05-06 มกราคม 2560
21-22 กุมภาพันธ์ 2560
29-30 มีนาคม 2560
11-12 เมษายน 2560
9-10 พฤษภาคม 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
69.3
69.9
69.6
68.7
64.6
64.0
68.8
69.3
68.7
69.7
67.0
71.6*
60.1
66.5
68.6

Lmax
dB(A)
97.9
96.5
93.6
93.4
100.3
93.4
98.7
94.7
89.5
103.7
96.5
95.3
89.0
97.2
93.5

L5
dB(A)
78.3
78.8
78.6
78.5
72.5
70.0
77.8
77.2
77.9
78.7
74.3
80.2
-

L10
dB(A)
75.1
76.4
75.6
76.1
68.4
67.6
75.3
74.8
75.9
66.8
72.0
78.1
63.7
69.5
72.9

L90
dB(A)
55.4
52.4
50.9
48.9
48.7
50.9
50.5
54.3
55.8
58.0
49.8
56.0
52.1
57.6
56.9

Ldn
dB(A)
72.9
72.2
73.4
71.1
69.2
68.1
74.2
73.5
71.2
77.2
74.7
74.8
64.6
71.4
73.2

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

148 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-4 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
14-15 มิถุนายน 2560
17-18 กรฎาคม 2560
22-23 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

Leq 24 hr.
dB(A)
65.0
68.0
72.5
62.9

Lmax
dB(A)
90.7
95.5
98.7
88.4

L5
dB(A)
-

L10
dB(A)
71.4
74.4
80.6
66.1

L90
dB(A)
57.2
55.6
50.1
54.8

Ldn
dB(A)
68.6
71.3
74.5
67.9

70.0

115.0

-

-

-

-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

149 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-17 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
150 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-18 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงสู งสุ ด (Lmax)
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
151 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.3 ผลการตรวจวัดความสั่ นสะเทือน
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดาเนินการ
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จานวน 2 สถานี คือ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และโรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า พบว่า มีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อง
กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553) ดังตารางที่ 4.4-5 ถึงตารางที่ 4.4-6 และภาพที่ 4.4-3
ตารางที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสู งสุ ด 24 ชัว่ โมง พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
17-18 กรกฎาคม 2560
17-18 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน2560

Transverse
ช่ วงเวลา Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
12.00-13.00 <0.127
14:00-15:00 <0.127
14:00-15:00 <0.127
-

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

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

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)
หมายเหตุ : - = Not detectable

ตารางที่ 4.4-6 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสู งสุ ด 24 ชัว่ โมง โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจวัด
17-18 กรกฎาคม 2560
22-23 สิ งหาคม 2560
19-20 กันยายน2560

Transverse
Vertical
Longitudinal
ช่ วงเวลา Velocity Frequency Velocity Frequency Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
15.00-16.00 0.130
>100
0.190
26.3
1.080
5.1
12:00-13:00 0.130
5.4
0.130
>100
0.760
5.2
14:00-15:00 0.254
34.0
0.127
1.520
7.0

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

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)
หมายเหตุ : - = Not detectable

152 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.4 การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ทิง้
4.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ทิง้
ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ าทิง้ บริ เวณบ่อพักน้ าก่อนระบายออกสู่ ทอ่ สาธารณะ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560 โดยดาเนินการ
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทาการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ในดัชนีต่างๆ ดังนี้ คือ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Settable Solids, Total Coliform
Bacteria และFecal Coliform Bacteria พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-7 และรู ปที่ 4.4-19 ถึงรู ปที่ 4.4-26 และภาพที่ 4.4-4
ตารางที่ 4.4-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งบริ เวณบ่อพักน้ าก่อนระบายออกสู่ ท่อสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน2560
ผลตรวจวิเคราะห์
ดัชนีตรวจวัด
pH
BOD
Total Suspended Solids (TSS)
Total Dissolved Solids (TDS) (2)
Sulfide
TKN
Oil & Grease
Fecal Coliform Bacteria (FCB)

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

มาตรฐาน

18 กรกฎาคม 2560

18 สิงหาคม 2560

20 กันยายน 2560

8.49
2
25
<50 (2)
<0.2
<0.28
2.6
<1.8

8.45
<1.0
5
<50 (2)
<0.2
<0.28
<0.5
<1.8

7.80
1
<5
<50 (2)
<0.2
0.28
4.8
<1.8

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ : (1) สารที่ละลายได้ท้ งั หมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริ มาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2)
TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ าเสี ย) - TDS (น้ าประปา)
153 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

5-9
≤30
≤40
(1)
≤500
≤1.0
≤35
≤20
-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-19 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-20 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
154 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-21 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-22 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
155 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-23 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายน้ าได้ท้ งั หมด (TDS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-24 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและน้ ามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
156 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-25 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-26 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
157 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

4.4.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ทิง้
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของ โครงการ คอนโด ยู เกษตร- นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง ) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 –
กันยายน 2560 พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งมีแนวโน้มไม่คง ที่ อย่างไรก็ตามเมื่อนาไปเทียบกับ เกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) พบว่ามีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 4.4-8 รู ปที่ 4.4-27 ถึงรู ปที่ 4.4-34
ตารางที่ 4.4-8 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
วัน/เดือน/ปี
ทีต่ รวจวัด
8 ธันวาคม 2559
6 มกราคม 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
30 มีนาคม 2560
22 เมษายน 2560
10 พฤษภาคม 2560
15 มิถุนายน 2560
มาตรฐาน

pH

BOD
(mg/l)

7.77
8.18
8.19
8.54
7.71
7.98
7.95
5-9

2.8
<1
1.0
2.0
2.0
<1.0
4.0
≤30

Total Suspended
Solids (TSS)
(mg/l)
<5
28
12
<5
<5
<5
<5
≤40

Total Dissolved
Solids (TDS) (2)
(mg/l)
114
<50
280
<50
160
<50
<50
(1)
≤500

Sulfide
(mg/l)

TKN
(mg/l)

Oil & Grease
(mg/l)

<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
≤1.0

<0.28
0.28
<0.28
1.28
<0.28
1.22
20.28
≤35

2.0
2.0
5.1
0.7
1.1
11
<0.5
≤20

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ : (1) สารที่ละลายได้ท้ งั หมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริ มาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2)
TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ าเสี ย) - TDS (น้ าประปา)

158 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

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

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559-กันยายน 2560
วัน/เดือน/ปี
ทีต่ รวจวัด
18 กรกฎาคม 2560
18 สิ งหาคม 2560
20 กันยายน 2560
มาตรฐาน

pH

BOD
(mg/l)

8.49
8.45
7.80
5-9

2
<1.0
1
≤30

Total Suspended
Solids (TSS)
(mg/l)
25
5
<5
≤40

Total Dissolved
Solids (TDS) (2)
(mg/l)
<50
<50
<50
(1)
≤500

Sulfide
(mg/l)

TKN
(mg/l)

Oil & Grease
(mg/l)

<0.2
<0.2
<0.2
≤1.0

<0.28
<0.28
0.28
≤35

2.6
<0.5
4.8
≤20

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ : (1) สารที่ละลายได้ท้ งั หมด (TDS) ต้องมีค่าเพิม่ ขึ้นจากปริ มาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2)
TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ าเสี ย) - TDS (น้ าประปา)

159 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

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

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-27 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-28 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560
160 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-29 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-30 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560
161 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-31 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของสารละลายน้ าได้ท้ งั หมด (TDS)
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-32 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไขมันและน้ ามัน (Oil &Grease)
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560
162 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รู ปที่ 4.4-33 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560

รู ปที่ 4.4-34 เปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณของแบคทีเรี ยฟี คอลโคลิฟอร์ มทั้งหมด
(Fecal Coliform Bacteria) ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560
163 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

164 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
165 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
166 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
167 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า
ภาพที่ 4.4-3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

168 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิ งหาคม

เดือนกันยายน

บ่อพักน้ าชัว่ คราว บ่อสุ ดท้ายก่อนระบายสู่ ระบบระบายน้ าทิ้งด้านหน้าโครงการ
ภาพที่ 4.4-4 การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้

169 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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