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การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดทําการ
ศึกษาตามแนวทางที่เสนอแนะโดยกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม โดยแบงการศึกษาออก 4 ดานคือ ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรดาน
ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้

3.1 ทรัพยากรดานกายภาพ (Physical Resources)
3.1.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมสิ ัณฐาน (Geography and Topography)
ที่ตั้งโครงการอยูในเขตพญาไท มีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 9.595 ตารางกิโลเมตร
ประกอบดวย 1 แขวง คือ แขวงสามเสนใน
สําหรับพื้ นที่โ ครงการประกอบด ว ยอาคารชุดเพื่ อ การอยู อาศัย ขนาด 22 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร เดิมเปนอาคารพาณิชยสูง 4 ชั้น อยูในถนนซอยพหลโยธิน 7 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร มีสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการเปนที่ราบ ปจจุบันมีการรื้อถอน
อาคารพาณิชยไปแลวบางสวน (ภาพที่ 3.1-1) สวนบริเวณใกลเคียงมีสภาพเปนพื้นที่ตั้งของ
บานเดี่ยว โชวรมู รถยนต และอาคารพาณิชย

3.1.2 สภาพภูมิอากาศและอุตนุ ิยมวิทยา (Climate And Meteorology)
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดอยูใน
ประเภท Tropical Savannah (Koppen, 1981) ซึ่งเปนลักษณะภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเกือบ
ตลอดป ในฤดูแลงอากาศแหงแลงอยางเห็นไดชัด มีชว งฤดู 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริม่ ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เปนระยะทีล่ มมรสุมตะวัน
ตกเฉี ย งใต พั ด เข า มา ทํ า ให เ ป น ช ว งที่ มี ฝ นตกมากที่ สุ ด ในรอบป ฝนจะเริ่ ม ตกในช ว งแรก
ประมาณเดื อนพฤษภาคม แลวอาจทิ้งชวงไปบาง และฝนตกหนักในช วงเดื อนสิ งหาคม ถึ ง
ตุลาคม โดยมีเดือนกันยายนเปนเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนสูงสุด
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ เปนระยะที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามา ทําใหเปนชวงที่เย็นทีส่ ุดในรอบป โดยเดือนมกราคมเปนเดือนที่
มีอากาศเย็นที่สุด
ฤดู ร อ น เริ่ ม ตั้ ง แต เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม เป น ระยะที่ ล มจาก
ทะเลจีนใตพัดเขา ทําใหอากาศรอนอบอาว โดยเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนทีส่ ุด
จากขอมูลสถิติอุตุนิยมวิทยาของสถานีตรวจอากาศดอนเมือง โดยเฉลี่ยรายปใน
คาบ 30 ป ระหวาง พ.ศ. 2514-2543 ซึ่งอยูใ กลพื้นที่โครงการมากที่สดุ (ตารางที่ 3.1-1)
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ตารางที่ 3.1-1 สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (ปพ.ศ.2514-2543) ณ สถานีตรวจวัดอากาศดอนเมือง
CLIMATOLOGICAL DATA FOR THE PERIOD 1971-2000
Station DON MUANG AIRPORT
Elevation of station above MSL
Index station 48456
Height of barometer above MSL
Latitude 13 55 N
Height of thermometer above ground
Height of wind vane above ground
Longitude 100 36 E
Height of raingauge
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

4 Meters
12 Meters
8.75 Meters
5.00 Meters
2.50 Meters
Dec

Year

Pressure (Hectopascal)
Mean
1012.58 1011.35 1010.10 1008.56 1007.35 1006.63 1006.78 1006.97 1008.24 1010.03 1011.88 1013.37 1009.49
Ext. max.
1023.71 1021.33 1022.69 1017.27 1014.20 1012.90 1013.55 1013.88 1015.58 1018.29 1021.00 1023.37 1023.71
Ext. min.
1004.40 1002.37 1001.36 1000.00 999.66 998.98 999.30 999.32 1000.34 1001.36 1003.39 1003.70 998.98
Mean daily range 4.92
4.98
4.87
4.80
4.51
3.72
3.83
4.02
4.57
4.58
4.45
4.70
4.50
Temperature (Celsius)
Mean
26.3
27.7
28.9
29.8
29.5
28.9
28.6
28.4
28.1
27.9
27.2
25.8
28.1
Mean max.
32.0
33.2
34.4
35.3
34.5
33.4
33.1
32.8
32.5
32.0
31.4
31.0
33.0
Mean min.
21.4
23.0
24.4
25.6
25.8
25.7
25.4
25.3
25.0
24.9
23.6
21.2
24.3
Ext. max.
36.6
38.5
40.0
39.9
40.8
40.0
38.2
38.1
39.4
37.2
36.9
36.7
40.8
Ext. min.
11.6
16.0
14.9
20.4
20.0
21.2
21.5
19.0
21.1
20.8
15.0
10.0
10.0
Relative Humidity (%)
Mean
67
70
71
73
75
74
75
76
79
78
72
66
73
Mean max.
88
90
91
90
90
89
89
90
92
91
87
84
89
Mean min.
44
45
47
50
54
56
57
58
61
60
54
47
53
Ext. min.
20
16
14
22
24
27
30
35
33
28
25
25
14
Dew Point (celsius)
Mean
19.2
21.0
22.6
23.7
23.9
23.5
23.3
23.4
23.9
23.3
21.0
18.5
22.3
Evaporation (mm.)
Mean-pan
NO OBSERVATION
Cloudiness(0-10)
Mean
4.8
5.1
5.5
6.4
7.5
8.1
8.2
8.5
8.4
7.5
5.9
4.8
6.7
Sunshine Duration (hr.)
Mean
NO OBSERVATION
Visibility (km.)
0700 L.S.T.
4.3
4.2
5.4
7.1
9.6
9.9
9.8
9.7
9.3
8.6
8.2
6.8
7.7
Mean
7.6
7.6
8.1
9.1
10.7
11.1
11.1
10.9
10.7
10.6
10.4
9.7
9.8
Wind (Knots)
Mean wind speed
4.1
5.6
6.3
6.2
5.8
6.3
6.3
5.9
4.6
4.0
4.1
4.0
Prevailing wind
E
S
S
S
S
S
SW
SW
S
N
N
N
Max. wind speed
34
34
45
50
99
44
48
43
47
40
30
23
99
Rainfall (mm.)
Mean
8.9
11.6
26.9
66.8
166.3
130.8
156.4
164.3
273.4
178.6
36.0
7.5
1227.5
Mean rainy day
1.1
1.3
2.4
5.9
13.5
13.7
15.1
17.1
18.9
14.2
4.8
0.9
108.9
Daily maximum
34.3
42.2
58.1
121.1
210.7
106.7
99.4
124.0
148.4
207.7
56.1
45.0
210.7
Number of days with
Haze
27.0
23.3
24.8
18.6
6.8
4.0
3.5
3.1
2.9
6.2
11.2
21.3
152.7
Fog
4.8
2.2
0.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
1.3
9.4
Hail
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Thunderstorm
0.3
0.5
2.4
6.8
11.6
7.3
7.6
7.9
12.4
9.4
1.5
0.3
68.0
Squall
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

Computer Section
Climatology division
Meteorological department
4-Dec-01
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1) อุณหภูมิ (Temperature) มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.1 องศาเซลเซียส โดย
เดือนเมษายนเปนเดือนที่มคี าอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ 35.3 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมเปน
เดือนที่มคี า อุณหภูมิต่ําสุดเฉลีย่ 21.2 องศาเซลเซียส
2) ความชื้ นสั ม พัท ธ (Relative Humidity) โดยเฉลี่ ย 73 เปอรเ ซ็น ต โดยใน
เดื อ นกั น ยายน มี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ สู ง สุ ด เฉลี่ ย 92 เปอร เ ซ็ น ต และเดื อ นมกราคม มี
ความชื้นสัมพัทธต่ําสุดเฉลี่ย 44 เปอรเซ็นต
3) ลม (Wind) ความเร็วลมเฉลี่ยในรอบปค อนขา งคงที่อ ยูร ะหวา ง 4.0-6.3
นอต โดยเปนลมที่พัดมาจากทิศใตในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกันยายน และเปนลมที่พัดมา
จากทิศเหนือในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
4) ปริ ม าณน้ํ า ฝน (Rainfall) มี ป ริ ม าณน้ํ า ฝนรวมเฉลี่ ย ตลอดป 1,227.5
มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 108.9 วัน โดยเดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกมากทีส่ ุด 273.4
มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมเปนเดือนที่มีฝนตกนอยทีส่ ุด 7.5 มิลลิเมตร

3.1.3 ทรัพยากรดิน (Soil Resources)
ลักษณะของดินในเขตกรุงเทพมหานคร มีสว นประกอบของเม็ดดินเปนดินเหนียว
เปนสวนใหญ ซึง่ ชั้นบนสุดนี้จะเปนดินออนหนาประมาณ 15-20 เมตร แบงไดเปน 2 สวนคือ
1) ดินชั้นบน หนาประมาณ 3-5 เมตร จากผิวดินลงไป เกิดจากการตกตะกอน
ของน้ําทะเลในอาวไทย ผสมกับตะกอนดินที่ถูกพัดพามาจากภาคเหนือของประเทศ
2) ดินชั้นลาง หนาประมาณ 5-15 เมตร เกิดจากการตกตะกอนของน้ําทะเล
เปนสวนใหญ
ชนิดของดินกรุงเทพมหานคร พบวาเปนดินเหนียวดํากรุงเทพ (Bangkok Clays)
อยูบริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมลุมน้ําแมน้ําเจาพระยา แมกลอง บางปะกง และสาขาอื่นๆ
ของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งดินประเภทนี้เหมาะแกการปลูกขาวนาดํา เมื่อชุมชื้นจะเปนภาชนะรับ
น้ําแชขัง เหมาะแกการปลูกตนออนขาวที่ตองการน้ํามาก และถายกทองรองก็จะใชทําสวนผัก
ผลไมไดเปนอยางดี
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3.1.4 การเกิดแผนดินไหว (Earthquake)
การเกิดแผนดินไหวมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ การกระทําของมนุษย เชน
การระเบิดทําเหมือง และอางเก็บน้ํา เครื่องจักรกล เปนตน และเกิดจากธรรมชาติ ไดแก การ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวของแผนเปลือกโลก แผนดินถลม เปนตน
เนื่องจากสภาพดินของกรุงเทพมหานครมีลักษณะเปนดินออนซึ่งสามารถขยาย
การสั่นสะเทื อนได ดี ประกอบกับอยูใกลกับจังหวั ด กาญจนบุ รีซึ่ งมีร อยเลื่ อ นของแผ นดิ น มี
ศักยภาพการเกิดแผนดินไหวขนาด 7.0-7.5 ริกเตอร ซึ่งเปนรอยเลื่อนสะแกง และรอยเลื่อน
แถบจังหวัดกาญจนบุรี แรงสั่นสะเทือนจะถึงกรุงเทพมหานครและคลื่นที่สง มาจะขยายความแรง
มากขึ้นเปน 3 เทา
สําหรับรอยเลื่อนแถบจังหวัดกาญจนบุรี คือรอยเลือ่ นศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนนี้อยูท าง
ดานทิศตะวันตกของรอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี โดยมีทิศทางเกือบขนานกับแนวของรอยเลื่อนอยู
ในรองน้ําแมกลองและแควใหญตลอดขึ้นไปจนถึงเขตแดนพมา รวมความยาวทั้งหมดกวา 500
กิโลเมตร ในชวงเวลา 10 ป ที่ผานมามีรายงานแผนดินไหวขนาดเล็กหลายครัง้
สวนรอยเลื่อนดานเจดียสามองคนั้น จะอยูในลําน้ําแควนอยตลอดสายตอจนถึง
รอยเลื่ อ นสะแกง ในประเทศพม า ความยาวของรอยเลื่ อ นนี้ อ ยู ใ นประเทศไทยกว า 250
กิโลเมตร มีรายงานวามีแผนดินไหวจากรอยเลื่อนนี้หลายพันครัง้
จากการสํ า รวจของกร มทรั พ ยากร ธรณี เ มื่ อ มกราคม 2548 พบว า
กรุงเทพมหานครอยูใ นแนวเขตที่มคี วามรุนแรงของการเกิดแผนดินไหว ที่ระดับ 5-7 เมอรคัลลี
เขต ก.2 (สีสม ) เปนระดับที่ทกุ คนจะเกิดความตกใจ สิ่งกอสรางทีอ่ อกแบบไมดีจะปรากฎความ
เสียหาย ระดับนอยถึงปานกลาง (ทีม่ า : กองธรณีเทคนิค มกราคม 2548) และจากการศึกษา
จะเกิดแนวรอยเลื่อนของแผนดินจากภาคเหนือลงมา ปจจุบันพบรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอย
เลื่ อ นเจดี ย ส ามองค ผ า นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี นครปฐม และคาดการณ ว า
กรุ ง เทพมหานครจะได รั บ ผลกระทบจากรอยเลื่ อ นดั ง กล า วด ว ยเช น กั น (ที่ม า : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตุลาคม 2549) ดังภาพที่ 3.1-2
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3.1.5 ทรัพยากรน้ํา (Water Resources)
1) แหลงน้ําผิวดิน (Surface Water Resources)
แหลงน้ําผิวดินโดยทั่วไป
แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญคือแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเกิดจากแมน้ําปงและแมน้ํา
น า นไหลมาบรรจบกั น บริ เ วณตํ า บลปากน้ํ า โพและตํ า บลแควใหญ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครสวรรค เส น ทางที่ ไ หลผ า น ได แ ก พื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ชั ย นาท สิ ง ห บุ รี อ า งทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และไหลลงสูปากอาวไทย ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 379 กิโลเมตร สามารถแบงแมน้ําเจาพระยา
ออกได 3 ตอน ดั ง นี้ (กรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม, http://www.deqp.go.th/water/
water_quality/Chaophraya.html#1)
1. แมน้ําเจาพระยาตอนลาง (กิโลเมตรที่ 0-62) จากปากแมน้ําจังหวัด
สมุทรปราการถึงอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี แมน้ําเจาพระยาตอนลางอยูใ นภาวะวิกฤต
2. แมน้ําเจาพระยาตอนกลาง (กิโลเมตรที่ 62-142) ตั้งแตอําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรีถงึ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. แม น้ํ า เจ า พระยาตอนบน (กิ โ ลเมตรที่ 142-379) ตั้ ง แต อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
แหลงน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่โครงการใกลเคียง
แหลงน้ําในเขตพญาไทที่พบไดแก คลองบางซื่อ และคลองสามเสน โดยอยู
หางจากที่ตั้งโครงการประมาณ 1.6 และ 1.8 กิโลเมตรตามลําดับ ซึ่งใชประโยชนในดานการ
ระบายน้ํา สภาพคลองมีสีดําคล้ํา สวนบริเวณพื้นที่โครงการไมพบแหลงน้ําผิวดิน
2) แหลงน้ําใตดนิ (Ground Water Resources)
น้ําใตดินในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกลเคียง เปนสวนหนึง่ ของแอง
น้ําเจาพระยาตอนลาง ซึ่งเปนทีร่ าบลุมภาคกลาง น้ําใตดนิ กรุงเทพฯ เกิดอยูใ นชั้นกรวดทราย
ซึ่งเรียงตัวกันเปนชั้นๆ แยกออกจากกันดวยชั้นดินเหนียว ชัน้ กรวดทรายทีใ่ หน้ําจืดจะอยูลกึ ลง
ไปในผิวดินไมตา่ํ กวา 150 เมตร
ผลการสํารวจทางธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี พบวา ชั้นน้ําใตดินใน
บริเวณกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง ระยะตั้งแตผิวดินลงไปลึก 650 เมตร จะมีชั้นน้ํา
บาดาลออกเปน 8 ชั้น ดังนี้
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(1) ชั้นน้ํากรุงเทพมหานคร

(5) ชั้นน้ําบาดาลสามโคก

(2) ชั้นน้ําพระประแดง

(6) ชั้นน้ําบาดาลพญาไท

(3) ชั้นน้ํานครหลวง

(7) ชั้นน้ําบาดาลนนทบุรี

(4) ชั้นน้ํานนทบุรี

(8) ชั้นน้ําปากน้ํา

จากการเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กรมทรัพยากรธรณีในฐานะที่เปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลเรื่องการอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาลไดมมี าตรการควบคุมการใชน้ําบาดาลของภาคเอกชนใหลดลง เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรการแกไขวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุดตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2526 โดยทางกรมทรัพยากรธรณี ไดประกาศเขตควบคุมวิกฤตน้ําบาดาลออกเปน 3
อันดับ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดในภาคกลาง คือ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และอยุธยา โดยมีมาตรการดังนี้
1) เขตวิกฤตน้ําบาดาลอันดับ 1
2) เขตวิกฤตน้ําบาดาลอันดับ 2
3) เขตวิกฤตน้ําบาดาลอันดับ 3
สําหรับพื้นทีโ่ ครงการ ตั้งอยูแ ขวงสามเสนใน เขตพญาไท อยูใ นพื้นที่เขตวิกฤตน้ํา
บาดาลอันดับ 2 ปจจุบันพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียงไดขอใชบริการน้ําประปาจากการ
ประปานครหลวง สาขาพญาไท จึงมิไดทําการขุดเจาะน้ําบาดาลแตอยางใด

3.2 ทรัพยากรดานชีวภาพ (Biological Resources)
3.2.1 ทรัพยากรสิง่ มีชีวติ บนบก
จากสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการเปนที่ราบ เดิมมีการใชประโยชนเปนที่
จอดรถ และรานอาหาร สวนบริเวณใกลเคียงมีการใชประโยชนเปนอาคารพาณิชยกรรม อาคาร
พาณิชยพักอาศัย อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย และบานพักอาศัย พืชพันธุที่พบในบริเวณใกล
เคียงสวนใหญเปนไมประดับทั่วไป ในบริเวณอาคารที่เจาของปลูกและดูแลเอง และตนไมที่ปลูก
บริเวณพื้นทีส่ าธารณะทีด่ แู ลโดยกรุงเทพมหานคร สําหรับสัตวที่พบเห็นไดแก สัตวเลี้ยงตาม
บาน จึงไมปรากฎวาพื้นทีใ่ กลเคียงและพื้นที่โครงการมีสัตวทหี่ ายากและควรคาแกการอนุรักษ
แตอยางใด

3.2.2 ทรัพยากรสิง่ มีชีวติ ในน้ํา
บริเวณพื้นที่โครงการ ไมปรากฏพบแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา สวนบริเวณใกล
เคียงไมปรากฎวามีแหลงน้ําทีเ่ ปนทีอ่ ยูอาศัยของสัตวน้ําทีม่ ีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ และคุณคาดาน
การอนุรักษ
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3.3 สิ่งแวดลอมทางสังคม คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (Human
Use Value) และคุณภาพชีวิต
3.3.1 คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย
3.3.1.1 แหลงน้ําใช
1.1) การประปานครหลวง
(1) แหลงน้ําดิบของการประปานครหลวง ไดแก แมน้ําเจาพระยา
แมน้ําทาจีน และแมน้ําแมกลอง
(2) การผลิตจายน้ําประปา
ปจจุบันการประปานครหลวง มีโรงงานผลิตน้ําที่ครอบคลุมพื้นที่ฝง
ตะวั น ออก และตะวั น ตกของกรุ ง เทพมหานคร มี กํ า ลั ง การผลิ ต รวมทั้ ง หมด 4,870,000
ลบ.ม./วัน ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ 3,192 ตารางกิโลเมตร (ป 2547) ซึ่งมีโรงผลิตน้ํา 4
แหง ไดแก โรงผลิตน้ําบางเขน โรงผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ โรงผลิตน้ําสามเสน และโรงผลิตน้ําธนบุรี
(ภาพที่ 3.3-1)
(3) การสูบจายน้ําประปา
การสูบจายน้ําประปาของการประปานครหลวงจะแบงออกเปน 2
พื้นที่ ครอบคลุมเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทัง้ หมด และปริมณฑลบางสวน ดังนี้
(3.1) พื้ น ที่ ฝ ง ตะวั น ออก มี จํ า นวนสถานี สู บ ทั้ ง หมด 7 สถานี
ไดแก สถานีสูบจายน้ําสําโรง สถานีสูบจายน้ําลุมพินี สถานีสูบจายน้ําคลองเตย สถานีสูบจาย
ลาดกระบัง สถานีสบู จายน้ําลาดพราว สถานีสูบจายน้ําพหลโยธิน และสถานีสูบจายน้ํามีนบุรี
(3.2) พื้ น ที่ ฝ ง ตะวั น ตก มี จํ า นวนสถานี สู บ ทั้ ง หมด 3 สถานี
ไดแก สถานีสบู จายน้ําทาพระ สถานีสบู จายน้ําราษฏรบรู ณะ และสถานีสูบจายน้ําเพชรเกษม
1.2) แหลงน้ําใชของโครงการและพืน้ ที่ใกลเคียง
ประชาชนในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ใชบริการน้ําประปาจาก
การประปานครหลวง สํานักประปาสาขาพญาไท มีพื้นที่จายน้ําทั้งสิ้น 55.4 ตารางกิโลเมตร ผู
ใชน้ํา จํานวน 81,226 ราย ปริมาณน้ําจําหนายทั้งหมด 77.14 ลานลบ.ม. โดยไดรับการสูบ
สงน้ํามาจากสถานีสูบจายน้ําพหลโยธิน มีจํานวนเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง สามารถสูบจายน้ําได
สูงสุด 175,000 ลบ.ม./วัน
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สําหรับรายละเอียดศักยภาพของการประปาสาขาพญาไท มีดงั นี้
- ไดรับน้ําจากโรงผลิตน้ําสามเสน สามารถผลิตน้ําไดวันละประมาณ
700,000 ลบ.ม. มีพื้นที่จายน้ําที่สามารถใหบริการในพื้นที่เขตพญาไท ดุสิต พระนคร และ
ราชเทวี
- ได รั บ น้ํ า จากโรงผลิ ต น้ํ า บางเขน สามารถผลิ ต น้ํ า ได วั น ละ
3,600,000 ลบ.ม. มีพื้นที่จายน้ําสามารถใหบริการในพื้นที่เขตดอนเมือง บางเขน นนทบุรี
ปากเกร็ด บางซื่อ จตุจักร พญาไท ดินแดง หวยขวาง พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ
บางรัก ปทุมวัน สาธร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย สวนหลวง ลาดพราว บางกะป บึงกุม
ลาดกระบัง ประเวศ พระโขนง พระประแดง สมุทรปราการ บางกอกใหญ ราษฎรบูรณะ และ
จอมเทียน
- ไดรับการสูบส งน้ํามาจากสถานีสูบจ ายน้ําพหลโยธิน มีจํานวน
เครื่องสูบน้ํา 3 เครือ่ ง สามารถสูบจายน้ําไดสูงสุด 175,000 ลบ.ม./วัน
จากการตรวจสอบการใหบริการน้ําประปาของสํานักงานประปาสาขา
พญาไทพบวาพื้นที่โครงการอยูในเขตพื้นทีก่ ารจายน้ําของการประปานครหลวง และสามารถให
บริการน้ําประปาแกโครงการไดอยางเพียงพอ ซึ่งการประปาสาขาพญาไทไดออกหนังสือรับรอง
ใหแ กโครงการ แล วดัง หนั งสื อที่ มท 5440-2-2.2/9005 ลงวั นที่ 25 พฤษภาคม 2552
(เอกสารแสดงในภาคผนวก 1)

3.3.1.2 การใชไฟฟา
พื้นทีโ่ ครงการและบริเวณโดยรอบ ไดรบั บริการดานไฟฟาจากการไฟฟา
นครหลวงเขตสามเสน โดยทั่วถึงทุกครัวเรือน ปจจุบันตัง้ แตเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
2550 มีความสามารถในการจําหนายไฟฟารวมทัง้ หมด 2,896.67 ลานกิโลวัตต คิดเปน
จํานวนผูใชไฟฟาทัง้ หมด 180,964 ราย (พฤศจิกายน 2550) สําหรับการจายไฟฟาใหแก
โครงการการไฟฟานครหลวงสาขาพญาไทไดใหคํายืนยันกับโครงการวาสามารถจายไฟฟาใหแก
โครงการ แลวดังหนังสือที่ มท 5256/21.1313/2552 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ดัง
หนังสือยืนยันในภาคผนวกที่ 1

3.3.1.3 การกําจัดขยะมูลฝอย
พื้นที่โครงการ อยูในเขตความรับผิดชอบการเก็บขนขยะของฝายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะสํานักงานเขตพญาไท โดยทําหนาที่รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยไป
กําจัด
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งานเก็บขนขยะมูลฝอย มีพนักงานทั้งหมด 317 คน โดยแบงเปนพนักงาน
ขั บ รถเก็ บ ขนจํ า นวน 76 คน และพนั ก งานเก็ บ ขน 241 คน จํ า นวนรถเก็ บ ขน 38
คัน แบงออกเปน
รถบดอัดทาย
- ขนาด 6 ลบ.ม.

จํานวน

6 คัน

- ขนาด 15 ลบ.ม.

จํานวน 19 คัน

- ขนาด 30 ลบ.ม.

จํานวน

2

- ขนาด 3 ลบ.ม.

จํานวน

1 คัน

- ขนาด 4.5 ลบ.ม.

จํานวน

1 คัน

จํานวน

4 คัน

คัน

รถบรรทุกแบบเปดทาย-เทขาง

รถบรรทุกแบบเปดทาย
- ขนาด 8 ลบ.ม.
รถเก็บขนขยะ Recycle
- ขนาด 1.5 ลบ.ม.

จํานวน 1

คัน

- ขนาด 2 ลบ.ม.

จํานวน 2

คัน

- ขนาด 3 ลบ.ม.

จํานวน 2

คัน

รถดูดสิ่งปฏิกูล

ความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประมาณ 200 ตัน/วัน จํานวนเที่ยว
เก็บขน 1 เที่ยว/วัน และตามการรับแจงของประชาชนใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด โดยไมมี
ปญหาเรือ่ งขยะตกคางภายในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบโดยรถเก็บขนจะใหบริการในชวงเวลากลางคืน
ตัง้ แตเวลา 20.00 - 6.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดปญหาการติดขัดของการจราจร และรถเก็บขน
ขยะ Recycle จะเก็บขนทุกวัน ชวงเวลา 05.00-18.00 น. ตามโครงการลดและคัดแยกมูลฝอย
ในการจัดเก็บขยะบริเวณถนนซอยพหลโยธิน 7 ทางสํานักงานเขตพญาไทจะ
ใชรถเก็บขนขยะแบบบดอัดทาย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ความจุขยะรวม 5 ตัน เขามาดําเนิน
การจัดเก็บวันละ 1 เทีย่ ว ในชวงเวลา 20.00 น.- 6.00 น.
สําหรับโครงการยังจัดใหมีที่พักขยะรวมภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับ
ขยะไดนานไมนอ ยกวา 4.46 วันสามารถชวยลดปญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะตกคางไดเปนอยางดี
สําหรับขยะที่เก็บขนไดสํานักงานเขตพญาไท จะนําไปฝงกลบซึ่งอยูในการ
ควบคุมดูแลของสํานักงานรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม
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3.3.1.4 ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
3.1) ระบบบําบัดน้ําเสียรวมกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ไดมีมาตรการแกไ ขปญ หาน้ํา เสีย โดยไดดํา เนิน การ
ก อ สร า งระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ขึ้ น จํ า นวน 7 โครงการ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ร วม 191.7 ตาราง
กิโลเมตร สามารถบําบัดน้ําเสียไดทั้งหมดประมาณ 992,000 ลบ.ม./วัน (ภาพที่ 3.3-2)
ดังนี้
(1)โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา
(2)โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร
(3)โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี
(4)โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม
(5)โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงครุ
(6) โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
(7)โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร
3.2) ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
สําหรับพื้นทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ นโครงการบําบัดน้ําเสียรวมของ
กรุงเทพมหานคร พื้นทีโ่ ครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ซึ่งกอสรางแลวเสร็จและเปด
ดําเนินการแลว โดยครอบคลุมทองที่บางสวนของแขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวง
ดุสิต แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต บางสวนของแขวงสามเสนใน เขตพญาไท สวนใหญของแขวง
ดินแดง เขตดินแดง แขวงทุง พญาไท แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี และบางสวนของ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม แขวงบานพานถม เขต
พระนคร แขวงลุมพินี แขวงปทุมวัน แขวงวังใหม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน บางสวนของแขวง
ปอมปราบศัตรูพา ย บางสวนของแขวงวัดเทพศิรินทร แขวงบานบาตร แขวงคลองมหานาค
แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวงจักรวรรดิ บางสวนของแขวงสัมพันธวงศ เขต
สัมพันธวงศ สามารถบําบัดน้ําเสียได 350,000 ลบ.ม./วัน เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
ตะกอนเรงที่สามารถกําจัดสารอาหาร (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) ปลอยน้ําทิง้ ทีผ่ านการ
บําบัดแลวลงแมน้ําเจาพระยา
สําหรับการบําบัดน้ําเสียของโครงการนั้น ทางโครงการจัดใหมรี ะบบบําบัดน้ํา
เสียรวมของโครงการเอง เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบ ชนิดเติมอากาศเลีย้ งตะกอนเวียนกลับ
(activated sludge) รายละเอียดตามบทที่ 2
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3.3.1.5 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
5.1) การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ประสบปญหาน้ําทวมขังบอยครั้ง เนื่องจากขอจํากัดที่ตั้ง
ของเมือง คือ ตั้งอยูปากแมน้ําเจาพระยาที่ระดับดินสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 1
เมตร พื้นดินมีลักษณะซึมซับน้ํา ประกอบกับมีปริมาณฝนตกในพื้นที่สูงอยูในอิทธิพลทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก นอกจากนี้ยังอยูในเขตอิทธิพลของการขึ้น-ลงของน้ําทะเล ซึ่ง
ป จ จุบัน ชุมชนขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยขาดการกําหนดผังเมืองควบคุมการใช ที่ ดิ น อยา ง
เหมาะสม เปนเหตุใหมีการใชประโยชนที่ดินอยางไมถูกตอง มีสวนในการกีดขวางทางไหลของ
น้ํา ระบบระบายน้ําที่มอี ยูเดิมไมสามารถรองรับการขยายตัวไดทนั ผนวกกับปญหาแผนดินทรุด
พื้นดินมีลักษณะเปนแองกระทะ ประสิทธิภาพการระบายจึงไมเพียงพอ สาเหตุของปญหาน้ํา
ทวม ไดแก สภาพทางธรรมชาติ และสภาพทางกายภาพ
มาตรการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร
1) มาตรการใชการกอสราง (Structural Measures) บริเวณพื้นที่ชุมชน
หนาแนน และครอบคลุมจุดออนน้ําทวมที่สําคัญ โดยใชระบบพื้นที่ปดลอม (Polder System)
จํานวน 11 พื้นที่ ประกอบดวย
- พื้นทีป่ ดลอมบางเขน

- พื้นที่ปดลอมบางนา

- พื้นทีป่ ดลอมสามเสน

- พื้นที่ปดลอมหวยขวาง

- พื้นทีป่ ดลอมกรุงเกษม

- พื้นที่ปดลอมหัวหมาก

- พื้นทีป่ ดลอมพระรามที่ 4

- พื้นที่ปดลอมตะวันออก

- พื้นทีป่ ดลอมยานนาวา

- พื้นที่ปดลอมสุขมุ วิท

- พื้นทีป่ ดลอมคลองสานและธนบุรี
2) มาตรการไมใ ช ก ารกอ สร า ง (Non Structural Measures) ใชสํา หรับ
การปฏิบัติการปองกันน้ําทวมทั่วไปและพื้นที่ชุมชนเบาบาง ซึ่งเรียกวา การบริหารพื้นที่น้ําทวม
(Flood Plain Management)
5.2) การระบายน้ําของโครงการ
จากการสํารวจและตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการปองกัน และแกไขปญหา
น้ําทวมกรุงเทพมหานคร พบวาบริเวณที่ตั้งของโครงการตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ปดลอมสามเสน
โดยระบบระบายน้ําบริเวณพื้นที่โครงการ และใกลเคียงจะอาศัยระบบทอระบายน้ําสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานครทัง้ หมด
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พื้ น ที่ โ ครงการจะทํ า การระบายน้ํ า ลงสู ท อ ระบายน้ํ า สาธารณะถนน
พหลโยธิน 7 (ซอยอารีย) ซึ่งโครงการไดรบั ใบยืนยันวาโครงการอยูในเกณฑทสี่ ามารถเชื่อมทอ
ระบายน้ํ า ได เ พื่ อ ระบายน้ํ า ลงสูท อ ระบายน้ํา สาธารณะ ที่อยูใ นการดูแ ลของสํ า นั ก งานเขต
พญาไทแลว ดังหนังสือที่ กท 4703/2219 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 สําเนาแสดงไวใน
ภาคผนวกที่ 1
5.3) จุดออนน้ําทวม
จุดออนน้ําทวมในเขตพญาไท ไดแก
1) ซอยอินทามระ 23

5) ซอยราชวิถี 2 (อรรถวิมล)

2) ถนนพหลโยธินชวงสนามเปา

6) ซอยราชวิถี 4 (พระนาง)

3) ถนนพหลโยธินชวงสะพานควาย 7) ซอยราชวิถี 6 (สันติสุข)
4) ถนนพระราม 6 ชวงลงทางดวน
จากการพิจารณาที่ตั้งโครงการพบวา พื้นที่โครงการไมไดอยูในบริเวณจุด
ออนน้ําทวมของเขตพญาไท

3.3.1.6 การคมนาคม
เขตพญาไท มีถนนสายหลักอยู 9 สาย คือ
1. ถนนพหลโยธิน

6. ถนนกําแพงเพชร 5

2. ถนนวิภาวดีรังสิต

7. ถนนสาลีรฐั วิภาค

3. ถนนพระรามที่ 6

8. ถนนนครไชยศรี

4. ถนนประดิพัทธ

9. ถนนระนอง 1

5. ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
สําหรับเสนทางคมนาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับโครงการ ไดแก ถนนพหลโยธิน และ
ถนนซอยพหลโยธิน 7 มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 3.3-3)
- ถนนพหลโยธิน เปนถนนลาดยาง เกาะกลางมีเสนทางรถไฟฟา BTS มี
จํานวนชองจราจร 3 ชองจราจร/ทิศทาง
- ถนนซอยพหลโยธิน 7 เปนถนนลาดยาง ขนาด 2 ชองจราจร มีจํานวน
ชองจราจร 1 ชองจราจร/ทิศทาง
โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม
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ทางโครงการจะมีทางเขา-ออกรถยนตเชือ่ มตอระหวางถนนซอยพหลโยธิน 7
(ซอยอารีย) กับถนนพหลโยธิน และจากการศึกษาปริมาณจราจรบนถนนพหลโยธินเบื้องตน
โดยการตรวจสอบขอมูล จากกลุมงานสถิติ และขอมูล กองนโยบายและแผนงาน สํานักการ
จราจรและขนสง กรุง เทพมาหานคร ทางอิ น เตอร เน็ ท มี ก ารสํ า รวจปริมาณจราจรบนถนน
พหลโยธิน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 พบวาในชวงเวลานอกเรงดวน (9.00-16.00)
เปนชวงที่มีปริมาณจราจรเฉลี่ยมากที่สดุ (3,113 คัน/ชั่วโมง) และมีปริมาณจราจรเฉลี่ยตลอด
ทัง้ วัน 3,034 คัน/ชั่วโมง
อั ต ราความเร็ ว ในการเดิ น ทางของถนนเข า สู โ ครงการ ซึ่ ง ได แ ก ถนน
พหลโยธิน มีอตั ราเร็วในการเดินทางดังตอไปนี้
ถนนพหลโยธิน
อั ต ราความเร็ ว ในการเดิ น ทางบนถนนพหลโยธิ น เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน
2550 จากแยกหลักสี่ไปแยกอนุสาวรียชัยสมรภูมิ พบวาขาเขาจากแยกหลักสี่ไปแยกอนุสาวรีย
ชั ย สมรภู มิ เวลาเร ง ด ว นเช า (7.00-9.00) อัต ราความเร็ ว ในการเดิ น ทางเท า กั บ 17.81
กิ โ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง ส ว นเร ง ด ว นเย็ น (16.00-17.00) อั ต ราความเร็ ว ในการเดิ น ทาง
เทากับ 19.43 กิโลเมตรตอชั่วโมง สวนขาออกจากแยกอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปแยกหลักสี่ เรง
ด วนเชาอัตราความเร็วในการเดินทางเทากับ 22.94 กิโลเมตรตอชั่วโมง สวนเรงดวนเย็น
เทากับ 25.74 กิโลเมตรตอชั่วโมง
สําหรับการนับปริมาณการจราจรของบริษัทที่ปรึกษา ไดสํารวจปริมาณการ
จราจรบนเสนทางที่เกีย่ วของกับโครงการใน 2 บริเวณ ไดแก
- ถนนพหลโยธิน
- ถนนซอยพหลโยธิน 7
จากการตรวจนับปริมาณจราจรของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดสํารวจปริมาณการ
จราจร ทําการสํารวจหนาโครงการ โดยไดทําการสํารวจเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ในชวง
เวลา 7.00-9.00 น.ซึ่งเปนเวลาเรงดวน ซึ่งสวนใหญเปนยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต
รถยนตสวนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็ก พบวามีปริมาณการจราจรเทากับ 2,258 คันตอ
ชั่วโมง 817 คันตอชั่วโมง และ 292 คันตอชั่วโมง ตามลําดับ
จากการประเมินคาความหนาแนนของการจราจรจากคา V/C Ratio ซึ่งสรุปได
วาถนนซอยพหลโยธิน 7 มีคา V/C Ratio เปน 1.1315 และถนนพหลโยธิน มีคา V/C Ratio
เปน 0.6528 สรุปไดวา มีสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธิน 7 อยูในเกณฑเลวมาก และถนน
พหลโยธินอยูในเกณฑพอใชได ดังแสดงในภาพที่ 3.3-3 และตารางที่ 3.3-1
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ตารางที่ 3.3-1 ปริมาณการจราจรของเสนทางที่เกี่ยวของกับโครงการ
ปริมาณจราจร
ประเภทยานพาหนะ

ถนนพหลโยธิน

PCE

ถนนซอยพหลโยธิน 7

(คัน/ชั่วโมง)

(PCU/ชั่วโมง)

(คัน/ชั่วโมง)

(PCU/ชั่วโมง)

รถยนตสวนบุคคล / แท็กซี่

1.00

1,236

1,236.00

817.00

817.00

รถโดยสารขนาดเล็ก

1.00

37

37.00

158

158.00

รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปคอัพ)

1.30

788

1,024.40

292.00

379.60

รถจักรยานยนต 2 ลอ / 3 ลอ

0.30

1,364

409.20

2,258.00

677.40

รถจักรยาน 2 ลอ / 3 ลอ

0.25

12

3.00

19.00

4.75

รถโดยสารขนาดใหญ

1.50

152

228.00

0.00

0.00

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ลอ)

1.50

0

0.00

0.00

0.00

รถบรรทุกขนาดใหญ (10 ลอ)

1.70

0

0.00

0.00

0.00

3,589.00

2,937.60

3,544.00

2,036.75

รวมทั้งสิ้น
จํานวนชองจราจรของถนน
V/C Ratio
สภาพการจราจร

3 ชองจราจร/ทิศทาง
2,937.60/4,500 = 0.6528
สภาพการจราจรอยูในเกณฑ "พอใชได"

1 ชองจราจร/ทิศทาง
2,036.75/1800 = 1.1315
สภาพการจราจรอยูในเกณฑ "เลวมาก"

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม โดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
ที่มา :สํารวจเมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 โดยใชคาปริมาณจราจรของชวงเวลา 07.00-09.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีรถมากที่สุด
หมายเหตุ : PCE = Passenger Car Unit Equivalent
: PCU = Passenger Car Unit
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3.3.1.7 ลักษณะการใชประโยชนที่ดนิ
1) การใชประโยชนที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการ
เดิมบริเวณพื้นที่โครงการเปนอาคารพาณิชยประกอบกิจการรานคา ราน
อาหาร และโรงรับจํานํา ซึง่ ปจจุบันไดรื้อทุบและยังคงไวบางสวนไดแกทางดานทิศตะวันตกเฉียง
ใตเพื่อใชเปนสํานักงานกอสรางและดานทิศตะวันออกติดกับถนนพหลโยธิน ยังคงใชประกอบ
กิจการเดิมจนกวาหมดสัญญาเชาในเดือนมีนาคม 2554 และคงไวเปนแนวปองกันระหวางการ
กอสราง ซึ่งบริเวณดังกลาวจะเปนจุดพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวและทางวิ่งภายในโครงการ โดย
โครงการจะทําการรือ้ ถอนในภายหลังเมือ่ กอสรางอาคารโครงการเสร็จเรียบรอยแลว
2) การใชประโยชนที่ดินโดยรอบพืน้ ที่โครงการ
จากการสํารวจภาคสนามของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
จํากัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 และจากการแปลรูปถายทางอากาศ (Point Asia) รัศมี 1
กิ โ ลเมตร พบว า พื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบโครงการมี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เป น บ า นพั ก อาศั ย
โชวรูมรถยนต รานคา รา นอาหาร สํา นักงาน เปนตน และถัดจากพื้ นที่ใ กล เคียงโดยรอบ
โครงการออกไป สวนใหญพบวา เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญ และอาคารขนาดใหญพิเศษ
ดังนี้
(1) การใชประโยชนที่ดนิ บริเวณติดและใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ พื้นที่
โดยรอบโครงการมีทั้งอาคารพาณิชยกรรม อาคารพาณิชยพักอาศัย บานพักอาศัย อาคารชุด
เพื่อการพักอาศัย และบริษัทหางราน มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 3.3-4)
- ทิศเหนือ ติดกับ โชวรูมรถยนต บริษทั อีซซู ุ พระนคร จํากัด
- ทิ ศ ใต ติ ด กั บ ถนนซอยพหลโยธิ น 7 เป น ทางสาธารณะออกสู ถ นน
พหลโยธิน กวางประมาณ 14.00 – 17.00 เมตร ขนาด 2 ชองจราจร
มีทศิ ทางการเดินรถ 1 ชองตอทิศทาง
- ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด กั บ ถนนพหลโยธิ น 6 ช อ งจราจร ลาดยาง กว า ง
ประมาณ 30 เมตร เดินรถสองทาง
- ทิศตะวันตก ติดกับ บานเลขที่ 2 (บานรัตนรักษ) เปนบานพักอาศัยชั้น
เดียว
(2) การใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร (ภาพที่
3.3-5)
การใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 1 กิโลเมตร พบวามี
การใชประโยชน ที่ ดินเปน บา นพัก อาศั ย อาคารชุ ด เพื่ อ การพั ก อาศั ย อพารท เม น ท หอพั ก
อาคารพาณิชย รานอาหาร สํานักงาน สถานที่ราชการ สถานศึกษา และพื้นที่วางรอการใช
ประโยชน
โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม
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3) พื้นที่โครงการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
จากการตรวจสอบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น บริ เ วณที่ ตั้ ง โครงการกั บ กฎ
กระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ดังหนังสือยืนยันจากสํา นัก
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือเลขที่ กท 1706/1080 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
(เอกสารแสดงในภาคผนวกที่ 1) พบวา
- โครงการอยูในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ย.10-2 (สี
น้ําตาล) (ภาพที่ 3.3-6)
- ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ฯลฯ เปนสวนใหญ สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
และหามใชประโยชน ท่ีดิน เพื่ อกิ จ การตามที่ กําหนด 20 ประเภท แตการใช ประโยชนที่ดิ น
ประเภทนี้ทไี่ มใชเพื่อการอยูอ าศัยประเภทบานเดี่ยวและบานแฝดใหเปนไปดังตอไปนี้
1. มีอัตราสวนพื้นทีอ่ าคารรวมตอพื้นที่ดนิ ไมเกิน 8 : 1 ทัง้ นี้ ทีด่ ิน
แปลงใดทีไ่ ดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวา จะ
กีค่ รั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นทีด่ ินของที่ดนิ แปลงที่
เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน 8 : 1
แตการใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารในกรณีตอไปนี้ ใหมีอตั ราสวนพื้นที่อาคารรวม
ตอพื้นทีด่ ินเพิ่มไดไมเกินรอยละยี่สิบ
(ก)เจาของทีด่ ินหรือผูประกอบการไดจดั ใหมีพื้นทีโ่ ลงเพื่อประโยชน
สาธารณะในแปลงทีด่ ินทีข่ ออนุญาต โดยพื้นทีอ่ าคารรวมที่เพิ่มขึ้น
ตองไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะทีจ่ ดั ใหมีขึ้น
(ข)เจาของทีด่ ินหรือผูประกอบการทีม่ ีที่ตงั้ ของสถานประกอบการอยู
ในระยะ 500 เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
สถานีลาดพราว ไดจดั ใหมีทจี่ อดรถยนตสําหรับประชาชนเปนการ
ทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนทีจ่ อดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไม
คิดคาตอบแทน โดยพื้นทีอ่ าคารรวมทีเ่ พิ่มขึ้นตองไมเกิน 30 ตาราง
เมตร ตอทีจ่ อดรถยนตที่เพิ่มขึน้ 1 คัน
2.มี อั ต ราส ว นของที่ ว า งต อ พื้ น ที่ อ าคารรวมไม น อ ยกว า ร อ ยละสี่ แต
อัตราสวนของที่วางตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจาก
สิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ที่ดินแปลงใด
ที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้ง
ก็ตามอัตราสวนของที่วา งตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดนิ แปลงที่เกิดจาก
การแบงแยกหรือแบงโอนทัง้ หมดรวมกันตองไมนอ ยกวารอยละสี่
โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม
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- การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนต
เพิ่มขึ้นตามวรรคสาม (1) พื้นทีจ่ อดรถยนตที่เพิ่มขึ้นใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณา
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดนิ และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม
สําหรับโครงการ “โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม” จัดเปนกิจกรรมที่
สามารถดําเนินการไดในที่ดินประเภทนี้ แตเนื่องจากอาคารของโครงการไมใชอาคารอยู
อาศัยประเภทบานเดี่ยวและบานแฝด โครงการจึงตองออกแบบใหอาคารมีอตั ราสวนพื้นที่
อาคารรวมตอพื้นที่ดิน เปน 7.98:1 และมีพื้นที่วาง 1,433.80 ตารางเมตร พื้นที่อาคาร
รวม 18,580.05 ตารางเมตร คิดเปนอัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวมรอยละ 7.72
ดังนั้นโครงการจึงไมขัดตอขอกําหนดผังเมือง

3.3.1.8 การสื่อสารและโทรคมนาคม
การสื่อสารโทรคมนาคม อาจแบงไดเปนสองประเภทใหญๆ ดังนี้
1) การสื่อสารที่เชื่อมดวยสาย ยกตัวอยาง เชน โครงขายโทรศัพทพื้นฐาน
เคเบิลทีวี เคเบิลอินเตอรเน็ต เปนตน
2) การสื่อสารทีเ่ ชื่อมตอแบบไรสาย ยกตัวอยางเชน โครงขายโทรศัพทมอื
ถือ โครงขายดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน เปนตน
คลื่นวิทยุ
คลื่นวิทยุมีความถี่ชวง 104 - 109 Hz (เฮิรตซ) ใชในการสื่อสาร คลื่นวิทยุมี
การสงสัญญาณ 2 ระบบคือ
1) ระบบเอเอ็ม (A.M. = amplitude modulation)
ระบบเอเอ็ม มีชวงความถี่ 530 - 1600 kHz( กิโลเฮิรตซ ) สื่อสารโดย
ใชคลื่นเสียงผสมเข าไปกับ คลื่ นวิ ท ยุเรีย กว า "คลื่นพาหะ" โดยแอมพลิจูดของคลื่น พาหะจะ
เปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการสงคลื่นระบบ A.M. สามารถสงคลื่นไดทั้งคลื่นดิน
เปน คลื่นที่เคลื่อ นที่ ในแนวเส น ตรงขนานกับผิ ว โลกและคลื่ นฟ า โดยคลื่ น จะไปสะทอ นที่ ชั้น
บรรยากาศไอโอโนสเฟยร แลวสะทอนกลับลงมา จึงไมตอ งใชสายอากาศตั้งสูงรับ
2) ระบบเอฟเอ็ม (F.M. = frequency modulation)
ระบบเอฟเอ็ม มีชวงความถี่ 88 - 108 MHz (เมกะเฮิรตซ) สื่อสารโดย
ใชคลื่นเสียงผสมเขากับคลื่นพาหะ โดยความถี่ของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่น
เสียง ในการสงคลื่นระบบ F.M. สงคลื่นไดเฉพาะคลื่นดินอยางเดียว ถาตองการสงใหคลุมพื้นที่
ตองมีสถานีถายทอดและเครือ่ งรับตองตัง้ เสาอากาศสูง ๆ รับ
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คลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟ
คลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟมีความถี่ชวง 108 - 1012 Hz มีประโยชนในการ
สื่อสาร แตจะไมสะทอนทีช่ ั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร แตจะทะลุผา นชั้นบรรยากาศไปนอกโลก
ในการถายทอดสัญญาณโทรทัศนจะตองมีสถานีถายทอดเปนระยะ ๆ เพราะสัญญาณเดินทาง
เปนเสนตรง และผิวโลกมีความโคง ดังนั้นสัญญาณจึงไปไดไกลสุดเพียงประมาณ 80 กิโลเมตร
บนผิ ว โลก อาจใช ไ มโครเวฟนํ า สั ญ ญาณจากสถานี ส ง ไปยั ง ดาวเที ย ม แล วใหด าวเทีย มนํ า
สัญญาณสงตอไปยังสถานีรับที่อยูไกลๆ คลื่นโทรทัศนมีความยาวคลื่นสั้นจึงไมสามารถเลี้ยว
เบนออมผานสิ่งกีดขวางใหญได ดังนั้น เมื่อคลื่นโทรทัศนกระทบอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจะ
ทําใหไมสามารถรับภาพไดชัดเจน
คลื่นโทรทัศนในประเทศไทยประกอบดวยชอง 3,5,7,9,NBT และ TPBS ซึ่งมี
ตําแหนงทีต่ ั้งของสถานีสงสัญญาณดังนี้
- ชอง 5 และ 7 สถานีสงคลื่นอยูใ กลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ทางดานทิศตะวัน
ตกเฉียงเหนือ หางจากพื้นทีโ่ ครงการประมาณ 1.8 กิโลเมตร
- ชอง 3, 9, NBT, TPBS สถานีสงคลื่นอยูที่ตึกใบหยก ประตูน้ํา ทาง
ดานทิศใตของโครงการ หางจากพื้นทีโ่ ครงการประมาณ 2.0 กิโลเมตร

3.3.2 คุณคาตอคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
3.3.2.1สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจสังคมโดยภาพรวมของเขตพญาไท
เขตพญาไทเปนเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดย มีเนือ้ ที่ทงั้ หมด 9.595 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดวย 1 แขวง คือ แขวงสามเสนใน
จากขอมูลของสํา นั กงานเขตพญาไท พบว า มี ค รัว เรือนทั้ง หมด 31,736 ครัว
เรือนและมีประชากรทั้งสิ้น 76,941 คน แยกเปนชาย 38,149 คน และหญิง 38,792 คน
ประชากรเฉลีย่ 2.42 คนตอหลัง คิดเปนความหนาแนนตอพื้นที่ 8,019 คนตอตารางกิโลเมตร
(ขอมูลสถิติ ณ เดือน มิถุนายน 2550) หรือ 12.83 คน/ไร
เขตพญาไทมีชุมชนทัง้ หมด 24 ชุมชน ไดแก ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 ชุมชน
อินทามระ 1 ชุมชนวัดไผตัน ชุมชนวัดมะกอกกลาง ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนอุทัยรัตน ชุมชน
ถวั ลย ศั ก ดิ์ ชุ ม ชนเป น สุ ข ชุ ม ชนวั ด มะกอกส ว นหน า ชุ ม ชนอิ น ทามระ 29 แยก 4 ชุ ม ชน
บุญชูศรี ชุมชนอาเซียน ชุมชนหมูบานอาคารพิบูลวัฒนา ชุมชนหมูบานประดิพัทธวิลลา ชุมชน
หมูบานสายลมโฮมออฟฟศ ชุมชนสนามเปา ชุมชนประดิพัทธ 10 ชุมชนราชวัลลภ 3 ชุมชน
อินทามระ 23 ชุมชนประดิพัทธ 11 ชุมชนราชวัลลภ 2 ชุมชนสวนมิสกวัน ชุมชนแฟลตลือชา
และชุมชนอินทามระ 11
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ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต และอิสลาม
สภาพสังคมเปนสังคมเมืองที่มีการเจริญเติบโตทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมสูง รวมทั้งการ
ขยายตัวสูงของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีม่ ารองรับก็เชนเดียวกัน
เขตพญาไทเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ และอาคารพาณิชย ทีม่ คี วามเจริญทัง้
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ประชาชนส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็ก รับราชการ และรับจางทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจอยูใน
ระดับปานกลางถึงระดับสูง มีอาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน โรงแรม ศูนยการคาและอาคาร
ชุดพักอาศัยอยูห ลายแหง กระจายกันอยูใ นพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขตพญาไท
เขตพญาไทมีรายไดจากการจัดเก็บภาษี ในปงบประมาณ 2550 (ศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร) ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ 248,827,904.15

บาท

ภาษีบํารุงทองที่

4,671,592.72

บาท

12,707,605.75

บาท

ภาษีปาย

สภาพเศรษฐกิจสังคมโดยรอบพื้นที่โครงการ
โครงการตั้งอยูบนถนนซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย) สําหรับลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณใกลเคียงโครงการในรัศมี 500 เมตร สวนใหญเปนรานคาพาณิชยกรรม
บานพักอาศัย อาคารสํานักงาน รานอาหาร สถานพยาบาล ที่พักอาศัย และสถานที่ราชการ
จํา นวนมากไดแ ก กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สํ า นั ก
นโยบายและแผนสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ และ
สํานักงานเขตพญาไท เปนตน สําหรับการประกอบอาชีพสวนใหญของผูคนที่อยูในบริเวณนี้ จะ
ประกอบธุรกิจคาขาย พนักงานบริษัท รับราชการ และรับจางทั่วไป โดยมีนักธุรกิจ พนักงาน
และลูกจางเขามาทํางานในยานนี้เปนจํานวนมาก ดังนั้นบริเวณนี้จึงยังมีความตองการที่พัก
อาศัยอยูในระดับสูง ซึ่งการกอสรางที่พักอาศัยในบริเวณนี้จึงสงผลดีประชาชนที่เขามาประกอบ
ธุรกิจ และทํางานในบริเวณนี้

3.3.2.2 สาธารณสุข
ในเขตพญาไท มีหนวยงานทีใ่ หบริการดานสาธารณสุข ดังนี้
• โรงพยาบาลรักษาโรคทัว่ ไป
1. โรงพยาบาลวิชยั ยุทธพญาไท

4. โรงพยาบาลพญาไท 2

2. โรงพยาบาลทหารผานศึก

5. โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ(เหนือ)

3. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
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• โรงพยาบาลรักษาโรคเฉพาะทาง
1. โรงพยาบาลรักษาโรคเฉพาะทางศูนยมะเร็ง กรุงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
• ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 2 แหง
1. ศูนยบริการสาธารณสุขประดิพัทธ
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3.3.2.3 ดานความปลอดภัย
เขตพญาไทมีสถานีตํารวจนครบาล 1 แหง เพื่อทําหนาที่ดูแลความปลอดภัย
และความสงบเรียบรอยภายในชุมชน ไดแก สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ

3.3.2.4 การปองกันอัคคีภยั
โครงการ“โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม” มีการเตรียมพรอมในเรื่องการปองกัน
อัคคีภัยและความปลอดภัยแกผูพักอาศัย มีการจัดเตรียมระบบเตือนภัย และระบบระงับเหตุ
เพลิงไหมเพียงพอตามกฎหมายกําหนด
นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมโครงการสามารถขอความชวยเหลือไปยังสถานี
ดับเพลิงโดยผานกองบังคับการตํารวจดับเพลิง ซึ่งจะทําหนาที่บัญชาการดับเพลิงและประสาน
งานไปยังสถานีดับเพลิงตาง ๆ ที่อยูใกลเคียง เมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการพบวาในกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม สถานีดับเพลิงที่อยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สดุ คือ
สถานี ดั บ เพลิ ง ดุ สิ ต ซึ่ ง ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ 41/11 ถนนเศรษฐศิ ริ แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต เบอรโทรศัพท 02-214-4063 และ 02-241-4067 ซึ่งอยูหางจาก
โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร จากการสอบถามเจาหนาที่สถานีดับเพลิงดุสิตสามารถเดินทาง
เขาระงับเหตุใหไดภายในระยะเวลาไมเกิน 10 นาที โดยเสนทางการเดินทางของรถดับเพลิงจะ
ใชเสนทางของถนนเศรษฐศิริเขาสูพระราม 6 แลวเลี้ยวเขาสูถนนซอยอารียสัมพันธ แลวเลี้ยว
เขาสูถนนซอยอารีย 2 ออกถนนพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย) เลี้ยวขวามุงหนาไปยังโครงการ โดย
มีเจาหนาทีแ่ ละอุปกรณดงั นี้
- มีเจาหนาทีป่ ฏิบัติงานทัง้ หมด จํานวน 17 คน
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จํานวนรถดับเพลิงและรถบริการอื่นๆ
- รถบรรทุกน้ําพรอมหัวฉีด ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน 1 คัน พรอมสายฉีด
น้ําประจํารถ
- รถบรรทุกน้ําพรอมหัวฉีด ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 3 คัน พรอมสายฉีดน้ํา
ประจํารถ
- รถบรรทุกน้ําพรอมหัวฉีด ขนาด 5,000 ลิตร จํานวน 2 คัน พรอมสายฉีดน้ํา
ประจํารถ
- รถบันไดกระเชา พรอมหัวฉีด ขนาดความสูง 19 เมตร จํานวน 3 คัน
- รถหอฉีดน้ํา พรอมหัวฉีด ขนาดสูง 200 ฟุต จํานวน 1 คัน
- รถไฟฟาสองสวาง 1 คัน
- รถกูภยั ขนาดใหญ 1 คัน
- รถกูภยั สารเคมี 1 คัน
- รถบรรทุกเครือ่ งชวยหายใจ 1 คัน
นอกจากนั้นยังมีสถานีดับเพลิงที่อยูใกลเคียงอื่นๆ อีก ไดแก
1) สถานีดับเพลิ ง สุท ธิ สาร ซึ่ งตั้ง อยูที่ เลขที่ 342 ถนนวิภ าวดีรังสิต แขวง
ดิ น แดง เขตดิ น แดง เบอรโ ทรศั พ ท 02-277-3688 และ 02-277-3689 ซึ่ งอยูหา งจาก
โครงการประมาณ 3 กิโลเมตร จากการสอบถามเจาหนาที่สามารถเดินทางเขาระงับเหตุใหได
ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 นาที โดยเสนทางการเดินทางของรถดับเพลิงจะใชเสนทางของ
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แลวออกสูถนนพหลโยธิน แลวเลี้ยวขวาเขาสูถนนพหลโยธิน 7 (ซอย
อารีย) มุงหนาไปยังโครงการ โดยมีเจาหนาทีแ่ ละอุปกรณดงั นี้
1. เจาหนาที่ จํานวน 30 คน
2. รถถังน้ํา ขนาด 5,000 ลิตร

จํานวน 2 คัน

3. รถถังน้ํา ขนาด 10,000 ลิตร

จํานวน 1 คัน

4. รถกระเชาสูง 18 เมตร

จํานวน 1 คัน

5. รถหัวฉีดบรรจุน้ําได 1,500 ลิตร จํานวน 1 คัน
6. รถหัวฉีดบรรจุน้ําได 1,400 ลิตร จํานวน 1 คัน
7. รถปฏิบัติงาน

จํานวน 4 คัน

8. รถกระบะ

จํานวน 2 คัน
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2) สถานีตํารวจดับเพลิงพญาไท ตั้งอยูที่ เลขที่ 77/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี ซึง่ อยูหา งจากโครงการประมาณ 14 กิโลเมตร จากการสอบถามเจาหนาที่
สามารถเดินทางเขาระงับเหตุใหไดภายในระยะเวลาไมเกิน 30 นาที โดยเสนทางการเดินทาง
ของรถดับเพลิงจะใชเสนทางของถนนพระราม 6 ออกสูถนนราชวิถีแลวเขาถนนพหลโยธิน แลว
เลี้ยวซายเขาสูถนนพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย) มุงหนาไปยังโครงการ
ในการเขาชวยระงับเหตุของหนวยงานที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณะภัยตาม
หลักการจะปฎิบัติงานกันแบบสนธิของแตละหนวยเขาดวยกัน และมีความรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบัน
หนวยงานบรรเทาสาธารณะภัยทั้งของรัฐและกลุมองคกรเอกชนที่บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
มีระบบติดตอผานศูนยรับแจงเหตุที่สามารถแจงขาวสารไดทั่วถึง พรอมกันและทันทวงทีดังนั้น
หนวยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณะภัย ไมวาจะเปนสถานีดับเพลิงดุสิตหรือ
อื่ น ๆ จะเข า ระงั บ เหตุ ห รื อ ช ว ยเหลื อ และบรรเทาสาธารณะภั ย ต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

3.3.2.5 การศึกษา
ภายในพื้นทีเ่ ขตพญาไท มีสถานศึกษาดังนี้
1. ภาครัฐ ไดแก โรงเรียนวัดไผตนั และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. ภาคเอกชน ไดแก โรงเรียนอนุบาลวิมานเด็ก โรงเรียนกัณหาสิงห โรงเรียน
อนุ บาลดรุณ า โรงเรีย นรุ จิเ สรี วิ ท ยา โรงเรีย นอนุ บ าลวรสมั ย โรงเรี ย นอนุ บ าลธนสมบู ร ณ
โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนาพาณิชยการ โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต โรงเรียน
วัฒนศิลปวิทยาลัยชัยสมรภูมิ โรงเรียนสัตยสงวนวิทยา โรงเรียนสวนบัว โรงเรียนอนุบาลสิริ
พัฒน โรงเรียนดาริกา โรงเรียนอนุบาลกรแกว โรงเรียนอนุบาลทองทิพย โรงเรียนอนุ บาล
อํานวยสุข โรงเรียนอนุบาลสามเสน และโรงเรียนเรวดี

3.3.2.6 ศาสนา
ประชากรสวนใหญของเขตพญาไทนับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ไดแก ศาสนา
คริสต และอิสลาม โดยมีศาสนสถานเพื่อรองรับกิจกรรมทางศาสนาดังนี้
1. วัดทางศาสนาพุทธ 1 วัด ไดแก วัดไผตัน
2. มัสยิดอิสลาม มี 1 แหง ไดแก เนีย๊ ะมาตุลอิสลาม
3. โบสถทางศาสนาคริสต มี 7 แหง ไดแก คริสตจักรบานพระพร คริสตจักร
คะนาอัน คริสตจักรนิมิตใหม คริสตจักรกรุงเทพ คริสตจักรอิมมานุเอล
คริสตจักรใจสมาน (วิภาวดีรงั สิต) และคริสตจกั รคริสเตียนกรุงเทพ
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3.3.2.7 การศึกษาการมีสว นรวมของประชาชน
การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสังคม และการศึกษาการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการสัมภาษณรายบุคคลบริเวณโดยรอบโครงการอาคารชุด “โนเบิล รีฟอรม
คอนโดมิเนียม” นั้น บริษัทที่ปรึกษาไดทําการสอบถาม-สัมภาษณ ขอความคิดเห็นประชาชน
บริเวณโดยรอบโครงการ ตลอดจนเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบตางๆ จํานวน 2 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.ครั้งที่ 1 เลือกใชวิธีการมีสวนรวมของประชาชนโดยการสัมภาษณรายบุคคล
ดวยการจัดทําแบบสอบถาม-สัมภาษณกลุมตัวอยางที่คาดวาจะไดรับผลกระทบที่อยูโดยรอบ
โครงการในรัศ มี 1,000 เมตร จํานวน 384 ตัวอย าง เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามสัมภาษณจากกลุมตัวอยางมากําหนดเปนมาตรการใหโครงการไดปฎิบัติตาม โดยแบงออกเปน
2 ลําดับดังนี้
- ลําดับชั้นที่ 1 ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ จะทําการเขาเก็บตัวอยางทุก
หลังคาเรือนหรือทุกหนวย
- ลําดับชั้นที่ 2 ในรัศมีถัดออกมาที่ระยะ 100-1,000 เมตร ทําการสุมเก็บ
ตัวอยางตามจํานวนที่เหลือโดยเนนตัวอยางที่อยูใ กลเคียงโครงเปนหลัก
2.ครั้งที่ 2 ดวยการจัดประชุมการมีสวนรวมประชาชนที่อยูโ ดยรอบโครงการที่
คาดวาไดรบั ผลกระทบจากการกอสรางและเปดดําเนินการในวันที่ 14 มิถนุ ายน 2552
• ครั้ ง ที่

1 การมี ส ว นร ว มของประชาชนโดยการสั ม ภาษณ ร าย
บุคคล ดวยการจัดทําแบบสอบถาม-สัมภาษณ

1) วิธกี ารศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ
ในการกําหนดมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงผลกระ
ทบตอสังคมดวย บริษัททีป่ รึกษาดานสิง่ แวดลอมจึงใหความสําคัญตอกลุม สังคมเดิมทีอ่ ยูโ ดย
รอบโครงการ ซึง่ จะชวยกําหนดปญหาทีค่ าดวาจะเกิดขึ้นตอกลุมสังคมนัน้ ๆ และชวยกําหนด
มาตรการปองกันแกไขทีจ่ ะสามารถลดปญหาทีค่ าดวาจะเกิดขึ้นไดจริงรวมกัน โดยบริษัทที่
ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ไดเลือกวิธีการมีสวนรวมโดยเลือกใชวิธีการสัมภาษณรายบุคคล โดย
จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถาม และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ ยูอ าศัยในบริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบอาคารของโครงการ ทีค่ าดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการกอสราง
และเปดดําเนินการของโครงการโดยตรง
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2) ขอบเขตพื้นทีก่ ารสุมเก็บตัวอยางประชากร
สําหรับการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของการเก็บตัวอยาง (Scoping Area)
จะเปนบุคคลที่อาศัย หรือทํางานอยูในอาคารที่มีอาณาเขตติดกับโครงการ และบุคคลที่อาศัย
หรือทํางานอยูในอาคารที่อยูหางจากพื้นที่โครงการในรัศมี 1,000 เมตร เนื่องจากเปนระยะที่
คาดวาอาจจะยังคงไดรับผลกระทบจากโครงการ สวนกลุมที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการ
มากที่สุดคือกลุมที่อยูติดกับโครงการและอยูหางจากโครงการออกไป ซึ่งผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒนาโครงการ โดยทั่วไปในชวงทําการกอสรางจะเปนชวงที่สงผลกระทบ กอความเดือด
รอนใหกับกลุมสังคมในระแวกใกลเคียงเปนอยางมาก สามารถจําแนกขอบเขตของประชาชนใน
สังคมทีอ่ าจไดรบั ผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางตางๆ ที่เปนผลกระทบหลักและอาจเกิดขึ้น
จากการกอสรางดังนี้
(1) ผลกระทบเรื่องความปลอดภัยจากการตกหลนของวัสดุกอสราง
: กลุมผูไ ดรบั ผลกระทบโดยตรงไดแกกลุม อาคารบานเรือนที่อยูตดิ
กับโครงการและหางออกไปประมาณ 50 เมตร ในกรณีที่ไมมีการ
ลดผลกระทบจากการหมุนหรือทํางานของทาวเวอรเครน
(2) ผลกระทบเรื่องอัคคีภัย : กลุมตัวอยางที่อาจไดรับผลกระทบเกี่ยว
กับการเกิดอัคคีภยั ในระหวางการกอสรางจะเปนกลุมประชาชนที่มี
อาณาเขตที่ ดิ น ติ ด กั บ โครงการและห า งออกไปประมาณ 100
เมตร
(3) ผลกระทบเรื่องการกีดขวางการจราจรจากรถขนสงวัสดุกอสราง
: ในการขนสงวัสดุกอสรางและดิน จะสรางความเดือดรอนใหแกผู
ที่จะใชถนนรวมกับบริเวณทางเขา ทางออกของเขตพื้นที่กอสราง
เนื่องจากรถบรรทุกตองมีการชะลอตัว กลับลํา ตลอดจนการ Load
ปูน หรือเทดินในพื้นที่กอสรางตองมีการชะลอและถอยเขา-ออก
เพื่อความแมนยําในการนําสิ่งของลงใหถูกหรือตรงกับตําแหนงที่
ไดกําหนดไว ดังนั้นประชาชนที่จะไดรับผลกระทบคือกลุมผูที่มี
อาณาเขตที่ดินติดกับโครงการดานทางเขาออกและรัศมีหางออก
ไปประมาณ 100 เมตร
(4) ผลกระทบเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ การเปนสวนตัวจากกลุมคน
งาน : ในการก อ สร า งต อ งมี ก ารจ า งแรงงานเป น จํ า นวนมาก
จิตใตสํานึกของแตละบุคคลไมเทากันอาจมีคนงานบางคนหรือบาง
กลุมมีพฤติกรรมชอบสอดสอง สํารวจความเปนอยูของผูอาศัยใน
ระแวกขางเคียง หรือบานที่มีแนวเขตติดกับพื้นทีก่ อสราง
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(5) ผลกระทบเรื่องฝุนละออง : ในการกอสรางสวนใหญฝุนละอองที่
พบจะเปนฝุนละอองทีม่ ีอนุภาคขนาดใหญ เกิดจากเศษดิน เศษปูน
ฝุ น เหล า นี้ จ ะสร า งป ญ หาแก ผู อ ยู อ าศั ย โดยรอบเป น อย า งมาก
ตลอดจนรวมถึง กลุ ม ผูอ าศั ยหา งจากโครงการออกไปประมาณ
100 เมตร ซึ่งจะสังเกตุเห็นฝุนเหลานี้ไดจากการจับตัวตามตนไม
ใบไม และประตูหนาตางบาน เนื่องจากฝุนเหลานี้เมื่อลอยตัวขึ้นไป
และจะจับตัวกับสิง่ กีดขวางไดงายและตกลงในบริเวณที่ไมไกลนัก
(6) ผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือน : เปนผลกระทบที่ผูอยู
ใกลเคียงไมสามารถหลีกเลี่ยงไดโดยเฉพาะผูที่มีอาณาเขตที่ดินติด
กับโครงการซึ่งสามารถคํานวณใหเห็นไดชัดเจนวาในระยะขอบเขต
ภายในรัศมี 100 เมตร เปนระยะที่ไดรับผลกระทบเรื่องเสียงมีคา
ระดับความดังของเสียงเกินกวา 70 dBA และผลกระทบจะเบาบาง
ลงเรื่อย ๆ เมื่อระยะทางหางออกไป
ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากกิจกรรมกอสรางที่กลาวไวขางตนจะ
เห็นวาขอบเขตของการไดรับผลกระทบในวงรัศมีที่มากที่สุดคือเรื่องเสียง ประมาณ 100 เมตร
โดยจะครอบคลุมผลกระทบเรื่องอื่นๆ ทีก่ ลาวไวแลวดวย ดังนัน้ ในการกําหนดวงรัศมีของการได
รับผลกระทบของผูอาศัยขางเคียงและโดยรอบจะใชวงรัศมีที่ระยะ 100 เมตร เปนกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง
3) การกําหนดกลุมตัวอยาง
บริษัทที่ปรึกษาจะใชวิธีการกําหนดเลือกกลุมตัวอยางดวยทฤษฎีการ
สุมชนิดทีท่ ราบคาความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของ
การเก็บตัวอยาง (Scoping Area) ในรัศมี 1,000 เมตร แลวทําการคํานวณหาจํานวนตัวอยาง
ที่ตองการ (Required Sampling Size) จากจํานวนหลังคาเรือน (Population Size) ที่ปรากฎใน
รัศมี 1,000 เมตร โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane โดยกําหนดใหคาความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังนี้
n =

N
1+Ne2
e = ความคลาดเคลือ่ นของการสุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
จากการสํารวจจํานวนบานพักอาศัย อาคารพาณิชย อาคารขนาด
ใหญ สถานที่ราชการ และศาสนสถาน ภายในรัศมี 1,000 เมตรโดยรอบโครงการ พบวามี
อยูทงั้ สิน้ ประมาณ 9,545 หนวย ประกอบดวย (ภาพที่ 3.3-7)
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- บานพักอาศัยและอาคารพาณิชย 2,496 หลัง
- หอพัก คอนโดมิเนียม อพารทเมนท และโรงแรม 54 แหง มีหอง
พักรวมประมาณ 2,212 หอง
- สถานที่ราชการ สํานัก งาน ศูนยการคา และศาสนสถาน 59
แหง คิดเปนจํานวนหนวยได 4,837 หนวย
ดังนั้นจํานวนตัวอยาง (Sample Size) ของการเก็บตัวอยางครั้งนี้ใน
รัศมี 1,000 เมตร จะเทากับ 384 ตัวอยาง (n = 9,545/[1+9,545(0.05)2] ) ทัง้ นี้ในการ
เก็ บ แบบสอบถามจะทํ า การแบ ง ระดั บ ชั้ น ของความรุ น แรงของผลกระทบ (Stratified
Sampling) เปน 2 ลําดับชั้น ไดแก
(1) ลําดับชั้นที่ 1 เปนกลุมประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางอาคารมากที่สุดโดยจะใหความสําคัญมากที่สุด คือ กลุมผูที่อาศัย หรือทํางานใน
อาคารที่อยูต ดิ กับแนวเขตทีด่ ินของโครงการ และกลุมอาคารทีห่ า งจากโครงการออกไปไมเกิน
รัศมี 100 เมตร โดยจะเขาทําการสํารวจทั้งหมดทุกหลังหรือ 100 เปอรเซนต โดยมีจํานวน
หลังคาเรือนและหองพักทั้งหมดประมาณ 219 หนวย ประกอบดวย (ภาพที่ 3.3-8 และ
ตารางที่ 3.3-2)
- บานพักอาศัยและอาคารพาณิชย 79 หลัง/หอง หรือ 79 หนวย
- คอนโดมิเนียมและอพารทเมนท 2 อาคาร รวมหองทั้งสิ้น 119
หอง มีผูพักอาศัย 102 หอง หรือ 102 หนวย
- สถานที่ราชการ 1 แหง มี 6 หนวย
- สํานักงานและศูนยการคา 8 แหง มี 32 หนวย
• การเขาสัมภาษณจะมีวธิ ีการดังตอไปนี้
1) ทางบริษัทจะเขาทําแบบสอบถาม-สัมภาษณบาน อาคารพาณิชย
อาคารสํานัก ศูนยการคา และสถานที่ราชการทุกหลังและหอง
พักทุกหองในรัศมี 100 เมตร
2) บานพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยหลังใดเจาของบานไมอยูหรือ
ไมมีความสะดวกจะตอบแบบสอบถามหรือให สัม ภาษณ ทาง
บริ ษัท ที่ป รึก ษาจะแจกแบบสอบถามซึ่ งมี ที่อ ยู ข องบริ ษั ท และ
แสตมปไว เพื่อสงกลับมายังบริษัทในภายหลัง
3) อาคารชุดพักอาศัยและอพารทเมนทหรือแมนชั่น ทางบริษัทได
ประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุดหรือเจาหนาที่ผูดูแลอาคา
รนั้นๆ ใหมีการแจกจายแบบสอบถามไปยังหองพักทุกหองและ
ใหเก็บรวบรวมไวทนี่ ิตบิ ุคคลหรือเจาหนาทีผ่ ูดแู ลอาคารนัน้ แลว
ทางบริษัทจะเขามารับแบบสอบถามในภายหลัง

โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม
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ตารางที่ 3.3-2 แสดงบานเลขที่ที่ทําการเก็บตัวอยางแบบสอบถามในระยะ 100 เมตร โดยรอบโครงการ
ลําดับที่

บานเลขที่

ผลการสัมภาษณ

ลําดับที่

บานเลขที่

ผลการตอบสัมภาษณ

1

ธนาคารกสิกรไทย

ตอบ

31

บานอารีย

ตอบ

2

ตึกIBM

ตอบ

32

บานเสื้อสวย

ตอบ

3

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพฯ

ตอบ

33

ศรันเซนเตอร

ไมตอบ

4

อาคารยศวดี

ตอบ

34

ปณต

ตอบ

5

เอ็น.ดี.อพารทเมนท

ตอบ

35

Costume

ตอบ

6

2

ไมตอบ

36

5/5

ตอบ

7

บ.อีซซู ุ พระนคร จํากัด

ตอบ

37

รานTHAMARAT

ตอบ

8

บ.คิงสคัลเลอรโปร จํากัด

ตอบ

38

รานถายเอกสาร

ไมตอบ

9

อาคารบุญชัย

ไมตอบ

39

Jinnikron Acadamy

ไมตอบ

10

สหกรณพระนคร จํากัด

ตอบ

40

กวยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโบราณ

ตอบ

11

59/2

ตอบ

41

NID DESIGN

ไมตอบ

12

สถานบันเทิง

ไมตอบ

42

Brand gohless

ไมตอบ

13

อัพเดทเดนทัล

ตอบ

43

2/9

ตอบ

14

1231

ตอบ

44

Leo Loon

ไมตอบ

15

เซเวน อีเลฟเวน

ไมตอบ

45

Part two

ไมตอบ

16

โกดัก เอกเพรส

ตอบ

46

J'A DORE

ตอบ

17

Cate White Plate

ตอบ

47

พลอย

ไมตอบ

18

เอกชัยเบเกอรรี

ตอบ

48

คุณอิ๋ว

ตอบ

19

ซี้ด แซบ

ตอบ

49

หนองคาย (เสนาสาขา3)

ตอบ

20

ศรีสุดา

ตอบ

50

Pam

ไมตอบ

21

รุงแสง

ไมตอบ

51

2/2

ตอบ

22

พีเพิลฟารมาซี

ตอบ

52

อุมรัก

ตอบ

23

ซุมผกา

ตอบ

53

17

ตอบ

24

แวนทอปเจริญ

ตอบ

54

มะลิวัลย

ตอบ

25

เฉลิมศิริโภชนา

ตอบ

55

รานขายเสื้อ

ตอบ

26

J-HAIR

ตอบ

56

รานขายขนม

ตอบ

27

รานยาคุณภาพ

ไมตอบ

57

ราน FUJI

ตอบ

28

เจนพาณิชย

ตอบ

58

Coffee and Cone

ตอบ

29

เฮ็งเต็กเชียง

ตอบ

59

ไทยอารียบารเบอร

ตอบ

30

ลูกชิ้นหมูนายฮั้งเพง

ตอบ

60

เซเวน อีเลฟเวน

ไมตอบ
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ตารางที่ 3.3-2 (ตอ 1)
ลําดับที่

บานเลขที่

ผลการสัมภาษณ

ลําดับที่

บานเลขที่

ผลการตอบสัมภาษณ

61

อารพาณิชย

ตอบ

88

รานNEXT

ตอบ

62

รานCUTTING

ตอบ

89

61

ไมตอบ

63

D-BLISS FLOWERS

ตอบ

90

อารียสนุกเกอร

ไมตอบ

64

41

ไมตอบ

65

43

ตอบ

66

อารียฟารมาซี

ตอบ

67

Mix Hair

ตอบ

68

49

ไมตอบ

69

ขายของ

ไมตอบ

70

53

ตอบ

71

MANEEMARI

ตอบ

72

อารียคัลเลอรแลบ

ตอบ

73

คลินิคณัฐการแพทย

ไมตอบ

74

Manasaree * s

ตอบ

75

53

ตอบ

76

รานขายของ

ตอบ

77

รานเสื้อสูท Female

ไมตอบ

78

ลัดดา3

ไมตอบ

79

1/26

ตอบ

80

1/25

ตอบ

81

1/24-1/23

ไมตอบ

82

1/22

ไมตอบ

83

1/21-1/20

ตอบ

84

2/21-2/22

ไมตอบ

85

2/24

ตอบ

86

2/25

ไมตอบ

87

2/26

ไมตอบ
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บทที่ 3
4) สวนสํานักงาน ศูนยการคา และสถานที่ราชการ จะเขาทําการ
สอบถามโดยการใช แ บบสอบถามสั ม ภาษณ แ ละโทรศั พ ท
สอบถาม

• การทํ า แบบสอบถาม-สั ม ภาษณ ส ามารถเก็บ ตั ว อย า งจริ ง ได
ทั้งหมด 134 ตัวอยางดังนี้ (ตารางที่3.3-2)
- บานพักอาศัยและอาคารพาณิชย เก็บตัวอยางได 52 ตัวอยาง
- หองพักอาศัยจากคอนโดมิเนียม และอพารทเมนท เก็บได 46
ตัวอยาง เนือ่ งจากไมสามารถเขาสัมภาษณแตละหองพักได จึงได
ทําการฝากแบบสอบถามใหกับทางสํานักงานนิติบุคคล ชวยเขาไป
แจกหองพัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารชุดพักอาศัยยศวดี มีหอ งพัก 55 หอง มีผูพักอาศัย 38
หอง (เก็บได 18 ตัวอยาง)
2. เอ็น.ดี.อพารทเมนท มีหองพัก 64 หอง มีผูพักอาศัย 64
หอง (เก็บได 28 ตัวอยาง)
- สํานักงานและศูนยการคาเก็บได 30 ตัวอยาง
- สถานที่ราชการเก็บได 6 ตัวอยาง
(2) ลําดับชั้นที่ 2 เปนกลุมประชาชนที่อาจจะไดรับผลกระทบใน
เรื่องเสียงบาง บางสวน ตลอดจนเรือ่ งการขนสงวัสดุกอสราง ไดแก กลุม ตัวอยางทีอ่ ยูหา งจาก
โครงการออกมาในรัศมี ถัดจาก 100 ถึง 1,000 เมตร หรือ มีจํานวนหลังคาเรือนประมาณ
9,326 หนวย เก็บจํานวนตัวอยางที่เหลืออีก 250 ตัวอยาง (384-134) โดยแบงสวนใน
การเก็บใหครอบคลุมทั้ง 4 ทิศของโครงการ โดยเฉลี่ยความหนาแนนของอาคารในแตละทิศ
มีรายละเอียดดังนี้
- สวนที่ 1 มีจํานวนหลังคาเรือนประมาณ 2,482 หนวยหรือคิดเปน
รอยละ 26.61 ของจํานวนประชากรรวม ประกอบดวย
• บานพักอาศัยและอาคารพาณิชย 745 หลัง
• หอพัก คอนโดมิเนียม อพารทเมนท และโรงแรม หองพักรวม
ประมาณ 511 หอง
• สถานที่ราชการ สํานักงาน ศูนยการคา และศาสนสถาน 16
แหง มี 1,226 หนวย
ดั ง นั้น จํ า นวนตั ว อย า งที่ ต อ งเก็ บ ตามสั ด ส ว นของทิ ศ นี้ เ ท า กั บ
(26.61 x 250)/100 หรือ 67 ตัวอยาง
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บทที่ 3
- สวนที่ 2 มีจํานวนหลังคาเรือนประมาณ 2,597 หนวยหรือคิดเปน
รอยละ 27.85 ของจํานวนประชากรรวม
• บานพักอาศัยและอาคารพาณิชย 804 หลัง
• หอพัก คอนโดมิเนียม อพารทเมนท และโรงแรม หองพักรวม
ประมาณ 360 หอง
• สถานที่ราชการ สํานักงาน ศูนยการคา และศาสนสถาน 16
แหง มี 1,433 หนวย
ดั ง นั้ น จํ า นวนตั ว อย า งที่ ต อ งเก็ บ ตามสั ด ส ว นของทิ ศ นี้ เ ท า กั บ
(27.85 x 250)/100 หรือ 70 ตัวอยาง
- สวนที่ 3 มีจํานวนหลังคาเรือนประมาณ 2,269 หนวยหรือคิดเปน
รอยละ 24.33 ของจํานวนประชากรรวม
• บานพักอาศัยและอาคารพาณิชย 516 หลัง
• หอพัก คอนโดมิเนียม อพารทเมนท และโรงแรม หองพักรวม
ประมาณ 546 หอง
• สถานที่ราชการ สํานักงาน ศูนยการคา และศาสนสถาน 16
แหง มี 1,207 หนวย
ดั ง นั้ น จํ า นวนตั ว อย า งที่ ต อ งเก็ บ ตามสั ด ส ว นของทิ ศ นี้ เ ท า กั บ
(24.33 x 250)/100 หรือ 61 ตัวอยาง
- สวนที่ 4 มีจํานวนหลังคาเรือนประมาณ 1,978 หนวยหรือคิดเปน
รอยละ 21.21 ของจํานวนประชากรรวม
• บานพักอาศัยและอาคารพาณิชย 604 หลัง
• หอพัก คอนโดมิเนียม อพารทเมนท และโรงแรม หองพักรวม
ประมาณ 587 หอง
• สถานที่ราชการ สํานักงาน ศูนยการคา และศาสนสถาน 17
แหง มี 787 หนวย
ดั ง นั้ น จํ า นวนตั ว อย า งที่ ต อ งเก็ บ ตามสั ด ส ว นของทิ ศ นี้ เ ท า กั บ
(21.21 x 250)/100 หรือ 53 ตัวอยาง
2) ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
แบบสัมภาษณที่บริษัทที่ปรึกษาฯ ใชสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนผู
ไดรบั ผลกระทบจากการดําเนินโครงการโดยตรงแบงเปน 4 สวนไดแก
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- สวนที่ 1 เปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณ เชน เพศ
อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได เปนตน
- สวนที่ 2 เปนขอมูลดําเนินการและทีต่ งั้ ของโครงการ
- สวนที่ 3 เปนการใหผูตอบแบบสอบสัมภาษณแสดงความคิด
เห็ น และข อ เสนอแน ะที่ มี ต อ การลดผลกระทบในการดํ า เนิ น
โครงการทั้งชวงกอสรางและเปดดําเนินโครงการอาคารชุด 22 ชั้น
- สวนที่ 4 เปนมาตรการลดผลกระทบ/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอ
โครงการ
สําหรับผลการแสดงความคิดเห็นของกลุมประชาชนที่อยูใกลเคียง และติด
กับโครงการ โดยการสรุปจากผลการใหสัมภาษณแสดงเปนคารอยละดังรายละเอียดดังนี้ (ราย
ละเอียดแสดงดังภาคผนวก)
• ลําดับชั้นที่ 1 หางจากโครงการออกไปไมเกินรัศมี 100 เมตร จํานวน
134 ตัวอยาง
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูต อบแบบสัมภาษณ
- จํานวนผูต อบแบบสัม ภาษณเป นเพศหญิงมากกวา เพศชาย โดยเป น
เพศหญิงอัตรารอยละ 58.2 และเพศชายอัตรารอยละ 41.8
- อยูในชวงอายุ 31-45 ปมากที่สุด (รอยละ 36.6) รองลงมาอยูในชวง
อายุ 46-60 ป (รอยละ 30.6) ชวงอายุ 16-30 ป (รอยละ 26.9)
และชวงอายุ 61 ปขนึ้ ไป (รอยละ 5.9)
- สถานภาพ สวนใหญโสดแลว อัตรารอยละ 49.3 สมรสแลว อัตรารอย
ละ 47.0 และหยารางรอยละ 3.7
- ระดับการศึก ษามีตั้ง แตร ะดับต่ํา กวา ประถมศึ กษา,มัธยมศึ กษาตอน
ตน ,มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช,ปริญญาตรีแ ละสูงกวาปริญญาตรี
โดยการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 33.6 รองลงอยูใน
ระดับมัธยมปลาย อนุปริญญา สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน ในอัตรารอยละ 26.1 22.4 10.4 5.3 และ
2.2 ตามลําดับ
- ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ อัตรารอยละ 89.6 รองลงมานับถือ อื่นๆ
และศาสนาคริสตอตั รารอยละ 5.9 และ 4.5 ตามลําดับ
- ภูมิลําเนา เปนคนยายมาจากที่อื่นอัตรารอยละ 67.2 และเปนคนที่นี่
ตัง้ แตกําเนิดอัตรารอยละ 32.8
- อาชีพ ประกอบอาชีพคาขายและธุรกิจสวนตัวอัตรารอยละ 45.5 รอง
ลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท รับราชการ รับจา งทั่วไป อื่นๆ
และแมบาน/พอบาน/วางงาน/เกษียณอายุ อัตรารอยละ 28.4 12.7
8.2 และ 3.0 ตามลําดับ
โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม
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บทที่ 3
-

สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 มากที่สุด(รอยละ
29.1) รองลงมา 5,000-10,000 และ 15,000-20,000 บาท
(ร อ ยละ 18.7) มากกว า 40,000 บาทขึ้ น ไป (ร อ ยละ 16.4)
20,001-25,000 บ า ท (ร อ ย ล ะ 9.7) 30,001-35,000 บา ท
(รอยละ 3.0) และ 25,000-30,000 และนอยกวากวา 5,000 บาท
(รอยละ 2.2)
- ส ว นใหญ มี ร ายจ า ยเฉลี่ ย ต อ เดื อ น 5,000-10,000 บาทมากที่ สุ ด
(ร อ ยละ 36.6) รองลงมามากกว า 40,000 บาท(ร อ ยละ 11.9)
20,001-25,000 บาท (รอยละ 11.2) 10,001-15,000 (รอยละ
10.4) นอยกวา 5,000 บาท (รอยละ 9.7) 15,001-20,000 บาท
(รอยละ 8.2) 25,001-30,000 บาท (รอยละ 6.0) และ 30,00135,000 และ 35,001-40,000 บาท (รอยละ 3.0)
สวนที่ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการและสภาพแวดลอม
- ในการสอบถามถึงการดําเนินการโครงการอาคารชุด “โนเบิล รีฟอรม
คอนโดมิเนียม ” มีรอยละ 81.3 ทราบวาจะมีการดําเนินการกอสราง
อาคารของโครงการ และรอยละ 18.7 ไมทราบวามีการดําเนินการ
- การใชน้ํา ไดรับบริการจากการประปาสาขาพญาไทรอยละ 100 ซึ่งมี
ปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ
- การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตั้งพักไว หรือนําไปทิ้งยังถังรองรับ
ที่ทางราชการจัดใหอัตรารอยละ 97.8 และทําการจัดการดวยตนเอง
รอยละ 2.2 สภาพโดยรวมไมมีปญหาใดๆอัตรารอยละ 61.2 ไมมีถัง
รองรับขยะหรือทีต่ งั้ ถังขยะอัตรารอยละ 26.9 ถังรองรับขยะไมเพียงพอ
อัตรารอยละ 8.2 และขยะตกคางอัตรารอยละ 3.7
- การใชไฟฟา ไมมีปญหาจากการใชไฟฟาอัตรารอยละ 100 และไดรับ
ปญหาจากการใชไฟฟาอัตรารอยละ 0
- ป ญ หาเสี ย งดั ง รบกวน มี แ หล ง กํ า เนิ ด เสี ย งที่ ร บกวนจากการจราจร
อัตรารอยละ 16.4 และ ไมมเี สียงดังรบกวนอัตรารอยละ 83.6
- ปญหาการจราจรติดขัด สวนใหญมีปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลา
เชาและเย็น ในอัตรารอยละ 63.4 และไมมีปญหาการจราจรติดขัดใน
อัตรารอยละ 36.6
- ปญหาการกออาชญากรรม สวนใหญไมมีปญหาการกออาชญากรรม
อัตรารอยละ 49.3 รองลงมามี แตนานๆครั้ง และ มีเกิดขึ้นบอยครั้ง
อัตรารอยละ 41.0 และ 9.7 ตามลําดับ

โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม

3-44

บทที่ 3
สําหรับการสอบถามความคิดเห็นผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กอสรางในดานตางๆ รวมถึงความกังวลที่เกิดขึ้นมีดงั นี้
• เสียงและแรงสั่นสะเทือน มีผูเห็นดวยวา สวนใหญจะเกิดผลกระทบใน
ระดับมาก อัตรารอยละ 52.3 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง อัตรา
รอยละ 34.1 และนอยและไมมีผลกระทบอัตราเทากันรอยละ 6.8
• ฝุนละออง มีผูเห็นดวยวา สวนใหญจะเกิดผลกระทบในระดับมากอัตรา
รอยละ 56.8 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไมมีผลกระทบ และนอย
อัตรารอยละ 34.1 6.8 และ 2.3 ตามลําดับ
• การจราจร มี ผู เ ห็ น ด ว ยว า ส ว นใหญ จ ะเกิ ด ผลกระทบในระดั บ มาก
อัตรารอยละ 47.7 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง นอย และไมมีผลก
ระทบ อัตรารอยละ 38.6 6.9 และ 6.8 ตามลําดับ
• อุบัติเหตุจากการกอสราง มีผูเห็นดวยวา สวนใหญจะเกิดผลกระทบใน
ระดับปานกลางอัตรารอยละ 45.5 รองลงมาอยูใ นระดับนอย ไมมผี ลก
ระทบและมาก อัตรารอยละ 29.6 13.6 และ 11.3 ตามลําดับ
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากคนงานกอสราง มีผเู ห็นดวยวา
สวนใหญจะเกิดผลกระทบในระดับนอยอัตรารอยละ 38.8 รองลงมา
อยูในระดับปานกลาง ไม มีผลกระทบ และมาก อัต รารอยละ 34.3
24.6 และ 2.3 ตามลําดับ
• การรบกวนจากคนงานกอสราง เชน เสียงดัง กิริยาไมสุภาพ มี ผูเห็น
ดวยวา สวนใหญจะเกิดผลกระทบในระดับนอยอัตรารอยละ 34.1 รอง
ลงมาอยูใ นระดับปานกลาง ไมมีผ ลกระทบ และมาก อั ต ราร อ ยละ
29.6 25.0 และ 11.3 ตามลําดับ
สวนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ และมีผูเขาพัก
อาศัย หรือเปดดําเนินการแลว ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหรือความกังวลของผลกระ
ทบทีค่ าดวาจะเกิดขึ้นดังนี้
• เสียงรบกวนจากกิจกรรมของผูที่อยูในอาคาร มีผูเห็นดวยวา สวนใหญ
จะเกิดผลกระทบในระดับปานกลางอัตรารอยละ 43.2 รองลงมาอยู
ในระดับนอย ไมมีผลกระทบ และมาก อัตรารอยละ 31.8 22.7 และ
2.3 ตามลําดับ
• ฝุนละอองจากรถยนตที่เขา-ออกโครงการ มีผูเห็นดวยวา สวนใหญจะ
เกิดผลกระทบในระดับปานกลางอัตรารอยละ 43.2 รองลงมาอยูใน
ระดับมาก นอย และไม มี ผ ลกระทบ อัตรารอยละ 31.8 13.6 และ
11.4 ตามลําดับ
• การจราจร มี ผู เ ห็ น ด ว ยว า ส ว นใหญ จ ะเกิ ด ผลกระทบในระดั บ มาก
อัตรารอ ยละ 56.8 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไมมีผลกระทบ
และนอย อัตรารอยละ 34.1 6.8 และ 2.3 ตามลําดับ
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•

อุบัติเหตุดา นอัคคีภัย มีผูเห็นด วยวา สว นใหญ จะเกิด ผลกระทบใน
ระดับนอยอัตรารอยละ 45.5 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไมมี
ผลกระทบ และมาก อัตรารอยละ 29.6 18.2 และ 6.7 ตามลําดับ
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพักอาศัย มีผเู ห็นดวยวา สวน
ใหญจะเกิดผลกระทบในระดับปานกลางอัตรารอยละ 40.9 รองลงมา
อยูในระดับไมมีผลกระทบ นอย และมาก อัตรารอยละ 29.5 25.0
และ 4.6 ตามลําดับ
• อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของตัวทาน มีผูเห็นดวย
ว า ส ว นใหญ จ ะเกิ ด ผลกระทบในระดั บ ปานกลางอั ต ราร อ ยละ
40.9 รองลงมาอยูในระดับไมมีผลกระทบ นอย และมาก ในอัตรารอย
ละ 29.5 15.9 และ 13.7 ตามลําดับ
• รมเงาของอาคารชวยบดบังแสงแดดทําใหอาคารของทานรมเย็นขึน
้ มี
ผูเห็นดวยวา สวนใหญจะเกิดผลกระทบในระดับไมมีผลกระทบอัตรา
รอยละ 50.0 รองลงมาอยูใ นระดับปานกลาง นอย และมาก อัตรารอย
ละ 29.5 15.9 และ 4.6 ตามลําดับ
• ร มเงาของอาคารทําให ที่พัก อาศั ย ของตั วท า นขาดแสงแดด มีผู เห็ น
ดวยวา สวนใหญจะเกิดผลกระทบในระดับไมมีผลกระทบอัตรารอยละ
54.5 รองลงมาอยูใ นระดับ ปานกลาง นอ ย และมาก อัต ราร อ ยละ
22.7 13.6 และ 9.2 ตามลําดับ
• การเกิ ดขึ้ น ของโครงการทํา ให เ ศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น หรื อ ไม มี ผู เ ห็ น ด ว ยว า
สวนใหญจะเกิดผลกระทบในระดับปานกลางอัตรารอยละ 50.0 รอง
ลงมาอยูในระดับนอย ไมมีผลกระทบ และมาก อัตรารอยละ 25.0
20.5 และ 4.5 ตามลําดับ
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอมาตรการลดผลก
ระทบในการดําเนินโครงการทั้งชวงกอสรางและเปดดําเนินการ
จากการนําเสนอเกี่ยวกับมาตรการในการลดผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ทั้งชวงกอสรางและชวงเปดดําเนินการ ซึ่งมาตรการที่เสนอในแบบสัมภาษณเปนมาตรการที่ได
เสนอไวแลว ในบทที่ 5
จากผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณพบวาเกินรอยละ 80 มีผูเห็นดวยกับ
มาตรการทีบ่ ริษทั ที่ปรึกษาไดนําเสนอไวแลว
สวนที่ 4 มาตรการลดผลกระทบ/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอโครงการ
1. ระมัดระวังเรื่องการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งจะมีผลกระทบตออาคารโดย
รอบโครงการ
2. จัดใหคนงานทํางานเชาไปเย็นกลับและตองมีเจาหนา ที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 ช.ม.
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3. การกอสรางอาคารตองกอสรางใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมและตองมี
วิศวกรควบคุมงานกอสรางทุกครั้ง
4. ระมัดระวังเรื่องฝุนละอองจากการกอสรางฟุงกระจายไปสูบริเวณขาง
เคียง
5. ให โ ครงการควบคุ ม ฝุ น และเสี ย งที่ เ กิ ด จากรถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ
อุปกรณไมใหกระทบตอผูที่อาศัยในชุมชน
6. ใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมดานการจราจร
คอยดูแลรถที่เขา-ออกโครงการ
7. ควรวางระบบการระบายน้ําชวงกอสรางใหดีเพื่อปองกันน้ําทวม
8. เจาของโครงการควรเขามาสํารวจความเสียหายที่เกิดจากการกอสราง
โครงการของอาคารขางเคียงอยางสม่ําเสมอและเขาซอมแซมสวนที่เกิด
ความเสียหายโดยทันที
9. การกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังควรเริ่มหลังจากเวลา 8.00 น. และไม
ควรเกิ น 19.00 น. และในช ว งวั น หยุ ด เสาร -อาทิ ต ย ค วรเริ่ ม การ
กอสรางทีก่ อใหเกิดเสียงดังหลังจากเวลา 10.00 น.

• ลําดับชั้นที่ 2 หางจากกลุมลําดับที่ 1 ประมาณ 900 เมตร จํานวน 250
ตัวอยาง (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก)
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณ
- จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณสว นใหญเปนเพศหญิงมากกวาคิดเปนรอย
ละ 58.4 และเปนเพศชายรอยละ 41.6
- อยูในชวงอายุ 16-30 ปมากที่สุด (รอยละ 36.0) รองลงมาอยูใน
ชวงอายุ 31-45 ป (รอยละ 31.6) อายุ 46-60 ป (รอยละ 27.2)
และอายุ 61 ปขึ้นไป (รอยละ 5.2)
- สถานภาพชีวิต สวนใหญโสด คิดเปนรอยละ 53.6 และสมรส รอยละ
46.4
- ระดั บ การศึ ก ษามี ตั้ ง แตร ะดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา และปริญญาตรี โดยการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด ร อ ยละ 28.4 รองลงมาเป น ระดั บ
อนุ ป ริ ญ ญาร อ ยละ 24.0 มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายร อ ยละ 18.0
มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 13.2 ประถมศึกษารอยละ 10.0 และสูง
กวาปริญญาตรีรอ ยละ 6.4
- ศาสนาที่นบั ถือ นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 93.6 รองลงมาเปนศาสนา
อิสลาม คริสต และอื่นๆ รอยละ 4.8 1.2 และ 0.4 ตามลําดับ
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- ภูมลิ ําเนา เปนคนที่นี่แตกําเนิด คิดเปนรอยละ 53.6 และยายมาจากที่
อื่น คิดเปนรอยละ 46.4
- กรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัย รอยละ 53.6 เปนเชาผูอื่นอยูอาศัย รอยละ
36.8 เปนของตนเอง และรอยละ 9.6 เปนอืน่ ๆ
- ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด (รอยละ 36.4) รองลง
มาเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 24.4) รับจางทั่วไปและพอบาน/
แม บ า น/ว า งงาน/เกษี ย ณอายุ ใ นอั ต ราเท า กั น (ร อ ยละ 13.6) รับ
ราชการ (รอยละ 8.0) และพนักงานบริษทั (รอยละ 4.0)
- สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท/เดือน (รอย
ละ 48.4) มากที่สุด รองลงมา 5,000-10,000 บาท/เดือน (รอยละ
20.4) 15,001 - 20,000 บาท/เดือน (รอยละ 15.6) 20,001 –
25,000 บาท/เดื อ น (ร อ ยละ 12.0) และมากกว า 40,000 บาท
(รอยละ 3.6)
- สวนใหญมีรายจายตอเดือน 10,001-15,000 บาท/เดือน มากที่สุด
(ร อ ยละ 36.4) รองลงมา 5,000-10,000 บาท/เดื อ น (ร อ ยละ
21.6) 20,001-25,000 บาท/เดื อ น (ร อ ยละ 17.2) 15,00120,000 บาท/เดือน (รอยละ 15.6) 25,001-30,000 บาท/เดือน
และมากกวา 40,000 บาท/เดือนในอัตราเทากัน (รอยละ 4.6)
- สอบถามถึ งการดํ า เนิ น การโครงการชุ ด พั ก อาศั ย “โนเบิ ล รีฟ อร ม
คอนโดมิเนียม ” ประชาชนรอยละ 52.4 ทราบวาจะมีการดําเนินการ
กอสรางอาคารของโครงการ โดยประชาชนที่ รับทราบจะเปนผูที่อยู
อาศัย หรือทํางานใกลกับโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการไดลอมรั้ว
และขึ้นปายโครงการแลว และสําหรับประชาชนบางสวนรอยละ 47.6
ไมทราบวาจะมีการดําเนินการกอสรางโครงการ เนื่องจากอยูหางจาก
พื้นทีโ่ ครงการ
สวนที่ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการ
สําหรับสภาพแวดลอมกอนมีการกอสรางโครงการ
• แหลงน้ําใช ในสวนพื้นที่ที่ทําการสํารวจ รอยละ 100 ไดรับน้ําใชจาก
การประปานครหลวง สาขาพญาไท
• ปริมาณน้ําใชที่ไดรับ รอยละ 100 พบวาปริมาณน้ําที่ไดรับในปจจุบัน
เพียงพอตอความตองการของประชาชนในชุมชน
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• วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน รอยละ 100 มีวิธีการจัดการ
•

•
•
•

•
•

โดยการตัง้ พักไว หรือนําไปทิง้ ยังถังรองรับทีท่ างราชการจัด
ปญหาการไดรับบริการเก็บขนขยะจากสํานักงานเขตพญาไท รอยละ
64.0 พบวา ไมมีปญหาใดๆเกิดขึ้น รอยละ 16.0 มีปญหาเกี่ยวกับถัง
รองรับขยะไมเพียงพอ และรอยละ 10.0 มีปญหาทัง้ ในเรือ่ งขยะตกคาง
และไมมีถังรองรับขยะหรือที่ตงั้ ขยะในอัตราเทากัน
การใหบริการไฟฟา รอยละ 100 เห็นวาการบริการไฟฟามีความเพียง
พอตอความตองการของประชาชนที่ใชบริการ
ปญหาการใหบริการไฟฟา รอยละ 80.4 ไมไดรับปญหาใดๆ และรอย
ละ 19.6 ไดรับปญหาในเรื่องไฟตกและไฟดับบอย
ปญหาเสียงดังรบกวน รอยละ 61.6 ไมมีปญหาเสียงดังรบกวนเกิดขึ้น
และรอยละ 38.4 ประสบปญหาเสียงดังรบกวนทั้งแหลงกําเนิดจาก
การจราจร และการกอสรางอาคารในบริเวณซอยพหลโยธิน 7
ปญหาการจราจร รอยละ 74.8 ประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร
ติดขัด และรอยละ 25.2 ไมมปี ญหาใดๆ
ป ญ หาการก อ อาชญากรรม ร อ ยละ 64.0 ไม พ บว า เกิ ด การก อ
อาชญากรรม รอยละ 28.4 มีแตนานๆครั้ง และรอยละ 7.6 ปญหา
เกิดขึ้นบอยครัง้

สํ า หรั บ การสอบถามความคิ ด เห็ น ผลกระทบที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น จากการ
ปรับปรุงอาคารในดานตาง ๆ รวมถึงความกังวลทีเ่ กิดขึ้นมีดังนี้

• เสียงและแรงสั่นสะเทือน สวนใหญเห็นวาเกิดผลกระทบในระดับนอย

•

•

อัตรารอยละ 30.8 รองลงมาอยูในระดับไมมีผลกระทบ มาก และปาน
กลาง อัตรารอยละ 25.6 23.2 และ 20.4 ตามลําดับ
ฝุนละออง สวนใหญเห็นวามีผลกระทบเกิดขึ้นในระดับมาก อัตรารอย
ละ 32.8 รองลงมาอยูใ นระดั บนอ ย ปานกลาง และไมมีผ ลกระทบ
อัตรารอยละ 28.0 22.0 และ 17.2 ตามลําดับ
ดานการจราจร สวนใหญเห็นวามีผลกระทบในระดับปานกลาง รอยละ
78.4 รองลงมาอยูในระดับนอย รอยละ 8.0 และมีผลกระทบมากและ
ไมเกิดผลกระทบ ในอัตราเทากัน รอยละ 6.8
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• ดานอุบัติเหตุจากการกอสราง สวนใหญเห็นวามีผลกระทบเกิดขึ้นใน

•

ระดับปานกลาง รอยละ 52.4 รองลงมาไมมีผลกระทบ มาก และนอย
ในอัตรารอยละ รอยละ 20.8 16.8 และ 10.0 ตามลําดับ
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากคนงานกอสราง สวนใหญ
เห็นวามีผลกระทบเกิดขึ้นในระดับปานกลาง รอยละ 59.2 รองลงมา
อยูในระดับมาก นอย และไมมผี ลกระทบ ในอัตรา รอยละ 16.8 13.6
และ 10.4 ตามลําดับ

• ดานรบกวนจากคนงานกอสราง เชน เสียงดัง กิริยาไมสุภาพ สวนใหญ
เห็นวาจะมีผลกระทบเกิดขึ้นในระดับนอยอัตรารอยละ 46.4 รองลงมา
ไมมีผ ลกระทบ ปานกลาง และมาก อั ต ราร อ ยละ 22.0 19.6 และ
12.0 ตามลําดับ
สวนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการไดทําการปรับปรุงอาคารแลว
เสร็จ และมีผูเขาพักอาศัย หรือเปดดําเนินการแลว ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหรือ
ความกังวลของผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ดังนี้

• ดานเสียงรบกวนจากกิจกรรมของผูที่อยูในอาคาร สวนใหญเห็นวาไม
เกิดผลกระทบอัต รารอยละ 92.0 รองลงมาเกิ ดผลกระทบในระดับ
นอยอัตรารอยละ 8.0

• ฝุนละอองจากรถยนตที่เขา-ออกโครงการ สวนใหญเห็นวาจะมีผลกระ
ทบในระดับปานกลาง ในอัตรารอยละ 56.4 รองลงมาอยูในระดับ
นอย ไมมีผลกระทบ รอยละ 15.2 ในอัตราที่เทากัน และระดับมาก
รอยละ 13.2

• ดานการจราจร สวนใหญเห็นวามีผลกระทบในระดับปานกลาง ใน
อัตรารอยละ 73.2 รองลงมาอยูในระดับมากและนอย คิดเปนรอยละ
20.4 และ 6.4 ตามลําดับ

• ดานอุบัติเหตุทางดานอัคคีภัย สวนใหญเห็นวาไมมีผลกระทบในอัตรา
รอยละ 70.0 รองลงมาอยูในระดับนอยและปานกลางในอัตรารอยละ
18.8 และ 11.2 ตามลําดับ

• ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูอยูอาศัย สวนใหญเห็น
วาไมมีผลกระทบในอัตรารอยละ 100
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• อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของตัวทานเอง สวนใหญ
เห็นวาไมมีผลกระทบในอัตรารอยละ 76.8 รองลงมาอยูในระดับนอย
รอยละ 11.6 และระดับมากและปานกลาง รอยละ 5.8 ในอัตราที่เทา
กัน

• การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม สวนใหญเห็นวา
เศรษฐกิจดีขึ้นในระดับปานกลาง รอยละ 66.4 รองลงมาอยูในระดับ
มาก และไมมีผลกระทบ คิดเปนรอยละ 26.4 และ 7.2 ตามลําดับ
สวนที่3 การแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอมาตรการลดผลกระ
ทบในการดําเนินโครงการทัง้ ชวงกอสรางและเปดดําเนินการ
จากการนําเสนอเกี่ยวกับมาตรการในการลดผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้ง
ชวงกอสรางและชวงเปดดําเนินการ ซึง่ เปนมาตรการในการลดผลกระทบทีก่ ลุมตัวอยางไดกังวล
หรือคาดวาจะเกิดขึน้ กับตน ซึ่งมาตรการที่เสนอในแบบสัมภาษณเปนมาตรการทีไ่ ดเสนอไวแลว
ในบทที่ 5
จากผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็น
วาโครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการทีน่ ําเสนอนี้อยางเครงครัด แตมบี างตัวอยางทีม่ ีความ
เห็นและขอเสนอแนะที่จะใหโครงการปรับเปลี่ยนเนือ้ หาในมาตรการบางขอ ดังนี้
ชวงกอสราง
1. เรื่องฝุนละอองจากการกอสราง : ทางโครงการจัดเตรียมมาตรการไว 7
ขอ ผูต อบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการทีเ่ ตรียมไว แตไดเนนย้ําให ทางโครงการปฏิ บัติ
ตามมาตรการที่เตรียมไวอยางเครงครัด โดยเฉพาะเรื่องการทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอน
ออกจากโครงการ และทําความสะอาดทอระบายน้ําเพื่อลดการอุดตัน
2. เรือ่ งเสียงและความสั่นสะเทือนจากการกอสรางอาคาร : ทางโครงการ
จัดเตรียมมาตรการไว 3 ขอ ผูต อบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการทีเ่ ตรียมไว แตไดเนนย้ํา
ใหทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่เตรียมไวอยางเครงครัด โดยเฉพาะเรื่องการจํากัดระยะ
เวลาการทํางานที่ทําใหเกิดเสียงดังใหอยูใ นชวงเวลา 8.00 – 19.00 น. และงดกิจกรรมทีท่ าํ ให
เกิดเสียงดังในเวลาพักผอนของผูอ าศัยในอาคารใกลเคียงโครงการ
3. เรื่ อ งการปอ งกั น อั ค คี ภั ย ในช ว งก อ สร า งอาคาร : ทางโครงการจั ด
เตรียมมาตรการไว 3 ขอ ผูต อบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการทีเ่ ตรียมไว
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4. เรื่องความปลอดภัยสาธารณะในชวงกอสรางอาคาร : ทางโครงการ
จัดเตรียมมาตรการไว 9 ขอ ผูต อบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการที่เตรียมไว แตไดเนนย้ํา
ใหทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่เตรียมไวอยางเครงครัด โดยเฉพาะเรื่องคนงานกอสราง
และหัวหนาคนงานกอสราง ใหควบคุมดูแลใหดีอยาใหทําความเดือดรอนกับประชาชนขางเคียง
5. เรื่ อ งการจราจรในช ว งก อ สร า งอาคาร : ทางโครงการจั ด เตรี ย ม
มาตรการไว 3 ขอ ผูต อบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการทีเ่ ตรียมไว
ชวงเปดดําเนินการ
1. เรื่องการจราจรและที่จอดรถยนต : ทางโครงการจัดเตรียมมาตรการไว
4 ขอ ผูต อบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการทีเ่ ตรียมไว
2. เรื่อ งการปอ งกัน อัคคี ภัย ในช วงเปด ดํา เนิน การ : ทางโครงการจั ด
เตรียมมาตรการไว 3 ขอ ผูต อบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการทีเ่ ตรียมไว
3. เรื่องการปองกันดานคุณภาพอากาศในชวงกอสรางแลวเสร็จ : ทาง
โครงการจัดเตรียมมาตรการไว 2 ขอ ผูต อบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการทีเ่ ตรียมไว
4. เรื่องการปองกันดานสุนทรียภาพ และทัศนียภาพในชวงกอสรางแลว
เสร็จ : ทางโครงการจัดเตรียมมาตรการไว 2 ขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับมาตรการที่
เตรียมไว
สวนที่ 4 มาตรการลดผลกระทบ/ขอสังเกตเพิ่มเติมตอโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนใกลเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ
ไดใหขอ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบ และนอกเหนือจากมาตรการในบทที่
5 ซึ่งบริษัททีป่ รึกษาฯ ไดนําไปเพิ่มเติมไวในตารางมาตรการลดผลกระทบในบทที่ 5 แลว ดังนี้
1) ใหทางโครงการควบคุมคนงานกอสรางใหอยูใ นระเบียบวินัย ไม
ทําความเดือดรอนใหกับประชาชนทีอ่ ยูบริเวณใกลเคียง
2) ใหโครงการหามาตรการปองกันเรือ่ งเสียง และฝุนละอองที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากการกอสราง
3) ใหทางโครงการทําตามมาตรการปองกันการรวงหลนของวัสดุทจี่ ะสง
ผลใหประชาชนทีอ่ ยูบริเวณพื้นทีโ่ ครงการไดรบั ความเดือดรอน
4) ควรมีการสรางความมั่นใจ และพูดคุยกัยระหวาง ผูด ําเนินโครงการ
และผูท ี่ไดรับผลกระทบ และรับผิดชอบตอการดําเนินโครงการซึ่งสง
ผลกระทบตอประชาชนทีอ่ าศัยอยูบริเวณใกลโครงการ
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• ครั้งที่ 2 เลือกใชวิธีการจัดประชุม การมีสวนรวมประชาชนที่
อยูบริเวณโดยรอบโครงการที่คาดวาไดรับผลกระทบจากการ
กอสราง และเปดดําเนินการ โดยมีรายละเอียดการจัดประชุม
แสดงความคิดเห็นดังนี้
การจัดทําการประชุมปรึกษาหารือทางโครงการไดแจงเชิญผูที่คาดวาจะได
รับผลกระทบในรัศมี 120 เมตร จากโครงการและหนวยงานอนุญาต มีผใู หความรวมมือและ
ตอบรับทั้งหมด 18 ราย ซึง่ ประกอบดวยผูแ ทนจากสํานักงานเขตพญาไท กลุม ครัวเรือนทีอ่ ยูต ิด
และใกลกับโครงการ เจาของโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา และบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมเขา
รวมประชุม
- ในการจัดการรับฟงความคิดเห็นของผูทไี่ ดรับผลกระทบจากกอสรางเพื่อ
เป น ข อ สรุ ป ในการลดผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ด า นสุ ข ภาพและอื่ น ๆ ได จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 14
มิถุนายน 2552 เวลา 10.30-12.30 น. ณ. รานอาหารอารันชินี่ อาคารยศวดี มีรายละเอียด
ดังนี้ (ภาพที่ 3.3-9)
- ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
ประชาชนที่อยูตดิ กับโครงการโดยรอบ (ผูไ ดรับผลกระทบ)
ผูแทนจากสํานักงานเขตพญาไท
1. คุณวิชยั บุญชวย

ตําแหนง

อาชีพ
ที่อยู
โทรศัพท
2. คุณกมลวรรณ จันทรมั่น ตําแหนง
อาชีพ
ที่อยู
โทรศัพท

เจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขต
พญาไท
รับราชการ
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขตพญาไท กทม.
081-7824993
เจาหนาที่สงิ่ แวดลอมและสุขาภิบาล เขตพญาไท
รับราชการ
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขตพญาไท กทม.
087-1977716

ประชาชนที่อยูตดิ กับโครงการโดยรอบ
1.คุณนันทวัน วงศนิติพัฒน อาชีพ
ที่อยู
โทรศัพท
2. คุณสิริวรรณ สิทธิ์ประยูร อาชีพ
ที่อยู
โทรศัพท

เจาของกิจการ
334 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม.
089-3135031
ลูกจาง
1215 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม.
02-2782105
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3. คุณสุภรณ วัชโลณุรักษ

อาชีพ
พนักงานบริษทั
ที่อยู
47 ซ.อารีย ถ.พหลโยธิน กทม.
โทรศัพท 089-0777971
4. คุณพัชรี วิจิตรบุญราช
อาชีพ
คาขาย
ที่อยู
23 ซ.อารีย ถ.พหลโยธิน กทม.
โทรศัพท 089-4863806
5. คุณบุปผา มงคลแกวทรัพย อาชีพ
คาขาย
ที่อยู
25 ซ.อารีย กทม.
โทรศัพท 02-2732145
6. คุณนันทวณิช จิระอานนท อาชีพ
คาขาย
ที่อยู
5/7 ซ.อารีย 1 กทม.
โทรศัพท 086-7751655
7. คุณธันพร โชติธนารัตน อาชีพ
เจาของกิจการ
ที่อยู
5 ซ.อารีย ถ.พหลโยธิน กทม.
โทรศัพท 089-4863958
8. คุณดวงเรศ รอดทุกข
อาชีพ
คาขาย
ที่อยู 1
247 ซ.อารีย ถ.พหลโยธิน กทม.
โทรศัพท 085-8188988
9. คุณปุณยวีร เกียรติชวนันท อาชีพ
คาขาย
ที่อยู
1247 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
กทม.โทรศัพท
081-6365359

บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (เจาของโครงการ)
1. คุณศิระ อุดล

ตําแหนง ผูอ ํานวยการฝายปฏิบัติการโครงการ

2. คุณกาญจน ธีระกุล
ตําแหนง ผูจ ัดการฝายปฏิบัติการโครงการ
3. คุณรัตนปยะ เหมือนเปยม ตําแหนง เจาหนาที่ประสานงานฝายปฏิบัติการโครงการ
บริษัท อินเตอรเนชัน่ แนล โพลเจคแอดมินิสเตรชัน่ จํากัด (บริษทั วิศวกรควบคุมการ
กอสราง)
1. คุณกริช เกตุเลขา ตําแหนง วิศวกรโครงการ
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (บริษัททีป่ รึกษาดานสิ่ง
แวดลอม)
1. คุณสุวิทย วรรณประดิษฐ ตําแหนงกรรมการผูจดั การ/ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม
2. คุณจุฑาทิพย คเชนทรมาศ ตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอม
3. คุณอนุชา คลายบุญ
ตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอม
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• ผลการประชุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
- เปดการประชุม : เวลา 10.30 น.
- วาระที่ 1 : วัตถุประสงคการจัดประชุมแสดงความคิดเห็น
คุณสุวิทย วรรณประดิษฐ บริษัททีป่ รึกษาดานสิ่งแวดลอม กลาวแนะนําตัว พรอม
ทัง้ ใหตวั แทนจาก โครงการแนะนําตัว จากนั้นจึงแจงวัตถุประสงคในการจัดประชุมในครั้งนี้ดังนี้
1. เพื่อใหผูเขารวมประชุม และผูที่อยูโดยรอบโครงการ ไดรับทราบขาวสารและราย
ละเอียดของโครงการ
2.

เพื่อรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากผูเขารวมประชุมที่มีตอผลกระทบ
จากการกอสรางโครงการและเปดดําเนินการของโครงการ

3. เพื่อใหผูเขารวมประชุมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดรวมกันพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบที่โครงการไดจดั เตรียมไวใหมคี วามเหมาะสม และเพียงพอตอการแกไข
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
4. บริษทั ที่ปรึกษาจะสรุปและจัดทํารายงานการประชุม เพื่อใชเปนหลักฐานรวมกัน
ในการติดตามผลกระทบจากการกอสรางโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาจะสง
เอกสารรายงานการประชุมทางไปรษณียไ ปยังผูเ ขารวมประชุมทุกทาน
5. เพื่อนําผลการประชุม

และขอเสนอแนะ มากําหนดเปนมาตรการลดผลกระทบสิ่ง
แวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อให สผ. และคชก.
พิ จ ารณาเห็น ชอบ และกํ า หนดมาตรการเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรให กั บ เจ า ของ
โครงการนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด

- วาระที่ 2 : การนําเสนอรายละเอียดการดําเนินโครงการ
คุณสุวิทย วรรณประดิษฐ อธิบายรายละเอียดของโครงการทั้งหมด ขั้นตอนการ
กอสราง และเทคนิควิธีตางๆ ที่ใชในการกอสราง และอธิบายมาตรการในการลดผลกระทบสิ่ง
แวดลอม และมาตรการในดานความปลอดภัย เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นตอมาตรการใน
การลดผลกระทบในแตละดาน ดังนี้
- ดานดินและการชะลางพังทลาย

- ดานฝุนละออง

- ดานเสียงและการสั่นสะเทือน

- ดานการคมนาคมขนสง

- ดานความปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการกอสราง - ดานสุขาภิบาล
- ดานอื่น ๆ

-มาตรการลดผลกระทบดาน
อื่นๆ ตามเอกสารทีไ่ ดแจก
ไวลวงหนาแลว
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- วาระที่ 3 : การรวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ
เปดโอกาสใหประชาชนผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ
และชี้แจงเกี่ยวกับขอกังวล และผลกระทบที่ไดรับจากการกอสรางอาคารโครงการ โดยใหผูมี
สวนเกี่ยวของตอบประเด็นขอซักถาม และหาวิธใี นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังตอไปนี้
- วาระที่ 3.1 : ประเด็นปญหาดานเสียงและแรงสัน่ สะเทือนจากการกอสราง
ผูเขารวมประชุม :
1. จะใชระยะเวลาในการตอกเสาเข็มนานหรือไม
2. แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มจะมีหรือไม
3. เสียงดังจากการกอสรางจะมีมาตรการปองกันอยางไร
ตัวแทนของโครงการและที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม :
1. จะใชระยะเวลาการตอกเสาเข็มนานประมาณ 2-3 เดือน
2. งานเสาเข็มจะใชเสาเข็มเจาะ ซึ่งจะกอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนนอยลงมาก
3. มาตรการปองกันเสียงดังจากการกอสรางมีดงั นี้
- การลงวัสดุกอสรางตองจัดใหมีการลง 2 สัปดาห/ครัง้ โดยตองจัดใหมีอุปกรณมาร
องรับไมใหสงเสียงดัง
- หากมีการโหลดวัสดุกอสรางผูรับเหมาตองมีการแจงใหบริเวณขางเคียงทราบกอน
หากบริเ วณข า งเคี ย งได รั บ ความเดื อ ดร อ นสามารถแจ ง มาทางผู รั บ เหมาและ
เจาของโครงการได
- ควบคุมการกอสรางทีก่ อใหเกิดเสียงดังใหอยูใ นชวงเวลา 8.00 – 19.00 น.
- วางแผนการกอสรางเชน การเทปูนเกินอาจตองมีการขัดพืน้ เปนผลทําใหเกิดเสียงดัง
- วาระที่ 3.2 : ประเด็นปญหาดานอุบตั ิเหตุ
ผูเขารวมประชุม:
1. งานเสาเข็มจะสงผลตอการเคลื่อนตัวของดินและจะมีผลตอบานขางเคียงหรือไม
ตัวแทนของโครงการและที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม :
1. การกอสรางโครงการจะไมมีชั้นใตดิน และงานเสาเข็มจะใชเข็มเจาะ โอกาสการ
เคลื่อนตัวของดินทีก่ อใหเกิดความเสียหายตออาคารขางเคียงจึงมีนอยมาก
2. โครงการจัดใหมีประกันภัยในกรณีทโี่ ครงการกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณขางเคียง
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3.ผูรับเหมากอสรางจะเข าไปทําการสํารวจบานหรืออาคารบริเวณขา งเคียงกอน
ทําการกอสราง หากเกิดความเสียหายหรือแตกราวจะเขาทําการซอมแซมโดย
ทันที
- วาระที่ 3.3 : ประเด็นปญหาดานฝุน ละออง
ผูเขารวมประชุม :
1. ฝุนละอองที่เกิดจากการกอสรางของโครงการกอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยู
ของประชาชนในชุมชนซอยอารีย
ตัวแทนของโครงการและที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม :
1. จัดใหมหี องตัดเจียรและมีการหลอน้ํา โดยจัดใหมีหอ งตัดเจียร 4-5 จุด ในอาคาร
โดยจัดใหมีอปุ กรณปองกันใหแกคนงานกอสรางดวย
2. กอนงัดไมแบบใหมกี ารฉีดพนน้ํากอนเพื่อปองกันการเกิดฝุนละออง
3. วางแผนการกอสรางอยางรัดกุมและปองกันการเกิดฝุน ละอองที่ตน เหตุ
- วาระที่ 3.4 : ประเด็นปญหาดานทัศนียภาพของโครงการ
ผูเขารวมประชุม :
1. เมื่อมีการกอสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว อาจเกิดการสะทอนแสงของอาคารได
ตัวแทนของโครงการและที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม :
1. ทางโครงการจะเลือกใชกระจกที่มีการสะทอนแสงต่ํา
- วาระที่ 3.5 : ประเด็นปญหาดานการจราจร
ผูเขารวมประชุม :
1. พิจารณาใหมีปอมยามตั้งอยูลึกเขาไปในโครงการเพื่อใหรถที่จะเขาสูโครงการไม
ตองจอดรออยูบริเวณถนนดานหนาโครงการซึ่งจะกอใหเกิดการจราจรติดขัดได
2. การจราจรในกรณีที่เปดดําเนินการแลว ซึ่งในบริเวณซอยอารียจะมีหนวยงาน
ราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด ใหโครงการชวย
ดูแลและแกไขปญหาการจราจรดวย
ตัวแทนของโครงการและที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม :
1. โครงการจะนําขอเสนอที่ใหมปี อมยามตัง้ ลึกเขาไปในโครงการไปพิจารณาตอไป
2. จัดมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ผานการอบรมดานการจราจรคอยควบคุม
ดูแลการจราจรไมใหติดขัดบริเวณดานหนาโครงการ
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- วาระที่ 3.6 : ประเด็นอืน่ ๆ
ผูเขารวมประชุม :
1. บริเวณชั้น 1 ของอาคารโครงการจะมีการเปดเปนรานคาเพื่อขายสินคาจํานวน
มากหรือไม ซึง่ อาจเปนสาเหตุใหเกิดการจราจรติดขัดตามมา
2. ใหทางโครงการสงมอบงานใหนิติบุคคล เมื่อมีนิติบุคคลคอยควบคุมดูแลใหดี ซึ่ง
จะทําใหผลกระทบเกิดขึ้นนอยลง
3. เมื่อเปดดําเนินการแลวทางเจาของโครงการจะมีเงินสมทบใหกับนิติบุคคลดวย
หรือไม
4. ในดานมาตรการตางๆ ทีไ่ ดจดั เตรียมไว จะมีมาตรการติดตามตรวจสอบหรือไม
5. กรณี ที่ มีป ญ หาจากการก อ สร า งที่ คอ นข า งรุ น แรงจะมี สิ ท ธิ์ ใ ห มี ก ารหยุ ด การ
กอสรางหรือไม
ตัวแทนของโครงการและที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม :
1. จะมีพื้น ที่ที่ เ ป ด เป น ร า นค า เพี ย ง 275.78 ตร.ม. ซึ่ง จะมี ร า นคา เพี ย ง 3 รา น
เทานั้น โดยทางโครงการไดจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสําหรับรานคาไวดวย และราน
คาดังกลาวจะรองรับผูพักอาศัยในโครงการเปนหลัก
2. ทางโครงการจะจัดใหมีเงินนิติบุคคลของสวนกลางเพื่อดูแลรักษาดานสิง่ แวดลอม
เมื่อมีการเปดดําเนินการ
3. หากมีสิ่งของตกหลนจากอาคารในชวงเปดดําเนินการ นิติบุคคลตองเขาไปดูแล
และจัดการใหเรียบรอย
4. โครงการจะมีการจดทะเบียนนิติบุคคลจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. โครงการต อ งมี ห น า ที่ ร ายงานให กั บ สํ า นั ก นโยบายและแผน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการตองหา
บริษทั ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมมาติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย
6. หากมีปญหาจากการกอสรางที่คอนขางรุนแรงทางกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ให
หยุดการกอสราง แตอยากใหมีการแกปญหาโดยการแจงทางผูรับเหมากอน ถา
หากไมมีการปฏิบัติก็แจงใหทางโครงการ เขตพญาไท และกรุงเทพมหานคร หาก
ไมไดรับการแกไข เขตพญาไทก็ตองสัง่ ใหมกี ารหยุดการกอสราง
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มติที่ประชุม :
1. ผูเ ขารวมประชุมทุกทาน รับทราบแนวทางการแกไขและมาตรการลดผลกระ
ทบ
ตามที่ไดเสนอไวในที่ประชุมทัง้ หมดอยางเครงครัด
2. โครงการจะนํามาตรการทีท่ างบริษทั ที่ปรึกษาฯ ไดกําหนดไว พรอมทั้งขอ
เสนอแนะตาง ๆ ของผูเขารวมประชุม ไปปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
2.1 การทํางานที่กอใหเกิดเสียงดังทางผูรับเหมาตองแจงใหบริเวณขางเคียง
ทราบกอนเสมอ
2.2 จํากัดระยะเวลาการทํางานใหอยูในชวงเวลา 7.00-22.00 น. และการ
ทํางานที่กอใหเกิดเสียงดังในชวงเวลา 8.00-19.00 น. และงดกิจกรรม
ที่ ทํ า ให เ กิ ด เสี ย งดั ง ในเวลาพั ก ผ อ นของประชาชนและวั น หยุ ด เสาร อาทิตย
2.3 ใหทางโครงการพิจารณาใหมีปอมยามอยูลึกเขาไปในโครงการบริเวณ
ทางเขาเพื่อปองกันการจราจรติดขัดบริเวณถนนซอยพหลโยธิน 7
2.4 การลงวัสดุกอสรางตองจัดใหมีการลง 2 สัปดาห/ครั้ง โดยตองจัดใหมี
อุปกรณมารองรับไมใหสงเสียงดัง
2.5 โครงการจะจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการลา งลอรถบรรทุกกอนออกจาก
พื้นที่โครงการไวในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยจะทําการปูแผนเหล็ก แลว
ใชสายฉีดน้ําแรงดันสูง ทําการฉีดลางเศษดินออกจากลอรถบรรทุกให
สะอาดกอนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อปองกันการสรางความสกปรกตอ
ถนนทีร่ ถบรรทุกจะตองผาน
2.6 โครงการจะจัดพื้นที่สําหรับสูบบุหรี่ใหคนงานไวโดยเฉพาะ และจะจัด
หัวหนาคนงานคอยตรวจตราดูแลความเรียบรอยในการดับบุหรี่ และการ
ทํางานทีม่ ีความเสี่ยงในการกอใหเกิดเพลิงไหมไดอยางเขมงวด
2.7 โครงการจะจัดเตรียมถังดับเพลิงไวบริเวณดานนอกอาคารโครงการ และ
ในบริเวณอาคารโครงการจํานวน 1-2 ถัง/ชั้น เพื่อเปนการปองกันและ
ลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากอัคคีภยั
2.8 โครงการจะรับผิดชอบและทําการซอมแซมใหอยางเรงดวน ในกรณีที่มีผู
ไดรบั ความเสียหายจากการกอสรางของโครงการ
2.9 จัดใหมีตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนรอบตัวอาคารที่กําลังกอสรางยาว
อยางนอย 5.0 เมตร จากตัวอาคารทุกๆ 5 ชั้น และจะตองยึดใหมั่นคง
แข็งแรง
2.10 โครงการจะจัดทํารางระบายน้ํารอบพื้นที่โครงการ พรอมบอดักตะกอน
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2.11 ใหนํามาตรการอื่นๆที่เสนอไวในชวงกอสรางและเปดดําเนินการไปใช
อยางจริงจัง
2.12 กรณีที่เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการกอสราง
ผู รั บ เหมาและผู ค วบคุ ม งานก อ สร า ง ยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบค า เสี ย หาย
ทัง้ หมด โดยสามารถติดตอผูรบั ผิดชอบไดที่
- คุ ณ กฤช เกตุ เ ลขา ตํ า แหน ง วิ ศ วกรโครงการ บริ ษั ท อิ น เตอร
เนชั่ น แนลโพลเจคแอดมิ นิ ส เตรชั่ น จํ า กั ด เบอร โ ทรศั พ ท 0810890041
- คุณศิระ อุดล ตําแหนง ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการโครงการ บริษัท
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เบอรโทรศัพท 02-2519955 เวปไซต www.noblehome.com
- คุณ รัต น ป ย ะ เหมื อ นเปย ม ตํา แหนง เจา หน า ที่ป ระสานงานฝ า ย
ปฏิบัติการโครงการ บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
เบอรโทรศัพท 02-251-9955 เวปไซต www.noblehome.com
ปดการประชุม : เวลา 12.30 น.

3.3.2.8 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1) ลักษณะของอาคารขางเคียง
สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการมีลักษณะของกลุมอาคาร ซึ่งสามารถแบงได
ตามลักษณะของอาคาร และประเภทของกิจกรรมการใชอาคารการใชประโยชนที่เกิดชึ้นบริเวณ
รอบโครงการไดดงั นี้
- กลุมอาคารพาณิชยกรรม พบไดตลอดแนว 2 ฝากฝงถนนซอยพหลโยธิน
7 เปนอาคารตึกแถวซึ่งจะเปนกิจการดานพาณิชยกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ซึ่ ง ประกอบกิจ การเปน รา นคา รา นอาหาร และบางแหง
ประกอบกิจการเปนบริษัทและสํานักงาน ซึ่งกลุมอาคารเหลานี้จ ะถูก
ออกแบบให มี ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น เป น กลุ ม ๆ รู ป แบบทางด า น
สถาปตยกรรมจัดเปนสิ่งปลูกสรางเกาใหมปะปนกัน แตบางอาคารมี
สีสนั ทีแ่ ตกตางกันบางตามความตองการของเจาของ
- กลุมอาคารพักอาศัย จะอยูถ ัดเขามาจากถนนซอยพหลโยธิน 7 เขามาใน
ถนนและซอยย อ ยส ว นใหญ เ ป น บ า นเดี่ ย ว ทาวน เ ฮ า ส พั ก อาศั ย และ
อาคารพาณิชยใชเปนที่พักอาศัยรวมดวย ซึ่งลักษณะของอาคารจะไม
แตกตา งกั น แบง เป นกลุ ม ๆจัด สรรกระจายตัว ปะปนกั นไปกั บ อาคาร
พาณิชยและทาวนเฮาส
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- กลุ ม อาคารขนาดใหญ จะพบอยู ต ามแนวถนนพหลโยธิ น ถนน
พหลโยธิน 7 และถัดเขามาในซอยยอยแทรกตัวสลับกับอาคารพาณิชย
แบบตึกแถว ประเภทคอนโดมิเนียม และอพารเมนต ซึ่งมีรูปทรงสมัย
โดยอาคารเหล า นี้ ส ามารถพบได ทั่ ว ๆไป ตามถนนสายหลั ก ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และในเขตยานธุรกิจการคา การลงทุน
2) ลักษณะทางทัศนียภาพ
ลักษณะทัศนียภาพบริเวณใกลเคียงโครงการแตละดานมีลักษณะดังตอไปนี้
- ดานทิศเหนือ : เปนโชวรูมรถยนตและศูนยบริการ บริษัท อีซูซุ พระนคร
จํากัด หันขางใหโครงการ ซึ่งอาคารโครงการจะมีความสูงในระดับที่สูงกวา
แตทั้งนี้ทางโครงการจะจัดทํารั้วคอนกรีตสูงประมาณ 3 เมตร กั้นบริเวณ
แนวเขตที่ดินระหวางกัน ซึ่งแนวรั้วนี้จะสามารถชวยลดความรูสึกการขาด
ความเปนสวนตัวลงไดบาง
- ดานทิศใต : เปนถนนซอยพหลโยธิน 7 การวางตัวของอาคารโครงการ จะ
วางตัวในทั้งดานกวางและดานยาว ซึ่งเมื่อมองจากถนนซอยพหลโยธิน 7
เขามาในโครงการ จะเห็นดานยาวของอาคาร ซึ่งดานยาวของอาคารจะ
บดบังทัศนียภาพทางสายตาเนื่องจากอาคารมีความกวางประมาณ 43.80
เมตร ทางโครงการจะมีการจัดการโดยจะจัดทํารั้วคอนกรีตสูงประมาณ 3
เมตร ซึ่งแนวรั้วนี้จะสามารถชวยลดความรูสึกการขาดความเปนสวนตัวลง
ไดบาง
- ดานทิศตะวันออก : เปนถนนพหลโยธิน การวางตัวของอาคารโครงการ
จะวางตัวในทั้งดานกวางซึ่งเปนสวนแคบของอาคาร ซึ่งเมื่อมองจากถนน
พหลโยธินเขามาในโครงการ จะเห็นดานกวางของอาคารประมาณ 19.90
เมตร เกิดขึ้นแทนอาคารพาณิชยเดิมที่อยูริมถนน แตทงั้ นี้ทางโครงการได
ออกแบบใหมีร ะยะถอยร น 13.59-23.52 เมตร พรอ มทั้ง จัด ใหมี การ
ปลูกตนไมจากเขตทางและตกแตงภูมิทัศนตลอดแนวเขตที่ดินเพื่อสราง
ความสวยงาม และใชเปนแนวกําบังตา เพื่อลดผลกระทบทางสายตาให
นอยลง ทําใหภูมิทศั นดขี ึ้นจากเดิม
- ดานทิศตะวันตก : บานเลขที่ 2 ทางโครงการจะมีการจัดการโดยจะจัดทํา
รั้วคอนกรีตสูงประมาณ 3 เมตรและไมยืนตนตลอดแนว กั้นบริเวณแนว
เขตที่ดินระหวางกัน ซึ่งแนวรั้วและตนไมยืนตนนี้จะสามารถชวยลดความ
รูสกึ การขาดความเปนสวนตัวลงไดบาง
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3) กลุม โบราณสถาน และพื้นที่พักผอนสําคัญ
ลักษณะทัศนียภาพบริเวณใกลเคียงโครงการจากการตรวจสอบขอมู ลโบราณ
สถานตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากสํานักงานโบราณคดี กรมศิลปากร ทางอินเตอรเน็ท
http://www.archaeological-data.go.th “ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร” ระบุวาใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโบราณสถานทั้งหมด 189 แหง และขอมูลแนะนําแหลงทองเที่ยว
ของสํานักงานเขตพญาไท พบวาในเขตพญาไทมีแหลงโบราณสถาน 2 แหง ตามรายชื่อทีร่ ะบุไว
189 แหง คือ สะพานเฉลิมหลา และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (วังพญาไท) ซึ่งอยูหางจาก
พื้นทีโ่ ครงการมากกวา 1.5 กิโลเมตร
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