บทที่ 5
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

บทที่ 5
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอม
5.1 บทนํา
การดําเนินการ โครงการอาคารชุด “โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม” ของบริษัท โนเบิล
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จะกอใหเกิดผลกระทบดานบวก (ผลดี) ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ซึ่งได แก ผลตอ เศรษฐกิจ ของชุ มชน และผลกระทบด า นลบ (ผลเสีย ) ซึ่งได แก ผลกระทบต อ
คุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน การคมนาคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผลกระ
ทบดานลบจะตองมีมาตรการในการปองกัน และลดผลกระทบ และจัดใหมีแผนการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ และนําไปสูการ
ปรับปรุงมาตรการใหเหมาะสมต อการปอ งกัน และลดผลกระทบต อ สิ่งแวดลอ มให อยู ใ นเกณฑ
มาตรฐาน หรือในระดับทีย่ อมรับไดตอไป

5.2 มาตรการปองกันและลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สามารถแบงไดเปน 2 ชวง คือ
ชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการของโครงการ โดยจัดใหมีมาตรการที่สอดคลองกับลักษณะของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากรในดานตาง ๆ ตามผลการประเมินในบทที่ 4 ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 5.2-1 และตารางที่ 5.2-2

5.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการตองดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตางๆ
เพื่อเปนการติดตามประสิทธิภาพของมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดนําไปปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็นําผลไปปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และอยูใน
เกณฑมาตรฐาน ดังตารางที่ 5.3-1
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โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม
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บอหนวงน้ํา ถังเก็บน้ําใตดิน และระบบบําบัดน้ําเสีย
พื้นที่กอสรางเพื่อบดบังภูมิทัศนที่ไมเหมาะสม
กรณีที่ไมมีการลดผลกระทบสภาพภูมิประเทศดัง
ในพื้นที่กอสราง
2. ทํากําแพงผาใบชนิดทึบ มีความหนาและคงทน
กลาว อาจสงผลกระทบตอการเคลื่อนตัวของดิน
และการระบายน้ําของโครงการและบริเวณใกลเคียง
ตลอดการกอสราง โดยติดตั้งตอจากรั้วสังกะสี
อีกประมาณ 4.0 เมตร โดยเฉพาะแนวเขตที่ดนิ
และจะเกิดทัศนอุจาดเกิดมุมมองที่ไมดีตอผูพบเห็น
ที่ติดกับบานพักอาศัยโดยรอบและตองมีความ
มั่นคงแข็งแรง เพื่อบดบังภูมิทัศนที่ไมดีจากการ
กอสราง ลดการฟุงของฝุนละออง และกําบังเสียง
3. จัดใหมีการค้ํายัน ที่มีความมั่นคง แข็งแรง
ตามหลักวิศวกรรม ในชวงที่โครงการทําการ
เปดหนาดิน
4. จัดใหมีวศิ วกรโยธาที่มีประสบการณสูงเปน
ผูออกแบบระบบค้ํายัน และควบคุมการกอสราง
อยางใกลชิด

แข็งแรงและไมใหมีการ
ฉีกขาดของผาใบตลอด
ระยะเวลากอสราง
- กําชับใหผูรับเหมาดูแล
พื้นที่โครงการใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
- จัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่อง
รองเรียนที่อาจเกิดจาก
การกอสราง หากพบเรื่อง
รองเรียนตองจัดเจาหนาที่
ตรวจสอบและแกไขปญหา
โดยทันที

ตารางที่ 5.2-1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงกอสราง
โครงการอาคารชุด "โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม" ตั้งอยูท ี่ ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
- การดําเนินโครงการมีการเปดหนาดินเพือ่ กอสราง 1. จัดทํารั้วสังกะสีสูงไมนอยกวา 2 เมตร รอบบริเวณ - ตรวจสอบความคงทน
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1.2 คุณภาพอากาศ

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 1)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- ชวงกอสรางคาดวาจะเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย
โดยในการขุดดินทําฐานราก และขึ้นโครงสราง
อาคารอาจทําใหอาคารขางเคียงไดรับผลกระทบ
สวนในขั้นตอนการขนสงดิน หรือวัสดุกอสรางจะ
ทําใหผูใชถนนและผูอาศัยอยูบริเวณถนนเสนที่
ใชขนสงไดรับผลกระทบเรื่องฝุนฟุงกระจาย
- เนือ่ งจากดานหนาโครงการติดกับถนนพหลโยธิน
และดานขางติดกับซอยพหลโยธิน 7 ยังคงมีอาคาร
พาณิชยเดิมตั้งอยูและยังไมไดรื้อถอน ดังนั้นในการ
รื้อถอนถาไมมีมาตรการลดผลกระทบอาจเกิดฝุน
ฟุงกระจายสูสภาพแวดลอมได

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. จัดใหมีคูมือมาตรการปองกัน / ลดผลกระทบสิ่ง - ตรวจสอบการฟุงกระจาย
แวดลอมจากการพัฒนาโครงการในชวงกอสรางและ ของฝุนละอองและมลพิษ
ใหผูรับเหมาปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ทางอากาศที่เกิดจากการ
2. จํากัดความเร็วรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณ
กอสรางเปนประจําตลอด
ระยะเวลาการกอสราง
กอสรางใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เมื่อผานพื้นที่ชุมชนหนาแนน
3. ในการบรรทุกวัสดุกอสรางใหจดั หาวัสดุปดคลุม
ทายรถใหมิดชิด เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย และรวง
หลนของเศษวัสดุกอสราง
4. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูใ น
สภาพดีอยูเสมอเพื่อลดการเกิดเขมาและควัน

5. ดูแลบริเวณพื้นที่กอสรางใหมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
6. สรางแนวกันวัสดุจากการกอสรางตกใสผูใชทางเทา
ดานหนาโครงการ
7. จัดใหมีระบบระบายน้ําชั่วคราวบริเวณหนางาน
เพื่อปองกันน้ําทวมขังบริเวณพื้นที่โครงการ และ
บริเวณใกลเคียง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 2)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5. ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอ สรางชวงเวลา เชา
- จัดใหมีจุดรับเรื่องรองเรียน
และชวงเวลาเย็น ของทุกวัน และบริเวณที่มี
และเจาหนาที่จากโครงการ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดฝุนละออง เชน บริเวณที่มี
เขาพบผูพ ักอาศัยขางเคียง
การกวาดพื้นผิว การขุดเจาะดวยแจ็คแฮมเมอร
เปนประจําตลอดชวงเวลา
หรือการเคาะเพื่อถอดไมแบบ เพื่อลดการฟุง
การกอสราง เพื่อสอบถาม
กระจายของฝุนละออง
ถึงผลกระทบจากการ
6. ใชผาใบหรือวัสดุที่คลายกันกั้นรอบตัวอาคาร ซึ่ง
กอสรางของโครงการ หาก
ทางผูรับเหมากอสรางอาจคลุมดวยตาขายกรองแสง พบปญหาตองหาแนวทาง
ตาถี่ 2 ชั้น รอบอาคารเพือ่ ปองกันฝุนละอองฟุง
แกไขเรงดวน
กระจายไปยังบริเวณขางเคียงโดยยึดติดกับผนัง
นั่งรานดานนอก มีความสูงเทากับความสูงของ
อาคารขณะกอสรางตลอดแนวอาคารและจะตอง
รักษาใหอยูในสภาพดีตลอดการกอสราง
7. จัดทํารั้วรอบโครงการสูงไมนอ ยกวา 6.0 เมตร
เปนรั้วสังกะสีสูง 2 เมตร และตอผาใบสูง 4 เมตร
เพื่อเปนแนวลดการแพรกระจายของฝุนละออง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 3)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
8. จัดใหมีปลองทิ้งเศษวัสดุกอ สรางจากที่สูง โดย
ปลองทิ้งวัสดุควรเปนปลองยาง หรือมีวัสดุปดคลุม
ปลองและ/หรือจัดใหมีลฟิ ทขนสงวัสดุกอสราง
หรือวิธีการอื่นใดที่ไมกอใหเกิดฝุน
9. จัดใหมีการขนยายเศษวัสดุที่ไมใชแลว ออกจาก
สถานที่กอสรางอยูสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการสะสม
โดยรถบรรทุกที่ใชขนสงตองมีการปดคลุม
ดวยผาใบใหมิดชิด เพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลน
บนถนน หรือตกกระจายขณะรถวิ่ง
10. ตรวจสอบทอไอเสียของรถบรรทุกและเครื่อง
จักรตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
11. การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง ใหใชวิธีตดั เปยก
โดยมีน้ําหลอระหวางใบตัดและกระเบื้องเพื่อปองกัน
ฝุนละออง หรือวิธีการอื่นที่ไมกอใหเกิดฝุนละออง
ฟุงกระจายไปในบริเวณใกลเคียงโครงการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 4)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
12. การทําความสะอาดพื้นอาคาร ใหใชเครื่องดูดฝุน
หลีกเลี่ยงการใชไมกวาดเพื่อปองกันการฟุงกระจาย
ของฝุนละออง
13. จัดใหมีคนงานที่ทําหนาที่เฉพาะการกวาด ชะลาง
เศษดิน หิน ทราย และเศษวัสดุกอสรางตางๆ
ที่ตกหลนบนพื้นถนนและทางเทาในซอย
พหลโยธิน 7 ที่ใชเปนเสนทางขนสงวัสดุกอสราง
และจัดทําแนวกันเศษวัสดุตางๆ ที่จะตกบน
ทางเทา
14. จัดใหมีหองสําหรับการตัดเจียรกระเบื้องเพือ่ ลด
เสียงดังและปองกันฝุนละอองกระจาย
15. จัดสถานที่เพือ่ ใชสําหรับลางลอรถพรอมอุปกรณ
ฉีดน้ําที่มีแรงดันสูง เพื่อลางลอรถหรือตัวถังกอน
ออกจากสถานที่กอสรางพรอมรักษาความสะอาด
ไมใหกระทบตอถนนหนาโครงการและพื้นที่ใกล
เคียงตลอดระยะเวลากอสราง
16. ถุงซีเมนตหรือเคมีภัณฑที่ใชในการกอสรางตอง
บรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 5)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
17. การกองวัสดุที่มีฝนุ ตองปดหรือปกคลุมหรือเก็บ
ในที่ปดลอมทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดาน
หรือฉีดพรมดวยน้ํา เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอ
หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม และไมกอง หรือเก็บ
เศษวัสดุเหลือใชไวหนางานเปนระยะเวลานาน
โดยจัดใหมีรถบรรทุกมารับไปกําจัด โดยจัดใหมี
การวางแผนกองวัสดุในพื้นที่โครงการโดยกองวัสดุ
เทาที่จําเปน
18. การผสมคอนกรีตหรือปูนทราย การไสไม
การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดมลพิษตองทําในพื้นที่
ที่ไดคลุมดวยผาคลุม หรือในหองที่มีหลังคาและ
ผนังปดดานขางอีก 3 ดาน หรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสม
19. การขนยายวัสดุที่มีฝุน ตองฉีดพรมดวยน้ําทันที
กอนการขนยาย และตองมีผาใบคลุมเพื่อปองกัน
ฝุนละอองฟุงกระจาย
20. หามติดเครื่องยนตทิ้งไวโดยไมจําเปน หรือติด
เครื่องยนตรถบรรทุกจอดรอเปนเวลานาน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 6)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
21. บริเวณปากทางเขา-ออกตองปดทึบตลอดเวลา
เปดเฉพาะเมื่อมีรถเขา-ออก และตองรักษาพืน้ ผิว
ใหสะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุนตก
คางจนการกอสรางแลวเสร็จ
22. โครงการจะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทุก 6 เดือน และจัดสงรายงานใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ
23. จัดทํารั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 6 เมตร
โดยรอบบริเวณอาคารพาณิชยเดิมที่จะทําการ
รื้อถอน โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินดานทิศใต
(ติดซอยพหลโยธิน 7) และทิศตะวันตก (ติดถนน
พหลโยธิน)
24. ในการรื้อถอนอาคารพาณิชยเดิมจะใชผาใบหรือ
วัสดุที่คลายกันกั้นตัวอาคารโดยรอบ และใหมี
ความสูงเทากับความสูงของอาคารซึ่งโครงสราง
ที่ใชขึงผาใบจะตองมีความมั่นคงและแข็งแรง
25. ทําการฉีดน้ําตลอดเวลาขณะทําการรื้อถอนอาคาร
พาณิชยเดิม เมื่อตัด เจาะ คอนกรีต

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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1.3 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลาย
ของดิน

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 7)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
26. การขนยายวัสดุที่เกิดฝุน จะตองฉีดน้ําใหชุมกอน
ทําการขนยาย และตองขนยายออกจากตัวอาคาร
พาณิชยเดิมที่ทําการรื้อถอนทันที
27. เมื่อรื้อถอนอาคารพาณิชยเดิมจะจัดใหมีพื้นที่วา ง
ภายในโครงการเปนพื้นที่กองเก็บเพื่อคัดแยกเศษ
วัสดุกอสรางที่สามารถนํามาใชประโยชนหรือขาย
ได และใชผาใบปดคลุมทุกครั้งเมื่อเลิกปฏิบัติงาน
28. ทําการขนยายเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร
พาณิชยเดิมที่แยกประเภทแลวออกนอกพื้นที่
กอสรางเปนประจําทุกวัน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

- โครงการมีการขุดดินทําบอเก็บน้ํา บอบําบัดน้ําเสีย 1. จัดใหมีคนงานคอยทําความสะอาดลอรถ
- ตรวจสอบเศษดิน เศษและบอหนวงน้ํา กรณีที่ไมมีการปองกันการพัง
บรรทุกวัสดุกอสราง กอนออกจากพื้นที่
วัสดุกอสรางบริเวณทาง
เขา-ออกพื้นที่กอสราง
ทะลายของดินจะมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน
โครงการและทําความสะอาดเศษดิน และ
และอาจทําให เกิดการเคลื่อนตัวของมวลดิน
เศษวัสดุกอสราง ที่ตกหลนบริเวณถนนและ
ทอระบายน้ําและถนนทาง
ทําใหดินพังทลายได นอกจากนี้การขนสงวัสดุ
ทอระบายน้าํ และใหขนสงดินออกวันตอวัน
เขาโครงการ เปนประจํา
อาจทําใหดินในพื้นที่ กอสรางติดไปกับลอรถบรรทุก 2. จัดใหมีการค้าํ ยันและกําแพงปองกันดิน เพือ่ ปองกัน ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ทําใหถนนเสนที่ใชขนสงเกิดความสกปรกและทําให
การพังทลายของดินในชวงกอสรางฐานราก บอเก็บ กอสราง
เกิดฝุนละอองในที่สุด
น้ําใตดิน บอบําบัดน้ําเสีย บอหนวงน้ํา และบอลิฟท

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 8)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบค้ํายัน
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
3. ดินขุดสวนเกินใหเคลือ่ นยายออกจากโครงการทันที
เพื่อปองกันการชะลางออกสูภายนอก
4. จัดใหมีคูระบายน้ําโดยรอบพืน้ ที่กอ สราง และบอ
ดักตะกอนเพื่อปองกันการพัดพาเศษดินออก
สูภายนอก
5. ใชเสาเข็มเจาะชวยลดแรงสั่นสะเทือนเพือ่ ปองกัน
ปญหาการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งอาจมีผลตออาคาร
บานเรือนที่อยูใกลเคียง
6. ในการประชุมแผนงานการกอสรางประจําสัปดาห
และประจําเดือนตองกําหนดผูเขารวมประชุม
อยางนอยประกอบไปดวย ผูรับเหมากอสรางหลัก
เจาของโครงการ ผูควบคุมงานการกอสราง และ
ผูรับเหมารายยอยทุกระบบ โดยวาระการประชุม
ตองบรรจุวาระเกี่ยวกับการปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการติดตามขอรองเรียน
ของอาคารขางเคียง ใหเปนวาระเฉพาะเรื่อง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 9)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- ผูที่อยูในอาคารที่จะไดรับผลกระทบจากเสียงและ
การสั่นสะเทือนสูงในการกอสรางอาคารโครงการ
ไดแก โชวรูมรถยนต บริษัท อีซูซุ พระนคร จํากัด
(อยูดา นทิศเหนือ) ซึ่งคาดวาไดยินเสียงจากการ
กอสรางในระดับ 95.94 dBA สวนบานเลขที่ 2
ซึ่งอยูหางจากโครงการประมาณ 8.04 เมตร
คาดวาจะไดยินเสียงจากการกอสรางในระดับ
93.44 dBA (คามาตรฐาน ISO ไมเกิน 70 dBA)
แตอยูในระดับไมเกิน 115 dBA ซึ่งเปนระดับเสียง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. จํากัดระยะเวลาการทํางานใหอยูในชวงเวลา
7.00-22.00 น. และการทํางานที่กอใหเกิด
เสียงดังใหอยูในชวงเวลา 8.00-19.00 น. และ
งดกิจกรรมที่ทําใหเกิดเสียงดังในเวลาพักผอน
ของประชาชน และวันหยุดเสาร-อาทิตย
2. หากตองมีการกอสรางในยามวิกาลตองแจงให
ประชาชนที่อยูโดยรอบทราบลวงหนาไมนอย
กวา 2 วัน และตองควบคุมการกอสรางไมใหเกิน
เวลา 24.00 น.

7. จัดใหมีวศิ วกรโยธาที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูง ทําการออกแบบและควบคุม
กําแพงกันดินใหมีความปลอดภัย และถูกตอง
ตามหลักวิศวกรรม
8. ตรวจสอบอาคารขางเคียงโดยรอบตลอดระยะเวลา
การกอสราง หากพบวาเกิดความเสียหาย โครงการ
จะตองหยุดการกอสรางโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางานที่ปลอดภัย และแกไขซอมแซมอาคาร
ขางเคียงใหอยูในสภาพดีดังเดิมโดยทันที
- ตรวจสอบความดังของ
เสียงและแรงสั่นสะเทือน
จากการกอสรางดวยการ
ติดตั้งเครื่องวัดเสียง และ
เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน
ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 10)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
3. คัดเลือกเครื่องจักร เครื่องยนต ที่มีคุณภาพ
- จัดใหมีจุดรับความคิด
ดีมาใชในการกอสราง
เห็นและใหมีเจาหนาที่
4. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรใหอยู เขาพบผูพักอาศัยขางเคียง
ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง และ
เปนประจําตลอดชวงเวลา
ดูแลสม่ําเสมอตลอดเวลากอสราง
กอสรางและใหหมายเลข
โทรศัพทของเจาหนาที่
5. การควบคุมการเกิดเสียงดัง โดยเปลี่ยนอุปกรณ
หรือเครื่องจักรจากเครื่องยนตเปนเครื่องไฟฟา
ควบคุมงานกอสรางเพื่อ
ใหผูพักอาศัยสามารถติด
6. การกอสรางฐานรากจะใชวิธีการแบบเสาเข็มเจาะ
เทานั้น และใหกอสรางฐานรากในชวงเวลา
ตอโครงการไดโดยตรง
และหากมีปญหาเกิดขึ้น
08.00-17.00 น. เทานั้น
7. เลือกเทคนิควิธีการในการทํางานที่เหมาะสม และ ตองหาแนวทางแกไขอยาง
เขมงวดตอคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดังและแรง
เรงดวน
สั่นสะเทือน เชน การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ
หรือปองกันการกระแทก การลงวัสดุกอสรางดวย
ความความนุมนวล
8. กําหนดระยะเวลาการทํางานของคนงานที่ได
รับเสียงใหเปนไปตามประกาศของกระทรวง
มหาดไทย (ทํางานเกินวันละ 7 ชั่วโมง แตไมเกิน
วันละ 8 ชั่วโมง ตองไมเกิน 80 dBA)

ที่อาจจะเปนอันตรายตอหู ผลกระทบจึงคาดวา
เกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงสูง
- เสียงรบกวนจากคนงาน จากการตะโกน พูดคุย
รองเพลง และใชวาจาที่ไมเหมาะสมกับผูพักอาศัย
และผูสัญจรผานไปมาบริเวณใกลเคียงอาคาร
โครงการ
- เสียงเครื่องยนตจากรถบรรทุกขนสงวัสดุกอสราง
ในบริเวณทางเขา-ออกพืน้ ที่โครงการ
- เสียงดังจากการตัด การเจาะ การทุบ และจากเครื่อง
จักรในการรื้อถอนอาคารพาณิชยเดิมดานหนา
โครงการติดซอยพหลโยธิน 7 และถนนพหลโยธิน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 11)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
9. กําหนดตําแหนงของกิจกรรมที่ทําใหเกิดเสียงใหอยู
หางจากอาคารขางเคียงมากที่สุด โดยวางใหชิดมา
ทางถนนซอยอารีย และถนนพหลโยธินและจัดให
มีผนังปดลอมเพื่อลดการแพรกระจายของเสียง
10. กําหนดใหรถขนสงวัสดุกอสรางวิง่ ดวยอัตราเร็ว
30 กม./ชม. เพือ่ ลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจาก
การวิ่งของรถในพื้นที่โครงการ
11. ใชผาใบหรือวัสดุที่คลายกัน โดยยึดติดกับนั่งราน
ดานนอก มีความสูงเทากับความสูงของอาคารขณะ
กอสรางตลอดแนวอาคาร และจะตองรักษาใหอยู
ในสภาพดีตลอดการกอสราง ซึ่งผาใบนอกจากจะ
ชวยในการปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง
แลว ยังชวยลดระดับเสียงลงไดระดับหนึ่ง
12. การจัดลําดับการกอสรางโดยการกอผนังของ
อาคารดานที่อยูติดกับบานพักอาศัยกอนเปน
อันดับแรก เพื่อใชผนังอาคารของอาคารโครงการ
เปนกําแพงลดระดับความดังของเสียงที่จะมีตอ
บานพักอาศัยขางเคียง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ12)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
13. จัดทําแนวรั้วสังกะสีสูงประมาณ 2 เมตร และผาใบ
ขึงเปนแนวกําแพงตอขึ้นไปจากแนวรั้วเดิมอีก 4
เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกับอาคารอื่นโดย
รอบโครงการ ซึ่งแนวรั้วดังกลาว และผาใบจะชวย
เปนกําแพงลดระดับความดังของเสียงใหลดลงได
14. จัดใหมีหองสําหรับการตัดเจียรกระเบื้องเพือ่ ลด
เสียงดัง
15. ประชาสัมพันธใหประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียงใหทราบและรับฟงปญหา พรอมใหขอ
เสนอแนะเพื่อใหโครงการนํากลับมาปรับปรุงวิธี
การทํางาน
16. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใชในการขนสงวัสดุใหอยู
ในสภาพที่ดีไมใหเกิดเสียงดัง และไมติด
เครื่องยนตขณะจอดรถโดยไมจาํ เปน
17. จัดลําดับของงานที่ทําใหเกิดเสียงดัง ใหมีความถี่
ของกิจกรรมนอยที่สุด และไมทํากิจกรรมตางๆที่
กอใหเกิดเสียงดังพรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 13)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
18. จัดใหมีแผนงานและกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจงให
ผูพกั อาศัยขางเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 2 วัน
เมื่อมีความจําเปนตองทํางานที่กอใหเกิดเสียงดัง
19. การลงวัสดุกอสรางหามคนงานตะโกนเสียงดัง
โดยอาจใชวิทยุสื่อสารแทนการตะโกนโตตอบกัน
20. หามคนงานกอสรางสงเสียงดังตลอดจนการ
รองรําทําเพลง และการเปดวิทยุ เครื่องขยายเสียง
ที่ดังจนเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ โดยใหผูรับเหมา
ควบคุมงานกอสรางไมใหสงเสียงดัง
21. จัดใหมีวิศวกรดูแลอยางใกลชิด และควบคุมการ
กอสรางใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และสงผล
กระทบตอพื้นที่ขางเคียงนอยที่สุด
22. ลดจํานวนของเครื่องจักรกลที่ใชงานในบริเวณ
ที่อยูใกลเคียงกัน
23. อุปกรณและเครื่องจักรที่มีการใชงานเปนครั้งคราว
ใหดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
24. โครงการจะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทุก
6 เดือน และจัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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1.5 คุณภาพน้ํา

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 14)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

1. บริเวณพื้นที่กอสราง
- โครงการมีน้ําเสียที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง
ประมาณ 14 ลบ.ม./วัน ซึ่งเกิดจากการกอสราง
และกิจวัตรคนงาน ดังนี้
(1) น้ําเสียจากการกอสรางประมาณ 7 ลบ.ม./วัน
จะระเหยแหงไปสูบรรยากาศ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. บริเวณพืน้ ที่กอ สราง
- ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง
- จัดใหมีหองน้ําสําหรับคนงาน 200 คน จํานวน
จากการบําบัดน้ําเสีย
6 หอง อยูบริเวณพืน้ ที่กอสรางโครงการ รองรับ
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ปริมาณน้ําเสียได 0.7 ลบ.ม./วัน ใชระบบบําบัด
ระยะเวลากอสราง
แบบเกรอะ-กรองไรอากาศ มีปริมาตรความจุ
0.94 ลบ.ม. /ถัง โดยใช 1 ถังตอ 1 หองสวม
ประสิทธิภาพการบําบัดรอยละ 60 คาความ
สกปรกลดเหลือ 197.6 มก./ล. จากนัน้ จะระบาย

25. กําหนดชวงเวลาการปฏิบัติงานรื้อถอนอาคาร
พาณิชยเดิม ตัง้ แต 06.00-18.00 น.
26. เมื่อรื้อถอนอาคารพาณิชยเดิม โครงการจัดให
มีผนังปองกันเสียงทําจากไมอัดหนา 6 มม. จํานวน
2 แผนประกบกัน เปนแบบเคลื่อนยายไดตาม
เครื่องจักรที่ใชตัด เจาะคาน และเสา โดยติดตั้ง
กับโครงเหล็กที่ใชขึงผาใบกันฝุนละออง
27. จัดใหมีอุปการณปองกันเสียง เชนที่ครอบหู หรือ
ที่อุดหู อยางเพียงพอสําหรับคนงานที่ปฏิบัติงาน
ใกลกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 15)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

(2) น้ําเสียจากคนงานเกิดประมาณ 7 ลบ.ม./วัน
ลงสูทอระบายน้ําในซอยพหลโยธิน7 เพือ่ รวบรวม
ซึ่งเปนน้ําเสียจากหองสวม และการซักลางทํา
น้ําไปบําบัดตอยังโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
ความสะอาด โดยแยกเปนน้ําเสียสวม มีประมาณ 2. บริเวณบานพักคนงาน
0.7 ลบ.ม./วัน คิดเปน 10% ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น - จัดใหมีหองน้ําสําหรับคนงาน จํานวน 24 หอง
(ธงชัย,2530) มีคา BOD = 494 ม.ก./ล.
ระบบบําบัดเปนแบบบอเกรอะ-บอซึม โดยจัดใหมี
(บุญสง ไขเกษ,2534) และน้ําเสียจากการชําระ
บอเกรอะจํานวน 12 บอ หรือ 2 หองสวม/บอ
ลาง ประมาณ 6.3 ลบ.ม./วัน มีคาBOD เปน
ปริมาตรบอเกรอะ 0.75 ลบ.ม./บอ รวมปริมาตร
154.35 มก./ล. (ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ,2530)
บอเกรอะ 9.0 ลบ.ม. คิดเปนระยะเวลากักเก็บ
2. บริเวณบานพักคนงาน
3.75 วัน (9 ลบ.ม./2.4 ลบ.ม./วัน) ประสิทธิภาพ
- ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสรางจํานวน
การบําบัดรอยละ 60 คา BOD = 197.6 มก./ล.
200 คน คาดวาจะมีประมาณ 24 ลบ.ม./วัน
กอนเขาบอซึมน้ําลงสูดินโดยไมระบายออกสู
(200คน x150 ลิตร/คน/วัน x80%) เปนน้ําเสีย
ภายนอกบานพักคนงานกอสราง
จากการอาบและซักลางประมาณ 21.6 ลบ.ม./วัน - จากนั้นน้ําทิ้งจะระบายเขาสูทอระบายสาธารณะ
มีคา BOD = 154.34 มก./ล. (บุญสง,2534)
กรุงเทพมหานคร สําหรับน้ําเสียจากการอาบ
และน้ําเสียจากหองสวมคิดที่ 10% ของน้ําเสีย
และซักลางซึ่งมีคา BOD = 154.34 มก./ล.
ที่เกิดขึ้น (ธงชัย,2530) ประมาณ 2.4 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเขาสูทอระบายน้ํา เพื่อไปบําบัดยัง
คา BOD = 494 มก./ล.
โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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2.2 สิ่งมีชีวติ ในน้ํา

2 ทรัพยากรชีวภาพ
2.1สิ่งมีชีวิตบนบก

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 16)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- บริเวณพืน้ ที่โครงการไมปรากฎพบแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํา หรือพืชพรรณไมน้ําที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจและคุณคาดานการอนุรักษแตอยางใด
ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

- พืชพรรณที่พบในบริเวณใกลเคียงสวนใหญเปนไม
ประดับทั่วไป ซึ่งเจาของบานปลูกและดูแลเอง รวมถึง
ตนไมบริเวณพื้นที่สาธารณะซึ่งดูแลโดยกรุงเทพฯ
สวนสัตวที่พบเห็นไดแกสัตวเลีย้ งตามบานทั่วไป
คาดวาจะไมเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

-

-

3. รณรงคใหคนงานใชน้ําอยางประหยัดเพื่อลด
ปริมาณการเกิดน้ําเสีย
4. จัดใหมีคนงานดูแลรักษาความสะอาดของหองสวม
และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ําจากหองสวมเพื่อให
หองสวมสะอาดไมสงกลิ่นรบกวนตอผูอยูใกลเคียง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

5-19

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3.2 การใชไฟฟา
- การใชพลังงานไฟฟาในชวงกอสรางบางชวง
เวลาจะมีการใชไฟฟากับเครื่องจักรหนักซึ่งจะ
ใชไฟฟาเพื่อการติดเครื่อง ใชระยะเวลาไมนาน
นัก ทําใหผลกระทบตอการใชไฟฟาของชุมชน
และการใหบริการของการไฟฟานครหลวง
จึงเกิดขึ้นในระดับต่ํา

การใหบริการน้ําใชของการประปานครหลวงใน
ระดับต่ํา เนื่องจากใชในปริมาณนอยประมาณ
14.0 ลบ.ม./วัน ซึ่งการประปานครหลวง มีความ
สามารถในการใหบริการไดเพียงพอ

3 ดานสังคม/คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.1 การใชน้ํา
- การกอสรางอาคารโครงการจะมีผลกระทบตอ

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 17)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

1. แนะนําใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
2. การจายไฟฟาและพลังงาน สําหรับขับเคลือ่ น
อุปกรณกอสราง ตองเปนไปตามกฎวงจรไฟฟา
ที่ถูกตอง
3. จัดใหมีชางเทคนิคไฟฟาควบคุมการปฏิบัติงาน
4. จัดใหมีหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากชุมชน

2. รณรงคใหคนงานใชน้ําอยางประหยัด
3. ตรวจดูจดุ รั่วซึมของระบบทอน้ําและถังเก็บน้ํา หาก
พบใหรีบแกไขโดยดวน

ซึง่ สํารองน้ําไดอยางนอย 1 วัน

1. จัดใหมีถังเก็บน้ําสํารองสําหรับใชชวงกอสราง
ในพื้นที่กอสราง ขนาด 3.0 ลบ.ม. จํานวน 5 ถัง

-ดูแลระบบสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดเวลาการกอสราง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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3.3 การจัดการขยะ

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 18)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- ขยะจากกิจกรรมคนงานกอสราง ประมาณ 0.30
ลบ.ม./วัน(อัตราการเกิดขยะ 1.5 ลิตร/คน/วัน
โดยคิด 50% ของขยะปกติ 3.0 ลิตร/คน/วัน)
กรณีไมมีมาตรการลดผลกระทบ จะทําใหพื้นที่
กอสรางเกิดความสกปรก มีขยะตกคางเปนแหลง
เพาะพันธุแมลงวัน หนู และเกิดทัศนียภาพ
ที่ไมดีตอผูพบเห็น
- ขยะจากเศษวัสดุกอสรางสวนใหญสามารถนํากลับ
มาใชใหมไดโดยจะเหลือสวนที่ทิ้งนอย ดังนี้
1) ขยะที่นํามาใชหรือเปนอะไหลสํารอง เชน ไมแบบ
เศษเหล็ก เหล็กนั่งราน
2) ขยะที่นําไปขายได เชน เศษลวด เศษกระดาษ
ถุงปูน ลังไม เศษสายไฟ สายโทรศัพท เสาปูน
ทราย อิฐแตก เปนตน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. จัดพืน้ ที่กองวัสดุกอ สรางใหเปนสัดสวน เพื่อ
- ติดตามตรวจสอบที่พกั ขยะ
มูลฝอยเดือนละ 1 ครั้ง
ความเปนระเบียบและสะดวกตอการจัดเก็บ
โดยกองแยกระหวางเศษวัสดุที่สามารถนํา
ตลอดระยะเวลากอสราง
กลับมาใชใหมหรือขายได ออกจากเศษวัสดุ
ที่จะตองนําไปทิ้ง
2. จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมี
ฝาปดมิดชิดขนาด 150 ลิตร ตัง้ ไวภายในพืน้ ที่
โครงการจํานวน 6 ถัง (ถังขยะเปยก 3 ถังและ
ถังขยะแหง 3 ถัง) เพือ่ รองรับขยะจากคนงานตลอด
จนการจัดเก็บตองไมนําขยะมาพักรวมไวหนา
โครงการหรือทางเทา
3. กําชับคนงานใหทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับที่
จัดเตรียมไวใหอยางเครงครัด
4. ตรวจสอบที่รองรับขยะใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
5. ติดตอสํานักงานเขตพญาไทใหเขามาเก็บ
ขยะจากพื้นที่กอสรางโครงการสม่ําเสมอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 19)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
6. ใหผูรับเหมากอสรางคัดแยกขยะจากการกอสราง
ที่สามารถนํากลับมาใชใหมและเปนอะไหล และ
ขยะที่สามารถนําไปขายได โดยใหเหลือขยะที่จะ
นําไปทิ้งใหนอยที่สุด
7. ประสานงานและเขียนคํารองไปยังฝายรักษาความ
สะอาดสํานักงานเขตพญาไท ใหเขามาเก็บขยะจาก
การกอสรางที่เหลือจากการคัดแยกและไมสามารถ
นําไปใชได
8. กรณีที่ผูรับเหมาจะทําการกําจัด หรือนําขยะที่เหลือ
ทิ้งไปปรับถม หรือขายใหแกผูรับซื้อเพื่อถมที่ดิน
ผูรับเหมากอสรางจะตองแจงสถานที่ทิ้งหรือแหลง
รับซื้อเศษวัสดุดังกลาวใหเจาของโครงการรับทราบ
ทุกครั้ง โดยไมทิ้งในพื้นที่สาธารณะ และสถานที่ทิ้ง
จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของที่ดินแลว ตลอดจน
การขนสงและเมื่อนําไปทิ้งแลวจะตองไมกอความ
เดือดรอนแกผูใชถนนและเจาของที่ดินขางเคียงดวย
กรณีที่มีขอรองเรียนและพิสูจนทราบไดวาผูรับเหมา
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3.4 การจัดการน้ําเสีย

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 20)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

1. บริเวณพื้นที่กอสราง
- มีน้ําเสียที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง 14 ลบ.ม./วัน
ซึ่งเกิดจากการกอสราง และกิจวัตรคนงาน ดังนี้
(1) ซึ่งน้ําเสียจากการกอสรางประมาณ 7
ลบ.ม./วัน จะระเหยแหงไปสูบรรยากาศ
(2) น้ําเสียจากคนงานเกิดประมาณ 7 ลบ.ม./วัน
ซึ่งเปนน้ําเสียจากหองสวม และการซัก
ลางทําความสะอาด โดยแยกเปนน้ําเสียสวม
มีประมาณ 0.7 ลบ.ม./วัน คิดเปน 10%
ของน้ําเสียที่เกิดขี้น (ธงชัย,2530) มีคา
BOD = 494 ม.ก./ล. (บุญสง ไขเกษ,2534)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. บริเวณพืน้ ที่กอ สราง
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
- จัดใหมีหองน้ําสําหรับคนงาน 200 คน จํานวน
น้ําทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาการ
6 หอง อยูบริเวณพืน้ ที่กอสรางโครงการ รองรับ
กอสราง
ปริมาณน้ําเสียได 0.7 ลบ.ม./วัน ใชระบบบําบัด
แบบเกรอะ-กรองไรอากาศ มีปริมาตรความจุ
0.94 ลบ.ม. /ถัง โดยใช 1 ถังตอ 1 หองสวม
ประสิทธิภาพการบําบัดรอยละ 60 คาความ
สกปรกลดเหลือ 197.6 มก./ล. จากนัน้ จะระบาย
ลงสูทอระบายน้ําในซอยพหลโยธิน7 เพือ่ รวบรวม
น้ําไปบําบัดตอยังโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

ของโครงการนําขยะจากโครงการไปทิ้งยังที่หามทิ้ง
ใหเจาของโครงการมีบทปรับและบทลงโทษตาม
ความเหมาะสม โดยใหขนสงในชวงเวลา
07.00-16.00 น. พรอมทั้งตรวจสอบเครื่องยนต
ของรถที่ใชขนสงใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลด
การเกิดมลพิษ
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 21)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

และน้ําเสียจากการชําระลางประมาณ 6.3
2. บริเวณบานพักคนงาน
ลบ.ม./วัน มีคาBOD = 154.35 มก./ล.
- จัดใหมีหองน้ําสําหรับคนงาน จํานวน 24 หอง
(ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ,2530)
ระบบบําบัดเปนแบบบอเกรอะ-บอซึม โดยจัดใหมี
2. บริเวณบานพักคนงาน
บอเกรอะจํานวน 12 บอ หรือ 2 หองสวม/บอ
- ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง
ปริมาตรบอเกรอะ 0.75 ลบ.ม./บอ รวมปริมาตร
จํานวน 200 คน คาดวาจะมีประมาณ 24
บอเกรอะ 9.0 ลบ.ม. คิดเปนระยะเวลากักเก็บ
ลบ.ม./วัน (200 คน x 150 ลิตร/คน/วัน x80%) 3.75 วัน (9 ลบ.ม./2.4 ลบ.ม./วัน) ประสิทธิภาพ
เปนน้ําเสียจากการอาบและซักลางประมาณ
การบําบัดรอยละ 60 คา BOD = 197.6 มก./ล.
กอนเขาบอซึมน้ําลงสูดินโดยไมระบายออกสู
21.6ลบ.ม./วัน มีคา BOD = 154.34 มก./ล.
ภายนอกบานพักคนงานกอสราง
(บุญสง,2534) และน้ําเสียจากหองสวมคิดที่
รอยละ 10 ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น (ธงชัย,2530)
3. รณรงคใหคนงานใชน้ําอยางประหยัดเพื่อลด
ปริมาณการเกิดน้ําเสีย
ประมาณ 2.4 ลบ.ม./วัน คา BOD = 494 มก./ล.
4. ใหประสานงานสํานักงานเขตมาสูบตะกอนไปกําจัด
ทันทีเมื่อเต็ม
5. จัดใหมีคนงานดูแลรักษาความสะอาดหองสวมให
สะอาดอยูเสมอ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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1. จํากัดชวงเวลาการขนสงวัสดุกอ สรางของรถบรรทุก
10 ลอ ชวงเชาใหวิ่งเวลา 10.00-15.00 น. และ
ชวงค่ําใหวงิ่ เวลา 22.00-05.00 น.
2. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใชในการขนสง
วัสดุกอสรางไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาสูเขตชุมชน
3. หามจอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุกอสรางบริเวณ
ดานหนาโครงการซึ่งอาจกอใหเกิดการกีดขวาง
การจราจร และจัดใหมีพื้นที่จอดรถบรรทุก รถรับสง
คนงานไวภายในพื้นที่โครงการ

- ติดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ
ระบายน้ํา 1 เดือน/ครั้ง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
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- การเทกองทรายหรือวัสดุกอสรางบางชนิด อาจ
1. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหนางาน เพือ่
ทําใหเกิดการอุดตันของทอระบายน้ําบริเวณริมถนน
ปองกันมิใหเศษดินและเศษวัสดุกอสรางอุดตัน
หรือกีดขวางการไหลของน้ํา และทอระบายน้ํา
ซอยพหลโยธิน 7 และอาจเกิดน้ําทวมขังบริเวณพืน้ ที่
โครงการและโดยรอบ
2. จัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราวบริเวณพื้นที่
กอสรางและบอดักตะกอนกอนสูบระบายออก
สูภายนอกและขุดลอกตะกอนดินเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- ชวงกอสรางจะมีการขนสงวัสดุกอสรางจะทําให
เสนทางคมนาคมเขาสูโครงการมีโครงขายเชื่อม
เกิดการกีดขวางการจราจรและทําใหการจราจร
โยงกัน 2 ถนนไดแก
ติดขัด ในการขนสงวัสดุมีนอยประมาณ 15
- ถนนพหลโยธิน มีคา V/C Ratio= 0.6528
คัน/ชั่วโมง หรือ 22.5 PCU/ชั่วโมง ทําใหมีคา
V/C Ratio เพิ่มขึ้นดังนี้
มีประสิทธิภาพและความคลองตัวระบบ
- ถนนพหลโยธิน V/C Ratio เพิม่ ขึ้นเปน 0.6578
จราจร พอใชได
- ถนนซอยพหลโยธิน 7 มีคา V/C Ratio
ความคลองตัวบนถนนอยูในเกณฑพอใชไดดังเดิม
= 1.1315 มีประสิทธิภาพและความคลองตัว - ถนนซอยพหลโยธิน 7 คา V/C Ratio เพิม่ ขึ้นเปน
ระบบจราจร เลวมาก
1.1440 ความคลองตัวบนถนนอยูในเกณฑเลว
มากดังเดิม

3.6 การคมนาคมและการขนสง :

3.5 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 22)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 23)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
4. ในการบรรทุกวัสดุที่ใชในการกอสรางตอง
ขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะ
ชวงที่ผานชุมชนและจุดที่เขา-ออกพื้นที่โครงการ
5. จัดระบบการจราจรใหมีความปลอดภัย โดยการติด
ตั้งปายไฟสัญญาณเตือน และใหมีแสงสวางอยาง
เพียงพอและเหมาะสมและจัดเจาหนาที่คอยดูแล
ใหความสะดวกภายในพื้นที่กอสรางโครงการ
6. รักษาปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหอยูในสภาพที่ใช
การไดดีตลอดการกอสราง และไมใหมีการวาง
สิ่งของหรือมีเศษวัสดุกีดขวางชองจราจร
7. จัดพืน้ ที่สําหรับการกองเก็บวัสดุกอสรางใหเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่ติด
ขัดระหวางการเขา-ออก และลงวัสดุกอสราง
8. จัดทําปายระบุเบอรโทรศัพทของผูรับเหมา เจาของ
โครงการไวยังทายรถบรรทุกวัสดุกอสรางของโครง
การพรอมขอความวา "พบพนักงานขับรถไมสุภาพ
โปรดแจง"

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
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3.7 การใชประโยชนที่ดิน

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 24)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- การกอสรางอาคาร 22 ชั้น 1 อาคาร กรณีที่ไมมี
มาตรการควบคุมดูแล อาจสงผลกระทบตอขอกําหนดทางสถาปตยกรรมที่ผังเมืองกําหนด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- ควบคุมการกอสรางอาคารโครงการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและกฎกระทรวงที่กําหนดไว ดังนี้
- ตรวจสอบการกอสราง
- มีคาอัตราสวนพืน้ ที่อาคารตอพื้นที่ดนิ ที่กอ สราง อาคารวาเปนไปตามขอ
กําหนดและกฎกระทรวง
(FAR) เทากับ 7.98 : 1
ที่กําหนดไวหรือไม
- รอยละของพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม
เทากับ 61.59
- รอยละของพื้นที่วางตอพื้นที่ใชสอยรวมของ
อาคาร (OSR) เทากับ 7.72

9. ในการรับสงคนงานกอสราง หามโดยสารคนงาน
จนลนออกนอกตัวรถ และหามคนงานกอสรางนั่ง
หรือยืนบริเวณบันไดขึ้นลง หรือฝาปดกระบะทาย
ทั้งนี้ใหจัดทําปายระบุเบอรโทรศัพทของผูรับเหมา
เจาของโครงการไวยังทายรถรับสงคนงานกอสราง
พรอมเขียนขอความวา "พบพนักงานขับรถไมสุภาพ
หรือคนงานกอสรางแสดงกิริยาไมสุภาพโปรดแจง"
10. หากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากรถบรรทุกของ
โครงการ ใหผูรับเหมากอสรางแจงเจาของโครงการ
ใหรับทราบ และทําการแกไขทันที

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
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4. ดานสังคม/คุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

3.8 การสื่อสารและโทรคมนาคม

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 25)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- การกอสรางโครงการเปนการสรางแหลงงานให
กับแรงงาน และระบบธุรกิจกอสรางที่เกี่ยวของ
ทั้งระบบ ไดแก อุปกรณการกอสราง ปูนซีเมนต
เหล็ก และวัสดุกอสรางอีกมากมายหลายชนิด ทํา
ใหมีเงินหมุนเวียนภายในระบบนับรอยลานบาท
จึงเปนการกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
- ชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการอาจจะไดรับการ
รบกวนจากคนงานกอสรางโดยมีจํานวนในชวง
สูงสุดประมาณ 200 คน มาทํางานแบบเชามา
เย็นกลับ นอกจากนั้นอาจไดรับเหตุรําคาญอื่นๆ
จากกิจกรรมการกอสราง

- อาคารของโครงการมีความสูงของตัวอาคาร
ประมาณ 76.85 เมตร ตัวอาคารจึงมีโอกาสบดบัง
บริเวณขางเคียง โดยเฉพาะอาคารพักอาศัยที่อยู
บริเวณทางดานทิศตะวันตก จํานวน 1 หลัง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. เนื่องจากคนงานกอสรางเดินทางแบบเชามาเย็นกลับ ไมมีการพัก-คางคืนในพืน้ ที่กอสราง
ดังนั้นในการคัดเลือกและทําสัญญากับผูรับเหมา
ผูวาจางจะตองตรวจสอบความเหมาะสมของ
ตําแหนงที่พักคนงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผูรับเหมา โดยที่พักคนงานจะตองตั้งอยู
ในบริเวณที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญ
ตอชุมชนโดยรอบ
2. ผูรับเหมากอสรางตองจัดใหมีหัวหนาคนงาน
คอยดูแลความประพฤติของคนงาน มิใหสราง
ความเดือดรอน หรือรบกวนตอชุมชนบริเวณ
ใกลเคียง

- หากบานพักอาศัยใกลเคียง ถูกบดบังคลื่นรับ
สัญญาณโทรทัศน จากตัวอาคาร ซึ่งโครงการจะรับ
ผิดชอบโดยจัดใหมีและติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อรับ
สัญญาณ Free TV ใหกับบานพักอาศัยนั้นๆ

- ตรวจสอบอาคาร และ
บานพักอาศัยโดยรอบ
โครงการในรัศมี 120
เมตร วาไดรับความเดือด
รอนจากการกอสราง
โครงการหรือไม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

5-28

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 26)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3. จัดใหมีที่พกั คนงานอยางถูกสุขลักษณะ และ
มีหองน้ําที่ถูกสุขอนามัยจํานวนไมนอยกวา 24
หอง ถังรองรับขยะเปยกและ ขยะแหงขนาด
150 ลิตรจํานวน 6 ถัง แบงเปนถังขยะเปยก
3 ถัง และถังขยะแหง 3 ถัง จัดใหมีน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ
โดยผูรับเหมากอสรางตองทําผังบริเวณ
บานพักคนงานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดังกลาวขางตน เสนอตอเจาของโครงการ
(ผูวาจาง)พิจารณาความเหมาะสมและเขาตรวจ
สถานที่ตั้งกอนทําการกอสรางบานพัก
4. เจาของโครงการ (ผูวา จาง) จะตองจัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบรอย
ของสถานที่พักคนงานของผูรับจางกอสรางอยาง
สม่ําเสมออยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพือ่ ให
ผูรับจางแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ตลอด
ระยะเวลาการกอสรางโครงการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 27)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
5. การดําเนินการตามมาตรการสิ่งแวดลอมทั้งหมด
ในสวนที่จะตองดําเนินการโดยผูรับจางกอสราง
ใหเจาของโครงการ(ผูวาจาง)ระบุเปนเงื่อนไขไว
ในสัญญาจางกอสราง ใหผูรับจางปฏิบัติอยาง
เครงครัด
6. ประชาสัมพันธการกอสรางโครงการกับ
เจาของบานพักอาศัยที่อยูติดพื้นที่โครงการทั้ง
ดานทิศตะวันตกและทิศเหนือ โดยการพบปะพูดคุย
อยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันดีและ
รับฟงความคิดเห็นหรือความเดือดรอนรําคาญ
ที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางของโครงการ
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดยเรงดวนตอไป
7. กอนเริ่มการกอสรางใหทําการสํารวจสภาพอาคาร
บานเรือนใกลเคียงโดยใหเจาของบานรวมในการ
สํารวจถายภาพประกอบและทําบันทึกรวมกันเพื่อ
เปนหลักฐานปองกันการขัดแยงกรณีอาคารเกิด
ความเสียหายอันเกิดจากการกอสรางโครงการ
และใหโครงการดําเนินการซอมแซม แกไขทันที

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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1) ดานสุขภาพกาย ประกอบดวย
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- โรคผิวหนัง
- โรคที่มีสัตวเปนพาหะนําโรค
- โรคที่มีคนเปนพาหะนําโรค
- อุบัตเิ หตุ

4.2 ดานสุขภาพ สาธารณสุข
และอาชีวอนามัย แบงเปน

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 28)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
8. แจงแผนงานในการทํางานลวงหนาแกอาคาร
ขางเคียงใหทราบทุกหลัง
9. ติดตัง้ ปายประกาศใหทราบวาเปนการกอสราง
อาคารชุด 22 ชั้น โดยระบุชื่อเจาของโครงการ
วิศวกรควบคุมการกอสราง ระยะเวลาการกอสราง
เบอรโทรติดตอผูรับผิดชอบ ที่สามารถติดตอ
ได 24 ชั่วโมง
10. จัดใหมีหมายเลขฉุกเฉินที่ผูพักอาศัยขางเคียง
สามารถติดตอผูรับผิดชอบในการควบคุมงาน
กอสรางไดตลอดเวลา เพื่อแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1. ใหเขมงวดตอคนงานในการดูแลดานสุขาภิบาล
- จัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่อง
1. ฝุนละอองจากการขุด ปรับถม ตัด เจียรกระเบื้อง
เพือ่ ปองกันปญหาการกอ/แพรกระจายของเชื้อโรค
รองเรียน และเขาพบ
และการฉาบปูน อาจกอใหเกิดผลกระทบทางเดิน
หรือโรคติดตอ
ผูพ ักอาศัยขางเคียงเปน
2. จัดหองปฐมพยาบาลโดยใหมีเครื่องมือและ
หายใจ ภูมิแพ และปอด
ประจําตลอดชวงเวลา
2. เสียงและการสั่นสะเทือน จากการตัด เจียร ตอก
อุปกรณการรักษาพยาบาลเบื้องตนและเจาหนาที่
กอสรางหากพบปญหา
ทุบ อาจกอใหเกิดอันตราย ตอระบบประสาทและ
พยาบาลอยางเครงครัด
ตองแกไขเรงดวน
และการไดยิน
3. จัดหาสวัสดิการดานสุขาภิบาลตางๆ เชน น้ําดืม่
3. สารเคมี สารระเหย ที่ใชในการกอสรางอาจกอใหเกิด น้ําใชที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอ
ผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพและปอดได

ภายในโครงการ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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2) ดานสุขภาพจิต ประกอบดวย
- ความเครียด
- ความวิตกกังวล
- ความหวาดกลัว
- ปญหาระหวางผูพักอาศัยขางเคียงกับ
กลุมคนงาน

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 29)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ทําความสะอาดตลอดเวลา

1. ฝุนละอองจากการขุด ปรับถม ตัด เจียรกระเบื้อง
ฉาบปูนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบทางเดิน
หายใจภูมิแพ และปอด รวมถึงเกิดความสกปรก
ตออาคารบานเรือนและทรัพยสิน ซึ่งสงผลกระทบ
ทางออมตอภาวะหงุดหงิดทางจิตใจที่ตองคอย

4. อุบัตเิ หตุจากการกอสราง การขนสงวัสดุกอ สราง
และคนงาน ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บตอ
รางกาย
5. ขยะและน้ําเสียของคนงาน อาจกอใหเกิดปญหา
ดานกลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน ยุง
หนู และการแพรระบาดของเชื้อโรคสูคนงานได
6. กรณีเปนคนตางดาว อาจจะเปนพาหะในการ
แพรเชื้อโรคตอคนงานและชุมชนขางเคียง
7. ความเครียดจากการทํางาน
โดยรอบโครงการ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
4. จัดทําปายประกาศ สัญญาณเตือน และใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลไมใหผูที่ไม
เกี่ยวของเขามาในบริเวณพื้นที่กอสราง รวมถึงการ
เขา-ออกของยานพาหนะตางๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย
5. ปฏิบัตติ ามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องความ
ปลอดภัยในงานกอสรางรวมทั้งขอกําหนดอื่นที่
เกี่ยวของ
6. จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะ
สมกับสภาพการทํางานใหเพียงพอกับจํานวนผู
ปฏิบัตงิ าน เชน หมวก รองเทานิรภัย แวนตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะกับชนิดของงาน เข็มขัดนิร
ภัย หนากากชางเชื่อม หนากากปองกันฝุน
อุปกรณลดเสียง ปลั๊กอุดหูที่ครอบหู เปนตน
7. กําหนดมาตรการหรือคูมือรักษาความปลอดภัย
ในการกอสราง และอบรมชี้แจงใหคนงานโดยเฉพาะ
หัวหนาคนงานเขาใจ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด
8. จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 30)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

9. ใหมีการรักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอุปกรณ
อยางมีระเบียบภายในพื้นที่กอสรางใหไดมากที่สุด
ขนสงวัสดุกอสราง การโยน เสียงตะโกนจาก
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในระหวางปฏิบัติงาน
คนงานกอสราง หากไดรับติดตอกันเปนเวลานาน
10. จัดใหมีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน และ
อาจเกิดอันตรายตอการไดยินเกิดภาวะรําคาญใน
เจาหนาที่พยาบาลพรอมทั้งจัดเตรียมรถสงผู
ชวงเวลาพักผอนสงผลกระทบตอสุขภาพจิตตามมา
บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน
3. อุบัตเิ หตุจากการตกหลนของวัสดุกอ สราง
11. หามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือขึ้น
การขนสงวัสดุกอสราง ทั้งชวงที่มีการรื้อถอนอาคาร
โครงสรางใดๆ ในที่สาธารณะ ผูดําเนินการนั้น
พาณิชยเดิมที่อยูติดซอยพหลโยธิน 7 และถนน
จะตองจัดใหมีที่สําหรับการดังกลาวภายในเขต
พหลโยธิน และชวงการกอสรางอาคาร ซึ่งอาจทําให
ที่ดินที่ดําเนินการกอสราง
เกิดการบาดเจ็บตอรางกาย กรณีรุนแรงอาจสงผล 12. จัดทําคูมือการใชงาน การบํารุงดูแลรักษา
กระทบตอชีวิตได นอกจากนี้เกิดความกังวลตอสภาพ อุปกรณปองกันอัคคีภัยที่มีอยูทั้งหมด รวมทั้ง
เครื่องจักรอุปกรณทุกชนิดของโครงการตามคําทางจิตใจได
แนะนําของผูผลิตอุปกรณแตละชนิด โดยจัดทํา
เปนภาษาไทย และระบุที่ติดตอตัวแทนจําหนาย
อุปกรณแตละชนิดไวดวย เพื่อใชเปนคูมือในการ
บํารุงดูแลรักษาตอไป

2. เสียงและการสั่นสะเทือน จากการทํางานของ
เครื่องจักร การเคลือ่ นยายวัสดุกอสราง การ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-33

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 31)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
13. จัดใหมีตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนรอบตัวอาคาร
ที่กําลังกอสราง ยาวอยางนอย 5.0 เมตร จากตัว
อาคาร(การกอสรางอาคารจะมีตะแกรงปองกัน
วัสดุตกหลนทุกๆ 5 ชั้น)
14. ตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักร
กลทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้ง
Tower crane กระเชา และค้ํายันตางๆ ตองควบคุม
การกวาดแขนของเครนใหอยูภายในพื้นที่โครงการ
15. จัดใหมีกฎเกณฑและขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในการทํางาน และมีผูรับผิดชอบดูแลอยางชัดเจน
16. จัดใหมีการอบรมคนงานกอสรางเรื่องความปลอด
ภัย โดยเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําหนวยงาน
กอสรางเปนประจําทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง เพื่อใหคนงานนําไปปฏิบัติอยางเขมงวด
17. กําหนดระยะเวลาการทํางานของคนงานที่
ไดรับเสียงดังใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย (ทํางานเกินกวาวันละ 7 ชม. แตไม
เกิน 8 ชม. ตองสัมผัสเสียงไมเกิน 80 dB(A))

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 32)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
18. จัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยและขอรอง
เรียนจากผูพักอาศัยและอาคารขางเคียงอยางตอ
เนือ่ งเพื่อรับฟงปญหา/ขอเสนอแนะเพือ่ นํามา
ปรับปรุงการทํางานและการปองกันผลกระทบ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีเบอรโทรศัพทที่
สามารถติดตอผูรับผิดชอบไดทันทีที่เกิดปญหา
19. หากเกิดความเสียหายใดๆ ตอทรัพยสินของ
อาคารขางเคียงโครงการจะตองรับผิดชอบคาเสีย
หาย และทําการซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม
ตามวันและเวลาที่เจาของทรัพยสินแจงความ
พรอมใหเขาดําเนินการ
20. จัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณ
ตางๆ เชน ปนจั่น ลิฟทโดยสารและขนสงวัสดุ
กอสราง กระเชาแขวนไฟฟา นั่งราน ลวดสลิง
และอุปกรณปองอันตรายสวนบุคคล เพื่อความ
ปลอดภัยในขณะทําการกอสรางอยางสม่ําเสมอ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 33)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
21. จัดใหมีมาตรการหรือคูมือปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
กอสรางและอบรมชี้แจงใหคนงานเขาใจและถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด
22. ใหมีการรักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุ
อุปกรณอยางมีระเบียบภายในพื้นที่กอสราง
ใหไดมากที่สุด เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุตางๆ
ในระหวางปฏิบัติงาน
23. จัดใหมีการฉีดพนแมลงและพาหะนําโรคภาย
ในอาคารทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง
24. จัดใหมีหัวหนาคนงานหรือผูควบคุมดูแลให
คนงานดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ํา
หองสวมอยางสม่ําเสมอ
25. จัดทํารั้วสูงประมาณ 6.0 เมตร เปนรั้วสังกะสีสูง
2 เมตร และตอผาใบสูง 4 เมตร และแนวปองกัน
วัสดุหลนใสผูใชทางเทา ตลอดแนวดานหนาอาคาร
เพื่อเปนแนวปองกันการกระเด็น และตกหลนของ
เศษวัสดุออกภายนอกโครงการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 34)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
26. คนงานกอสรางจะตองไมโยนเศษวัสดุจากที่สูง
ลงสูชั้นลาง เพื่อลดเสียงและฝุน
27. ฉีดพรมน้ําบริเวณกองเศษวัสดุใหชุมชื้นตลอด
แนวกองเศษวัสดุ เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
ของฝุนละออง
28. การขนยายเศษวัสดุของรถบรรทุกตองมีผาใบ
คลุมเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง
และอุบัติเหตุจากการตกหลนของเศษวัสดุ
29. ไมใหคนงานทํางานในบริเวณที่ปดทึบหรืออับชื้น
ตอเนื่องกันเปนระยะเวลานาน
30. เลือกใชสารเคมีที่มีกลิ่นไมรุนแรง
31. กําหนดกฎระเบียบปฏิบัตใิ นการอยูรวมกันเพือ่
ปองกันความขัดแยง
32. จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการระหวางคนงาน
กอสรางเพื่อคลายเครียดจากการทํางานและใหเกิด
ความสามัคคีในการอยูรวมกัน
33. จัดใหมีเจาหนาที่คอยควบคุมดูแลคนงานกอสราง
ไมใหกอความเดือดรอนรําคาญตอผูอยูใกลเคียง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 35)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
34.ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอสรางกอนรับเขาทํางาน
และหลังรับเขาทํางานปละ 2 ครั้ง (6เดือน/ครั้ง)
35. ติดตอประสานงานไปยังการไฟฟานครหลวงและ
องคการโทรศัพทเมื่อรื้อถอนอาคารพาณิชยเดิม
เพื่อเขามาทําการผูกมัด และติดตั้งอุปกรณปองกัน
อันตรายจากสายไฟฟา และปองกันความเสียหาย
ของสายจากการปฏิบัติงานของโครงการ
36. จัดทําปายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลไมใหผูที่
ไมมีสวนเกี่ยวของเขามาในบริเวณพื้นที่กอสราง
เพื่อปองกันอุบัติเหตุตางๆ
37. จัดทําแผงรับวัสดุที่อาจรวงหลนจากการรื้อถอน
อาคารพาณิชยเดิมตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกับ
ทางเทาในซอยพหลโยธิน 7 และถนนพหลโยธิน
โดยตองมีความลาดเอียงเพื่อปองกันวัสดุที่รวงหลน
กระเด็นออกมานอกแผงหรือใหกองคางอยูในแผง
รับนั้น

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 36)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
38. ทําการขนยายเศษซากจากการรื้อถอนอาคาร
พาณิชยเดิม ออกจากตัวอาคารไปไวยังที่กองเก็บ
ใหหมดทันที และตองไมใหมีเศษซากกองสะสม
อยูบนตัวอาคาร เพราะอาจทําใหอาคารเกิดการ
พังทลายลงมา
39. ทําการรื้อสวนงานสถาปตยของอาคารพาณิชยเดิม
ดานที่ติดกับซอยพหลโยธิน 7 และถนนพหลโยธิน
กอน เพื่อใหโครงสรางอาคารชวยยึดรับแรงไมให
สวนของอาคารดานนี้พังทลายลงมา
40. จัดใหมีวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer)
หรือนักอาชีวอนามัย หรือเจาหนาที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ (จป.) ประจําโครงการเพื่อทําหนาที่ในการ
อบรมชี้แจงคนงาน และกําหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน หรือจัดหาคูมือ
รักษาความปลอดภัยในการกอสราง พรอมทั้ง
ชี้แจงใหเกิดความสํานึก และตรวจสอบการดําเนิน
การตามมาตรการลดและปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของผูรับเหมากอสราง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
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4.3 ความปลอดภัยสาธารณะ

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 37)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- การกอสรางที่ขาดความระมัดระวังมักทําใหเกิด
อุบัติเหตุกับผูปฎิบัติงานเองและบุคคลอื่นที่อยู
ใกลเปนผลทําใหเกิดการบาดเจ็บทั้งอาการเล็ก
นอย จนกระทั่งรุนแรงถึงเสียชีวิตได ตลอดจน
เปนสาเหตุทําใหเกิดอัคคีภัยทั้งภายในโครงการ
และพื้นที่ขางเคียง
- ชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการอาจจะไดรับผล
กระทบดานความปลอดภัยจากคนงานกอสราง
หากไมมีการควบคุมและดูแลความประพฤติคนงาน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. จัดใหมีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจ
ดูแลความเรียบรอยอยางสม่ําเสมอตลอด 24
ชั่วโมง และเขมงวดการเขา-ออกของคนงานให
อยูในเฉพาะชวงเวลาทํางานเทานั้น
2. การกอสรางในทุกขั้นตอนจะตองมีวิศวกรที่เกี่ยว
ของที่มีความชํานาญและมีประสบการณสูงคอย
ควบคุมดูแลการกอสรางอยางใกลชิดตลอดเวลา
เพื่อใหการกอสรางเปนไปตามหลักวิศวกรรม
และปลอดภัยตอคนงานและชุมชนใกลเคียง

อันตรายจากการพลัดตกหลนจากที่สูง และการ
พังทลาย และควบคุมตรวจสอบผูรับเหมาและ
คนงานกอสรางใหปฏิบัติอยางเครงครัด

41. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่
เหมาะสมกับสภาพทํางานใหเพียงพอกับจํานวน
ผูปฏิบัติงาน เชน หมวก รองเทานิรภัย แวนตากัน
เศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัด
นิรภัย หนากากเชื่อม หนากากปองกันฝุน อุปกรณ
ลดเสียง ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู รวมถึงอุปกรณปองกัน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 38)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3. จัดใหมีหัวหนาคนงานหรือผูควบคุมดูแลความ
ประพฤติของคนงานอยางเขมงวด พรอมกับให
ผูรับเหมากอสรางจัดทําประวัติพรอมเก็บสําเนา
บัตรประชาชนของคนงานกอสรางทุกคนดวย
กรณีเปนแรงงานตางดาวจะตองเปนคนงาน
ที่มีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
และทําการเก็บสําเนาเปนประวัติดวย
4. จัดใหมีการประกันภัย อุบัตเิ หตุจากการกอสราง
โดยครอบคลุมถึงบุคคลากรในบริเวณพื้นที่กอสราง
ทั้งหมด รวมถึงประชาชนผูสัญจร และบานเรือน
อาคารใกลเคียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน
5. หามคนงานกอสรางพักอาศัยภายในพื้นที่กอสราง
6. คนงานกอสรางตองติดบัตรพนักงานทุกคน และ
ภายในพื้นที่กอสรางหามดื่มและจําหนายสุรา
7. การเขา-ออกเพื่อปฏิบัตงิ านของคนงานทุกครั้ง
ตองมีการลงชื่อ แลกบัตร
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 39)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
8. จัดใหมีการติดตัง้ ถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทํางาน
โดยเฉพาะบริเวณที่อาจเกิดเหตุเพลิงไหมไดงาย
โดยเฉพาะในชวงตกแตงอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟโดย
จัดใหมีอยางนอยชั้นละ 1- 2 ถัง
9. หามจําหนายและดืม่ สุราและ/หรือเลนการพนัน
ในที่พักคนงานโดยเด็ดขาด
10. หามนําพาบุคคลภายนอกเขามายังบริเวณบาน
พักคนงานเวนแตจะไดรับอนุญาตจากหวหนา
คนงานกอสรางกอน
11. ผูรับเหมากอสรางเขาตรวจเยี่ยมบานพักอาศัย
ขางเคียงเดือนละ 1 ครั้ง เพือ่ รับฟงความคิดเห็น
และตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กอสราง หากเกิดความเสียหายตองเขาซอมแซม
โดยทันที
12. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและไฟ
สองสวางบริเวณพื้นที่กอสรางอยางเพียงพอ
ในยามวิกาล

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 40)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
13. จัดทําปายประกาศสัญญาณเตือนและใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลไมให
ผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในบริเวณพื้นที่กอสราง
เพื่อปองกันอุบัติเหตุตางๆที่จะเกิดขึ้น
14. จัดใหมีตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนรอบตัว
อาคารที่กําลังกอสรางยาวอยางนอย 5.0 เมตร
จากตัวอาคาร(การกอสรางอาคารจะมีตะแกรง
ปองกันวัสดุตกหลนทุกๆ 5 ชั้น)
15. จัดใหมีการติดตัง้ ถังดับเพลิงเคมีในสถานที่
ทํางาน โดยเฉพาะบริเวณที่อาจเกิดเหตุเพลิง
ไหมไดงายโดยเฉพาะในชวงการตกแตงอาคาร
ซึ่งมีสารไวไฟโดยจัดใหมีอยางนอยชั้นละ 1-2 ถัง
16. จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่
เหมาะสมกับสภาพการทํางานใหเพียงพอกับ
จํานวนผูปฏิบัติงาน เชน หมวก รองเทานิรภัย
แวนตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะกับชนิดของ
งาน เข็มขัดนิรภัย หนากากชางเชื่อม หนากาก
ปองกันฝุน อุปกรณลดเสียง ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 41)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
17. ตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณทุกชนิดเพือ่
ความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง Tower crane
กระเชา และค้ํายันตางๆ ตองควบคุมการกวาด
แขนของเครนใหอยูภายในพื้นที่โครงการ
18. จัดใหมีกฎเกณฑและขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในการทํางาน และมีผูรับผิดชอบดูแลอยางชัดเจน
19. จัดใหมีหองปฐมพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ
การรักษาพยาบาลเบื้องตนอยางเครงครัด
20. จัดใหมีการอบรมคนงานกอสรางเรื่องความ
ปลอดภัย โดยเจาหนาที่ความปลอดภัยประจํา
หนวยงานกอสรางเปนประจําทุกสัปดาหเพื่อ
ใหคนงานนําไปปฏิบัติอยางเขมงวด
21. จัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยและขอ
รองเรียนจากผูพักอาศัยและอาคารขางเคียง
อยางตอเนื่อง เพือ่ รับฟงปญหา/ขอเสนอแนะ
เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานและการปองกัน
ผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอผูรับผิดชอบได
ทันทีที่เกิดปญหา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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4.4 การปองกันอัคคีภัย

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 42)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

เกิดอัคคีภัยทั้งภายในโครงการ และพื้นที่ขางเคียง

- การกอสรางที่ขาดความระมัดระวังและความ
ประมาทของคนงานกอสราง จะเปนสาเหตุทําให

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. การติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาในชวงกอสราง
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
2. จัดใหมีเจาหนาที่ หรือหัวหนางาน คอยตรวจสอบ
ดูแลอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาใหอยูในสภาพดีเสมอ
3. ออกกฎใหคนงานหามสูบบุหรี่ในเวลาทํางาน
และภายในพื้นที่กอสราง หรือบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ
โดยใหสูบไดเฉพาะเวลาพักและในสถานที่ที่จัดไวให
4. เมื่อมีกิจกรรมในการใชไฟตองมีการเฝาระวัง จน
กวาจะเสร็จสิ้นงาน และหลังทํากิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับไฟตองดับไฟทุกครั้ง
5. จัดใหมีการติดตัง้ ถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทํางาน
โดยเฉพาะบริเวณที่อาจเกิดเหตุเพลิงไหมไดงาย
โดยเฉพาะในชวงตกแตงอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟโดย
จัดใหมีอยางนอยชั้นละ 1-2 ถัง

22. หากเกิดความเสียหาย ตอทรัพยสินของอาคาร
ขางเคียง โครงการตองรับผิดชอบคาเสียหาย และ
ทําการซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม ตามวันและ
เวลาที่เจาของทรัพยสินแจงความพรอมใหดําเนินการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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-

- ไมมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญ
1. เจาของโครงการควรเขามาสํารวจความเสียหาย
1. เจาของโครงการกอสรางเขาตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ
ที่เกิดจากการกอสรางโครงการของอาคารขางเคียง
บานพักอาศัยขางเคียงในรัศมี 100 เมตร เดือน
อยางสม่ําเสมอและเขาซอมแซมสวนที่เกิดความ
ละ 1 ครั้ง เพือ่ รับฟงความคิดเห็นและตรวจสอบ
เสียหายโดยทันที
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกอสราง หากเกิด
ความเสียหายตองเขาซอมแซมโดยทันที
2. ควรวางระบบการจราจรในชวงเปดดําเนินการ
ไมใหกระทบตอการจราจรที่มีอยูเดิมหรือเกิด
2. จํากัดระยะเวลาการทํางานใหอยูในชวงเวลา
ผลกระทบใหนอยที่สุด
7.00-22.00 น. และการทํางานที่กอใหเกิด
3. การกอสรางที่กอ ใหเกิดเสียงดังควรเริ่มหลังจาก
เสียงดังใหอยูในชวงเวลา 8.00-17.00 น.และ
งดกิจกรรมที่ทําใหเกิดเสียงดังในเวลาพักผอน
เวลา 8.00 น. และไมควรเกิน 19.00 น. และ
ในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตยควรเริ่มการกอสราง
ของประชาชนและวันหยุดเสาร-อาทิตย
ที่กอใหเกิดเสียงดังหลังจากเวลา 10.00 น.
3. เมื่อเลิกใชทาวเวอรเครนแลวใหลอคทาวเวอร5. เมื่อมีผูเขาพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยอาจมี
เครนทุกครั้งเพื่อปองกันการหมุนของทาวเวอรเสียงดังรบกวนสูอาคารขางเคียง
เครนไปยังบริเวณบานขางเคียง
6. การเขาอยูอาศัยของผูพักอาศัยอาจมีขยะหรือสิ่ง
4. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและไฟสอง
ของตกลงมาสูอาคารขางเคียง
สวางอยางเพียงพอบริเวณพื้นที่กอสรางยามวิกาล

4.6 ศาสนา

4.7 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน:

(ทําแบบสัมภาษณ )

-

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

- ไมมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

4.5 การศึกษา

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 43)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
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(การประชุมแสดงความคิดเห็น)

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 44)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
7. มีฝุนละอองฟุงกระจายจากการกอสรางโครงการ
8. เพิม่ ไฟสองสวางในบริเวณพื้นกอสรางเพื่อ
ปองกันการเกิดอาชญากรรม
9. รถขนสงวัสดุกอสรางมาจอดรอและติดเครื่องยนตทิ้งไวกอใหเกิดมลพิษและความรําคาญ
กับบานพักอาศัยขางเคียง
10. ทัศนียภาพของโครงการอาจสงผลกระทบตอ
อาคารขางเคียงใหแกโดยการปลูกตนไม
พรางสายตา
- ดานเสียงและแรงสั่นสะเทือน
1. จะใชระยะเวลาในการตอกเสาเข็มนานหรือไม
2. แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มจะมีหรือไม
3. เสียงจากการกอสรางจะมีมาตรการปองกัน
อยางไร
- ดานอุบัตเิ หตุ
1. การตอกเสาเข็มจะสงผลตอการเคลื่อนตัวของ
ดินและมีผลตอบานขางเคียงหรือไม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. จํากัดระยะเวลาการทํางานที่ทําใหเกิดเสียงดัง ใหอยู
ในชวงเวลา 7.00-22.00 น. และการทํางานที่กอ
ใหเกิดเสียงดังใหอยูในชวงเวลา 8.00-17.00น.
และงดกิจกรรมที่ทําใหเกิดเสียงดังในเวลาพักผอน
ของประชาชน และวันหยุดเสาร-อาทิตย
2. การทํางานที่กอใหเกิดเสียงดังทางผูรับเหมาตอง
แจงใหบริเวณขางเคียงทราบลวงหนากอน 2 วัน
กอนเสมอ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 45)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

3. ใหทางโครงการพิจารณาทางเขาออกโครงการ
ใหมีทางออกดานถนนพหลโยธิน และใหมีปอมกอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยูของ
ยามอยูลึกเขาไปในโครงการบริเวณทางเขาเพื่อ
ประชาชนในชุมชนซอยอารีย
ปองกันการจราจรติดขัดบริเวณซอยพหลโยธิน7
- ดานทัศนียภาพของโครงการ
(ซอยอารีย)
1. เมื่อมีการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว อาจเกิด
4. ใหลงวัสดุกอสรางอยางนอย 2 สัปดาห/ครั้ง โดย
การสะทอนแสงของอาคารได
ตองจัดใหมีอุปกรณรองรับที่ไมทําใหเกิดเสียงดัง
- ดานจราจร
5. โครงการจะจัดเตรียมพืน้ ที่สําหรับการลางลอ
รถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่โครงการไวในบริเวณ
1. พิจารณาใหมีปอมยามตั้งอยูลึกเขาไปใน
โครงการเพื่อใหรถที่จะเขาสูโครงการไมตอง
พื้นที่โครงการ โดยจะทําการปูแผนเหล็กแลวใช
จอดรออยูบริเวณถนนดานหนาโครงการซึ่ง
สายฉีดน้ําแรงดันสูง ทําการฉีดลางเศษดินออก
จะกอใหเกิดการจราจรติดขัดได
จากลอรถบรรทุกใหสะอาดกอนออกจากพืน้ ที่2. การจราจรในกรณีที่เปดดําเนินการแลว ซึ่งในซอย โครงการ เพื่อปองกันการสรางความสกปรกตอ
อารียจะมีหนวยงานราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจ ถนนที่รถบรรทุกจะตองผาน
กอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดใหทางโครงการ 6. โครงการจะจัดพืน้ ที่สําหรับสูบบุหรี่ใหคนงานไว
ชวยดูแลและแกไขปญหาการจราจรดวย
โดยเฉพาะ ซึ่งไมกระทบตอผูอาศัยขางเคียง และจัด
หัวหนาคนงานคอยตรวจตรา ดูแลความเรียบรอย
3. ใหทางโครงการพิจารณาใหมีทางออกดาน
ถนนพหลโยธินดวย
ในการดับบุหรี่ และการทํางานที่มีความเสี่ยงที่กอให
เกิดเพลิงไหมไดอยางเขมงวด

- ดานฝุนละออง
1. ฝุนละอองที่เกิดจากการกอสรางของโครงการ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-48

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 46)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ใหดี ซึ่งจะทําใหผลกระทบเกิดขึ้นนอยลง
3. เมื่อเปดดําเนินการแลวทางเจาของโครงการ
จะมีเงินสมทบใหกับนิติบุคคลดวยหรือไม
4. ในดานมาตรการตางๆที่ไดจัดเตรียมไว
จะมีมาตรการติดตามตรวจสอบหรือไม
5. กรณีที่มีปญหาจากการกอสรางที่คอนขาง
รุนแรงจะมีสิทธิ์ใหมีการหยุดการกอสราง
หรือไม

- ดานอื่นๆ
1. บริเวณชั้นลางของอาคารโครงการจะมีการเปดเปนรานคาจํานวนมากหรือไม ซึ่งอาจเปน
สาเหตุใหเกิดการจราจรติดขัดตามมา
2. ใหทางโครงการสงมอบงานใหนิตบิ ุคคล เมื่อ
มีนติ ิบุคคลตองคอยควบคุมดูแลดานสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
7. โครงการจะจัดเตรียมถังดับเพลิงไวบริเวณดานนอก
อาคารโครงการ และในบริเวณอาคารโครงการ
จํานวน 1-2 ถัง/ชั้น เพือ่ เปนการปองกันและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดจากอัคคีภัย
8. โครงการจะรับผิดชอบและทําการซอมแซมให
อยางเรงดวน ในกรณีที่มีผูไดรับความเสียหาย
จากการกอสรางของโครงการ
9. จัดใหมีตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนรอบตัวอาคาร
ที่กําลังกอสรางยาวอยางนอย 5.0 เมตร จากตัว
อาคารทุกๆ 5 ชั้น และจะตองยึดใหมั่นคงแข็งแรง
10. โครงการจะจัดทํารางระบายน้ํารอบพืน้ ที่โครงการ
พรอมบอดักตะกอน
11. กรณีที่เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรืออุบัตเิ หตุจาก
การกอสราง ผูรับเหมาและผูควบคุมตองยินยอม
รับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมด ซึ่งมีผูรับผิดชอบดังนี้
- คุณกฤช เกตุเลขา วิศวกรโครงการ บริษัท
อินเตอรเนชั่นแนล โพลเจค แอดมินนิสเตรชั่น
จํากัด (เบอรโทรศัพท 081 -089-0041)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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4.8ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

ตารางที่ 5.2-1 (ตอ 47)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- ระหวางการกอสรางโครงการอาจทําใหเกิด
ทัศนียภาพที่ไมเหมาะสมตอประชาชนผูผานไป
มารวมถึงผูพักอาศัยโดยรอบ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ดูแลการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแบบ
ภูมิสถาปตยที่ไดออกแบบไว
2. ดูแลบริเวณหนางานใหมีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยปราศจากขยะและกองเศษ
วัสดุกอสรางที่ไมใชงานแลว
3. จัดใหมีรั้วโดยรอบพืน้ ที่กอสรางเพือ่ ชวยบดบัง
ทัศนียภาพที่ไมเหมาะสมระหวางกอสราง

- คุณศิระ อุดล ตําแหนง ผูอ ํานวยการฝาย
ปฏิบัตกิ ารโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เบอรโทรศัพท
02-251-9955 ( www.noblehome.com)
- คุณรัตนปยะ เหมือนเปยม ตําแหนง
เจาหนาที่ประสานงานฝายปฏิบัติการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) เบอรโทรศัพท 02-251-9955
( www.noblehome.com)
- ดูแลสภาพรั้วใหอยูใ น
สภาพที่บดบังทัศนอุจาด
ได ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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1.2 คุณภาพอากาศ

1 ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

- แหลงมลพิษคาดวาจะเกิดจากการเผาไหมของ
เครื่องยนตในรถยนตของผูพักอาศัยและผูมาติดตอ
มลสารที่สําคัญไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด
ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน เปนตน
แตคาดวาจะเกิดขึ้นในระดับต่ํา เนื่องจากระยะทาง
ของถนนภายในโครงการเปนถนนสั้นๆ รถที่เขาออกโครงการเปนรถยนตของผูพักอาศัยในโครงการ
- เมื่อเปดดําเนินโครงการจะมีการใชเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งคาดวาจะเกิดความรอนจากคอยลรอนสูบรรยากาศ
ประมาณ 0.015 องศาเซลเซียส ทําใหอุณหภูมิเพิม่ ขึ้น
จากเดิมเปน 40.815 องศาเซลเซียส

1. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยูเสมอ
เปดประตูอาคารบางจุดเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
2. ติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวบริเวณลานจอด
รถยนตโดยดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว
3. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เปนประจําเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
และยังเปนการปองกันการสะสมของเชื้อโรค
4. ใหนิติบุคคลอาคารชุดประชาสัมพันธใหผูพกั อาศัยทํา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง โดยให
นิติบุคคล ฯ จัดจางชางให และทําพรอมกันทั้งอาคาร สวน
คาใชจายใหจัดเก็บพรอมคาบํารุงของเดือนที่ทําความสะอาด
5. เจาของโครงการตองเลือกใชเครื่องปรับอากาศประหยัด
พลังงานที่มีมาตรฐานมอก.

- ลักษณะทางภูมิประเทศยังคงเปนที่ราบดังเดิมแตสิ่งปกคลุม - จัดใหมีการดูแลตนไม และสวนหยอมภายในพื้นที่
ดินจะถูกเปลี่ยนจากพื้นที่ราบ ซึ่งเปนอาคารพาณิชยสูง
โครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ ตามมาตรการใน
เรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ
4 ชั้น เปนอาคาร คสล. 1 หลังสูง 22 ชัน้ พรอมทั้งมีการ
จัดสวนหยอมภายในพื้นที่โครงการซึ่งทําใหสภาพ
ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พัฒนาใหดีขึ้น

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงเปดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด "โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม" ตั้งอยูที่ ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1.ตรวจสอบการทํางาน และ
สภาพเครื่องยนตของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจํา
ทุกเดือน และตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
2.ตรวจสอบไสกรองเครื่องยนต
ทอไอเสีย ยาง สปริงรองรับ
รับน้ําหนักเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารอง เปนประจําทุกเดือน
และตลอดระยะเวลาดําเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ1)
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
6. หามวางปายหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ บังหรือ กีดขวางบริเวณ
ชองเปดโลงชั้นลานจอดรถยนต
7. เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองไมเคยผานการใชงานมากอน
เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป ประกอบและผานการตรวจสอบ
การใชงานจากโรงงานผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ญีป่ ุน
หรือ ยุโรปตะวันตก ไดมาตรฐานตาม ISO 9001-2000
หรือถาประกอบในประเทศไทยตองมีหนังสือรับรองจาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑมาแสดงดวย
8. เครื่องยนตเปนชนิดใชน้ํามันดีเซลเปนเชือ้ เพลิง 4 สูบ
4 จังหวะ TURBO CHARGED ชวยอัดอากาศเขากระบอกสูบ
เพือ่ การเผาไหมที่สมบูรณลดการเกิดไอเสีย ระบายความ
รอนดวยน้ํา รอบการใชงาน 1,500 รอบ/นาที
9. ทอไอเสียตองมีไสกรองอากาศแบบ DRY TYPE
10. สงตัวแทนฝายชางของโครงการเขารับการอบรมการดูแล
รักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองจากตัวแทนจําหนาย พรอม
จัดทําคูมือการบํารุงรักษาฉบับภาษาไทยดวย
11. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชนการใชัสันนูน
12. จัดทําปายและสัญญาณจราจรบนพืน้ ทางใหชดั เจน เพื่อให
รถเขา-ออกโครงการไดอยางดีและปลอดภัย พรอมทั้งจัด
ใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวก

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- นอกจากนีอ้ าจมีมลพิษเกิดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
(Generrator) ของโครงการไดซึ่งตองมีมาตรการควบคุม
และลดผลกระทบตอไป

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน

ของดิน

1.3 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลาย

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ2)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ของดิน

ดังนั้นคาดวาจะเกิดผลกระทบแบบไมมีนัยสําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1.ตรวจสอบการทํางาน และ
สภาพเครื่องยนตของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจํา
ทุกเดือนและตลอดระยะ
เพื่อปองกันเสียงดังจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ ดําเนินการ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลตนไมในโครงการใหดอี ยู
2.ตรวจสอบไสกรองเครื่องยนต
เสมอ เพื่อชวยเปนแนวดูดซับเสียง เพื่อปองกันเสียงรบกวน ทอไอเสีย ยาง สปริงรองรับ
ออกสูภายนอกโครงการไดนอยที่สุด
รับน้ําหนักเครื่องกําเนิดไฟฟา
5.เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองไมเคยผานการใชงานมากอน สํารอง เปนประจําทุกเดือนและ
เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป ประกอบและผานการตรวจสอบ
ตลอดระยะดําเนินการ
การใชงานจากโรงงานผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
หรือ ยุโรปตะวันตก ไดมาตรฐานตาม ISO 9001-2000
หรือถาประกอบในประเทศไทยตองมีหนังสือรับรองจาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑมาแสดงดวย

ทัศนียภาพซึ่งเกี่ยวของกับการปองกันการชะลางพังทลาย

ลดและปองกันการเกิดการกัดเซาะพังทลายของดินไดดี

1. จํากัดความเร็วรถ ขณะแลนเขา-ออกพื้นที่โครงการใหมี
ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
2. ทําปายประกาศใหดับเครือ่ งยนตทันทีเมื่อจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณเครื่องใช ใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ

พื้นที่โครงการ และปฏิบัติตามมาตรการดานสุนทรียภาพและ

พรอมจัดทํารั้วรอบแนวเขตที่ดินโครงการ ซึ่งสามารถชวย

- มลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเกิดจากการ
จราจร เมื่อเปดดําเนินการโครงการคาดวาจะมา
จากยานพาหนะที่แลนเขา-ออกพื้นที่โครงการ
- นอกจากนีอ้ าจมีมลพิษทางเสียงทีเ่ กิดจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสํารอง (Generrator) ของโครงการไดซึ่งตองมี
มาตรการควบคุมและลดผลกระทบตอไป

ภูมิสถาปตยบริเวณชัน้ ลางโดยมีพื้นที่ 482.8 ตร.ม. โดยรอบ

- ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับเรื่องระบบระบายน้ํา การจัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

คอนกรีต และตนไม มีระบบระบายน้ําครอบคลุมทั้งพื้นที่

- เมื่อเปดดําเนินการพื้นดินในโครงการจะถูกปกคลุมดวย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ3)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
6.ระบบไอเสียตองมีทอเก็บเสียง (SILENCER) ชนิด Residential 3.ตรวจวัดระดับเสียงดังของ
หรือดีกวา เพือ่ ลดเสียงลงจนระดับเสียงไมเกิน 85 dB(A) เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองทุกๆ 4
พรอมทอออน (Flexible Tube) สวนที่อยูภายในอาคารใหใช เดือนและตลอดระยะดําเนินการ
ฉนวน และอลูมิเนียมหุมรอบทอเพื่อปองกันความรอน และ โดยวัดหางจากหนาหองเครื่อง
สวนที่ตอออกภายนอกอาคารใหใชขอตอโคง หามใชขอตอ กําเนิดไฟฟาสํารองประมาณ 10
ฉากเด็ดขาด
เมตร ซึ่งระดับเสียงที่ตรวจวัดได
7. เครื่องยนตกับเครื่องกําเนิดไฟฟาตองติดตั้งอยูบนฐาน
ตองไมเกิน 75 dB(A)
เหล็กเดียวกัน และมียางหรือสปริง หรืออุปกรณดูดซับ
แรงสั่นสะเทือนตามมาตรฐานและมีความเหมาะสม รองรับ
ที่แทนเครื่องกับฐานเพื่อลดการสั่นสะเทือนพรอมน็อตยึด
ตัวแทนเครื่องกับฐานรองรับใหแนน
8. ควบคุมระดับเสียงภายในหองตูครอบเครื่องกําเนิดไฟฟา
โดยตองติดตั้งชุดอุปกรณ Sound Attenuator เพือ่ ควบคุม
เสียงทั้งดานลมเขาและออกของหองเครื่องกําเนิดไฟฟา
และบุผนังภายในโดยรอบดวยวัสดุดูดซับเสียง เพื่อควบคุม
เสียงไมใหเกินกวาระดับเฉลี่ยที่ 75 dB(A) ในระยะ10เมตร
9. สงตัวแทนฝายชางของโครงการเขารับการอบรมการดูแล
รักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองจากตัวแทนจําหนาย พรอม
จัดทําคูมือการบํารุงรักษาฉบับภาษาไทยดวย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-54

2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ํา

2 ทรัพยากรชีวภาพ
2.1สิง่ มีชีวติ บนบก

1.5 คุณภาพน้ํา

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 4)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- บริเวณพื้นที่โครงการไมปรากฎพบแหลงที่อยูอ าศัยของ
สัตวน้ํา หรือพืชพรรณไมน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
และคุณคาดานการอนุรักษแตอยางใด ดังนั้นจึงไมมี
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

- พืชพรรณที่พบในบริเวณใกลเคียงสวนใหญเปนไมประดับ
ทั่วไป ซึง่ เจาของบานปลูกและดูแลเอง รวมถึงตนไมบริเวณ
พื้นที่สาธารณะซึ่งดูแลโดยกรุงเทพมหานคร สวนสัตวที่
พบเห็นไดแกสัตวเลีย้ งตามบานทัว่ ไป จึงคาดวาจะไมเกิด
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

- โครงการมีปริมาณน้ําเสีย 155.52 ลบ.ม./วัน (คิดที่
80%ของปริมาณน้ําใช) ทั้งหมดจะไดรับการบําบัด
จากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการกอนที่
จะระบายออกสูทอ ระบายน้ําสาธารณะของกรุงเทพมหานครบริเวณซอยพหลโยธิน 7 และเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของกรุงเทพฯตอไป โดยไมมีการปลอยของ
เสีย หรือกิจกรรมอื่นใด ที่จะสงผลกระทบตอทรัพยากร
ชีวภาพในน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

-

-

- จัดใหมีถังบําบัดน้ําเสีย และสิ่งปฏิกูลโดยใหมีคา BOD ใน
น้ําทิ้งไมเกิน 20 มก./ล.ดังนี้
1. ถังบําบัด TR1รุน AT-10 เปนระบบเกรอะ -กรอง
ไรอากาศและระบบเติมอากาศ รองรับน้ําเสียจาก
หองน้ํา-สวมของโถงพักคอย
2. ถังบําบัด TR2 รุน AME-1000 เปนระบบชนิดเติม
อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ รองรับน้ําเสียรวมของ
โครงการซึ่งเกิดจากการอาบ-ซักลางและหองน้ํา-สวม
ภายในโครงการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณ
บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และ
สภาพการทํางานทั่วไปของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ตลอดเวลา
ดําเนินการ
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3.2 การใชไฟฟา

- โครงการมีความตองการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด
1,500 KVA จํานวน 2 ชุด โดยไดรับบริการจาก
การไฟฟานครหลวง เขตสามเสน และไดรับรองความ
สามารถในการจายกระแสไฟฟาใหกับโครงการและ
ราษฎรอื่นได อยางเพียงพอ ดังนั้นจึงคาดวาจะเกิด
ผลกระทบดานการใชไฟฟาในระดับต่ํา

3 ดานสังคม/คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.1 การใชน้ํา
- เมื่อเปดดําเนินการคาดวาจะมีผลกระทบตอการ
จายน้ําของการประปานครหลวงบางเล็กนอย
เนื่องจากโครงการมีปริมาณการใชน้ําประมาณ
194.40 ลบ.ม./วัน
- ปริมาณน้ํา และแรงดันน้ําในทอเมน เมื่อผานการใชน้ํา
จะทําใหแรงดันน้ําในทอประปาของการประปานครหลวง
จากแรงดันน้ําเดิม 8.22 เมตร ลดลงเหลือ 7.83 เมตร
ซึ่งถือวาแรงดันน้ําลดนอยประกอบกับการใชน้ําของ
อาคารโครงการ จะสูบน้ําจากบอเก็บน้ําใตดินขึ้นสูบอเก็บ
น้ําชั้นหลังคา โดยไมมีการสูบน้ําโดยตรงจากทอประปา
ของการประปานครหลวงแตอยางใด ดังนั้นคาดวาการใช
น้ําของโครงการจะสงผลกระทบตอแรงดันน้ําในทอและ
การใชน้ําของชุมชนใกลเคียงนอยมาก

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 5)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

1. ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟา
สื่อสารตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
มาตรฐาน
2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณเครื่องไฟฟาสํารอง และสายไฟฟา
ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ ตามคูมือของผูผลิต

1. รณรงคและติดปายใหมีการใชน้ําอยางประหยัด
2. ตรวจสอบดูแลระบบจายน้ํา และระบบเสนทอ
ประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวามีการ
ชํารุดใหรีบแกไขทันที
3. สํารองน้ําใชในโครงการตามที่ไดออกแบบไวโดยให
มีถังสํารองน้ําใตดินจํานวน 1 ถังขนาดความจุรวม
366 ลบ.ม แยกเปนสํารองน้ําใชทั่วไป
216 ลบ.ม. และสํารองดับเพลิง 150 ลบ.ม. และ
ถังเก็บน้ําชัน้ หลังคา ขนาด 60.00 ลบ.ม. รวมมีการ
สํารองน้ําใชทวั่ ไปทั้งสิ้น 276.00 ลบ.ม.

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 6)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3. เลือกใชผลิตภัณฑชนิดประหยัดพลังงาน (หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซ็นต หรือหลอดตะเกียบ หลอดผอม
จอมประหยัด) ที่มีอายุการใชงานยาวนาน บริเวณพืน้ ที่
พักอาศัย และหลอดไฟที่มีกําลังการสองสวางสูง แตใช
วัตตต่ํา สําหรับพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่ที่จําเปนตอง
เปดไฟทิ้งไวตลอดทั้งวันและเลือกใชบัลลาสตประหยัดไฟ
หรือบัลลาสตอิเล็กโทรนิค เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประหยัดไฟไดมากขึ้น
4. จัดใหมีสวิตซไฟแยกออกจากกัน เพื่อใหสามารถ
เปด-ปดไดเฉพาะจุด เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน
5. ติดตั้งกระจกหรือติดฟลมที่มีคุณสมบัติปองกัน
ความรอน แตยอมใหแสงสวางผานเขาได เพื่อลดการ
ใชพลังงานภายในอาคาร
6. เลือกใชโคมไฟที่มีแผนสะทอนแสง เพือ่ ชวยให
แสงสวางจากหลอดไฟกระจายไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
7. ประชาสัมพันธใหผูพกั อาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิ
ภายในหองใหพอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 7)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
8. ประชาสัมพันธใหผูพกั อาศัยในโครงการทําความ
สะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยเฉพาะทีค่ อยลรอน,
คอยลเย็น, ตัวกรองอากาศ และคลีบระบายอากาศ
ไมใหมีฝุนเกาะหนามากเกินไป เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา
9. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใชผลิตภัณฑ
แบบประหยัดไฟ และที่ไมใชสาร CFC เปนสวนประกอบ
ของเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งรณรงคใหผูพักอาศัย
ภายในโครงการใชไฟฟาอยางประหยัด
10.จัดใหมีพนื้ ที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบพืน้ ที่อาคาร ซึ่งนอกจาก
จะใหความรมรื่น และเกิดทัศนียภาพที่ดีแลว ยังสงผลให
เกิดการระบายอากาศ และระบายความรอนไดดี ชวยบัง
แดด และลดการดูดซับ และถายเทพลังงานความรอน
เขาสูตัวอาคารอีกดวย ซึ่งการปลูกตนไมขนาดใหญ 1 ตน
ใหความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู และการปลูกพืฃ
คลุมดินจะชวยลดความรอนและเพิ่มความชื้นใหกับดิน
ทําใหอากาศเย็นขึ้น
11.ดูแลสวนและตนไมใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ เพือ่ ใหเกิด
รมเงาแกอาคารชวยลดความรอน และประหยัดพลงงาน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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3.3 การจัดการขยะ

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 8)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- ขยะในโครงการมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 3.171
ลบ.ม./วัน ถาไมมีการจัดการที่ดีทั้งในเรื่องการ
รวบรวมจากภายในอาคาร การเก็บพักขยะเพื่อรอให
หนวยงานเก็บขนขยะเขามาจัดเก็บให จะกอใหเกิด
ความสกปรกเกิดมุมมองที่ไมดีตอผูพักอาศัยและ
ผูพบเห็น เปนผลใหเกิดสุขอนามัยที่ไมดีตอผูอยูอาศัย
ในโครงการดวย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1. จัดใหมีหองพักขยะรวม 1 แหงอยูชนั้ ที่ 1 ดานทิศตะวันตก - ตรวจสอบถังขยะและหอง
ของอาคาร ขนาด 2.33x1.88x2.47 เมตร สําหรับพัก
พักขยะรวมใหมีสภาพดี
ขยะเปยก และขนาด 1.85x2.73x2.47 เมตร สําหรับพัก
อยูเ สมอถามีการผุกรอน
หรือชํารุดตองดําเนินการ
ขยะแหง รวมความจุ 14.15 ลบ.ม. ภายในหองพักขยะรวม
ไดจดั ใหมีถังขนาด 200 ลิตร มีฝาปด 1 ถัง สําหรับเก็บขยะ แกไขทันที ทุกวันและตลอด
อันตราย แตละหองมีทอระบายน้ํา เพื่อรวบรวมน้ําเสีย
การดําเนินการ
เขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยจัดใหมีพนักงานทํา
ความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในอาคารทุกวัน
และมัดปากถุงใหแนนเพื่อปองกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และ
สะดวกตอการขนยาย และในการเก็บมูลฝอยในถุงตองไมมี

12.จัดใหมีการตรวจสอบและอุดรอยรัว่ ตามผนัง
ฝาเพดาน ประตู และชองแสง หองที่มีการติดเครื่อง
ปรับอากาศ และปดประตูใหสนิททุกครั้งที่เปด
เครื่องปรับอากาศ เพื่อไมใหความเย็นรั่วไหล ทําให
สิ้นเปลืองพลังงาน
13.ใชอุปกรณไฟฟาไดมาตรฐาน ประหยัดพลังงานไฟฟา
และอายุการใชงานยาวนาน
14.จัดใหมีเอกสารหรือขอแนะนําในการประหยัดพลังงาน
แจกใหกับผูพักอาศัยภายในโครงการ
15.ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 9)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ปริมาณหรือน้ําหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอย
- ตรวจสอบปริมาณขยะตก
คางภายในโครงการบริเวณ
ประมาณ 3 ใน 4 ของถุง
ที่พักขยะรวมและภาชนะ
2. สงเสริมและเผยแพร/ประชาสัมพันธผา นทางแผนพับ
ใบปลิวใหผูพักอาศัยในโครงการรูจักและเขาใจหลักการงายๆ รองรับมูลฝอยภายในโครง
การ หากพบวามีขยะตก
ในการลดปริมาณขยะ เชน หลัก 4Rs นั่นคือ
คางตองรีบดําเนินการแกไข
- Repair (ซอมแซม) เปนการซอมแซมวัสดุสิ่งของที่
ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดีใชงานไดนาน ไมตองทิ้งเปน
ทันที ทุกวันและตลอดระยะ
เวลาดําเนินการ
ขยะหรือตองสิ้นเปลืองซื้อ
- Reduce (ลดการใช) ลดการบริโภคสินคาที่ฟุมเฟอย
ใชอยางประหยัดและใชเทาที่จําเปน เชน ทําอาหาร
ใหพอดีรับประทาน เลือกซื้อสินคาที่ไมบรรจุหอ
หลายชั้น ใชผาเช็ดหนาแทนกระดาษทิชชู พกถุงผา
ไปซื้อของในตลาด
- Reuse (การใชซ้ํา) เปนการนําสิ่งของที่ใชแลวนํากลับมา
ใชประโยชนใหคุมคา เชน ขวดแกวนําไปลางไวใสน้ําดื่ม
- Recycle (แปรรูปนํากลับมาใชใหม) การนําขยะมา
แปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหมทําใหไมตองนําทรัพยากร
ธรรมชาติมาผลิตสิ่งตางๆ แตใชขยะเปนวัตถุดบิ ทดแทน
ในการผลิตสิ่งของตางๆ ซึ่งเปน มาตรการตอเนื่องจาก
การคัดแยกขยะดังกลาวขางตน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 10)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3. ใหแมบานทําความสะอาดที่พกั ขยะ ถังขยะ และบริเวณที่ตั้ง
ถังขยะรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จ
เรียบรอย
4. กรณีตรวจพบวามีแหลงที่อยูหรือแหลงเพาะพันธุ ยุง
แมลงวัน แมลงสาบ และหนู ใหแมบานทําการทําลาย
แหลงที่อยูและเพาะพันธุทันที พรอมฉีดพนเคมีภัณฑ
ที่ไดรับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทําการ
กําจัดอยางตอเนื่องทุกๆเดือน
5. ตรวจสอบไมใหมีขยะตกคางในโครงการ หากมี
ขยะตกคางในโครงการตองแจงใหฝายรักษา
ความสะอาดสํานักงานเขตพญาไทเขามาเก็บขนเพื่อ
นําไปกําจัดตอไป
6. จัดใหมีแมบานทําการรวบรวมขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ
วันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรอการเก็บขนจากฝายรักษาความ
สะอาดของสํานักงานเขตพญาไทตอไป
7. ตีเสนแสดงพื้นที่จอดรถเก็บขนขยะไวบริเวณดานหนา
อาคารดานทิศใต เพื่อกําหนดใหรถเก็บขนขยะตองเขา
จอดบริเวณนี้เทานั้น

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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3.4 การจัดการน้ําเสีย

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 11)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียภายในโครงการเพื่อลดคาความ
สกปรกในน้ําทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้ง โดยเปน
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ระบบที่ใชเปนชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated slude) ระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมประกอบดวย
(1) ถังแยกกาก-ปรับสภาพสมดุล รับน้ําเสียจากบอดัก
ไขมัน และหองสวม อาบ ซักลาง ของสวนพักอาศัย
เปนที่พักน้ําเสียชั่วคราว ปริมาณน้ําเสียที่เขาคิดที่
รอยละ 21.43 ของน้ําเสียทั้งหมด
(2) ถังเติมอากาศหลัก (AT1) รับน้ําเสียที่ผานถังแยกกาก
-ปรับสภาพสมดุล มีระยะเวลาในการเติมอากาศ
ประมาณ 7.72 ชัว่ โมง กักเก็บได 50.00 ลบ.ม.
ประสิทธิภาพในการบําบัด 92% มีคา BOD ออกจาก
ระบบประมาณ 20 mg/l
(3) ถังตกตะกอนน้ําใส ใชถังตกตะกอนจํานวน 1 ถัง
พื้นที่ผิวไหลลน 9.62 ตร.ม. ขนาดกักเก็บรวมของ
ถัง 18.96 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บ 2.93 ช.ม.

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- น้ําเสียที่จะเกิดจากโครงการ เปนน้ําเสียที่มาจากกิจกรรม
ที่เปนกิจวัตรประจําวันทั่วไปในการดําเนินชีวิตของกลุม
ชุมชน เชน การซักลาง การอาบชําระ จากสวม และ
หองครัว นอกจากนี้ยังมีน้ําเสียจากกิจกรรมอื่นๆ ไดแก
สระวายน้ํา หองพักขยะ เปนตน คาดวามีปริมาณน้ําเสีย
ประมาณ 155.52 ลบ.ม./วัน (คิดที่รอยละ 80 ของ
ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย)

ปละ 1 ครั้ง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบสีสัญลักษณ
บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย
ใหชัดเจนและทําการปรับปรุง
ใหใหมชัดเจนเปนประจํา
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 12)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
(4) ถังเก็บตะกอนและยอยตะกอนสวนเกิน (Sludge
Storage /digest tank) จะทําหนาที่กกั เก็บและยอย
ตะกอนสวนเกินที่มาจากถังตกตะกอน โดยการยอย
สลายแบบไมใชอากาศ รับปริมาณตะกอนสวนเกินใน
แตละวันได 60 วัน
2. จัดใหมีการสูบกากตะกอนออกจากบอเกรอะทุกๆ 3
ป และในบอเก็บตะกอนทุก ๆ 2 เดือน
3. จัดใหมีเจาหนาที่ตักกากตะกอนที่บอดักไขมันทุกๆ
7 วัน และเก็บใสถุงดํามัดปากถุงใหเรียบรอยแลว
ไปเก็บในหองพักขยะรวม
4. จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูคอยดูแลระบบบําบัด
น้ําเสียของโครงการใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. จัดใหมีการติดตั้งมิเตอรไฟฟาแยกเฉพาะระบบบําบัด
น้ําเสีย
6. ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณทุกชนิด ตามกําหนดระยะ
เวลาในคูมือเจาของผลิตภัณฑ
7. ตรวจสอบดูแลฝาบอและสวนที่ตองเขาไปดูแลและซอมแซม
ระบบใหอยูในสภาพปดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อลดละอองน้ํา
เสียและกลิ่นเหม็นออกจากการบําบัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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3.5 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 13)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

9. จัดใหมีการกําจัดเชื้อโรคจากละอองน้ําเสียดวยกาซ ดวยวิธี
เติม Ozone จากเครื่อง Ozone Generator รุน OZ-655T
จํานวน 1 เครื่อง ดวยอัตราการเติม 2.5 ก./ชม. และเพิ่ม
ถังสัมผัสโอโซนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 ม. สูง
2.75 ม. ภายในบรรจุมีเดีย จํานวน 2 ถัง
10. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกลกับระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของโครงการ เพื่อชวยดูดซับและปองกันกลิ่นอันไมพึง
ประสงคตอผูพักอาศัยภายในโครงการ
11. จัดทําสัญลัษณ ทาสีบริเวณบอบําบัดฯ ใหชัดเจน พรอมทํา
ปายมีขอความ “บอบําบัดน้ําเสีย” ติดตั้งถาวรบริเวณใกล
บอบําบัดฯ และผูพักอาศัยสามารถเห็นไดชัดเจน
12. ติดปายประกาศวามีการนําน้ําทิ้งมารดตนไมใหชดั เจน

8. จัดใหมีถังสําเร็จรูปแบบ Bio-gas Capture จํานวน 1 ถัง
เพือ่ กักเก็บกาซมีเทน (CH4) และนําไปกําจัดโดยวิธี Bio gas
flaring เพือ่ เปลี่ยนรูปใหเปนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

- จากอัตราการระบายน้ําของพื้นที่โครงการ พบวาอัตราการ 1. จัดเตรียมระบบระบายน้ําและระบบหนวงน้ําภายใน
โครงการใหแลวเสร็จกอนเปดดําเนินการ
ระบายน้ํากอนมีโครงการประมาณ 0.032 ลบ.ม./วินาที
เมื่อมีการพัฒนาโครงการแลวอัตราการระบายน้ําจะเพิ่ม 2. จัดใหมีพื้นทีส่ ีเขียวในบริเวณชัน้ ที่ 1 ขนาด 482.80
เปน 0.059 ลบ.ม./วินาที หากโครงการไมมีการจัดการ
ตร.ม. เพื่อชวยชะลอการไหลของน้ํา
น้ําฝนสวนเกินอาจกอใหเกิดน้ําทวมภายในพื้นที่

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- ตรวจสอบบอพัก,
ทอระบายน้ํารอบโครงการ
และบอดักขยะบริเวณจุด
เชื่อมทอของโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 14)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3. จัดใหมีบอหนวงน้ําขนาด 5.0x15.0x1.5 ม. ปริมาตร
67.5 ลบ.ม. (ลึกกักเก็บ 0.9 ม.) ฝงใตดินบริเวณ
หนาอาคารทางดานทิศใต เพื่อกักเก็บน้ําฝนสวนเกิน
ควบคุมการระบายน้ําออกดวยระบบ Gravity โดยใช
ทอขนาด 3 นิ้ว ระบายน้ําออกในอัตรา 0.016 ลบ.ม./
วินาที เพือ่ ระบายน้ําฝนสวนเกินลงสูทอระบายน้ําริมถนนซอยพหลโยธิน 7
4. ถาทอระบายน้ําอุดตัน ใหฉีดลางทําความสะอาด และ
ขุดลอกตะกอนออก
5. ควรลางทําความสะอาดทอระบายน้ําอยางนอยปละ 2
ครั้ง กอนเขาฤดูฝนและสิ้นฤดูฝน เพื่อปองกันการสะสม
ของตะกอนในระบบระบายน้ํา
6. ตรวจสอบการทํางานของปมน้ําตลอดชวงฤดูฝน
7. หากพบวาทอระบายน้ําแตกหรือหัก ตองดําเนินการซอมแซม/เปลี่ยนทอใหม
8. จัดทําสัญลักษณ ทาสีบริเวณบอหนวงน้ําใหชัดเจน พรอมทํา
ปายมีขอความ “บอหนวงน้ํา” ติดตั้งถาวรบริเวณใกล
บอหนวงน้ําและผูพักอาศัยสามารถเห็นไดชัดเจน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบสีสัญลักษณ
บริเวณบอหนวงน้ําใหชัดเจน
และทําการปรับปรุงใหใหม
ชัดเจนเปนประจําปละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนใน
บอพักน้ําเปนประจําทุกเดือน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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3.6 การคมนาคมและการขนสง :เสนทาง
คมนาคมเขาสูโครงการมีโครงขายเชือ่ มโยงกัน
2 ถนน ไดแก
- ถนนพหลโยธิน มีคา V/C Ratio= 0.6528
มีประสิทธิภาพและความคลองตัวระบบ
จราจร พอใชได
- ถนนซอยพหลโยธิน 7 มีคา V/C Ratio =
1.1315 มีประสิทธิภาพและความคลองตัว
ระบบจราจร เลวมาก

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 15)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- การดําเนินโครงการจะทําใหปริมาณการจราจรเพิม่
มากขึ้นจากรถยนตของผูเขาพักและผูมาติดตอใน
โครงการ ซึ่งถนนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ไดแก
ถนนพหลโยธิน และถนนซอยพหลโยธิน 7 ที่ใชเปนทาง
เขา-ออกโครงการ เมื่อประเมินคา V/C Ratio ในชวง
เปดดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้
- ถนนพหลโยธิน V/C Ratio = 0.6786
(ความคลองตัวเลว)
- ถนนพหลโยธิน 7 V/C Ratio = 1.1960
(ความคลองตัวอยูในระดับเลวมากเชนเดิม)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
1. ติดตั้งเครือ่ งหมายจราจรที่ถนนและที่ลานจอดรถ
ใหชัดเจน
2. หามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทัง้ การกอสรางใน
บริเวณที่จัดไวใชเปนที่จอดรถยนต อันจะทําให
พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไวในรายงานฯ
3. จัดใหมีเจาหนาที่ หรือยามที่ผา นการฝกอบรม
ทักษะดานการจราจร คอยอํานวยความสะดวกและ
จัดระบบการจราจรบริเวณทางเขา-ออกพืน้ ที่
โครงการ ตลอด 24 ชม.
4. จัดใหมีที่จอดรถของโครงการจํานวนรวม116 คัน
5. จัดใหมีเสนแบงชองจราจรอยางชัดเจน เพื่อความ
เปนระเบียบเรียบรอยของการจอดรถภายในลาน
จอดรถของโครงการ
6. จํากัดความเร็วรถขณะแลนเขา-ออกจากพื้นที่โครงการ
ใหมีความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม.
7. ติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวบริเวณลานจอดรถยนต
โดยดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว
8. รณรงคใหรถที่เลี้ยวขวาตัดกระแสจราจรขับรถเขาและออก
จากโครงการอยางระมัดระวัง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบปายประชาสัมพันธ
สงเสริมใหผูพักอาศัยใชรถไฟฟา
BTS MRT เปนประจําทุก 3 เดือน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบประเมินผูใชบริการ
รถไฟฟาของผูอาศัยในโครงการ
โดยจัดทําแบบสอบถามเพื่อเปน
สถิติขอมูลอางอิง ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลมาใชประเมินประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมประชาสัมพันธ
การใชรถไฟฟาและวางแผนการ
จราจรของโครงการทุกๆ 3 เดือน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 16)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
9. ใหนิติบุคคลอาคารชุดติดปายประชาสัมพันธใหรถที่ตองการ
เขาโครงการที่มาจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิในชั่วโมงเรงดวน
เชา(07.00-09.00 น.) และเย็น (17.00-19.00) ใหเขา
ไปในซอยพหลโยธิน 9 แลวเลี้ยวเขาซอยชํานาญอักษรซึ่ง
เชือ่ มกับซอยพหลโยธิน 4 (ฝงเหนือ) จากนั้นใหเลี้ยวซาย
เขาสูซอยพหลโยธิน 7 กอนเลี้ยวซายเขาโครงการ
10. ใหโครงการสงเสริมการใชบริการขนสงมวลชน โดยเฉพาะ
รถไฟฟา BTS และ MRT ซึ่งชวยลดการจราจรติดขัดได
11. กําหนดใหมีการเก็บคาจอดรถยนตสําหรับบุคคลภายนอก
ที่เขาจอดรถยนตในโครงการ สวนเจาของรวมจะจํากัดสิทธิ์
ไดรับบัตรแสดงสิทธิ์เพื่อเขาจอดรถยนตในโครงการเพียง
หองชุดละ 1 ใบเทานั้น ทั้งนี้กฎเกณฑตา งๆ ใหเปนไปตาม
มติขอตกลงในการประชุมรวมของคณะกรรมการนิติบุคคล
อาคารชุดที่จะเปนผูกําหนดตอไป
12. รณรงคใหผูพักอาศัยในโครงการหันมาใชรถไฟฟา BTS
และ MRT โดยโครงการและนิติบุคคลอาคารชุดอาจจัด
กิจกรรมจูงใจใหผูอาศัยเขารวมกิจกรรม เชน ใหผูพักอาศัย
ในโครงการนําบัตรรถไฟฟาแบบรายเดือนมาเปนสวนลด
คาสวนกลางไดในสัดสวนที่เหมาะสมตามมติขอตกลงใน
การประชุมรวมของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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4. ดานสังคม/ คุณภาพชีวติ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

- การเขาอยูอาศัยของผูพักอาศัย จะทําใหเศรษฐกิจโดยรวม
บริเวณพื้นที่โครงการดีขึ้น เนื่องจากการเขาอยูอาศัยของ
ผูพักอาศัย แตอาจจะมีผลกระทบทางดานสังคมไดบาง
หากไมมีกฎระเบียบที่เขมงวดและชัดเจน เนื่องจากอาจ
เกิดความขัดแยงจากผูอยูอาศัยดวยกันเอง ซึ่งมีทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศ

1. ฝายนิติบุคคลของโครงการควรติดประกาศกฎระเบียบใน
การเขาพักอาศัยใหชัดเจน ซึ่งตองมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. เมื่อมีการเขาพักอาศัย หากบริเวณขางเคียงไดรับความ
เดือดรอนจากโครงการ สามารถประสานงานกับฝาย
นิติบุคคลของโครงการเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

- ปฏิบัติตามมาตรการลดผล
กระทบดานกายภาพ ชีวภาพ
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
และคุณภาพชีวิต อยางเครงครัด

- อาคารของโครงการมีความสูง ประมาณ 76.85 เมตร
- หากบานพักอาศัยใกลเคียง ถูกบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน - ตรวจสอบและใหขอมูลแก
ตัวอาคารจึงมีโอกาสบดบังคลื่นโทรทัศนตออาคารขางเคียง
จากตัวอาคาร โครงการจะรับผิดชอบติดตั้งจานรับสัญญาณ ผูพักอาศัยขางเคียง
โดยเฉพาะบานพักอาศัยที่อยูดานทิศตะวันตก 1 หลัง
ดาวเทียม เพือ่ รับสัญญาณ Free TV ใหกบั บานพักอาศัยนั้นๆ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

3.8 การสื่อสารและโทรคมนาคม

13. จัดทําปายแสดงโครงขายการเดินทางดวยรถไฟฟา BTS
และMRT พรอมแสดงสายรถประจําทางที่ผานหนาโครงการ
14. รักษาธรรมชาติและดูแลตนไมภายในโครงการใหดี
อยูเสมอ เพื่อชวยดูดซับไอเสียจากรถยนต บดบังแสงไฟ
และฝุนละออง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

- การเขาพักอาศัยของผูอ ยูอาศัยจํานวน 957 คน กรณีที่
- ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดานกายภาพ ชีวภาพ
ไมมีมาตรการควบคุมดูแล อาจสงผลใหมีจํานวนประชากร
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณภาพชีวิต อยาง
เกินมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะสงผลกระทบตอการใชระบบ
เครงครัด
สาธารณูปโภคตางๆ ได

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3.7 การใชประโยชนที่ดนิ

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 17)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
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4.2 ดานสุขภาพ สาธารณสุข
และอาชีวอนามัย แบงเปน
1) ดานสุขภาพกาย ประกอบดวย
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- โรคผิวหนัง
- โรคที่มีสัตวเปนพาหะนําโรค
- โรคที่มีคนเปนพาหะนําโรค
- อุบัติเหตุ
2) ดานสุขภาพจิต ประกอบดวย
- ความเครียด
- ความวิตกกังวล
- ความหวาดกลัว
- ปญหาระหวางผูพกั อาศัยดวยกันเอง

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 18)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

ภายในโครงการ
1. ฝุนละอองและการสะสมเชื้อโรคจากเครือ่ งปรับอากาศ
ในหองพักอาศัย กอใหเกิดผลกระทบตอระบบทางเดิน
หายใจ ภูมิแพ และปอดได
2. การจัดการขยะและน้ําเสียอาจกอใหเกิดปญหาดาน
กลิ่นเหม็นและการแพรระบาดของเชื้อโรคสูผูพักอาศัย
ในอาคารโครงการได
3. การใชบริการสระวายน้ําซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอการแพรกระจายของเชื้อโรคตอผูพักอาศัยภายใน
โครงการ
4. การจราจรในโครงการซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุและ
เกิดการบาดเจ็บตอรางกายได
5 การขาดพื้นที่ออกกําลังกาย และพืน้ ที่สีเขียวอาจสงผล
กระทบตอสุขภาพกายและจิตใจของผูพักอาศัยในโครงการ
6. ฝุนละออง ควัน กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการดําเนิน
การของศูนยบริการบริษัทอีซูซุ พระนคร จํากัด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ใหนิติบุคคลอาคารชุด ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัย
ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
และยังเปนการปองกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียตางๆ
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยูเสมอ
เปดประตูบางจุด เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก พรอมทั้ง
ตรวจสอบไมใหมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ
3. จัดใหมีหองพักขยะรวม 1 แหงอยูบริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร
แบงเปน 2 หอง คือหองพักขยะเปยกและหองพักขยะแหง
รวมปริมาตรกักเก็บ 14.15 ลบ.ม. กักเก็บขยะ 4.46 วัน
และมีทอระบายน้ําเพื่อรวบรวมน้ําเสียเขาระบบบําบัดฯ
4. ใหแมบานทําความสะอาดที่พกั ขยะรวมทุกครั้งหลังจาก
รถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบรอยแลว
5. ติดตั้งเครือ่ งหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถยนต
ใหชัดเจน
6. จัดใหมีเสนแบงชองจราจรอยางชัดเจน เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยของการจอดรถภายในลานจอดรถของ
โครงการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 19)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

โดยรอบโครงการ
1. มลภาวะจากการระบายความรอนจากเครื่องปรับอากาศในหองพักอาศัยและการเผาไหมเชื้อเพลิงของ
รถยนตกอใหเกิดผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ
ภูมิแพ และปอดของชุมชนโดยรอบได
2. การจราจรทางเขา-ออกโครงการ ซึ่งอาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุและเกิดการบาดเจ็บรางกายได
3. อาจมีการตกหลนของขยะหรือเศษวัสดุลงสูพนื้ ที่ขางเคียง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

7. จัดใหมีเจาหนาที่ หรือยามที่ผา นการฝกอบรมทักษะดาน
การจราจรคอยอํานวยความสะดวกและจัดระบบการจราจร
บริเวณทางเขา-ออกพืน้ ที่โครงการ
8. การดําเนินกิจกรรมสระวายน้ําของโครงการ ใหโครงการ
ดําเนินการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยใหถูกสุขลักษณะ
และใหปฏิบัติตามขอกําหนดและคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุม
การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน ซึ่งออกโดยกระทรวงสาธารณสุขและ
คูมือโครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาพัก ตอนโรงแรม
นาอยู นาพัก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
9. จัดใหมีพื้นที่นันทนาการและสงเสริมสุขภาพผูพักอาศัย
ในอาคารโครงการ ประกอบดัวย หองออกกําลังกาย
สระวายน้ํา และสวนหยอม
10. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไมชนิดตางๆ เพื่อชวย
ดูดซับกาซคารบอนมอนอกไซดและลดอุณหภูมิอันเนื่อง
จากการคายน้ําของพืชและการระเหยน้ําจากผิวดิน
11. ติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวบริเวณลานจอดรถยนต
โดยดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว
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4.3 ความปลอดภัยสาธารณะ

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 20)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- โครงการจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยใน
โครงการอยางเขมงวด ประกอบดวยยามรักษา
การณตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถตรวจสอบผูเขา
มาเยี่ยมเยือนภายในโครงการไดตลอดเวลา
จึงคาดวาสามารถใหความปลอดภัยตอผูพักอาศัย
และผูใชบริการไดอยางเพียงพอ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. จัดใหมีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
2. จัดใหมีระบบกลองวงจรปดภายในอาคารโครงการ

12. ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยระมัดระวังเศษขยะและ
เศษวัสดุ มิใหตกหลนลงสูพื้นที่ขางเคียง
13. หากโครงการไดรับปญหาจากศูนยบริการบริษัท อีซูซุ
พระนคร จํากัด ใหนิติบุคคลอาคารชุดแจงไปทาง
บริษัท อีซูซุ พระนคร จํากัด ใหแกไขโดยเรงดวน
14. ทําลายแหลงเพาะพันธสัตวพาหะนําโรคภายในอาคารและ
บริเวณหองพักขยะมูลฝอย เชน ยุง หนู แมลงวัน แมลงสาบ
เปนตน
15. หามนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดเขามาเลี้ยงภายในโครงการ
16. ควบคุมการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัย และพนักงาน
มิใหเกิดทัศนียภาพที่ไมดีตอผูพบเห็น
17. ทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวมดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
ทุกครั้งหลังจากลางหองพักมูลฝอยรวม สัปดาหละ 1 ครั้ง
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4.4 การปองกันอัคคีภยั

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 21)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- เนื่องจากอาคารของโครงการจัด เปนอาคาร
ประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารสูง
โครงการจัดใหมีอุปกรณเตือนและปองกันอัคคีภัย
อยางครบถวนตามกฎหมาย ประกอบกับหนวยงาน
บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครตามเขต
ตางๆ สามารถเขาถึงพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินได
อยางรวดเร็ว และสามารถใหการชวยเหลือสนับ
สนุนซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพและฉับไว

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

- เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟทดับเพลิง
บันไดหนีไฟ บันไดหลัก หองระบบไฟฟา โถงลิฟท
โถงทางเดิน โถงตอนรับ หองออกกําลังกาย หองพัก
ทุกหอง หองเครื่องปมและรานคา
- เครื่องตรวจจับความรอน ติดตั้งบริเวณหองพักขยะแหง
และเปยก หองพักขยะในแตละชั้น และหองน้ําในหอง
พักทุกหอง
- ตูหัวฉีดดับเพลิง หัวตอขนาดเสนผานศูนยกลาง 21/2 นิ้ว
สายฉีดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร ชัน้ ที่ 1
จํานวน 3 ตู ติดตั้งไวในโถงลิฟทดับเพลิง ดานทิศ
ตะวันตกและตะวันออกของอาคาร ชั้นที่ 2-7 จํานวน
2 ตู/ชัน้ ติดตั้งไวบริเวณลานจอดรถและโถงลิฟท

1. จัดใหมีและติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยและระบบระบาย
อากาศไดระบุไวในรายงานฯ ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50(พ.ศ.2540) ออก
ตามความใน พรบ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 รวมถึง
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับระบบปองกันอัคคีภัย ดังนี้
- อุปกรณแจงเหตุแบบกริ่งสัญญาณแบบใชมือ ติดตั้งบริเวณ
ทางเขา-ออกบันไดหลัก บันไดหนีไฟ หนาโถงลิฟท ของ
ทุกชั้น และหองปมน้ําบริเวณชัน้ 1
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 22)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ดับเพลิง ชั้นที่ 8-21จํานวน 2 ตู/ชั้น ติดตั้งบริเวณ
โถงทางเดินและโถงลิฟทดับเพลิง และชั้นหลังคาจํานวน
1 ตูติดตั้งบริเวณโถงลิฟทดับเพลิง
- จัดใหมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารขนาด 6 x21/2 x
21/2 นิ้ว จํานวน 2 หัว เปนหัวรับน้ํา แบบ 2 ทาง อยู
ดานหนาของอาคารดานทิศใต
- จัดใหมีระบบน้ําสํารองดับเพลิงความจุ 150 ลบ.ม.
พรอมเครือ่ งสูบน้ําดับเพลิงขนาด 75.77 ลิตร/วินาที
จํานวน1 ชุด
- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดความจุ 15 ปอนด ติดตั้ง
ทุกระยะรัศมีไมเกิน 30 เมตร และบริเวณที่เสี่ยงตอการ
เกิดอัคคีภัย เชน หองเครือ่ งไฟฟา และติดตั้งในตู FHC
- ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) ไวทุกชัน้
กระจายโดยทั่วถึง ทุกพื้นที่ เชน ในหองพัก ทางเดิน
สํานักงาน และลานจอดรถยนต
- บันไดหนีไฟเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี 2 แหง (ใชบันได
หลักเปนบันไดหนีไฟดวย) ผูที่อาศัยในโครงการ สามารถ
หนีออกจากอาคารไดภายในเวลา 17.58 นาที
- ลิฟทดับเพลิง จํานวน 1 ชุด พรอมโถงสูไฟ
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 23)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
- ลานหนีไฟทางอากาศ จํานวน 1 แหง มีขนาดพื้นที่
(ก x ย) 10.00 x 11.20 เมตร
- ไฟสองสวางฉุกเฉิน
- ปายบอกทางหนีไฟเปนปายเรืองแสงติดตั้งไวบริเวณ
ทางเขา-ออก หนาบันไดหนีไฟ และทางเดิน
- ปายบอกตําแหนงจุดที่อยู เปนปายพลาสติกใสแสดง
แปลนของแตละชั้น ติดไวบริเวณหนาลิฟทของทุกชั้น
2. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหใชการไดอยูเสมอ
หากพบวามีการชํารุดหรือใชการไมไดใหรีบแกไขทันที
3. ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละชนิดไวบริเวณที่
อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อใหผูอาศัยที่อยูใกลจุดเกิดเหตุได
มองเห็นและสามารถนําไปใชไดทันที
4. จัดใหมีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังตําแหนงที่ตดิ
ตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ ในบริเวณหนาโถง
ลิฟทแตละชั้นของอาคาร และภายในหองพัก
5. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณและระบบ
ปองกันอัคคีภัย และฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพ
ยายคนเมื่อเกิดเพลิงไหมแกเจาหนาที่ของโครงการ
ยามรักษาการณเพื่อใหสามารถใชงานไดทันทวงที
และไมตกใจกลัว
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 24)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
6. จัดใหมีแผนการปองกันและดับเพลิงของอาคาร
โครงการโดยเจาของ โครงการ ตองทําการปรับปรุง
ใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานและ
สถานการณที่ไดจากการฝกซอม การอพยพหนีไฟ
และการดับเพลิงเพื่อใหไดแผนการปองกัน และดับ
เพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ
7. จัดใหมีการซอมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิง
ของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงใกลเคียงเปนประจําทุกป
8. บริเวณเสนทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟหามมิใหมีสิ่งกีดขวาง
ใดๆ เพื่อใหการอพยพหนีไฟเปนไปโดยสะดวก
9. กําหนดใหมีพนื้ ที่ปลอดภัยและจุดรวมพลจากการเกิดเหตุ
เพลิงไหม 1 แหง อยูบริเวณพื้นที่สวนดานหนาอาคาร
มีพื้นที่ประมาณ 280.5 ตร.ม. ทั้งนี้ไดหักพืน้ ที่ไมยนื ตน
ในสวนออกแลว ในขณะที่มีผพู ักอาศัย / ผูใชบริการภายใน
โครงการ 957 คน คิดเปนสัดสวนผูพักอาศัยผูใชบริการ
ตอพืน้ ที่รวมคน เปน 957 คน ตอ 280.5 ตร.ม. หรือ
1 คน ตอ 0.293 ตร.ม. จุดรวมพลดังกลาวนี้ เจาของ
โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยประเมินจากการฝกซอม
การหนีไฟและดับเพลิงประจําป
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1. เมื่อมีการเขาอยูอาศัยอาจจะมีสิ่งของตกหลนลงสู
1. เมื่อมีการเขาพักอาศัย หากบริเวณขางเคียงไดรับความ
อาคารขางเคียง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
เดือดรอนจากโครงการสามารถประสานงานกับฝาย
อาคารขางเคียง
นิตบิ ุคคลของโครงการ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
2. อาจบดบังลมตอโชวรูมรถยนตอีซูซุ ได
2. การออกแบบอาคารของโครงการนั้น ใหใชวัสดุตกแตง
3. อาจทําใหการจราจรในซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย)และ
อาคารตลอดจนสีที่ใชทาจะตองไมสะทอนแสงและใช
ถนนพหลโยธินติดขัดมากขึ้น
สีท่กี ลมกลืนกันทั้งอาคารไมขัดแยงกัน
3. จัดใหมีการปลูกตนไมและตกแตงภูมิทัศนโดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อความสวยงาม ลดความกระดางของอาคาร
และใชเปนแนวกําบังทางสายตาไดซึ่งโครงการเลือกปลูก
พันธุไมยืนตนทรงสูง ไดแก พิกุล และชมพูพันธทิพทย
4. คอยดูแลรักษาพืน้ ที่สีเขียว และตนไมในโครงการใหดูดี
สวยงามอยูเสมอ
5. ใหมีการเขาพบผูพกั อาศัยขางเคียงเพื่อสอบถามปญหาที่เกิด
ระหวางโครงการกับผูที่พักอาศัยขางเคียง ซึ่งหากพบปญหา
ตองแกไขเรงดวนพรอมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอ
ผูพักอาศัยขางเคียง

4.7 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน

-

- ไมมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

4.6 ศาสนา

-

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

- ไมมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

4.5 การศึกษา

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 25)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
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4.8 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 26)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม

- การกอสรางอาคารโครงการมีลกั ษณะเปนอาคารขนาด
ใหญพิเศษ อาคารที่อยูใกลเคียงมี อาคารขนาดใหญ
อาคารพาณิชย อาคารพักอาศัย อาคารขนาดใหญพิเศษ
นอกจากนี้การออกแบบดานสถาปตยของโครงการไดเนน
ความสวยงาม และไมขัดตอขอกําหนดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกับบริเวณพื้นที่หรือติดพื้นที่โครงการและ
พื้นที่ใกลเคียง ไมมีแหลงโบราณสถาน โบราณคดี
ที่สําคัญ คาดวาการดําเนินการจะกอใหเกิด
ผลกระทบในระดับต่ํา
- โครงการออกแบบใหมีพนื้ ทีส่ ีเขียวรวมทั้งหมด
963.33 ตร.ม.ในขณะที่มีผูพักอาศัยในโครงการ
ประมาณ 957 คน ดังนั้นจะเห็นวาอัตราสวน
ระหวางผูพักอาศัยในโครงการตอพื้นที่สีเขียวที่
ออกแบบไวคิดเปน 1คน:1.01 ตร.ม.คาดวา
โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอตอจํานวนผูเขาอยูอาศัย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1. โครงการจัดใหมีพนื้ ที่สีเขียวบริเวณชัน้ ลาง ชั้นที่ 21 และ
- ตรวจสอบการเจริญเติบโต
ชัน้ หลังคา เปนพื้นที่สวนหยอมมีพื้นที่รวม 963.33 ตร.ม. ของตนไมในแปลงสวนหยอม
และตนหญา หากพบวามีตนไม
มีผูพักในโครงการประมาณ 957 คน คิดเปนอัตราสวน
ระหวางผูพักอาศัยในโครงการตอพื้นที่สีเขียวที่ออกแบบไว แหงเฉา หรือตายใหทําการบํารุง
เปน 1 คน : 1.01 ตร.ม. ดังนี้
ดูแล และปลูกซอมแซมเพิ่มเติม
(1) ชัน้ พืน้ ดิน มีพื้นที่สีเขียว 482.80 ตร.ม. แบงเปน 3
โซน คือ A, B, C โดยมีไมยืนตนและไมพมุ ที่ปลูกดังนี้
- โซน A(1) มีขนาดพืน้ ที่สีเขียว 320 ตร.ม. ไมยืนตน
ที่ปลูก ไดแก ชมพูพันธทิพย สวนไมพุมคลุมดิน
ไดแก เทียนทอง และหางกระรอก
- โซนB (2,3,4,5,6,8,9,10) มีขนาดพืน้ ทีส่ ีเขียว
95.8 ตร.ม. ไมพมุ คลุมดิน ไดแก ชะบา
เทียนทองและหางกระรอก
- โซน C (7) มีขนาดพืน้ ที่สีเขียว 67.0 ตร.ม. ไมยืนตน
ที่ปลูก ไดแก พิกุล สวนไมพมุ ไดแก ชะบา
(2) พืน้ ที่บนอาคาร มีพื้นที่สีเขียว 480.53 ตร.ม. โดยมี
ไมที่ปลูกสลับกันระหวางไมยืนตนและไมพุมดังนี้

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2-2 (ตอ 27)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
- ชั้น 21 มีพนื้ ที่สีเขียว 223.25 ตร.ม. ปลูกเปน
สวนหยอมบนอาคาร ไมยืนตนที่ปลูก ไดแก พิกุล
และปลูกไมคลุมดิน ไดแก ชะบา เทียนทอง
และหางกระรอก
- ชั้นหลังคา มีพื้นที่สีเขียว 257.28 ตร.ม. ปลูกเปน
สวนหยอมบนอาคาร ไดแก พิกุล สวนไมพุม ไดแก
ไดแก ชะบา เทียนทอง และหางกระรอก
2. คอยดูแลรักษาพืน้ ที่สีเขียวใหดสู วยงามเสมอ
3. การออกแบบอาคารโครงการนั้นใหใชวสั ดุตกแตง
อาคารตลอดจนสีที่ใชทาจะตองไมสะทอนแสงและใช
สีที่กลมกลืนกันทั้งอาคารไมขัดแยงกัน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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และความสั่นสะเทือน

1.2 คุณภาพอากาศ เสียง

1.1 สภาพภูมิประเทศ

1. ชวงกอสราง

คุณภาพสิ่งแวดลอม

- ตรวจสอบความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการกอสรางโดยรอบโครงการ

- ตรวจสอบระดับความดังของเสียงจากการกอสรางโดยรอบโครงการ

- ตรวจสอบการฟุงกระจายของฝุนละอองจากการกอสรางโดยรอบโครงการ

มาตรการลดผลกระทบหรือไม

- ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งดําเนินงานตามที่กําหนดไวใน

กอสราง

- ตรวจสอบความคงทน แข็งแรงและไมใหมีการฉีกขาดของผาใบรอบพื้นที่

สถานที่ตรวจสอบ

ดัชนีตรวจวัด

ที่เทียบเทา

มาตรฐานที่ ISO 4866 หรืออื่นๆ

- แรงสั่นสะเทือน โดยใชเครือ่ งมือวัดตาม

ระดับเสียงโดยทั่วไป

(พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15

ไมโครโฟนใหเปนไปตามประกาศคณะ

651, 804 หรือ 61672 และการติดตั้ง

เครื่องวัดตามมาตรฐานของ IEC ฉบับที่

- เสียง ตอเนือ่ งตลอดเวลา 24 ชั่วโมงดวย

Air Sampling 24 ขั่วโมง

- ฝุน ทั้งหมด ดวยวิธี High-Volume

- ชวงเวลาทํางาน

- ความเร็ว

- การปดคลุม

ฉีกขาด และตองมีความมั่นคงแข็งแรง

- ผาใบรอบแนวเขตพื้นที่กอสรางตองไม

ตั้งอยูท ี่ ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 5.3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด "โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม"

และผูรับเหมากอสราง

- เจาของโครงการ

และผูรับเหมากอสราง

- เจาของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

และผูรับเหมากอสราง

ฐานราก เจาะเข็ม ถอนSheet pile

- ตลอดชวงกอสราง

ถอนSheet pile

และผูรับเหมากอสราง

- เจาของโครงการ

และผูรับเหมากอสราง

- ตลอดชวงกอสราง ฐานราก เจาะเข็ม - เจาของโครงการ

ถอนSheet pile

- ตลอดชวงกอสราง ฐานราก เจาะเข็ม - เจาของโครงการ

วัสดุกอสราง

- ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุก

เวลาการกอสราง

- เดือนละ 1 ครัง้ และตลอดระยะ

ความถี่
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- ตรวจสอบถังขยะในพื้นที่กอสรางที่จัดเตรียมไว

1.5 การจัดการขยะมูลฝอย

ความถี่

ติดตอสําหรับรองเรียนปญหา และปาย
ประชาสัมพันธ

รองเรียนและแจงปญหาที่เกิดขึ้น

- เจาหนาที่รบั เรื่องรองเรียน หมายเลข

บานพักอาศัยจากการกอสรางโครงการ

- ความเดือดรอนของเจาของอาคารหรือ

รางระบายน้ํา และบอดักขยะที่เตรียมไว

- การอุดตันของขยะ เศษดิน หิน ทราย ใน

ปริมาณขยะ

พรอมใชงานเสมอ และตองเพียงพอตอ

- สภาพของถังขยะตองไมชํารุด ตองสะอาด

- สภาพของระบบสุขาภิบาลตองไมชํารุด
และพรอมใชงานเสมอ

บริเวณทางเขาออก และทอระบายน้ํา

- ตลอดระยะเวลาการกอสราง

ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- เดือนละ 1 ครัง้

ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- เดือนละ 1 ครัง้

ตลอดระยะเวลาการกอสราง

- เดือนละ 1 ครัง้

- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลาการกอสราง

ระยะเวลากอสราง

- เศษดิน เศษวัสดุกอสรางตองไมตกหลน - เปนประจําทุกวัน และตลอด

ดัชนีตรวจวัด

ในพื้นที่กอสราง เพื่อใหผูไดรับความเดือนรอนจากการกอสราง

- มีหนวยงาน ปายประชาสัมพันธรบั เรือ่ งรองเรียน และแกไขปญหา

1.8 อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

- อาคาร และบานพักอาศัย โดยรอบโครงการในรัศมี 120 เมตร

1.7 เศรษฐกิจและสังคม

ภายในพื้นที่กอสราง

1.6 น้ําเสีย และการระบายน้ํา - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ํา และบอดักขยะ-ทราย

- ตรวจสอบ ดูแล ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน ถังสํารองน้าํ ใช
สวมคนงาน ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน

1.4 การใชน้ํา

พื้นที่กอสราง ทอระบายน้ํา และทางเขาโครงการ

- ตรวจสอบ ไมใหเศษดิน เศษวัสดุกอ สรางตกหลนบริเวณทางเขาออก

1.3 ทรัพยากรดิน และการ

ชะลางพังทลายของดิน

สถานที่ตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 5.3-1 (ตอ 1)

และผูรับเหมากอสราง

- เจาของโครงการ

และผูรับเหมากอสราง

- เจาของโครงการ

และผูรับเหมากอสราง

- เจาของโครงการ

และผูรับเหมากอสราง

- เจาของโครงการ

- เจาของโครงการ
และผูรับเหมากอสราง

และผูรับเหมากอสราง

- เจาของโครงการ

ผูรับผิดชอบ
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2.4 การระบายน้ํา

2.3 การปองกันอัคคีภยั

และสิ่งปฏิกูล

2.2 การจัดการขยะมูลฝอย

2.1 แหลงน้ําใช

2. ชวงเปดดําเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 5.3-1 (ตอ 2)

- ตรวจสอบบอหนวงน้ํา

บริเวณจุดเชื่อมทอของโครงการกับทอสาธารณะ

- ตรวจสอบบอพัก, ทอระบายน้าํ รอบโครงการ และบอดักขยะ

- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และปองกันอัคคีภัยใหใชการไดดี

ตองรีบดําเนินการแกไขทันที

และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบวามีขยะตกคาง

- ตรวจสอบปริมาณขยะตกคางภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม

ถามีการผุกรอนหรือชํารุดตองดําเนินการแกไขทันที

- ตรวจสอบถังขยะและหองพักขยะรวมใหมสี ภาพดีอยูเสมอ

หากพบเหตุบกพรองตองดําเนินการแกไขทันที

- ตรวจสอบการทํางานของระบบทอสงน้ํา และระบบจายน้ําประปา

สถานที่ตรวจสอบ

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- ทุกๆ 6 เดือน/ครัง้

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

แนะนําในแตละชนิดอุปกรณ

- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผูผลิต

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- สัปดาหละ 1 ครั้ง

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- เดือนละ 1 ครัง้

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- เดือนละ 1 ครัง้

ความถี่

-การทํางานของปมสูบน้ําและลูกลอยอัตโนมัติ - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดชวงฤดูฝน

-เศษขยะ และตะกอนดินทราย

การหนีไฟ บันไดและเสนทางการหนีไฟ

และ Fire Pump ปายเครือ่ งหมายแสดง

สัญญาณ, Sprinkler, เครื่องปน ไฟสํารอง

เคมี, ไฟสองสวางฉุกเฉิน, แผงควบคุม

Manual Station, FHC, ถังดับเพลิง

- การใชงานไดของ Fire Alam Bell

- ขยะตกคาง

ขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป

- ความสามารถในการรองรับ

(การรั่วซึมหรือแตก)

- ความสามารถดานวิศวกรรมประปา

ดัชนีตรวจวัด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

ผูรับผิดชอบ
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2.6 คุณภาพน้ํา

2.5 คุณภาพอากาศและเสียง

คุณภาพสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 5.3-1 (ตอ 3)

- ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย

Bacteria, Total Coliform Bactiria

2. จุดตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่ 2 อยูบริเวณบอพักน้ําใส

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทํางานทั่วไปของระบบ

- SS, Settable Solids, TDS, Fecal Coliform

1. จุดตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่ 1 อยูบริเวณบอเกรอะ

- pH BOD Sulfile TKN Oil&Grease

- ตะกอนหนักในบอเกรอะ

- ตรวจสอบตะกอนในบอเกรอะ พรอมแจงหนวยงานสูบ กําจัดกากตะกอน

- ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งของระบบบําบัดน้าํ เสียดังนี้

- ตะกอนไขมัน

75 dB(A)

- ระดับความดังของเสียงตองไมเกิน

- สภาพของอุปกรณทุกชิ้นตองพรอมใชงาน

เกณฑของเจาของผลิตภัณฑกําหนด

- อายุการใชงานของอุปกรณตองอยูใน

- สภาพของอุปกรณทุกชิ้นตองพรอมใชงาน

ดัชนีตรวจวัด

- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมันและทําความสะอาดบอดักมัน

เครือ่ งตรวจวัดหางจากหนาหองเครือ่ งกําเนิดไฟฟาสํารองประมาณ 10 เมตร

- ตรวจสอบระดับความดังของเสียงจากเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองโดยติดตัง้

กําเนิดไฟฟาสํารอง

- ตรวจสอบไสกรองเครื่องยนต ทอไอเสีย ยาง สปริงรองรับน้าํ หนักเครื่อง

สํารอง

- ตรวจสอบสภาพการทํางาน และสภาพเครื่องยนตของเครือ่ งกําเนิดไฟฟา

สถานที่ตรวจสอบ

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- ทุกวัน

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- เดือนละ 1 ครัง้

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- ปละ 1 ครั้ง

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- สัปดาหละ 1 ครั้ง

- ทุกๆ 4 เดือน/ครัง้

- ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

- ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ

ความถี่

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

ผูรับผิดชอบ

5-82

2.7 ทัศนียภาพ

คุณภาพสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 3 (ตอ 4)

การตัดแตงกิ่งไมดานขางและดานบนออก

และความสูงของตนไม

- ขนาดการแผของเรือนยอดตนไม

และรอบตนไม

ซอมแซมเพิ่มเติมทันที

- ทําการตัดแตงกิ่งไมโดยควบคุมทั้งทรงพุม และความสูงของลําตนดวย

- ความชุมชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน

- การเติบโตของตนไม

ดัชนีตรวจวัด

หากพบวามีตนไมเหี่ยวเฉา หรือตาย ใหทําการบํารุง ดูแล และปลูก

- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของตนไมในแปลงสวนหยอมและกระถางตนไม

สถานที่ตรวจสอบ

พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ

- ปละ 1 ครั้งในชวงเดือน

- วันละ 1 ครัง้

- เดือนละ 2 ครัง้

ความถี่

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

- นิติบคุ คลอาคารชุด

ผูรับผิดชอบ

