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บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสั งเขป
2.1

ทีต่ ้งั โครงการ และสภาพปัจจุบันของพืน้ ทีโ่ ครงการ

2.1.1 ทีต่ ้งั โครงการ
โครงการ ศุภาลัย ซิต้ ี รี สอร์ท พระราม 8 เป็ นโคงการก่อสร้างอาคารอยูอ่ าศัยรวม สู ง 13 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร (อาคาร A) มี ห้องชุ ดพักอาศัยจํานวน 278 ห้อง สู ง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร B)
มีหอ้ งชุดพักอาศัยจํานวน 168 ห้อง รวมจํานวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้ น 446 ห้อง อาคารชุดพาณิ ชย์ สู ง 1 ชิ้น
จํานวน 1 อาคาร (อาคาร C) มีห้องชุ ดเพื่อพาณิ ชย์ (ร้ านค้า) จํานวน 3 ห้อง รวมจํานวนห้องชุ ดพักอาศัย
ทั้ง สิ้ น 449 ห้ อ ง และอาคารงานระบบ 1 ชั้ น จํา นวน 1 ห้ อ ง (อาคารD) มี ที่ จ อดรถยนต์ 220 คัน
พร้ อ มสิ่ ง อํา นวยความสะดวก เช่ น สระว่ า ยนํ้า ห้ อ งออกกํา ลัง กาย เป็ นต้น ตั้ง อยู่ถ นนอรุ ณ อมริ น ทร์
แขวงบางยี่ ข ัน เขตบางพลัด กรุ ง เทพมหานคร (แสดงแผนที่ ต้ ัง โครงการโดยสั ง เขปใน รู ป 2.1-1)
โดยโครงการก่ อสร้ างบนโฉนดที่ ดินจํานวน 1 แปลง ได้แ ก่ โฉนดที่ ดินเลขที่ 13680 เลขที่ ดิ น 770 ซึ่ ง
ปั จจุบนั เป็ นที่ดินในกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ดังแสดงรายละเอียดโฉนดที่ดินใน
2.1.2 สภาพปัจจุบันของพืน้ ทีโ่ ครงการ
สภาพปั จจุ บนั ของพื้นที่ โครงการ เป็ นที่ ต้ งั ของสํานักงานขายและพื้นที่ ว่างเปล่า ตั้งอยู่
บริ เวณถนนอรุ ณอัมริ นทร์ ซึ่ งเป็ นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้า – ออก โครงการ ดังนั้นสภาพแวดล้อม
ของโครงการส่ ว นใหญ่ จ ะประกอบด้ ว ย บ้า นพัก อาศัย และอาคารชุ ด พัก อาศัย ตลอด 2 ฝั่ ง ของ
ถนนอรุ ณอมริ นทร์ (รู ปที่ 2.1-2) โดยมีอาณาเขตพื้นที่โครงการ และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริ เวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
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พื้นที่วา่ ง
ถนนอรุ ณอัมริ นทร์ กว้าง 40.0 ม. และบ้านพักอาศัย สู ง 2 ชั้น
ที่ดินแบ่งหักเป็ นทางสาธารณะประโยชน์ ถัดไปเป็ น
คลองวัดคฤหบดี (สภาพปั จจุบนั เป็ นถนน) บ้านพักอาศัย สู ง 1
ชั้น บ้านพักอาศัย สู ง 2 ชั้น อาคารลุมพินีพระราม 8 (อาคาร B)
สู ง 13 ชั้น และอาคารลุมพินีพระราม 8 (อาคารA) สู ง 12 ชั้น
ลํากระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้าง 1.5 ม. – 3.0 ม
บ้านพักอาศัย สู ง 1 ชั้น – 3 ชั้น ถัดไปเป็ นทาวเฮ้าส์ สู ง 2 ชั้น

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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รูปที่ 2.1-1 แผนที่ที่ต้ งั โครงการโดยสังเขป
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รู ปที่ 2.1-2 ผังบริ เวณแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ
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โครงการ ศุภาลัย ซิ ต้ ี รี สอร์ ท พระราม 8 ได้ออกแบบให้มีเส้นทางการเดิ นรถเข้า- ออกโครงการ
จํา นวน 1 แห่ ง คื อ บริ เ วณด้านหน้าโครงการติ ดถนนอรุ ณอัมริ น ทร์ (ทิ ศใต้) ซึ่ งการเดิ นทางเข้าสู่ พ้ืน ที่
โครงการสามารถใช้โครงข่ายเส้นทางคมนาคมหลักได้หลายเส้นทาง ดังนี้
1) กรณี ผเู ้ ดินทางมาจากทางถนนบรมราชชนนี ตัดเข้าสู่ ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนี ประมาณ 1
กม. เบี่ยงขวาเล็กน้อยเพื่อตัดเข้าสู่ ถนนหมายเลข 338 ตรงไปประมาณ 650 ม. ตัดเข้าไปยังถนนสมเด็จพระ
ปิ่ นเกล้า ตรงไปประมาณ 280 ม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนอรุ ณอัมริ นทร์ ตรงไปประมาณ 600 ม. พื้นที่โครงการ
จะอยูด่ า้ นซ้ายมือ
2) กรณี ผูท้ ี่ เ ดิ น ทางมาจากสะพานพระราม 8 มุ่ ง หน้า ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉี ย งใต้ไ ปตามถนน
พระราม 8 ตรงไปประมาณ 700 เมตร ตัดเข้าสู่ ถนนอรุ ณอัมริ นทร์ ตรงไปประมาณ 700 ม. กลับรถ ตรงไป
ประมาณ 500 ม. พื้นที่โครงการจะอยูซ่ า้ ยมือ
3) กรณี ผทู ้ ี่เดินทางมาจากถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล้า มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อไปตาม
ถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล้า สู่ ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนี ตรงไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนน
อรุ ณอัมริ นทร์ตรงไปประมาณ 700 ม. พื้นที่โครงการจะอยูด่ า้ นซ้ายมือ
2.2

ทีต่ ้งั โครงการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 ทีต่ ้งั โครงการตามกฎกระทรวงบังคับใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

ที่ต้ งั โครงการตามกฎกระทรวงบังคับใช้ผงั เมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ย.8 (สี นํ้าตาล) ย.8-8 ที่กาํ หนดไว้เป็ นสี น้ าํ ตาล ให้เป็ นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นมาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการอยูอ่ าศัยในบริ เวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่ งเสริ ม
และดํารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาํ หนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด และ
จํา นวนที่ ก ํา หนดให้ ด ํา เนิ น การได้ต ามบัญ ชี ท ้า ยกฎกระทรวงนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ เหตุ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยการ
สาธารณสุ ขหรื อไม่เป็ นมลพิษต่อชุมชนหรื อสิ่ งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ และมีพ้นื ที่ประกอบการไม่เกิน 500 ตารางเมตร
(2) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณี เป็ นหน่วยงานคอนกรี ต
ผสมเสร็ จในลักษณะชัว่ คราวที่ต้ งั อยูใ่ นหน่อยงานก่อนสร้างหรื อบริ เวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
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(3) คลังนํ้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ตอ้ งขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 12 ม.
(4) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติว่าด้วยกฎหมายควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานี บริ การก๊าซที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 12 ม. ร้านจําหน่าย สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาํ นวนอาหารที่ใช้ก๊าซ
(5) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําราญว่าด้วยการสาธารณสุ ข
(6) การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ าํ เค็มหรื อนํ้ากร่ อย
(7) สุ สานและฌาปาสถาน ตามกฎหมายว่าด้วยสุ สานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็ นการ
ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยูเ่ ดิม
(8) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจาํ นวนห้องพักเกิน 50 ห้อง เว้นแต่ที่ต้ งั อยูร่ ิ ม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตกลางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(9) โรงมหรสพตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่ที่อยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 ม. หรื อตั้งอยู่ภายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(10) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
(11) การประกอบพาณิ ชยกรรมที่มีพ้นื ที่ประกอบการเกิน 5,000 ตร.ม. เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิ ชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 5,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน
10,000 ตร.ม. ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 ม. หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 ม.
จากบริ เวณโดยรอบสถานีไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิ ชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 10,000 ตร.ม. ที่ต้ งั อยูร่ ิ ม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร. หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(12) สํานักงานที่มีพ้นื ที่ประกอบการเกิน 1,000 เว้นแต่
(ก) สํานักงานที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 1,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม.
ที่ต้ งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่ มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 ม. หรื อตั้งอยู่ภายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 2,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม. ที่ต้ งั
อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 ม. หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบ
สถานนีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
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(ค) สํานักงานที่มีพ้นื ที่ประกอบการเกิน 5,000 แต่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. ที่ต้ งั อยูร่ ิ ม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 30 ม. หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(13) การติดตั้งหรื อก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน ตร.ม. หรื อมีน้ าํ หนักรวมทั้งโครงการเกิน 10
กิโลกรัมในบริ เวณที่มีระยะห่ างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรื อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่
40 ม. ถึงจุดติดตั้ง หรื อก่อสร้างป้ ายน้อยกว่า 50 ม. เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรื อสถานประกอบการ และป้ าย
สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงหรื อสถานีบริ การก๊าซ
(14) สถานที่เก็บสิ นค้า สถานี รับส่ งสิ นค้าหรื อการประกอบกิ จการรับส่ งสิ นค้า เว้นแต่ที่
ตั้งอยูร่ ิ มถนนสาธรณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร
(15) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสิ นค้าหรื อนิ ทรรศการ เว้นแต่ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 ม. หรื อตั้งอยู่ภายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานี รถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชน
(16) สถานสงเคราะห์หรื อรับเลี้ยงสัตว์
(17) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 1,000 ตร.ม. ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 ม. หรื อตั้งอยู่ภายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานี รถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชน
(ข) ตลาดที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 1,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 2,500 ตร.ม. ที่ต้ งั อยู่
ริ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 ม. หรื อตั้งอยู่ภายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(18) โรงฆ่าสัตว์หรื อโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์
(19) ไซโลเก็บผลิตผลทางเกษตร
(20) สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร เว้นแต่ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า
16 ม. หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(21) สวนสนุ ก เว้นแต่ที่ต้ งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 ม. หรื อ
ตั้งอยู่ ภายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน และมีที่วา่ งโดยรอบจากแนวเขต
ที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 12 ม. เพื่อปลูกต้นไม้ หรื อที่ดาํ เนินการอยูใ่ นอาคารพาณิ ชยกรรม
(22) สวนสัตว์
(23) สนามแข่งรถ
(24) สนามแข่งม้า
(25) สนามยิงปื น
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(26) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชี วศึกษา เว้นแต่ที่ต้ งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรื อตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบสถานี รถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชน
(27) การกําจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
(28) การกําจัดวัตถุอนั ตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย
(29) การซื้อขายหรื อเก็บชิ้นส่ วนเครื่ องจักรเก่า
(30) การซื้อขายหรื อเก็บเศษวัสดุที่มีพ้นื ที่ประกอบการเกิน 100 ตร.ม.
(31) ที่พกั อาศัยชัว่ คราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ต้ งั อยู่ในหน่ วยงานก่อสร้างหรื อภายใน
ระยะ 200 ม. จากบริ เวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอตั ราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิ น 6 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรื อแบ่งโอนไม่วา่ จะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่อที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรื อแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 6 : 1
(2) มีอตั ราส่ วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 แต่อตั ราส่ วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ของที่ว่างอันปราศจากสิ่ งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ ดิน
แปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรื อแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่ วนของที่ว่างต่อ
พื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรื อแบ่งโอนทั้งรวมกัน ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 และ
ให้มีพ้นื ที่น้ าํ ซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่วา่ ง
การดําเนิ นกิ จการของโครงการเป็ นอาคารอยู่อาศัยรวม (สู ง 13 ชั้น จํานวน 1 อาคาร สู ง 8 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร อาคารชุดพาณิ ชย์ 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร และอาคารงานระบบ 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร) มี
พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งโครงการ 30,995 ตร.ม. และที่ดินของโครงการตั้งอยูร่ ิ มถนนอรุ ณอมริ นทร์ มีความกว้าง
40 ม. มีอตั ราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เท่ากับ 3.98 : 1 (ไม่เกิน 6 : 1) มีอตั ราส่ วนของที่ว่างต่อพื้นที่
อาคารรวม ร้อยละ 14.2 (มากกว่าร้อยละ 50) จึงเป็ นกิจการที่สามารถดําเนินการได้ภายใต้ขอ้ กําหนดผังเมือง
รวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556
2.2.2 ที่ต้ังโครงการตามข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กําหนดบริเวณห้ ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง
ใช้ หรื อเปลีย่ นการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในท้ องที่แขวงบางยี่
ขั น เขตบางพลั ด และแขวงอรุ ณ อมริ น ทร์ แขวงศิ ริ ร าช แขวงบ้ านช่ างหล่ อ เขตบางกอกน้ อย
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2557
ที่ต้ งั โครงการตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ามก่อนสร้าง ดัดแปลง ใช้หรื อ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภท บริ เวณโดยรอบสะพานพระพาน 8 ในท้องที่แขวงบางยี่ขนั
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เขตบางพลัดและแขวงอรุ ณอมริ นทร์ แขวงศิริราช แขวงบางกอน้อย กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2557 จากการ
ตรวจสอบพบว่าที่ต้ งั โครงการอยูใ่ นบริ เวณที่ 2 รายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครนี้ เรี ยกว่า “ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท บริ เวณโดยรอบสะพานพระราม ๘
ในท้องที่แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด และแขวงอรุ ณอมริ นทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอก
น้อย กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2547”
ข้อ 3 ในข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครนี้
(1) “ภายในบริ เวณโดยรอบสะพานพระราม 8” ประกอบด้วย
(ช) “บริ เวณที่ 2
จุดที่ 5 คือ จุดที่ต้ งั อยูเ่ ขตซอยจรัญสนิ ทวงศ์ 46 ฟากใต้จดกับเส้นขนาดระยะ 45 เมตรของ
ริ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 5 เป็ นเส้นขนานระยะ 15 เมตร ของเขตสะพานพระราม 8 ถึงจุดที่ 4 และจุดที่ 3
และจากจุดที่ 3 เส้นขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนอรุ ณอมริ นทร์ ฟากตะวันตกถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยูบ่ นเส้น
ขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนอรุ ณอมริ นทร์จดกับเส้นขนานระยะ 100 เมตรของเขตถนนพรานนก
ด้านใต้
จากจุดที่ 6 เป็ นเส้นขนานระยะ 100 เมตรของเขตพรานนก ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกถึง
จุดที่ 7 ซึ่งจดกับเส้นขนานของเขตถนนจรัญสนิทวงศ์ฟากตะวันออกระยะ 500 เมตร
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 7 เป็ นเส้นขนานระยะ 500 เมตรของเขตถนนจรัญสนิทวงศ์ฟากตะวันออกไปทาง
ทิศเหนือถึงจุดที่ 8 ซึ่งตั้งอยูเ่ ขตซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ฟากได้
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 8 เป็ นเส้นเลียบเขตจรัญสนิทวงศ์ 46 ฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ 5
ข้อ 5 ภายในบริ เวณบริ เวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสู งเกิน 40 เมตร
(2) ป้ายหรื อสิ่ งก่อสร้างที่สร้างขึ้นสําหรับติดตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย
ป้ายทางราชการ ป้ายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพ้นื ที่รมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร
ข้อ 7 การวัดความสู งของอาคารให้วดั จากระดับที่ศูนย์กลางถนนที่ใกล้ที่สุดถึงส่ วนที่สูงที่สุดของ
อาคาร
พื้นที่โครงการตั้งอยูท่ ี่ถนนอรุ ณอมริ นทร์ แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร และจัดอยู่
ในบริ เวณที่ 2 ตามข้อบัญญัติดงั กล่าว และออกแบบให้อาคาร A สู ง 13 ชั้น มีความสู ง 39.95 ม. ซึ่งไม่เกิน 4
ม. โดยวัดจากระดับที่ศูนย์กลางถนนอรุ ณอมริ นทร์ถึงส่ วนที่สูงที่สุดของอาคาร
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2.3

ประเภท และขนาดของโครงการ
พื้นที่ต้ งั โครงการที่จะขออนุญาตก่อสร้างเท่ากับ 4-3-37.1 ไร่ หรื อ 7,748.4 ตร.ม. (เดิม 4-3-43 ไร่
หรื อ 7,772 ตร.ม) มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ พื้นที่อาคารปกคลุมดิน พื้นที่จอดรถนอก
อาคารและทางเดินภายในโครงการ และพื้นที่ สี เขียวชั้นล่าง รายละเอียดดัง ตารางที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.3-1 การใช้ประโยชน์พ้นื ที่ของโครงการ
การใช้ ประโยชน์ พืน้ ที่
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
พื้นที่วา่ งปราศจากอาคารปกคลุม
(ที่จอดรถนอกอาคารและทางเดินรถภายในโครงการ)
พื้นที่วา่ งปราศจากอาคารปกคลุม (พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง)
รวม

ตารางเมตร
3,394
2,515.4
1,839
7,748.4

ทั้งนี้ ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ให้คาํ จําความสําหรับอาคารบางประเภทไว้ดงั นี้
“อาคารชุ ด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิ ทธิ์ ออกได้เป็ นส่ วนๆ โดยแต่
ละส่ วนประกอบกรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์ส่วนบุคคลและกรรมสิ ทธิ์ ร่ วมในทรัพย์ส่วนกลาง (พระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522)
“อาคารอยู่อาศั ย รวม” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของอาคารที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย
สําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็ นหน่วยแยกจากกัน สําหรับแต่ละครอบครัว (กฎกระทรวงฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522)
“อาคารอยู่อาศั ย รวม” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของอาคารที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย
สําหรั บหลายครอบครั ว โดยแบ่งออกเป็ นหน่ วยแยกจากกันสําหรั บแต่ละครอบครั วมี ห้องนํ้า ห้องส้วม
ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นทางลงหรื อลิฟท์แยกจากกันหรื อร่ วมกัน ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงหอพัก
ด้วย (พระราชบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมอาคาร พ.ศ 2544)
พัฒนาโครงการ โดยการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของโครงการมีลกั ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก เป็ นอาคารอยู่อาศัยรวม สู ง 13 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคารA) มีห้องชุ ดพักอาศัยจํานวน 278
ห้อง สู ง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร B) มีหอ้ งชุดพักอาศัยจํานวน 168 ห้อง รวมจํานวนห้องชุดพักอาศัย
ทั้งสิ้ น 446 ห้อง อาคารชุดพาณิ ชย์ สู ง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร C) มีห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า)
จํานวน 3 ห้อง และอาคารงานระบบ 1 ชั้น จํานวน 1 ห้อง (อาคารD) รวมจํานวนห้องชุดทั้งสิ้ น 449 ห้อง มีที่
16 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

จอดรถยนต์ 220 คัน ซึ่ งจัดเป็ นโครงการอาคารชุ ด และอาคารอยู่อาศัยรวม ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 โดยแสดงสภาพปัจจุบนั ของพื้นที่โครงการไว้ในแบบจําลองอาคารโครงการ ดังรูปที่ 2.3-1
และแสดงการใช้ประโยชน์พ้นื ที่แต่ละคนชั้นของแต่ละอาคารไว้ในตารางที่ 2.3-2 ถึง ตารางที่ 2.3-3

รูปที่ 2.3-1 แบบจําลองอาคารโครงการ

17 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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ตารางที่ 2.3-2 การใช้ประโยชน์พ้นื ที่แต่ละชั้นอาคาร A
ชั้น
ชั้น 1

ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5 ถึง ชั้น 13
ชั้นหลังคา

ห้องสํานักงานนิ ติบุคคล ห้องประชุม โถงพักคอย ห้องจดหมาย ห้องไฟฟ้า ห้อง
กําเนิ ดไฟฟ้ า ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องควบคุม ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องนํ้า บันได
ลิฟต์ โถงลิฟท์ และที่จอดรถ 53 คัน
ห้องปั๊ม ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจําชั้น ลิฟท์โถงลิฟท์ ทางเดิน บันได และที่
จอดรถ 34
Surge tank ลิฟต์ โถงลิฟต์ ทางเดิน บันได และที่จอดรถ 30 คัน
ห้องพักอาศัย จํานวน 26 ห้อง ห้องออกกําลังกาย ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอย
ประจําชั้น ห้องนํ้า ลิฟต์ โถงลิฟต์ ทางเดิน บันได พื้นที่สีเขียวและสระว่ายนํ้า
ห้องพักอาศัย จํานวนชั้นละ 28 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจําชั้น ลิฟต์
โถงลิฟต์ ทางเดิน และบันได
ถังเก็บนํ้า ห้องปั๊ม ห้องเครื่ องลิฟต์ และบันได

ตารางที่ 2.3-3 การใช้ประโยชน์พ้นื ที่แต่ละชั้นอาคาร B
ชั้น
ชั้น 1
ชั้น 2 ถึง ชั้น 8
ชั้นหลังคา

การประโยชน์

การประโยชน์

ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องจดหมาย ห้อง MDB บันได ลิฟต์
โถงลิฟต์ และ ที่จอดรถ 77 คัน
ห้องพักอาศัย จํานวนชั้นละ 24 ห้อง ลิ ฟท์ โถงลิฟต์ ทางเดิ น บันได ห้องไฟฟ้ า
และห้องพักมูลฝอยขยะประจําชั้น
ถังเก็บสํารองนํ้า ห้องปั๊ม ห้องเครื่ องลิฟท์และบันได

จากการจัดวางรู ปแบบการใช้ประโยชน์พ้นื ที่โครงการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
โครงการเดิมมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 4-3-93 ไร่ หรื อ 7,772 ตร.ม. ต่อมาได้แบ่งหักพื้นที่โครงการ
ออก 5.9 ตร.ว่า ซึ่ งไม่นาํ มาใช้คิดเป็ นพื้นที่ของโครงการ ทําให้มีพ้ืนที่โครงการมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 4-3-37.1 ไร่
หรื อ 7,748.4 ตร.ม. จําแนกเป็ นพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 3,394 พื้นที่เปิ ดโล่ง/พื้นที่ภายนอกอาคาร 4,354.4
ตร.ม. โดยเป็ นพื้นที่สีเขียวชั้นล่างเพื่อให้น้ าํ ซึ มผ่านได้ 1,839 ตร.ม. พื้นที่ที่ใช้คืออัตราส่ วนกับพื้นที่ดิน
31,021 ตร.ม.

18 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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สําหรับรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการ พบว่า มีการจัดให้มีพ้ืนที่ว่างในแปลงที่ดินที่เป็ น
ที่ต้ งั อาคารโครงการ ให้มีความสอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไข
เพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) และกฎกระทรวงให้ใ ช้บงั คับผังเมื องรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 รวมทั้ง
ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครและมี รายละเอี ยดการคิด อัตราส่ วนที่ อาคารต่ อแปลงที่ ดินโครงการ (FAR)
ร้อยละของพื้นที่วา่ งปราศจากสิ่ งปกคลุม อัตราส่ วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร (OSR) และพื้นที่น้ าํ ซึมผ่าน
ได้ ตามขนาดพื้นที่โครงการเดิม ดังนี้
(1) อัตราส่ วนพืน้ ทีอ่ าคารต่ อแปลงทีด่ ินของโครงการ (FAR)
พื้นที่ดินของโครงการ
=
7,772 ตร.ม.
พื้นที่อาคารรวมของโครงการที่ใช้คิดอัตราส่ วนที่ดิน =
31,021 ตร.ม.
=
31,021/7,772
อัตราส่ วนที่พ้นื ที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
=
3.99 : 1
ดังนั้น อัต ราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่ อพื้นที่ดินที่ใช้ เป็ นที่ต้ังอาคารของโครงการเท่ ากับ 3.99 : 1
(ไม่ เกิน 6 : 1) ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุพ เทพมหานคร พ.ศ. 2556
(2) พืน้ ทีว่ ่ างปราศจากสิ่ งปกคลุม
1) ตาม พ.ร.บ. ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 5 ข้อ 52 (1)
กํา หนดให้ อาคารอยู่อ าศัย ต้อ งมี ที่ ว่า งไม่ น้อ ยกว่า 30 ใน 100 ส่ ว นของพื้ น ที่ ดิ น มี
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
พื้นที่แปลงที่ดิน
=
7,772
ตร.ม.
พื้นที่อาคารปกคลุม
=
3, 394
ตร.ม.
ดังนั้น พื้นที่วา่ งปราศจากสิ่ งปกคลุม =
7,772-3,394
ตร.ม.
=
4,378
ตร.ม.
=
(4,378 × 100)/ 7,772 ตร.ม.
=
ร้อยละ 56.33 ของพื้นที่โครงการ
ดังนั้น ร้อยละของพื้นที่วา่ งปราศจากสิ่ งปกคลุม เท่ากับ ร้อยละ 56.33 ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 30
ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั ตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

19 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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2) ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สําหรั บการใช้
ที่ดินประเภท ย.8-8 กําหนดให้มีอตั ราส่ วนพื้นทีว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 มีรายละเอียด
การคํานวณ ดังนี้
อัตราส่ วนพื้นที่วา่ งต่อพื้นที่อาคาร (OSR)
= (พื้นที่ที่ไม่มีอาคารปกคลุม × 100) /
ผลรวมของพื้นที่อาคารทุกชั้น
= (4,378 × 100) / 31,021
= 14.11
ดังนั้น พื้นที่ว่างปราศจากสิ่ งปกคลุมเท่ากับ ร้อยละ 14.11 ของพื้นที่อาคารรวม ซึ่ งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556
3) พื้นที่น้ าํ ซึ้มผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้
โครงการได้จดั ให้มีพ้ืนที่น้ าํ ซึ้ มได้เพื่อปลูกต้นไม้ โดยประเมินพื้นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้ของ
โครงการที่ตอ้ งจัดให้มีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่วา่ งตามเกณฑ์มากที่สุด ดังนี้
1. พืน้ ทีว่ ่ างตามเกณฑ์
1.1) พืน้ ทีว่ ่ างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ 2544 โครงการต้องจัดให้มีที่ว่างไม่นอ้ ยกว่า 30 ใน
100 ส่ วนของพื้นที่ดิน มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
=
7,772
ตร.ม.
พื้นที่ดินโครงการ
พื้นที่ตามเกณฑ์
=
(7,772×30)/100 ตร.ม.
=
2,331.6
ตร.ม.
1.2) กฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โครงการ
ต้องจัดให้มีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่อาคารรวม มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
พื้นที่อาคาร
=
31,021
ตร.ม.
พื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
=
(31,021×5)/100 ตร.ม.
=
1,551.05
ตร.ม

20 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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ตารางที่ 2.3-4 สรุ ปเกณฑ์พ้นื ที่วา่ งพื้นที่โครงการ
พืน้ ทีว่ ่ างตามเกณฑ์ (ตร.ม.)
ข้ อกําหนด
1. พื้นที่ว่างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 และ ข้อบัญญัติ
กรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 โครงการต้องจัด
2,331.6
ให้มีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่า 30 ใน 100 ส่ วนพื้นที่ดินโครงการ
2. กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556
1,551.05
โรงการต้องจัดให้มีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่อาคารรวม
2. พืน้ ทีน่ ํา้ ซึมผ่ านได้ ตามเกณฑ์
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. โครงการต้องจัดให้มี
พื้นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้ เพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างโดยใช้เกณฑ์ตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร
เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เนื่ องจากมีพ้ืนที่มากที่สุด รายละเอียดการคํานวณพื้นที่น้ าํ ซึมผ่านได้เพื่อปลูก
ต้นไม้ดงั นี้
พื้นที่วา่ งตามเกณฑ์ที่มากที่สุด
= 2,331.6
ตร.ม.
พื้นที่น้ าํ ซึ้มผ่านได้ตามเกณฑ์
= (2,331.6 × 50)/ 100 ตร.ม.
3. พืน้ ทีน่ ํา้ ซึมผ่ านได้ ของโครงการ
พื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
= 2,331.6
ตร.ม.
พื้นที่น้ าํ ซึ้มผ่านได้ของโครงการ
= 1,839
ตร.ม.
คิดเป็ นร้อยละ
= (1,839 ×100)/2,331.6 ตร.ม.
= 78.87
ดังนั้น โครงการมีพื้นที่นํ้าซึมผ่ านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ 1,839 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 78.87
ของพืน้ ทีว่ ่ างตามเกณฑ์ มากทีส่ ุ ด ซึ่งโครงการจัดให้ มีพืน้ ทีน่ ํา้ ซึมผ่ านได้ มากกว่ า ร้ อยละ 50 ตามกฏหมายให้
ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตที่ดินประเภท ย.8 ซึ่งมีพ้นื ที่อาคารรวมต่อ
พื้นที่ดิน (FAR) ท่ากับ 3.99 : 1 (ไม่เกิน 6 : 1 ) มีอตั ราส่ วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) เท่ากับ
ร้อยละ 14:11 และอัตราส่ วนพื้นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้เผื่อปลูกต้นไม้ของโครงการ เท่ากับร้อยละ 78.87 เป็ นไป
ตามข้อ บัง คับ ผัง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ.2556 ดัง แสดงเปรี ย บเที ย บกับ ข้อ กํา หนดผัง เมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในตารางที่ 2.3-6
ทั้งนี้ การก่อสร้างจริ งจะมีการควบคุมการก่อสร้างให้พ้ืนที่ต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ขอ้ บังคับ
ผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร และตามที่ระบุไว้ในโรงงาน โดยตลอดระยะเวลาก่อสร้ างจะมีบริ ษทั ที่ทาํ
หน้าที่ บริ หารงานก่ อสร้ าง ซึ่ งจะคอยควบคุ มการก่ อสร้ างของผูร้ ั บเหมาให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และมี
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตบางพลัดมาตรวจสอบเป็ นระยะ เพื่อให้การก่อสร้างกับแบบที่ได้มาตรฐาน
21 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.3-5 สรุ ปการใช้ประโยชน์ที่ดินกับข้อกําหนดผังเมืองกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556
รายการ
ข้ อกําหนดผังเมือง
ข้ อมูลโครงการ
ประเมิน
1. อัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ไม่เกิน 6 : 1
เท่ากับ 3.99 : 1
ผ่าน
ร้อยละ 14:1 ของพื้นที่
ผ่าน
2. อัตราส่ วนของที่วา่ งต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
อาคารรวม
3. อัต ราส่ ว นของพื้ น ที่ น้ ํา ซึ ม ผ่ า นได้เ พื่ อ ปลู ก
ร้อยละ 78:87 ของพื้นที่วา่ ง
ผ่าน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต้นไม้ต่อพื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ที่มากที่สุด
บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ แบ่งแยกพื้นที่โครงการขนาดที่ดิน 5.9 ตารางวา (23.6 ตร.ม.)
ออกโดยไม่นาํ มาใช้ในการออกแบบ โดย บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้แบ่งพื้นที่ในส่ วนนี้ เพื่อบ้าน
ข้างเคี ยงในบริ เวณนั้นสามารถสัญจรได้โดยสะดวก ทําให้ที่ดินของโครงการมี ขนาดลดลง 23.6 ตร.ม.
(เดิม 4-3-43 ไร่ หรื อ 7,772 ตร.ม. เหลือขนาดพื้นที่ 4-3-37.1 ไร่ หรื อ 7,748.4 ตร.ม. ) โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อขนาดพื้นที่ว่างปราศจากอาคารปกคลุม อัตราส่ วนพื้นที่อาคารต่อแปลงที่ดินของ
โครการ (FAR) อัตราส่ วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร (OSR) พื้นที่น้ าํ ซึ มได้เพื่อปลูกต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว
โดยมีรายละเอียดการคิด ดังนี้
(1) อัตราส่ วนพืน้ ทีอ่ าคารต่ อแปลงทีด่ ินของโครงการ (FAR)
พื้นที่ดินของโครงการ
=
7,748.4
ตร.ม.
31,021
ตร.ม.
พื้นที่อาคารรวมของโครงการที่ใช้คิดอัตราส่ วนที่ดิน =
อัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
=
31,021 / 7,748.4
=
4.003 : 1
ดังนั้น อัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคารของโครงการเท่ากับ 4.003 : 1
(ไม่เกิน 6 : 1) ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556
(2) พืน้ ทีว่ ่ างปราศจากจากสิ่ งปกคลุม
1) ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้ อบัญ ญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 5 ข้ อ 52 (1)
กําหนดให้ อาคารอยู่อาศัยต้องมี ที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่ วนของพื้นที่ ที่ดิน มี
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
พื้นที่แปลงที่ดิน
=
7,748.4
ตร.ม.
พื้นที่อาคารปกคลุม
=
3,394
ตร.ม.
ดังนั้น พื้นที่วา่ งปราศจากสิ่ งปกคลุม =
7,748.4 -3,394
ตร.ม
=
4,354.4 × 100) / 7,748.4 ตร.ม.
=
ร้อยละ 56.19 ของพื้นที่โครงการ
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ดังนั้น ร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่ งปกคลุม เท่ากับ ร้อยละ 56.19 ซึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 30
ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั ตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
3) พืน้ ทีน่ ํา้ ซึมผ่ านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้
โครงการได้จ ัด ให้มีพ้ืน ที่ น้ ําซึ มผ่า นได้เ พื่อปลู ก ต้น ไม้ โดยประมาณพื้น ที่ น้ ําซึ มผ่า นได้ข อง
โครงการที่ตอ้ งจัดให้มีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่วา่ งตามเกณฑ์มากที่สุด ดังนี้
1. พืน้ ทีว่ ่ างตามเกณฑ์
1.1) พืน้ ทีว่ ่ างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522 และข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร
ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522
และข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 โครงการต้องจัดให้มีที่ว่างไม่นอ้ ยกว่า 30 ใน
100 ส่ วนของพื้นที่ดิน มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
พื้นที่ดินโครงการ
=
7,748.4
ตร.ม.
พื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
=
(7,748.4 × 30) / 100 ตร.ม.
=
2,324.52
ตร.ม.
1.2) กฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โครงการต้องจัดให้มี
ที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่อาคารรวม มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
พื้นที่อาคารรวม
=
31,021
ตร.ม.
พื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
=
(31,021 × 5) / 100
ตร.ม.
=
1,551.05
ตร.ม.
=
1,551.05
ตร.ม.
ตารางที่ 2.3-6 สรุ ปเกณฑ์พ้นื ที่วา่ งโครงการ
ข้ อกําหนด
พืน้ ทีว่ ่ างตามเกณฑ์ (ตร.ม.)
1. พื้ น ที่ ว่ า งตาม พ.ร.บ. ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 และ ข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
2,324.52
โครงการต้อ งจัด ให้ มี ที่ ว่ า งไม่ น้อ ยกว่ า 30 ใน 100 ส่ ว นของพื้ น ที่ ดิ น
โครงการ
2. กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โครงการ
1,551.05
ต้องให้มีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่อาคารรวม

23 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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2. พืน้ ทีน่ ํา้ ซึมผ่ านได้ ตามเกณฑ์
ตามกฎหมายให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โครงการต้องจัดให้มี
พื้นที่น้ าํ ซึ มได้ เพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างโดยใช้เกณฑ์ตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เนื่ องจากมีพ้ืนที่มากที่สุด มีรายละเอียดการคํานวณพื้นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้เพื่อปลูก
ต้นไม้ ดังนี้
พื้นที่วา่ งตามเกณฑ์ที่มากที่สุด
= 2,324.52
ตร.ม.
พื้นที่น้ าํ ซึมผ่านได้ตามเกณฑ์
= (2,324.52×50) / 100 ตร.ม.
3. พืน้ ทีน่ ํา้ ซึมผ่ านได้ โครงการ
พื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
พื้นที่น้ าํ ซึมผ่านได้ของโครงการ
คิดเป็ นร้อยละ

= 2,324.52
= 1,839
= (1,839 ×100) / 2,324.52

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

ดังนั้น โครงการมีพื้นที่นํ้าซึมผ่ านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ 1,839 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.11
ของพื้น ที่ ว่ า งตามเกณฑ์ ม ากที่ สุด ซึ่ ง โครงการจั ด ให้ มี พื้น ที่นํ้า ซึ ม ผ่ า นได้ ม ากกว่ า ร้ อยละ 50 ตามกฏ
กระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการซึ่ งตั้งอยู่ในเขตที่ดินประเภท ย. 8 ซึ่ งมีพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 4.003 : 1 (ไม่เกิน 6: 1) มีอตั ราส่ วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม
(OSR) เท่ากับร้อยละ 14.03 และอัตราส่ วนพื้นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ของโครงการ เท่ากับร้อยละ
79.11 เป็ นไปตามข้อบังคับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ดังแสดงเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนดผัง
เมืองกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในตารางที่ 2.3-8
ตารางที่ 2.3-7 สรุ ปการใช้ประโยชน์ที่ดินกับข้อกําหนดผังเมืองกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556
รายการ
ข้ อกําหนดผังเมือง
ข้ อมูลผังเมือง
1. อัตราส่ วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน (FAR)
ไม่เกิน 6 : 1
เท่ากับ 4.003 : 1
2. อัต ราส่ ว นของที่ ว่ า งต่ อ พื้ น ที่ อ าคารรวม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
(OSR)
3. อัตราส่ วนของพื้นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้เพื่อปลูก
ต้นไม้ต่อพื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
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ร้ อยละ 14.03 ของ
พื้นที่อาคารรวม
ร้ อยละ 79.11 ของ
พื้ น ที่ ว่ า งตามเกณฑ์ที่
มากที่สุด

ประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 2.3-8 สรุ ปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ลําดับ
รายการ
รายละเอียดพืน้ ทีเ่ ดิม
1

ขนาดพื้นที่โครงการ

2

3

พื้นที่วา่ งปราศจากสิ่ ง
ปกคลุม (ที่จอดรถ
ทางเดิน รถภายนอก
อาคาร และ พื้นที่สีเขียว
ชั้นล่าง)
FAR

4

OSR

5

พื้นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้เพื่อ
ปลูกต้นไม้

6

พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ

7

พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

8

พื้นที่ปลูกไม้ยนื ต้น

2.4

รายละเอียดพืน้ ทีใ่ หม่

4-3-43 ไร่
(7,772 ตร.ม.)
4,404 ตร.ม.
ร้อยละ 56.66 ของพื้นที่ดิน
โครงการ

4-3-37.1 ไร่
(7,748.4 ตร.ม.)
4,354.4 ตร.ม.
ร้อยละ 56.19 ของพื้นที่
โครงการ

3.99 : 1
(31.021/7,772)×100 =
3.99)
ร้อยละ 14.11
{(4,378/31,021) ×100 =
14.11 }
ร้อยละ 81.7 ของพื้นที่วา่ ง
ตามเกณฑ์มากที่สุด
{(1,839 /2,2331.6) ×100 =
78.87 }
2,104 ตร.ม. (อัตราส่ วน
1.01 ตร.ม./คน)

4.003 : 1
(31.021/7,748.4)×100 =
4.003)
ร้อยละ 14.03
{(4,354.4/31,021) ×100 =
14.03 }
ร้อยละ 79.11 ของพื้นที่วา่ ง
ตามเกณฑ์มากที่สุด
{(1,839/2,323.52) ×100 =
79.11 }
2,104 ตร.ม.
(อัตราส่ วน 1.01 ตร.ม. /
คน)
1,839 ตร.ม.

1,839 ตร.ม.

หมายเหตุ
ลดลง 23.6 ตร.ม.
ลดลง 23.6 ตร.ม.
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ดินโครงการ
สอดคล้องตามข้อกําหนด
ไม่เกิน 6 : 1
สอดคล้องตามข้อกําหนด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
สอดคล้องตามข้อกําหนด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
สอดคล้องตามข้อกําหนด

ไม่นอ้ ยกว่า 1 ตร.ม. /
สอดคล้องตามข้อกําหนด

ไม่นอ้ ยกว่า 1,036.5 ตร.ม.
สอดคล้องตามข้อกําหนด
ร้อยละ 88.71
ร้อยละ 88.71
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
ของพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ ของพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์
สอดคล้องกับข้อกําหนด
1,200 ตร.ม.
1,200 ตร.ม.
สอดคล้องกับข้อกําหนด
(ไม่นอ้ ยกว่า 1,165.8 ตร.ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 1,162.26ตร.ม.
ร้อยละ 51.46 ของพื้นที่วา่ ง ร้อยละ 51.46 ของพื้นที่วา่ ง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
พื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
{(1,200/2,324.52)×100 = สอดคล้องตามข้อกําหนด
{(1,200/2,331.6)×100 =
51.62}
51.46}

แนวอาคาร และระยะร่ นของอาคาร
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2.4.1 ความสู งอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) หมวดที่ 4 ข้อ 44 และข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 5 ข้อ 49 กําหนดให้ ความสู งของอาคารไม่ ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้ องไม่ เกิ น
สองเท่ าของระยะราบวัดจากวัดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้ านตรงข้ ามถนนสาธารณะที่อยู่ใ กล้ อาคารที่สุด
ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ามก่อนสร้าง ดัดแปลง ใช้หรื อเปลี่ยน ใช้
หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภท บริ เวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในห้องที่แขวงบางยี่
ขัน เขตบางพลั ด และแขวงอรุ ณอมริ นทร์ แขวงศิ ริ ราช แขวงบ้ า นช่ า งหล่ อ เขตบางกอกน้ อ ย
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2557
ข้ อ 5 ภายในบริ เวณที่ 2 ห้ ามมิใ ห้ บคุ คลใดก่ อสร้ างอาคารดังต่ อไปนี ้
(1) อาคารที่มคี วามสูงเกิน 40 เมตร
(2) ป้ายหรื อสิ่ งก่ อสร้ างที่สร้ างขึน้ สําหรั บติดตั้งป้ายทุกชนิด เว้ นแต่ ป้ายชื่ อถนน ตรอก ซอย
ป้ายทางราชการ ป้ายชื่ อสถานประกอบกิจการที่มพี ืน้ ที่รวมกันไม่ เกิน 5 ตารางเมตร
ข้ อ 7 การวัดความสู งของอาคารให้ วัดจากระดับที่ศูนย์ ก ลางถนนที่ใ กล้ ที่สุ ดถึ งส่ วนที่สู ง
ที่สุดของอาคาร
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ริมถนนอรุ ณอมริ นทร์ ซึ่ งถนนดังกล่าวบริ เวณหน้าโครงการมีความ
กว้าง 40 ม. และมีระยะราบที่วดั จากเขตทางถึงแนวอาคารจุดที่สูงที่สุดเท่ากับ 87.15 ม. ทําให้อาคารต้องมี
ความสู งไม่เกิน 174.3 ม. ( 2×87.15 = 174.3 ม. ) ซึ่ งอาคาร A ระดับความสู งจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้น
ดาดฟ้าเท่ากับ 39.95 ม. ดังนั้น อาคารจึงมีความสู งไม่เกินสองเท่าของระยะราบ และมีความสู งไม่เกิน 40 ม.
เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อบัญญัติก รุ งเทพมหานคร เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้แปลง ใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภท บริ เวณโดยรอบสะพาน
พระราม 8 ในท้องที่แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด และแขวงอรุ ณอมริ นทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2557
2.4.2 ระยะร่ นของอาคาร
การพัฒนาโครงการ เป็ นอาคารอยู่อาศัยรวมสู ง 13 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร A) มีห้อง
ชุ ดพักอาศัยจํานวน 278 สู ง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคารB) มี ห้องชุ ดพักอาศัยจํานวน 168 ห้อง รวม
จํานวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้ น 446 ห้อง อาคารชุดพาณิ ชย์ สู ง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคารC) มีห้องชุ ด
เพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) จํานวน 3 ห้อง และอาคารงานระบบ 1 ชั้น จํานวน 1 ห้อง (อาคารD) รวมจํานวน
ห้องชุดทั้งสิ้ น 449 ห้อง มีพ้ืนที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่ วนกับพื้นที่ดิน 30,995 ตร.ม. ซึ่งมีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ น
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นแนวอาคารและระยะ
ร่ นของอาคารพิจารณาตามระเบียบกฎหมายดังนี้
(1) กฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิม่ เติมโยกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
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ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.
2540) ระบุวา่
“ข้ อ 2 กําหนดใ ห้ ที่ดินที่ ใ ช้ เป็ นที่ ตั้งของอาคารสู งหรื อ อาคารสู งหรื อ อาคารขนาดใหญ่
พิเศษที่มพี ืน้ ที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่ เกิน 30,000 ตร.ม. ต้ องมีด้านหนึ่งด้ านใดของที่ดินนั้นยาวไม่ น้อยกว่ า
12.00 ม. ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้ างไม่ น้อยกว่ า 10.00 ม. ยาวต่ อเนื่ องกันโดยตลอดจนไปเชื่ อมต่ อ
กับถนนสาธารณะอื่นที่มเี ขตทางกว้ างไม่ น้อยกว่ า 10.00 ม.
ที่ดินด้ านที่ติดถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ต้ องมีความกว้ างไม่ น้อยกว่ า
12.00 ม. ยาวต่ อเนื่ องกันโ ดยตลอดจนถึงบริ เวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นต้ องว่ างเพื่ อสามารถใช้ เป็ น
ทางเข้ าออกของรถดับเพลิงได้ โ ดยสะดวก
ข้ อ 3 อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ พิเศษต้ องจัดให้ มีถนนที่มีผิวการจราจรกว้ างไม่ น้อย
กว่ า 6 ม. ที่ปราศจากสิ่ งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อให้ รถดับเพลิงสามารถเข้ าออกได้ โ ดยสะดวก
ข้ อ 4 ส่ วนที่เป็ นขอบเขตนอกสุ ดของอาคารสู งและอาคารขนาดใหญ่ พิเศษ ไม่ ว่าจะอยู่ใ น
ระดับเหนือพืน้ ดินหรื อตํา่ กว่ าระดับพืน้ ดิน ต้ องห่ างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรื อสาธารณะไม่ น้อยกว่ า 6.00 ม.
ทั้งนีไ้ ม่ รวมถึงส่ วนที่เป็ นรากของอาคาร”
อาคาร A มีพ้ืนที่อาคารรวม 20,887 ตร.ม. (ไม่เกิน 30,000 ตร.ม.) โดยแปลงที่ดินทางด้าน
ทิ ศใต้มีความยาว 13.02 ม. (ไม่ น้อยกว่า 12.0 ม.) และใช้เป็ นทางเข้า-ออกโครงการเชื่ อมกับถนนอรุ ณ
อมริ นทร์ บริ เวณด้านหน้าโครงการมีความกว้างเขตทาง 40 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 10.0 ม.) และยาวต่อเนื่องกันโดย
ลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนพระราม 8 และถนนบรมราชชนนี ที่มีเขตทางกว้างประมาณ 30 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า
10.00 ม.)
ทั้งนี้ แนวเขตที่ดินของโครงการด้านติดถนนอรุ ณอมริ นทร์ มีความยาว 13.02 ม. (ไม่นอ้ ย
กว่า 12 ม.) และมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 12.0 ม. ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริ เวณที่ต้ งั ของอาคาร และ
เป็ นที่ว่างเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก และจัดให้มีถนนภายในโครงการกว้าง 6.00 ม.
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 ม. ) ปราศจากสิ่ งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก
และส่ ว นที่ เ ป็ นขอบเขตนอกสุ ด ของอาคาร ไม่ ว่า จะอยู่ใ นระดับ เหนื อ พื้ น ดิ น หรื อ ตํ่า กว่า ระดับ พื้ น ดิ น
มีระยะห่ างจากเขตที่ดินของผูอ้ ื่นน้อยที่สุดเท่ากับ 6.29 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 6.00 ม.)
(2) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 41 (3) ระบุว่า “อาคารที่สูงเกิน 2 ชั้นหรื อเกิน
8 ม. ที่ก่อสร้ างใกล้ ถนนสาธารณะ ถ้ าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้ างเกิน 20 ม. ขึน้ ไป ให้ ร่มแนวอาคารห่ าง
จากเขตถนนสาธารณะอย่ างง้ อย 2 ม.”
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พื้นที่โครงการตั้งอยูต่ ิดถนนสาธารณะ คือ ถนนอรุ ณอมริ นทร์ มีขนาดเขตทางกว้าง 40 ม.
(มากกว่า 20 ม.) โดยโครงการได้จดั ให้มีอาคาร B และอาคาร C มีระยะร่ นจากแนวอาคารถึงแนวเขตถนน
อรุ ณอมริ นทร์มีระยะ 11.54 ม. และ 9.37 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.) สอดคล้องตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้อ 42 ที่ระบุวา่ “อาคารที่ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ แหล่ งนํา้ สาธารณะ เช่ น แม่ นา้ํ คู คลอง
ลํารางหรื อลํากระโดง ถ้ าตําแหน่ งนํา้ สาธารณะนั้นมีความกว้ างน้ อยกว่ า 10 เมตร ต้ องร่ นแนวอาคารให้ ห่าง
จากเขตแหล่ งนํา้ สาธารณะนั้นไม่ น้อยกว่ า 3 เมตร แต่ ถ้าแหล่ งนํา้ สาธารณะนั้นมีความกว้ างตั้งแต่ 10 เมตรขึน้
ไป ต้ องร่ นแนวอาคารให้ ห่างจากเขตแหล่ งนํา้ สาธารณะนั้นไม่ น้อยกว่ า 6 ม.”
ที่ต้ งั โครงการทางด้านทิศตะวันตก ติดกับลํากระโดงสาธารณะประโยชน์ มีความกว้าง 1.5
ม. ถึง 2.5 ม. ทางโครงการได้ออกแบบให้แนวอาคาร A มีระยะร่ นจากแนวอาคารถึงแนวเขตที่ดิน 7.20 ม. ถึง
7.63 ม. ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 3 ม. ทั้งนี้โครงการได้มีการออกแบบรั้วโปร่ งบริ เวณทางด้านทิศตะวันตก ที่ติดกับลํา
กระโดงสาธารณะประโยชน์
ข้ อ 50 ระบุว่า “ผนังของอาคารที่มหี น้ าต่ าง ประตู ช่ องระบายอากาศ ช่ องแสง หรื อระเบียง
ของอาคาร ต้ องมีระยะห่ างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี ้
(1) อาคารที่มคี วามสูงไม่ เกิน 9 เมตร ผนังหรื อระเบียงต้ องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่ น้อยกว่ า 2 ม.
(2) อาคารที่มคี วามสูงเกิน 9 ม. แต่ ไม่ ถึง 23 ม. ผนังหรื อระเบียงต้ องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่ น้อยกว่ า 3 ม.
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้ อยกว่ าตามที่กาํ หนดไว้ ใ น (1) หรื อ (2) ต้ องอยู่ห่างจาก
เขตที่ดิน ไม่ น้อยกว่ า 50 เซนติ เมตร เว้ นแต่ จะก่ อสร้ างชิ ดเขตที่ดินและอาคารดังกล่ าวจะก่ อสร้ างได้ สูงไม่
เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่ชิดเขตที่ดินหรื อห่ างจากเขตที่ดินน้ อยกว่ าที่ระบุไ ว้ ใ น (1) หรื อ (2) ดังก่ อสร้ าง
เป็ นผนั งทึ บ และดาดฟ้ าของอาคารด้ านนั้ นให้ ทําผนังทึ บ สู งจากดาดฟ้ าไม่ น้อ ยกว่ า 1.80 เมตร ในกรณี
ก่ อสร้ างชิ ดเขตที่ดินต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากเจ้ าของที่ดินข้ างเคียงด้ านนั้นด้ วย
อาคาร B ของโครงการมีความสู ง 22.9 ม. ซึ่ งไม่เกิน 23 ม. และมีระยะห่ างของอาคารกับ
แนวเขตที่ ดิ น บริ เ วณชั้น 1 ของโครงการน้อ ยที่ สุ ด เท่ า กับ 3.38 ม. (ไม่ น้ อ ยกว่ า ม.) สอดคล้อ งตาม
กฎกระทรวง
อาคาร C ของโครงการมีความสู ง 5.38 ม. ซึ่ งไม่เกิน 9 ม. และมีระยะห่ างของอาคารกับ
แนวเขตที่ดินบริ เวณชั้น 1 ของโครงการน้อยที่สุดเท่ากับ 2.05 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.) สอดคล้องตามกฎหมาย
กระทรวง
อาคาร D ของโครงการมีความสู ง 3.30 ม. ซึ่ งไม่เกิน 9 ม. และมีระยะห่ างของอาคารกับ
แนวเขตที่ดินบริ เวณชั้น 1 ของโครงการที่สุดเท่ากับ 2.05 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.) สอดคล้องตามกฎกระทรวง
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(3) ข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2544)
จากข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 5 เรื่ อง แนว
อาคารและระยะต่างๆ ข้อ 52 ระบุวา่ “อาคารแต่ละหลังหรื อหน่วยต้องมีที่วา่ งตามที่กาํ กนดต่อไปนี้
(1) อาคารอยู่อาศัย ต้ องมีที่ว่างไม่ น้อยกว่ า 30 ใน 100 ส่ วนของพืน้ ที่ที่ดิน
อาคารวรรคหนึ่งถ้ าสูงเกิน 3 ชั้น ให้ มที ี่ว่างกว้ างไม่ น้อยกว่ า 12 ม.
ที่ว่างตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ต้ องมีพืน้ ที่ต่อเนื่องกันยาวไม่ น้อยกว่ า
1 ใน 6 ของความยาวเส้ นรอบรู ปภายนอกอาคาร โ ดยอาจรวมที่ว่างด้ านข้ างที่เชื่ อ มต่ อ กับที่ว่างด้ านหน้ า
อาคารก็ไ ด้ และที่ว่างนีต้ ้ องเชื่ อมกับถนนภายในกว้ างไม่ น้อยกว่ า 6 ม. ออกสู่ ทางสาธารณะได้ ถ้ าหากเป็ น
ทางลอดใต้ อาคาร ความสูงสุทธิ ของช่ องลอดต้ องไม่ น้อยกว่ า 5 ม.
ที่ว่างนีอ้ าจใช้ ร่วมกันกับที่ว่างของอาคารอื่นได้ ”
อาคารโครงการออกแบบให้อาคาร A มีความยาวเส้นรอบรู ป 202 ม. โดยจัดให้มีที่ว่าง
มีพ้ืนที่ต่อเนื่ องกันยาว 34 ม. (202/6 = 33.6 ม.) ซึ่ งมีความยาวมากกว่า 1 ใน 6 ของความยาวเส้นรอบรู ป
ภายนอกอาคาร และที่ว่างนี้ เชื่อมกับถนนภายในโครงการกว้าง 6 ม. ออกสู่ ถนนอรุ ณอมริ นทร์ได้สอดคล้อง
ตามข้อบัญญัติดงั กล่าว
ทั้งนี้ รายละเอียดเปรี ยบเทียบการออกแบบอาคารของโครงการ และข้อกําหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาคาร พื้นที่วา่ ง และแนวอาคาร ดังแสดงใน ตารางที่ 2.4-1
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ตารางที่ 2.4-1 รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
1. กฎกระทรวงบังคับใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ข้ อ 7 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นตามแผนผั ง พื้นที่โครงการตั้งอยูใ่ นบริ เวณการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ ได้จาํ แนก ย. 8-8 ที่กาํ หนดไว้เป็ นสี น้ าํ ตาล ซึ่ งจัดเป็ นที่ดิน
ประเภท และแผนผัง แสดงโครงการคมนาคม ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
และขนส่ งท้ า ยกฎกระทรวงนี้ ให้ เ ป็ นไป
ดังต่อไปนี้
(3) ที่ดินประเภท ย. 8 ถึ ง ย. 10 ที่ กาํ หนดไว้
เป็ นสี น้ ําตาลให้ เ ป็ นที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศัย
หนาแน่ น มาก โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละจํา แนก
เป็ นบริ เวณดังต่อไปนี้
(ก) ที่ ดิ น ประเภท ย. 8 มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ
รองรั บ การอยู่ อ าศัย ในบริ เวณพื้ น ที่ เ ขตเมื อ ง
ชั้นในที่มีการส่ งเสริ มและดํารงรักษาทัศนี ยภาพ
และสภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ จําแนกเป็ น
บริ เวณ ย.8-1 ถึง ย.8-26
ข้ อ 15 ที่ดินประเภท ย. 8 เป็ นที่ดินประเภทที่อยู่ โครงการ ศุภาลัย ซิ ต้ ี รี สอร์ ท พระราม 8 เป็ นอาคารอยู่
อาศัยหนาแน่ นมากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรอบรับ อาศัยรวม (สู ง 13 ชั้น จํานวน 1 อาคาร สู ง 8 ชั้น จํานวน 1
การอยู่อาศัยหนาแน่ นมากที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ อาคาร และอาคารชุดพาณิ ชย์ 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร และ
รองรั บ การอยู่ อ าศัย ในบริ เวณพื้ น ที่ เ ขตเมื อ ง อาคารงานระบบ 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร) มี พ้ืนที่ ใช้สอย
ชั้นในที่มีการส่ งเสริ มและดํารงรักษาทัศนี ยภาพ รวมทั้ง โครงการ 30.995 ตร.ม. และที่ ดิน ของโครงการ
ตั้ งอยู่ ริ มถนนอรุ ณอมริ นทร์ มี ค วามกว้า ง 40 ม. มี
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
(1) โรงงานทุ ก จํา พวกตามกฎหมายว่ า ด้ว ย อัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เท่ากับ 3.98 : 1 (ไม่
โรงงานเว้น แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด และ เกิน 6 : 1) มีอตั ราส่ วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ร้อย
จําพวกที่กาํ หนดให้ดาํ เนินการได้ตามกฎหมายว่า ละ 14.2 (มากกว่าร้ อยละ 5) และให้มีพ้ืนที่ น้ าํ ซึ มผ่านได้
ด้วยการสาธารณะหรื อไม่เป็ นมลพิษต่อ ชุ มชน เพื่ อ ปลู ก ต้น ไม้ ร้ อ ยละ 88.50 ของพื้ น ที่ ว่า งในบริ เ วณ
หรื อแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่ ง เสริ ม ดัง กล่ า ว (มากกว่า ร้ อ ยละ 50) จึ ง เป็ นกิ จ การที่ ส ามารถ
และรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพ้ืนที่ ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ภ า ย ใ ต้ ข้ อ กํ า ห น ด ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ประกอบการไม่เกิน 500 เมตร
(2) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน เว้น แต่ ก รณี เ ป็ นหน่ ว ยงานคอนกรี ต
ผส มเส ร็ จในลั ก ษณะชั่ ว คราวที่ ตั้ งอยู่ ใ น
หน่ ว ยงานก่ อ นร้ า งหรื อบริ เวณใกล้เ คี ย งเพื่ อ
ประโยชน์แก่โครงการก่อร้างนั้น

30 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

หมายเหตุ

เป็ นไปตาม
ข้อกําหนด
และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. กฎกระทรวงบังคับใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ต่ อ)
(3) คลังนํ้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บนํ้ามัน
เชื้ อเพลิง ที่ ไม่ใช่ก๊าซปิ โตรเลียวเหลวและก๊าซธรรมชาติ
เพื่ อ จํา หน่ า ยที่ ต ้อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการ
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง
ที่อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 12 ม.
(4) สถานที่ บรรจุ ก๊าซ สถานที เก๊บก๊าซ และห้องบรรจุ
ก๊าซ สําหรั บก๊าซปิ โปรเลี ยมเหลว และก๊าซธรรมชาติ ว่า
ด้วยกฎหมายควบคุมนํ้ามันเชื้ อเพลิง เว้นแต่สถานี บริ การ
ก๊าซที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า
12 ม. ร้ า นจํา หน่ า ยก๊ า ซ สถานที่ ใ ช้ก๊ า ซ และสถานที่
จําหน่ายอาคารที่ใช้ก๊าซ
(5) การเลี้ ย งสัตว์ทุ ก ชนิ ด เพื่อ การการค้า ที่ อ าจก่ อ เหตุ
รําคาญว่าด้วยการสาธารณสุ ข
(6) การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ าํ เค็มหรื อนํ้ากร่ อย
(7) สุ สานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายว่าด้วยสุ สาน
และฌาปนสถาน เว้น แต่ เ ป็ นการก่ อ สร้ า งแทนฌาปน
สถานที่มีอยูเ่ ดิม
(8) โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ว ยโรงแรม ที่ มี จ ํา นวน
ห้องพักเกิ น 50 ห้อง เว้นแต่ที่ต้ งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่ มี
ขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายใน ระยะ
500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(9) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
เว้นแต่ที่ต้ งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า 30 ม. หรื อตั้ง อยู่ภ ายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(10) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
(11) การประกอบพาณิ ชยกรรมที่ มีพ้ืนที่ ประกอบการ
เกิน 5,000 ตร.ม. เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิ ชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการ
เกิน 5,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 ม. หรื อตั้งอยูใ่ น
ระยะ 500 ม. จากบริ เ วณโดยรอบสถานี ร ถไฟฟ้ า ขนส่ ง
มวลชน
31 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดโครงการ

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. กฎกระทรวงบังคับใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ต่ อ)
(ข) การประกอบพาณิ ชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน
10,000 ตร.ม. ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 เมตร จาก
บริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(12) สํานักงานที่มีพ้นื ที่ประกอบการเกิน 1,000 เว้นแต่
(ก) สํานักงานที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 2,000 ตร.ม.
ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12
ม. หรื อ ตั้ง อยู่ภ ายในระยะ 500 ม. จากบริ เ วณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 2,000 ตร.ม.
แต่ไม่เกิ น 5,000 ตร.ม. ที่ ต้ งั อยู่ริมถนนสารธารณะที่ มี
ขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 ม. หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500
ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(13) การติด ตั้ง หรื อก่อสร้างป้ ายที่มีขนาดเกิน 1 ตร.ม.
หรื อมี น้ ํา หนั ก รวมทั้ง โครงสร้ า งเกิ น 10 กิ โ ลกรั ม ใน
บริ เวณที่ มีระยะห่ างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษหรื อ
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 40 ม. ถึงจุด ติด ตั้ง
หรื อก่อสร้างป้ ายน้อยกว่า 50 ม. เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรื อ
สถานประกอบการ และป้ ายสถานี บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิง
หรื อสถานนีบริ การก๊าซ
(14) สถานที่ เ ก็บ สิ น ค้า สถานนี รั บ ส่ ง สิ น ค้า หรื อ การ
ประกอบกิจการรับส่ งสิ นค้า เว้นแต่ที่ต้ งั ริ มถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร
(15) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสิ นค้าหรื อนิทรรศการเว้น
แต่ที่ต้ งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเชตทางไม่นอ้ ยกว่า
30 ม. หรื อตั้งอยู่ภายนระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน

32 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดโครงการ

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. กฎกระทรวงบังคับใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ต่ อ)
(16) สถานสงเคราะห์หรื อรับเลี้ยงสัตว์
(17) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 1,000 ตร.ม.
ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12
ม. หรื อ ตั้ง อยู่ภ ายในระยะ 500 ม. จากบริ เ วณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 1,000 ตร.ม. แต่
ไม่เกิน 2,500 ตร.ม. ที่อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไม่นอ้ ยกว่า 16 ม. หรื อตั้งอยูภ่ ายในระยะ 500 ม. จาก
บริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(18) โรงฆ่าสัตว์หรื อโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายสัตว์
(19) ไซโลเก็บผลผลิตผลทางเกษตร
(20) สถานี ข นส่ ง ผู ้โ ดยสาร เว้น แต่ ที่ ต้ ัง อยู่ริ มถนน
สาธารณะที่ มีขนาดเขตทางไม่ น้อยกว่า 16 ม. หรื อตั้งอยู่
ภายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานี รถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชน
(21) สวนสนุ ก เว้น แต่ ที่ ต้ ัง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะที่ มี
ขนาดเขตทางไม่ น้อยกว่า 30 ม. หรื อตั้งอยู่ ภายในระยะ
500 ม. จากบริ เวณโดยรอบสถานี ไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนและ
มี ที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ ดินไม่น้อยกว่า 12 ม. เพื่อ
ปลูกต้นไม้ หรื อที่ดาํ เนินการอยูใ่ นอาคารพาณิ ชยกรรม
(22) สวนสัตว์
(23) สนามแข่งรถ
(24) สนามแข่งม้า
(25) สนามยิงปื น
(26) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาเว้นแต่
ที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16
เมตร หรื อตั้งอยู่ภายในระยะ 500 ม. จากบริ เวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
(27) การกําจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
(28) การกํา จัด วัต ถุ อ ัน ตรายตามกฎหมายว่า ด้ว ยวัต ถุ
อันตราย
33 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายละเอียดโครงการ

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
1. กฎกระทรวงบังคับใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ต่ อ)
(29) การซื้ อขายหรื อเก็บชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลเก่า
(30) การซื้ อขายหรื อเก็บเศษวัสดุที่มีพ้ืนที่ประกอบการ
เกิน 100 ตร.ม.
(31) ที่พกั อาศัยชัว่ คราวหรื อเก็บชัว่ คราวสําหรับคนงาน
เว้นแต่ที่ต้ งั อยูห่ น่วยงานก่อสร้างหรื อภายในระยะ 200 ม.
จากบริ เวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้าง
นั้น
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
ข้ อ 2 กํา หนดให้ ที่ ดิ น ที่ ใ ช้เ ป็ นที ต้ ัง ของอาคารสู ง หรื อ อาคาร A มีพ้ืนที่อาคารเท่ากับ 20,887 ตร.ม.
อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่ (ไม่เกิน 30,000 ตร.ม.) โดยแปลงที่ดินที่ใช้เป็ น
เกิน 30,000 ตร.ม. ต้องมีดา้ นหนึ่ งด้านใดของที่ดินนั้นยาว ที่ต้ งั โครงการทางด้านทิศใต้ มีความกว้าง 13.02
ไม่นอ้ ยกว่า 12.00 ม. ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่ ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 12.00 ม.) ติดถนนอรุ ณอมริ นทร์
น้อยกว่า 10.00 ม. ยาวต่อเนื่ องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อ ที่มีขนาดเขตทางกว้าง 40 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 10 ม.)
กับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า 10.00 ม. และยาวต่อเนื่ องกันโยตลอดจนไปเชื่ อมต่อกับ
ที่ ดินด้านที่ ติดถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่ งและ ถนนพระราม 8 และถนนบรมราชชนนี ซึ่ งเป็ น
วรรคสอง ต้อ งมี ค วามกว้า งไม่ น้อ ยกว่ า 12.00 ม. ยาว ถนนสาธารณะอื่ นที่ มีเขตกว้างประมาณ 30 ม.
ต่อ เนื่ องกันโดยตลอดจนถึ งบริ เวณที่ ต้ งั ของอาคาร และ (ไม่นอ้ ยกว่า 10.00 ม.)
ที่ดินนั้นต้องว่างเพื่อสามารถใช้เป็ นทางเข้าออกรถดับเพลิง แนวเขตที่ ดิ น ด้า นติ ด ถนนอรุ ณ อมริ น ทร์ มี
ความยาว 13.02 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 1.00 ม.) และมี
ได้โดยสะดวก
ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 12.00 ม. ยาวต่อเนื่ องกัน
โดยตลอดจนถึงบริ เวณที่ต้ งั ของอาคาร และเป็ น
ที่ ว่ า ง โดยไม่ มี อ าคารและใช้ยื น ต้น กัด ขวาง
เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก
(รูปที่ 2.4.2-1)
ข้ อ 3 อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษต้อ งจัด ให้มี โครงการได้ออกแบบให้มีถนนกว้างน้อยที่สุด
ถนนที่มีผิวการจราจรกว้างไม่นอ้ ยกว่า 6 ม. ที่ปราศจากสิ่ ง 6.00 ม. (ไม่น้อยกว่า 6 ม.) ปราศจากสิ่ งปกคลุม
ปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออก โดยรอบอาคาร เพื่อรถดับเพลิงสามารถเข้าออก
ได้โดยสะดวก (รู ปที่ 2.4.2-1)
ได้สะดวก

34 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
ข้ อ 4 ส่ วนที่เป็ นขอบเขตนอกสุ ดของอาคารสู งและอาคาร โครงการได้ออกแบบให้ส่วนที่ เป็ นขอบเขต
ขนาดใหญ่พิเศษ ไม่ว่าจะอยูใ่ นระดับเหนื อพื้นดินหรื อตํ่า นอกสุ ด ของอาคาร ไม่ ว่า จะอยู่ใ นระดับ เหนื อ
กว่าระดับพื้นดิน ต้องห่ างจากเขตที่ดินของผูอ้ ื่นหรื อถนน พื้นดิ นหรื อตํ่ากว่าระดับพื้นดิ น มี ระยะห่ างจาก
สาธารณะไม่น้อยกว่า 6.00 ม. ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ส่ วนที่ เป็ น เขตที่ ดินของผูอ้ ื่ นหรื อถนนอรุ ณอมริ นทร์ น้อย
ที่สุดเท่ากับ 6.34 ม. (รู ปที่ 2.4.2-2)
รากฐานของอาคาร
ข้ อ 5 อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ ก่อสร้ างขึ้ น อัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชิ้นของอาคาร
ในพื้ น ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ เ ป็ นที่ ต้ ั ง อาคาร ต้อ งมี ค่ า สู งสุ ดของ ต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร เท่า 3.98 : 1
อัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชิ้นของอาคารทุกหลังต่อ
พื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร ไม่เกิน 10 : 1
ข้ อ 6 กํา หนดให้ อ าคารสู ง หรื อ อาคารใหญ่ พิ เ ศษที่ เ ป็ น โครงการจัดให้มีพ้ืนที่ ว่างปราศจากสิ่ งปกคลุม
อาคารที่อยู่ ต้องมีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นดินที่ ต่อพื้นที่ดินโครงการ เท่ากับร้อยละ 56.66
ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้ อ 19 อาคารอยูอ่ าศัยรวมต้องมีพ้ืนที่ภายในแต่ละหน่วยที่ โครงการได้ออกแบบให้ห้องชุดพักอาศัยและ
ห้อ งชุ ด เพื่ อ การพาณิ ช ย์ข นาดพื้ น ที่ 30.0-45.0
ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยไม่นอ้ ยกว่า 20 ตร.ม.
ตร.ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 20 ตร.ม.)
ข้ อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยแกว่า โครงการได้มีการออกแบบให้มีช่องทางเดิ น
ภายในอาคารกว้าง 1.5 ม.
ตามที่กาํ หนดดังนี้
(2) อาคารอยู่อ าศัย รวม หอพัก ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
หอพัก สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน
อาคารพิเศษ ความกว้าง 1.50 ม.

35 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
ข้ อ 22 ห้อ งหรื อ ส่ ว นของอาคารที่ ใช้ใ นการทํา กิ จ กรรม โครงการจัด ให้ห้อ งชุ ด พัก อาศัย มี ค วามสู ง
ต่างๆ ต้องมีระยะติ่งไม่นอ้ ยกว่าตามที่กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้ จากพื้ น ที่ ถึ ง พื้ น ที่ เ ท่ า กับ 2.8 ม. (ไม่ น้อ ยกว่า
(1) ห้องที่ใช้เป็ นที่พกั อาศัย บ้านแถว ห้องพัก โรงแรม 2.60 ม.)
ห้ อ งพัก นั ก เรี ยนอนุ บ าล ครั ว สํ า หรั บ อาคารอยู่ อ าศัย สํานักงานนิ ติบุคคลของโครงการอยู่บริ เวณ
ห้องพักคนใช้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคารต้องมีระยะติ่งไม่ อาคาร A ชั้น 1 มีความสู งจากพื้นถึงพื้นเท่ากับ
3.5 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 300 ม.)
น้อยกว่า 2.60 ม.
(2) ห้องที่ใช้เป็ นสํานักงาน ห้องเรี ยน ห้องอาหาร ห้อง
โถงภัตตาคาร โรงงาน ต้องมีระยะดิ่งไม่นอ้ ยกว่า 3.00 ม.
ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่ งให้วดั จากพื้นถึงพื้น ในกรณี ของ
ชิ้นใต้หลังคาให้วดั จากพื้นถึงยอดฝาหรื อยอดผนังอาคาร
และในกรณี ข องห้ อ งหรื อส่ ว นของอาคารที่ อ ยู่ ภ ายใน
โครงสร้ างของหลังคา ให้วดั จากพื้นถึ งยอดฝาหรื อยอด
ผนั ง ของห้ อ งหรื อส่ วนของอาคารดั ง กล่ า วที่ ไ ม่ ใ ช่
โครงสร้างของหลังคา
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พื้นที่ โครงการตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ คื อ
ข้ อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่
มี ความกว้างน้อยกว่า 6 ม. ให้ร่นอาคารห่ างจากกึ่ งกลาง ถนนอรุ ณอมริ นทร์ ที่ มีขนาดเขตทางกว้าง 40
ม. ทางโครงการออกแบบให้อาคารมี ระยะร่ น
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 ม.
อาคารที่ สูงเกิ น 2 ชั้น หรื อเกิ น 8 ม. ห้องแถว ตึกแถว จากแนวอาคารถึ ง แนวถนนอรุ ณอมริ นทร์
บ้านแถว อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ าย มีระยะ 9.37 – 47.15 ม. ซึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.
หรื อสิ่ งที่ ก่อสร้ างขึ้ นสําหรั บติดตั้งป้ ายหรื อคลังสิ นค้า ที่
ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 ม. ขึ้นไป
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 ม.
ข้ อ 44 กําหนดให้ความสู งของอาคารไม่วา่ จากจุดหนึ่ งจาก พื้นที่ โ ครงการตั้งอยู่ริ มถนนอรุ ณ อมริ นทร์
ใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก ซึ่ ง ถนนดังกล่าวบริ เวณหน้าโครงการมี ความ
กับ แนวถนนด้า นตรงข้า มของถนนสาธารณะที่ อ ยู่ใ กล้ กว้าง 40 ม. และมีระยะราบที่วดั จากเขตทางถึง
แนวอาคาร A จุ ดที่ สูงที่สุดเท่ากับ 174.3 ม.
อาคารนั้นที่สุด
(2×87.15 = 174.3 ม.) อาคารโครงการมี ระดับ
ความสู ง จากระดับ พื้ น ดิ น ถึ ง พื้ น ชั้ น ดาดฟ้ า
เท่ากับ 39.95 ม. ดังนั้นอาคารจึ งมี ความสู งไม่
เกินสองเท่าของระยะราบ (รูปที่ 2.4.1-1)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่ อ)
อาคาร B ของโครงการมีความสู ง 22.9 ม. ซึ่ ง
ข้ อ 50 ผนัง ของอาคารที่ มี ห น้า ต่ า ง ประดู่ ช่ อ งระบาย
อากาศหรื อช่องแสง หรื อระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง ไม่เกิน 23 ม. และมีระยะห่ างขอคารกับแนวเขต
ที่ดินบริ เวณชั้น 1 ของโครงการน้อยที่สุดเท่ากับ
จากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสู งไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรื อระเบียง 3.38 ม. สอดคล้องตามกฎกระทรวง
อาคาร C ของโครงการมีความสู ง 5.38 ม. ซึ่ ง
ต้องอยูห่ ่ างเขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 3 ม. “ผนังของอาคารที่อยู่
ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กาํ หนดไว้ใน (1) หรื อ (2) ต้อง ไม่เกิ น 9 ม. และมีระยะห่ างของอาคารกับแนว
อยูห่ ่ างจากเขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 50 ซม. เว้นแต่จะก่อสร้าง เขตที่ ดิ น บริ เ วณชั้น 1 ของโครงการน้อ ยที่ สุ ด
ชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เท่ากับ 2.07 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.) สอดคล้องตาม
เมตร ผนังของอาคารที่ อยู่ชิดเขตที่ ดินหรื อ ห่ างจากที่ ดิน กฎกระทรวง
อาคาร D ของโครงการมีความสู ง 3.30 ม. ซึ่ ง
น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรื อ (2) ต้องก่อสร้างเป็ นผนังทึบ
และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทาํ ผนังทึบสู งจากดาดฟ้า ไม่เกิ น 9 ม. และมีระยะห่ างของอาคารกับแนว
ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณี ก่อสร้ างชิ ดเขตที่ ดินต้อง เขตที่ ดิ น บริ เ วณชั้น 1 ของโครงการน้อ ยที่ สุ ด
ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากเจ้าของที่ ดินข้างเคียง เท่ากับ 2.05 ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.) สอดคล้องตาม
กฎกระทรวง
ด้านนั้นด้วย
4. ข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 5 เรื่ อง แนวอาคารและระยะต่ างๆ
พื้ น ที่ โ ครงการตั้ง อยู่ริ ม ถนนอรุ ณ อมริ น ทร์
ข้ อ 49 กําหนดให้ความสู งของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่ งจุด
ใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก ซึ่ งถนนดัง กล่ า วบริ เ วณหน้า โครงการมี ค วาม
กับแนวถนนด้านข้ามของถนนสาธารณะที่ อยู่ใกล้อาคาร กว้าง 40 ม. และมีระยะราบมราวัดจากเขตทางถึง
แนวอาคาร A จุดที่สูงที่สุดเท่ากับ 87.15 ม. ทํา
นั้นที่สุด
ให้อ าคารต้อ งมี ค วามสู งไม่ เกิ น 174.3 ม. (2 ×
87.15 = 174.3 ม.) ซึ่ ง อาคารโครงการมี ระดับ
ความสู งจากระดับพื้นดินถึงพื้นขั้นดาดฟ้าเท่ากับ
39.95 ม. ดังนั้นอาคารจึ งมี ความสู งไม่เกิ นสอง
เท่าของระยะราบและมีความสู งไม่เกิน 40 ม.
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หมายเหตุ
เป็ นไปตาม
ข้อกําหนด
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
4. ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 5 เรื่ อง แนวอาคารและระยะต่ างๆ (ต่ อ)
พื้นที่ โ ครงการตั้งอยู่ริ ม ถนนสาธารณะ คื อ
ข้ อ 50 อาคารที่ สู ง เกิ น 2 ชั้น หรื อ เกิ น 8 ม. อาคารใหญ่
ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ถนนอรุ ณอมริ นทร์ ที่ มีขนาดเขตทางกว้าง 40 .
คลังสิ นคา ป้ ายหรื อ สิ่ งที่ สร้ างขึ้ นสําหรั บ ติ ดหรื อ ตั้งป้ าย ทางโครงการออกแบบให้อาคารมี ระยะร่ นจาก
ยกเว้นอาคารอยู่อ าศัย สู งไม่ เกิ น 3 ชั้นหรื อ ไม่ เกิ น 10 ม. แนวอาคารถึ งแนวอาคารถึ งแนวเขตถนนอรุ ณ
และพื้นที่เกิน 1,000 ตร.ม. ที่ ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้ อมริ นทร์ น้อ ยที่ สุ ดเท่ ากับ 9.37 ม. ซึ่ งไม่ น้อ ย
กว่า 2 ม.
ถนนสาธารณะต้องมีระยะร่ นดังนี้ ต่อไปนี้
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 ม. ขึ้นไป
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 ม.
พื้ น ที่ ว่า งปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม ต่ อ พื้ น ที่ ดิ น
ข้ อ 52 อาคารแต่ ล ะหลัง หรื อหน่ ว ยต้อ งมี ที่ ว่ า งตามที่
โครงการเท่ากับร้อยละ 56.66
กําหนดต่อไปนี้
โครงการออกแบบให้อาคาร A มีความยาว
(1) อาคารอยูอ่ าศัย ต้องมีที่ว่างไม่นอ้ ยกว่า 30 ใน 100
เส้ น รอบรู ป 202 ม. โดยจัด ให้มี ที่ ว่า งมี พ้ื น ที่
ส่ วนของพื้นที่ที่ดิน
อาคารตามวรรคหนึ่ งถ้าสู งเกิน 3 ชั้น ให้มีที่ว่างก ต่อเนื่ องกันยาว 34 ม. (202/6 = 33.6 ม.) ซึ่ งมี
ความยาวมากกว่า 1 ใน 6 ของความยาวเส้นรอบ
ว้างไม่นอ้ ยกว่า 12 ม.
ที่ ว่า งตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ต้องมี พ้ืน ที่ รู ป ภายนอกอาคาร) และที่ ว่า งนี้ เชื่ อ มกับ ถนน
ต่อเนื่ องกันยาวไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 6 ของความยาวเส้นรอบ ภายในโครงการกว้าง 6 ม. ออกสู่ ถนนถนนอรุ ณ
รู ปภายนอกอาคาร โดยรวมอาจรวมที่ ว่ า งด้า นข้า งที่ อมริ นทร์ได้
เชื่อมต่อกับที่วา่ งด้านอาคารด้วยก็ได้ และที่วา่ งนี้ ตอ้ งเชื่อม
กับถนนภายในกว้างไม่นอ้ ยกว่า 6 ม. ออกสู่ ทางสาธารณะ
ได้ ถ้าเป็ นทางลอดได้อาคาร ความสู งสุ ทธิ ของช่ องลอด
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 ม.
ที่วา่ งนี้อาจใช้ร่วมกับที่วา่ งของอาคารอื่นได้
อาคารของโครงการมี ระยะห่ างจากแนวเขต
ข้ อ 54 อาคารด้านชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิ ด ประตู ห้างต่าง
ช่องระบายอากาศ หรื อริ มระเบียงสําหรับชั้น 2 ลงมาหรื อ ที่ ดินด้านชิ ตที่ ดินเอกชน 2.05 – 8.39 ม. ซึ่ งไม่
สู งไม่เกิน 9 ม. ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 ม. และ น้อยกว่า 2 ม. และ 3 ม. สอดคล้องตามกฎหมาย
สําหรับชั้น 3 ขึ้นไปหรื อสู งเกิน 9 ม. ต้องห่ างไม่น้อยกว่า ที่กาํ หนดไว้
3 ม.
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หมายเหตุ
เป็ นไปตาม
ข้อกําหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกําหนด

เป็ นไปตาม
ข้อกําหนด

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายละเอียดโครงการ
หมายเหตุ
4. ข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 5 เรื่ อง แนวอาคารและระยะต่ างๆ (ต่ อ)
ข้ อ 55 อาคารที่มีความสู งไม่เกิน 15 ม. ต้องมีที่วา่ งโดยรอบ อาคาร A มีระดับความสู งจากพื้นดินถึงระดับ เป็ นไปตาม
อาคารไม่นอ้ ยกว่า 1 ม. ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน พื้นชั้นหลังคาเท่ากับ 39.95 ม. (มากกว่า 15 ม.) ข้อกําหนด
จัดให้มีที่วา่ งโดยรอบอาคารมีระยะ 6.34 – 11.30
300 ตร.ม.
อาคารที่มี ค วามสู งเกิน 15 ม. ต้ องมี ที่ว่ าง โดยรอบ ม. (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.)
อาคาร B มีระดับความสู งจากพื้นดินถึงระดับ
อาคารไม่ น้อยกว่ า 2 ม.
ที่วา่ งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใช้ร่วมกับที่วา่ งของ พื้นชั้นหลังคาเท่ากับ 22.9 ม. (มากกว่า 15 ม.) จัด
อาคารอีกหลังหนึ่ งไม่ได้เว้นแต่ใช้ร่วมกับที่วา่ งของอาคาร ให้มีที่วา่ งโดยรอบอาคารไม่นอ้ ยกว่า 2 ม.
สู ง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
6. ข้ อบัญ ญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง ใช้ เปลี่ย นการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท
บริ เวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในท้ องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดและแขวงอรุ ณอมริ นทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้ านช่ าง
หล่อ เขตบางกอกกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
พื้ น ที่ โ ครงการตั้ง อยู่ที่ ถ นนอรุ ณ อมริ น ทร์ เป็ นไปตาม
ข้ อ3 ในข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครนี้
แขวงบางยี่ขนั แขวงบางพลัด กรุ งเทพมหานคร ข้อกําหนด
(1) “ภายในบริ เวณโดยรอบสะพานพระราม 8 “
และจัดอยู่ในบริ เวณที่ 2 ตามข้อบัญญัติดงั กล่าว
ประกอบด้วย
และออกแบบให้อาคาร A มีความสู ง 39.95 ม.
(ข) “บริ เวณที่ 2 “
จุดที่ 5 คือ จุดที่ต้ งั อยูเ่ ขตซอยจรัญสนิ ทวงศ์ 46 ซึ่ งไม่ เ กิ น 40 ม. โดยวัด จากระดับ ที่ ศู น ย์ก ลาง
ฟากใต้จ ดกับ เส้ น ขนานระยะ 45 ม. ของริ มฝั่ ง แม่ น้ ํา ถนนอรุ ณอมริ นทร์ถึงส่ วนที่สูงที่สุดของอาคาร
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 5 เป็ นเส้นขนานระยะ 45 เมตรของริ ม
ฝั่ งแม่น้ าํ เจ้าพระยาฝั่ งตะวันตกไปทางทิ ศใต้จนถึงจุ ดที่ 1
และเป็ นเส้นขนานระยะ 15 เมตร ของเขตสะพานพระราม
8 ถึงจุดที่ 4 และจุดที่ 3 และจากจุดที่ 3 เป็ นเส้นขนาดระยะ
15 เมตรของเขตถนนอรุ ณอมริ นทร์ ฟากตะวันตกถึงจุดที่ 6
ซึ่ งตั้งอยูบ่ นถนนอรุ ณอมริ นทร์ จดกับเว้นขนานระยะ 100
ม.ของเขตถนนพรานนก
ด้านใต้
จากจุดที่ 6 เป็ นเส้นขนานระยะ 100 ม.ของเขต
ถนนพรานนก ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ 7 ซึ่ งจด
กับเส้นขนานของเขตถนนจรั ญสนิ ทวงศ์ฟากตะวันออก
ระยะ 500 เมตร

39 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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ตารางที่ 2.4-1 (ต่ อ) รายละเอียดโครงการเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

รายละเอียด หมายเหตุ
โครงการ
6. ข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กําหนดบริเวณห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลง ใช้ เปลีย่ นการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท
บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในท้ องทีแ่ ขวงบางยีข่ ัน เขตบางพลัดและแขวงอรุ ณอมรินทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้ านช่ าง
หล่อ เขตบางกอกกอกน้ อย กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2547 (ต่ อ)
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 7 เป็ นเส้นขนานระยะ 500 ม.ของเขตถนนจรัญสนิ ทวงศ์ฟากตะวันออกไป
ทางทิศเหนือถึงจุดที่ 8 ซึ่ งตั้งอยูเ่ ขตซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ฟากใต้
ข้ อ 5 ภายในบริ เวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสู งเกิน 40 เมตร
(2) ป้ ายหรื อสิ่ งก่อสร้างที่สร้างขึ้นสําหรับติดตั้งป้ ายทุกชนิ ด เว้นแต่ป้ายชื่ อถนน ตรอก
ซอย ป้ายทางราชการ ป้ายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพ้นื ที่รวมกันไม่เกิน 5 ตร.ม.
ข้ อ 7 การวัดความสู งของอาคารให้วดั จากระดับที่ศูนย์กลางถนนที่ใกล้ที่สุดถึงส่ วนที่สูงที่สุด
ของอาคาร

2.5

จํานวนผู้อาศัย และพนักงานในโครงการ
จํานวนผูพ้ กั อาศัย และพนักงานในโครงการ มีส่วนสําคัญในการนํามาประเมินและออกแบบระบบ
ต่างๆทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้สามารถบริ การผูใ้ ช้อาคารได้อย่างพอเพียง โดยประมาณจํานวนผูพ้ กั อาศัย
และพนักงานในโครงการจากพื้นที่ของโครงการ ดังตาราง 2.5-1
(1) จํานวนผู้พ ักอาศั ย ประเมินตามขนาดของห้องพักอาศัย โดยห้องพักอาศัยมีขนาดพื้นที่ ไม่เกิน
35 ตร.ม. ใช้เกณฑ์ความหนาแน่ นของจํานวนผูพ้ กั อาศัย 3 คน/ห้อง และห้องพักอาศัยที่มีขนาดพื้นที่เกิน 35
ตร.ม. ใช้เกณฑ์ความหนาแน่นของจํานวนผูพ้ กั อาศัย 5 คน/ห้อง ทําให้ได้จาํ นวนผูพ้ กั อาศัย ดังนี้
อาคาร A
- ห้องพักอาศัยไม่เกิน 35 ตร.ม. จํานวน 40 ห้อง จะมีจาํ นวนผูพ้ กั อาศัยทั้งสิ้ น 120 คน
(40 × 3 = 120 คน)
- ห้องพักอาศัยไม่เกิน 35 ตร.ม. จํานวน 238 ห้อง จะมีจาํ นวนผูพ้ กั อาศัยทั้งสิ้ น 1,190 คน
(238 × 5 =1,190 คน)
รวมจํานวนผูพ้ กั อาศัย เท่ากับ 1,310 คน
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อาคาร B
- ห้องพักอาศัยไม่เกิน 35 ตร.ม. จํานวน 56 ห้อง จะมีจาํ นวนผูพ้ กั อาศัยทั้งสิ้ น 168 คน
(56 × 3 = 168 คน)
- ห้องพักอาศัยไม่เกิน 35 ตร.ม. จํานวน 112 ห้อง จะมีจาํ นวนผูพ้ กั อาศัย 560 คน
(112 × 5 = 560 คน)
รวมจํานวนผูพ้ กั อาศัย เท่ากับ 728 คน
(2) จํานวนพนักงานในโครงกร จํานวนทั้งสิ้น 20 คน
(3) จํานวนพนักงานของร้ านค้ า
ห้องชุดพาณิ ชย์ จํานวน 3 ห้อง มีขนาดมากกว่า 35 ตร.ม. จะมีจาํ นวนพนักงานทั้งสิ้ น 15 คน
จากการประเมินความหนาแน่ นของผูอ้ าศัย และพนักงานในโครงการ พบว่า มี จาํ นวน
ทั้งสิ้ น 2,073 คน
ตารางที่ 2.5-1 จํานวนพนักงาน และใช้บริ การพื้นที่โครงการ
การจัดสรรพืน้ ที่
จํานวน (ห้ อง)
อัตราผู้พ กั อาศัย
อาคาร A
ห้องพักอาศัยพื้นที่ < 35 ตร.ม.
40
3 คน/ห้อง
ห้องพักอาศัยพื้นที่ >35 ตร.ม.
238
5 คน/ห้อง
พนักงาน
รวม
อาคาร B
ห้องพักอาศัยพื้นที่ < 35 ตร.ม.
56
3 คน/ห้อง
ห้องพักอาศัยพื้นที่ >35 ตร.ม.
112
5 คน/ห้อง
พนักงาน
รวม
อาคาร C
ห้องพักอาศัยพื้นที่ >35 ตร.ม.
3
5 คน/ห้อง
รวมจํานวนผู้พ กั อาศัยและพนักงานในโครงการ
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จํานวน (คน)
120
1,190
10
1,320
168
560
10
738
15
2,073
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2.6

พืน้ ทีส่ ี เขียวของโครงการ

โครงการประกอบด้วยอาคารอยูอ่ าศัยรวม สู ง 13 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร A) มีหอ้ งชุดพักอาศัย
จํานวน 278 ห้อง และอาคารอาศัยรวม สู ง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร B) มีห้องชุดพักอาศัยจํานวน 168
ห้อง รวมทั้งจํานวนห้องชุดพักอาศัย 446 ห้อง อาคารชุดพาณิ ชย์ สู ง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร C ) มี
ห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) จํานวน 3 ห้อง และอาคารงานระบบ 1 ชั้น จํานวน 1 ห้อง (อาคาร D) มีผู ้
พักอาศัยและพนักงานประจําโครงการ รวมทั้งสิ้ น 2,073 คน
จากแนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของ สผ. ที่กาํ หนดให้กาํ หนดให้
โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม ต้องจัดให้มีพ้นื ที่สีเขียวในสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่า 1 ตร.ม. ต่อผูพ้ กั อาศัย 1 คน โดย
จัดไว้ที่บริ เวณชั้นล่างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ท้ งั หมด และจะต้องเป็ นไม้ยืนต้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าวซึ่งโครงการได้จดั ให้มีพ้นื ที่สีเขียว ดังนี้
โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 2,104 ตร.ม. คิดเป็ นอัตราส่ วนพื้นที่สีเขียวต่อจํานวนผูพ้ กั
อาศัย 1.01 ตร.ม./คน โดยเป็ นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 1,839 ตร.ม. ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1,036.5 ตร.ม. (ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่สีเขียวชั้นล่างตามเกณฑ์) และเป็ นพื้นที่ปลูกไม้ยนื ต้น 1,200 ตร.ม. ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1,162.26 ตร.ม. (ร้อย
ละ 50 ของพื้นที่ไม้ยนื ต้นขั้นล่างตามเกณฑ์) พื้นที่สีเขียวชั้น 4 (อาคาร A) เท่ากับ 184 ตร.ม. และพื้นที่สีเขียว
ชั้น 8 (อาคาร B) เท่ากับ 81 ตร.มโดยแสดงรายละเอียดพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังตารางที่ 2.6-1
ตารางที่ 2.6-1 รายละเอียดพื้นที่สีเขียวของโครงการ
พืน้ ที่ (ตร.ม.)
ชั้น
พืน้ ทีส่ ี เขียว
พืชทีไ่ ม้ ยืนต้ น
1 (อาคารA)
639
1,200
4 (อาคารA)
184
8 (อาคารB)
81
รวม
823
1,200

รวม
1,839
184
81
2,104

จากปฏิ บตั ิ การเชิ งนโยบาย ด้านการจัดการพื้นที่ สีเขียวชุ มชนเมื องอย่างยัง่ ยืน ระบุว่า “กําหนด
สั ดส่ วนของ “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่ว่าง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2521 โดยกําหนด
พืน้ ทีส่ ีเขียวยัง่ ยืนอย่ างน้ อยร้ อยละ 50 ของพืน้ ทีว่ ่ างตามกฎหมายควบคุมอาคาร” รายละเอียดดังนี้
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โครงการมีขนาดพื้นที่ 4-3-37.1 ไร่ หรื อ 7,748.4 ตร.ม. และต้องจัดให้มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่า
2,324.52 ตร.ม. (ร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ) โดยต้องจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวยัง่ ยืนในที่ร่างกายนอกอาคารไม่
น้อยกว่า 1,162.26 ตร.ม. (คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างกฎหมายควบคุมอาคาร) ซึ่ งโครงการจะจัดให้มี
พื้นที่สีเขียวยัง่ ยืนที่อยู่ภายนอกอาคารชั้นล่าง 1,200 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 1,162.26 ตร.ม.) เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองยัง่ ยืนข้างต้น
สําหรับการจัดพื้นที่สีเขียวเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ขา้ งต้น แสดงดัง ตารางที่ 2.6-2
ตารางที่ 2.6-2 เปรี ยบเทียบการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการกับเกณฑ์พ้นื ที่สีเขียวที่กาํ หนด
พืน้ ทีต่ ามเกณฑ์
(ตร.ม)
แนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของ สผ.
1. พื้นที่สีเขียว 1 ตร.ม. ต่อผูพ้ กั อาศัย 1 คน (จํานวนผู ้
ไม่นอ้ ยกว่า
พักอาศัย และพนักงาน 2,073 คน)
2,073
2. พื้นที่สีเขียวบริ เวณพื้นดินชั้นล่าง ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ไม่นอ้ ยกว่า
ละ 50 ของพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์
1,036.5
3 พื้นที่สีเขียวบริ เวณพื้นดินชั้นล่างเป็ นไม้ยนื ต้น ร้อย
ไม่นอ้ ยกว่า
ละ 50 ของพื้นที่สีเขียวบริ เวณพื้นดินชั้นด่าง
518.25
แผนปฏิบัตกิ ารเชิงนโยบายด้ านการจัดการพืน้ ทีส่ ี เขียวชุมชนเมืองอย่ างยัง่ ยืน
4. พื้นที่ ว่างตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 30 ส่ วนใน 100
ไม่นอ้ ยกว่า
ส่ วน ของพื้นที่โครงการ
2,324.52
5. พื้นที่สีเขียวบริ เวณพื้นดินชั้นล่างเป็ นไม้ยืนต้น ไม่
ไม่นอ้ ยกว่า
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่วา่ งตามเกณฑ์
1,162.26
พืน้ ทีส่ ี เขียวตามเกณฑ์ กาํ หนด
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การจัดการของโครงการ

หมายเหตุ

พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว 2,104
ตร.ม. เป็ นไปตามเกณฑ์
(อัตราส่ วน 1.01 ตร.ม. ต่อคน)
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วบริ เ วณพื้ น ดิ น ชั้น เป็ นไปตามเกณฑ์
ล่าง 1,839 ตร.ม.
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วชั้น ล่ า งเป็ นพื้ น ที่ เป็ นไปตามเกณฑ์
ปลูกไม้ยนื ต้น 1,2000 ตร.ม.
พื้นที่วา่ งจัดให้มี 4,354.4 ตร.ม. เป็ นไปตามเกณฑ์
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วชั้น ล่ า งเป็ นพื้ น ที่ เป็ นไปตามเกณฑ์
ปลูกไม้ตน้ ไม้ 1,2000 ตร.ม.
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2.7

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.7.1 ระบบนํา้ ใช้
1) ความต้ องการใช้ นํา้
จากการประเมินความต้องการใช้น้ าํ ในกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ พบว่าความต้องการ
ใช้น้ าํ รวมภายในโครงการประมาณ 430 ลบ.ม./วัน โดยมีปริ มาณความต้องการใช้น้ าํ ในแต่ละกิจกรรม
ดังนี้
โครงการเป็ นอาคารอยูอ่ าศัยรวม สู ง 13 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคารA) ทีห้องชุดพักอาศัย
จํานวน 278 ห้อง และอาคารอยู่อาศัยรวม สู ง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร B) มีห้องชุดพักอาศัยจํานวน
168 ห้อง รวมจํานวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้ น 446 ห้อง อาคารชุดพาณิ ช์ สู ง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร C)
ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) จํานวน 3 ห้อง และอาคารงานระบบ 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
(อาคาร D) รวมจํานวนห้องชุดทั้งสิ้ น 449 ห้อง มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความต้องการใช้น้ าํ จากผูอ้ าศัย 2,038
คน พนักงานร้านค้า 15 คน และพนักงานโครงการ 20 คน สระว่ายนํ้าจํานวน 1 แห่ ง ดังนั้นปริ มาณการใช้น้ าํ
เท่ากับ 425.5 ลบ.ม./วัน ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 2.7-1
ตารางที่ 2.7-1 ปริ มาณการใช้น้ าํ ของโครงการ
รายการ

หน่ วย

จํานวน
(หน่ วย)

1. อาคาร A จํานวนห้องชุดพักอาศัย 278 ห้อง
ผูพ้ กั อาศัย
คน
1,310
พนักงานโครงการ
คน
10
นํ้าเติมสระว่ายนํ้า
ตร.ม.
180
รวมปริมาณนํา้ ใช้ อาคาร A
2. อาคาร B จํานวนห้องชุดพักอาศัย 168 ห้อง
ผูพ้ กั อาศัย
คน
728
พนักงานโครงการ
คน
10
รวมปริมาณนํา้ ใช้ อาคาร B
2. อาคาร B จํานวนห้องชุดพักพาณิ ชย์ 3 ห้อง
พนักงานของร้านค้า
คน
15
รวมปริมาณนํา้ ใช้ อาคาร C
4. นํ้าชะล้างห้องพักมูลฝอยรวม ตร.ม.
30
5. นํ้ารดต้นไม้
ตร.ม.
2,104
รวมปริมาณนํา้ ใช้ ของโครงการ
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อัตราใช้ นํา้
(ล./หน่ วย-วัน)

ปริมาณใช้ นํา้
(ลบ.ม./วัน)

200
75
10

262
0.75
1.8
264.55≈265

200
75

145.6
0.75
146.35≈147

75

1.125
1.125
0.0045
12.5
425.5

1.5
0.6
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2) แหล่ งนํา้ ใช้
นํ้าใช้ภายในโครงการ ได้รับการจ่ายมาจากการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
บางกอกน้อย โดยโครงการจะทําการติดต่อประสานงานขอใช้บริ การสํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อยใน
การเชื่อมท่อนํ้าประปาจากท่อส่ งนํ้าของการประปาแก่โครงการ (หนังสื อรับรองการให้บริ การนํ้าประปากับ
โครงการจากสํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อยใน รายละเอียด ดังนี้
ทางโครงการจะเชื่อมต่อนํ้าประปาจากท่อส่ งนํ้าประปาริ มถนนอรุ ณอมริ นทร์ ส่ งนํ้าประปา
ผ่านวาล์วประตูน้ าํ และมาตรวัดได้เข้าถังเก็บนํ้าใต้ดินของโครงการ จากนั้นจะสู บขึ้นสู่ ถงั เก็บนํ้าขั้นดาดฟ้า
ของอาคารดังแสดงผังระบบสุ ขาภิบาลของโครงการไว้ ผังแนวดิ่งระบบประปาของโครงการ
3) ระบบการเก็บเก็บกักและสํ ารองนํา้
โครงการได้ออกแบบให้มีการเก็บกักและสํารองนํ้าประปาเพื่อใช้สําหรั บการอุปโภคบริ โภค และสํารองเพื่อการดับเพลิง โดยออกแบบให้มีถงั เก็บนํ้าสํารอง (ค.ส.ล.) ใต้ดิน ปริ มาตร 432.9 ลบ.
ม. และออกแบบให้มีถงั เก็บนํ้าสํารอง (ค.ส.ล.) บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร A ปริ มาตร 110.3 ลบ.ม. ดังแสดง
แบบขยายถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้ า ดังนั้น ปริ มาตรเก็บกักและสํารองนํ้าของโครงการทั้งหมด
เท่ากับ 543.2 ลบ.ม. โดยมีรายละเอียดการเก็บกักและสํารองนํ้า ดังนี้
(1) นํา้ ใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค
โครงการได้ออกแบบให้มีถงั เก็บนํ้าสํารองความจุรวม 543.2 ลบ.ม. โดยเป็ นการ
สํารองเพื่อการดับเพลิง 108 ลบ.ม. (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป) คงเหลือปริ มาณนํ้าสํารองเพื่อการอุปโภคบริ โภค 438.2 ลบ.ม. ซึ่ งจากอัตราการใช้น้ าํ เพื่อการอุปโภค-บริ โภค 425.5 ลบ.ม./วัน ดังนั้นโครงการจะ
สามารถสํารองนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภคได้ 1.02 วัน (438.2/425.5 = 1.02 วัน)
(2) นํา้ เพื่อการดับเพลิง
โครงการออกแบบให้มีการสํารองนํ้าเพื่อการดับเพลิง สามารถเก็บกักนํ้าไว้เพื่อ
การดับเพลิงได้เท่ากับ 105 ลบ.ม. ทั้งนี้ จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) หนวด 2 ข้อ 18 กําหนดให้
อาคารสู งต้องมีที่เก็บนํ้าสํารองเพื่อใช้เฉพาะในการดับเพลิงและต้องมีระบบส่ งนํ้าที่มีความดันตํ่าสุ ดที่หวั ต่อ
สายฉี ดนํ้าดับเพลิงที่ช้ นั สู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 0.45 เมกะปาสกาลเมตร แต่ไม่เกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร ด้วย
อัตราการไหล 30 ล./วินาที โดยให้มีประตูน้ าํ ปิ ดเปิ ดและประประตูน้ าํ กันนํ้าไหลกลับอัตโนมัติดว้ ย และ
ประมาณการส่ งจ่ายนํ้าสํารองต้องมีปริ มาณการจ่ายนํ้าไม่นอ้ ยกว่า 30 ล./วินาที สําหรับท่อยืนท่อแรก และไม่
น้อยกว่า 15 ล./วินาที สําหรับท่อยืนแต่ละท่อที่ เพิ่มขึ้นในอาคารหลังเดี ยวกัน แต่รวมแล้วไม่จาํ เป็ นต้อง
มากกว่า 95 ล./วินาที และสามารถส่ งจ่ายนํ้าสํารองได้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที
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โครงการจัดให้มีท่อยืน 2 ท่อ โดยท่อที่ 1 มีอตั ราการไหล 30 ล./วินาที และท่อที่ 2
มีอตั ราการไหล 15 ล./วินาที อัตราการไหลรวมของท่อยืนทั้ง 2 ท่อ เท่ากับ 45 ล./วินาที ดังนั้น การสํารองนํ้า
ดับเพลิงของโครงการจะสามารถสํารองการจ่ายนํ้าดับเพลิงได้นาน 38.88 นาที ((105 ลบ.ม. × 1,000 ล.) /
( 45 ล. × 60 วินาที)) ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
(3) ระบบจ่ ายนํา้
ระบบการจ่ายนํ้าประปาของโครงการเป็ นระบบการจ่ายนํ้าเย็น (Cold Water
Supply System) โดยระบบจ่ายนํ้าของโครงการจะใช้เครื่ องสู บนํ้าเพื่อสู บนํ้าจากถังเก็บนํ้าใต้ดิน เพื่อจ่ายนํ้า
ให้กบั พื้นที่ใช้สอยส่ วนต่างๆ ไดอะแกรมระบบจ่ายนํ้าโครงการ
จากอัตราการใช้น้ าํ ของโครงการ 438.2 ลบ.ม./วัน หรื ออัตราการใช้น้ าํ เฉลี่ย 29.21
ลบ.ม./ชม. (ช่วงเวลาการใช้น้ าํ คิดที่ 15 ชม./วัน) หรื ออัตราการใช้น้ าํ สู งสุ ดรายวัน (Peak Factor เท่ากับ 2.5)
เท่ากับ 73.03 ลบ.ม./ชม. เมื่อพิจารณาความเพียงพอของถังเก็บนํ้าสํารองของโครงการ ซึ่ งมีปริ มาตรเก็บกัก
543.2 ลบ.ม. แบ่งเป็ นสํารองนํ้าดับเพลิ ง 105 ลบ.ม. ที่เหลือ 438.2 ลบ.ม. สํารองใช้อุปโภค-บริ โภค จึ ง
สามารถสํารองนํ้าใช้ภายในโครงการได้ไม่นอ้ ยกว่า 1.02 วัน (438.2 / 428 = 1.02 วัน) และมีปริ มาณเพียงพอ
ที่ สามารถจ่ ายนํ้าในชั่วโมงสู งสุ ดได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง (438.2 / 73.03 = 6.0 ชม.) ซึ่ งเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 หมวดที่ 4
ระบบประปา ข้ อ 36 อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษมีที่เก็บนํ้าใช้ สํารองที่สามารถจ่ ายนํ้าในชั่วโมงการ
ใช้ นํ้าสู งสุ ดได้ ไม่ น้อยกว่ า 2 ชั่วโมง
ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิงของโครงการจะแยกส่ วนกับระบบจ่ายนํ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภค โดยนํ้าที่สาํ รองไว้สําหรับดับเพลิงมีปริ มาตร 105 ลบ.ม. โดยนํ้าจะจ่ายเข้าสู่ ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิง
ด้วยเครื่ องสู บนํ้าแบบเครื่ องยนต์ ที่มีอตั ราการจ่ายนํ้าสู งสุ ด 750 GPM (แกลลอนต่อนาที) ซึ่งระบบท่อจ่ายนํ้า
ดับเพลิงจะแยกเป็ นอิสระจากท่อจ่ายนํ้าดี ของอาคาร โดยมีขนาดท่อ 6-8 นิ้ ว จ่ายนํ้าให้กบั ตูเ้ ก็บสายฉี ดนํ้า
ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) บริ เวณบันไดหนีไฟและหัวกระจายนํ้าอัตโนมัติ (Sprinkler) ของอาคาร A
4) การจัดการถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน
โครงการมีมาตรการในการจัดเก็บนํ้าใต้ดินในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ด้ านการจัดการถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน
ผูอ้ อกแบบได้เสนอมาตรการป้ องการโดยการทําวัสดุกนั ซึ ม ภายในถังเก็บนํ้าใต้
ดินและเสาที่อยูใ่ นถังเก็บนํ้าใต้ดินทั้งหมด โดยใช้ระบบกันซึมประเภท Modified-Polymer Cement เป็ นวัสดุ
กันซึม

46 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

การทําความสะอาดถังเก็บนํา้ สํ ารอง
โครงการจะจัด ให้ มี ก ารทํา ความสะอาดถัง เก็ บ นํ้าสํ า รอง โดยล้า งทํา ความ
สะอาดถัง เก็ บ นํ้ าสํ า รองอย่ า งน้ อ ยปี ละ 2 ครั้ ง เพื่ อ สุ ข ภาพอนามัย ที่ ดี ข องผู ้อ าศัย จึ ง มี ก ารเสนอ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ในการล้างทําความสะอาดถังเก็บนํ้าสํารองดังนี้ (ที่มา : การประปานครหลวง (2010), แหล่งข้อมูล :
http://www.mwa.co.th./maintain.html)
วิธีทาํ ความสะอาดถังเก็บนํ้าสํารอง : ใส่ น้ าํ ให้เต็มถังเก็บนํ้า แล้วใส่ คลอรี นหรื อ
คลอรี นหรื อคลอรี นผงโดยให้ใช้ปริ มาณคลอรี นต่อปริ มาณนํ้า ตามสัดส่ วนดังนี้
- คลอรี นชนิดนํ้า 5% ควรใช้น้ าํ ยาคลอรี น 100 ซี.ซี. ต่อ นํ้า 1 ลบ.ม.
- คลอรี นชนิดนํ้า 10% ควรใช้น้ าํ ยาคลอรี น 50 ซี.ซี. ต่อ นํ้า 1 ลบ.ม.
- คลอรี นชนิดผง ควรใช้ประมาณ 8 กรัม ต่อ นํ้า 1 ลบ.ม.
หลังจากนั้น กวนนํ้าและคลอรี นให้เข้ากันเพื่อให้คลอรี นทําปฏิกิริยากับนํ้าอย่าง
ทัว่ ถึง แช่ไปประมาณ 3 ชม. แล้วจึงปล่อยนํ้าคลอรี นออกจากถังเก็บนํ้ารองให้หมด หลังจากนั้นกําจัดคลอรี น
ด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ซึ่งมีประสิ ทธิภาพในการกําจัดอินทรี ยภาพสารที่เป็ นต้นเหตุของกลิ่น
รส สี รวมถึ งปริ มาณคลอรี นอิ สระคงเหลื อด้วย โดยอิ สระที่ เหมาะสมสําหรั บการกําจัดคลอรี นอิ สระที่
หลงเหลือด้วยถ่ายกัมมันต์ (Activated Carbon) คือ 20 Bed Volume/Hour และสามารถตรวจสอบปริ มาณ
คลอลีนอิสระที่หลงเหลือโดยใช้โพแทสเซี ยมไอโอไดด์ (Kl) โดยดูจากสี น้ าํ ตาลของไอโอดีนที่เกิดขึ้น ซึ่ ง
หากมีสีน้ าํ ตาลแสดงว่ายังมีคลอรี นหลงเหลืออยู่ ให้กาํ จัดด้วยถ่านกัมมันต์ 20 Bed Volume / Hour อีกครั้ง
ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีฝาถังเก็บนํ้า ขนาด 0.8 × 0.8 ม. จํานวน 2 ฝา/ถัง เพื่อให้
สามารถเข้าไปทําความสะอาดถังเก็บนํ้าได้สะดวก และเกิดความปลอดภัย
(2) ด้ านความปลอดภัยและการปนเปื้ อนในถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน
โครงการจัด ให้มีก ารใช้สีรองพื้น และทับ หน้าด้ว ยสี อีพ็อ กซี่ ที่มี ค วามหนาต่ อ
ชั้นสู ง มีการยึดเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และการขูดขีด โดยนํ้าในถังเก็บนํ้าใต้ดินจะไม่มีการ
ปนเปื้ อน และความปลอดภัยเพียงพอสําหรับการบริ โภค
2.7.2 การจัดการนํา้ เสี ยและสิ่ งปฎิกลู
โครงการออกแบบให้มีระบบจัดการนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกูลจากแหล่งต่างภายในอาคารนํามา
บําบัดในระบบบําบัดนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ซึ่งเป็ นถังคอนกรี ตเสริ มเหล็กฝั่งอยูใ่ ต้ดิน โดยออกแบบให้มีระบบ
จัดการนํ้าเสี ย จํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 สําหรับนํ้าเสี ยจากอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร A และอาคาร B) เป็ นระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยเป็ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบระบบตะกอนเร่ ง ชนิ ดเติมอากาศแบบทัว่ ไป (Activated Sludge
System) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสี ยไม่เกิน 330 ลบ.ม./วัน ชุดที่ 2 สําหรับนํ้าเสี ยจากอาคารชุดเพื่อ
การพาณิ ชย์ (อาคาร C) เป็ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยเป็ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยสําเร็ จรู ปแบบชี วภาพ ชนิ ดแยกกาก
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ตะกอน – กรองเติมอากาศ (Solid separation & Aerobic filter) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสี ยไม่เกิน
0.9 ลบ.ม./วัน สําหรับผังระบบสุ ขาภิบาลของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การประเมินปริมาณนํา้ เสี ย และสิ่ งปฏิกลู
จากปริ มาณนํ้าใช้ที่ประเมินได้ขา้ งต้นสามารถประเมินหาปริ มาณนํ้าเสี ยจากแต่ละแห่ งได้
โดยคิดเป็ นร้อยละ 80 ของปริ มาณนํ้าใช้ ซึ่ งปริ มาณนํ้าเสี ยทั้งโครงการเท่ากับ 328.225 ลบ.ม./วัน ดังแสดง
รายละเอียดใน ตารางที่ 2.7-2
ตารางที่ 2.7-2 ปริ มาณนํ้าเสี ยและสามารถในการรองรับนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ของโครงการ
รายการ
ปริมาณใช้ นํา้
ปริมาณนํา้ เสี ย (ลบ.ม./ ขนาดระบบบําบัดนํา้ เสี ย
(ลบ.ม./วัน)
วัน)
(ลบ.ม./วัน)
1. อาคาร A
ผูพ้ กั อาศัย
262
209.6
พนักงานโครงการ
0.75
0.6
รวม
262.75
210.2
330
2. อาคาร B
ผูพ้ กั อาศัย
145.6
116.48
พนักงานโครงการ
0.75
0.6
รวม
146.35
117.08
3. อาคาร C
4. พนักงานของร้านค้า
1.125
0.9
0.9
5. นํ้าชะล้างห้องพักมูลฝอยรวม
0.045
0.045
0.05
รวมปริมาณนํา้ เสี ยของโครงการ
328.225
330.945
2) ระบบรวบรวมนํา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกลู ภายในโครงการ
นํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกูลที่ระบายออกจากห้องนํ้า ห้องส้วม ห้องครัว และล้างทําความสะอาด
ต่างๆ จะระบายเข้าสู่ ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกูล แล้วระบายไปยังบ่อสู บนํ้าเสี ย จากนั้นจะสู บ
นํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกูลเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิ กูล แล้วระบายไปยังบ่อสู บนํ้าเสี ย จากนั้นจะสู บ
นํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกูลเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกูลของโครงการที่อยู่ฝั่งใต้ดิน โดยมีท่อต่างๆ ใน
ระบบรวบรวมนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ดังนี้
2.1) ท่อรวบรวมนํ้าเสี ย (Waste Pipe: W) ทําหน้าที่รวบรวมนํ้าเสี ยที่มาจากการซักล้างจาก
เครื่ องสุ ขภัณฑ์ต่างๆ เข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีขนาด Ø 50 125 และ 200 มิลลิเมตร
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2.2) ท่อรวบรวมสิ่ งปฏิกูล (Solid Pip: S) ทําหน้าที่รวบรวมสิ่ งปฏิกูลจากเครื่ องสุ ขภัณฑ์
ต่างๆใน อาคารเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีขนาด Ø 100 125 และ 200 มิลลิเมตร
2.3) ท่อนํ้าเสี ยจากห้องครัว (Kitchen Waste pipe: KW) ทําหน้าที่รวบรวมนํ้าเสี ยที่มาจาก
ห้องครัวเข้าสู่ ถงั ดักไขมัน มีขนาด Ø 65 125 และ 150 มิลลิเมตร
2.4) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe: V) ทําหน้าที่ระบายอากาศจากระบบระบายนํ้าเสี ยและ
สิ่ งปฎิกลู เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายนํ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยงั ช่วยให้มี
อากาศหมุนเวียนภายในท่อระบายนํ้าเพื่อรักษาที่ดกั กลิ่นของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ไว้ โดยจะอากาศจะระบายออกที่
ชั้นดาดฟ้ามีขนาด Ø 50 และ 125 มิลลิเมตร
3) ระบบบําบัดนํา้ เสี ยและสิ่ งปฏิกลู ภายในโครงการ
โครงการได้ออกแบบให้มีระบบบําบัดนํ้าเสี ยทั้งหมด จํานวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ใช้สาํ หรับ
บําบัดนํ้าเสี ยของอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร A และอาคาร B) เป็ นระบบชีวภาพ ระบบตะกอนเร่ ง (Activated
Sludge System) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสี ยได้ไม่นอ้ ยกว่า 330 ลบ.ม./วัน ซึ่ งระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ประกอบด้วยบ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน และบ่อ
รวบรวมนํ้าใส สําหรับนํ้าเสี ยจากอาคารชุดเพื่อพาณิ ชย์ (อาคาร C) เป็ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยเป็ นระบบบําบัด
นํ้าเสี ยสําเร็ จรู ปแบบรองรับนํ้าเสี ยไม่เกิน 0.9 ลบ.ม./วัน ซึ่ งรายละเอียดมาตรฐานการออกแบบหน่วยบําบัด
นํ้าเสี ย แสดงดัง ตารางที่ 2.7-3
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
3.1) ส่ วนดักไขมัน (Grease Trap Tank) ออกแบบให้มีจาํ นวน 2 ถัง โดยถังดักไขมัน 1
ทําหน้าที่ดกั ไขมันในนํ้าเสี ยของอาคาร B ออกแบบให้มีระยะเวลากักเก็บไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง (เวลากักเก็บ
จริ ง 25.11 ชัว่ โมง) และมีปริ มาตรกักเก็บไม่นอ้ ยกว่า 2.92 ลบ.ม. (ปริ มาตรกักเก็บจริ ง 12.24 ลบ.ม.) และถัง
ดักไขมัน 2 ทําหน้าที่ดกั ไขมันในนํ้าเสี ยของอาคาร A ออกแบบให้มีระยะเวลากักเก็บไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง
(เวลากักเก็บจริ ง 9.19 ชัว่ โมง) และมีปริ มาตรกักเก็บไม่นอ้ ยกว่า 5.32 ลบ.ม. (ปริ มาตรกักเก็บจริ ง 8.16 ลบ.
ม.) เพื่อแยกไขมันออกจากนํ้าด้วยวิธีธรรมชาติ และประสานไปยังสํานักงานเขตบางพลัด เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการจัดเก็บไขมันจากถังดักไขมันของระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการ เพื่อนําไปกําจัดออกไป
ส่ วนนํ้าเสี ยที่ผา่ นการดักไขมันแล้วจะไหลเข้าสู่ บ่อเกรอะเพื่อบําบัดต่อไป
3.2) บ่ อเกรอะ (Septic Tank) ออกแบบให้มีจาํ นวน 2 ถัง โดยบ่อเกรอะ 1 ทําหน้าที่รับนํ้า
เสี ยจากท่อโสโครก ขออาคาร B ออกแบบให้มีปริ มาตรกักเก็บ 19.17 ลบ.ม. มีระยะเวลากักเก็บ 9.83 ชัง่ โมง
และบ่อเกรอะ 2 หน้าที่รับนํ้าเสี ยจากเวียนจากท่อโสโครก ของอาคาร A ออกแบบให้มีปริ มาตรกักเก็บ 21.76
ลบ.ม. มีระยะเวลากักเก็บ 6.13 ชัว่ โมง เพื่อแยกกากตะกอนออก นํ้าเสี ยที่ผ่านการแยกกากตะกอนแล้ว จะ
ไหลล้นเข้าสู่ บ่อปรับสมดุลต่อไป
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3.3) บ่ อปรับสมดุล (Equalization Tank) ออกแบบให้มีจาํ นวน 2 ถัง โดยบ่อปรับสมดุล 1
ทําหน้าที่เก็บกักนํ้าเสี ยจากอาคาร B เพื่อปรับอัตราการไหลของนํ้าเสี ยเข้าระบบ มีปริ มาตรกักเก็บ 31.68 ลบ.
ม. มีระยะเวลากักเก็บ 6.5 ชัว่ โมง และบ่อปรับสมดุล 2 หน้าที่เก็บกักนํ้าเสี ยจากอาคาร A เพื่อปรับอัตราการ
ไหลของนํ้าเสี ยเข้าระบบ มีปริ มาตรกักเก็บ 62.04 ลบ.ม. มีระยะเวลากักเก็บ 6.99 ชัว่ โมง นํ้าเสี ยจะมีค่า BOD
เข้าระบบ 389 มก./ล. โดยจะรับนํ้าเสี ยจากบ่อดักไขมันและนํ้าเสี ยจากส่ วนอื่นๆ
3.4) บ่ อเติมอากาศ (Aeration Tank) ทําหน้าที่เป็ นถังเลี้ยงแบคทีเรี ยที่แขวนลอยอยูใ่ นนํ้า
เสี ยแบคทีเรี ยเหล่านี้ ได้สารอาหารจากอินทรี ยท์ ี่ละลายอยู่ในนํ้า และบางส่ วนแขวนอยู่ในนํ้าเสี ยการเติม
อาการใช้เวลา 6-24 ชัว่ โมง จะเป็ นการเพิ่มออกซิเจนแก่แบคทีเรี ยที่ทาํ หน้าที่ยอ่ ยสลายสิ่ งสกปรกที่ปนมากับ
นํ้าทิ้ง บ่อเติมอากาศมีปริ มาตร 164.5 ลบ.ม. มีระยะเวลากักเก็บนํ้าเสี ย 11.96 ชัว่ โมง มีค่า F/M ratio เท่ากับ
0.22 กก.BOD/กก. MLSS-วัน และความเข้มข้น MLSS ที่รักษาไว้ในถัง 2,800 มก./ล.
3.5) บ่ อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ทําหน้าที่แยกตะกอนออกจากนํ้าที่บาํ บัดแล้ว
จากบ่ อเติ มอากาศ โดยนํ้าส่ วนใสจะไหลล้นไปยังถังพักนํ้าใส ส่ วนตะกอนที่ อยู่ก้น บ่อส่ วนหนึ่ งจะสู บ
กลับไปยังบ่อเติมอากาศอีกครั้ง และส่ วนส่ วนหนึ่ งจะเป็ นตะกอนส่ วนเกิ นที่ตอ้ งนําไปกําจัด สําหรับบ่อ
ตะกอน ออกแบบให้มีระยะเวลากักเก็บ 2.68 ชัว่ โมง พื้นที่ผิวจริ งของส่ วนตกตะกอน 20.7 ตร.ม. และมี
ปริ มาตรกักเก็บ 36.89 ลบ.ม.
3.6) บ่ อเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) ปริ มาณตะกอนส่ วนเกิ นที่ตอ้ งกักเก็บ
มีปริ มาตร 0.77 ลบ.ม./วัน สําหรับบ่อเก็บตะตอน ออกแบบให้มีระยะเวลากักเก็บ 22.12 วัน และมีปริ มาตร
กักเก็บ 17.03 ลบ.ม.
3.7) ถังพักนํ้าใส (Effluent Tank) ทําหน้าที่รับนํ้าที่พกั นํ้าผ่านจากระบบบําบัดแล้ว และ
ระบายลงทางระบายนํ้าสาธารณะ สําหรับถังพักนํ้าใสมีปริ มาตรความจุ 45.41 ลบ.ม. และออกแบบให้มี
ระยะเวลากักเก็บนํ้า 3.3 ชัว่ โมง
ระบบบําบัดนํา้ เสี ยชุ ดที่ 2
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยสําหรับอาคารชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (อาคาร C) เป็ นระบบบําบัดแบบแยก
ตะกอนกรองเติมอากาศ (Solids Separate & Aerobic Filter) สามารถรองรับนํ้าเสี ยได้ไม่เกิน 0.9 ลบ.ม./วัน
แบ่งเป็ นหน่วยการบําบัดแต่ละส่ วนดังนี้
1) ส่ วนแยกกากตะกอน (Solid Separation chamber) ทําหน้าที่แยกของแยกออกจาก
ของเหลว และเกิดการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นระดับหนึ่ ง ส่ วนที่เหลือจะสะสมอยู่ที่กน้ ถัง และมีบางส่ วน
ลอยตัวอยูบ่ นผิวนํ้า โดยมีความจุ 0.55 ลบ.ม. มีปริ มาณนํ้าเสี ยไหลเข้าสู่ ถงั 0.9 ลบ.ม./วัน และมีระยะเวลาเก็บ
กักนํ้าเสี ย 12 ชม. โดยประมาณประสิ ทธิ ภาพในการลดค่าบีโอดีเหลือ 175 มล./ล. จากนั้นจะไหลเข้าส่ วน
กรองเติมอากาศต่อไป
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2) ส่ วนกรองอากาศ (Aerobic Filter) ทําหน้าที่บาํ บัดนํ้าเสี ยจากถังแยกกากอีกครั้ง โดยใช้
สื่ อชีวภาพ (Biocell) เป็ นตัวกลางเพื่อให้จุลินทรี ยย์ อ่ ยสลาย มีปริ มาตรเก็บกัก 0.55 ลบ.ม. มีปริ มาตรตัวกลาง
0.28 ลบ.ม. มีพ้ืนที่ผวิ ของตัวกลาง 46.75 ตร.ม. ระยะเวลากักเก็บนํ้าเสี ย 0.5 วัน และอัตราส่ วน F/M เท่ากับ
0.089 กก.BOD/กก.MLSS-วัน โดยใช้เครื่ องเติมอากาศ จํานวน 1 เครื่ อง ความสามารถให้ออกซิ เจนได้
ต่อเนื่ องเท่ากับ 50 ลิตร/นาที โดยประเมินประสิ ทธิ ภาพในการลดค่าบีโอดี เหลือ 20 มล./ล. นํ้าที่ผ่านการ
บําบัดแล้วจะไหลไปยังบ่อตรวจสภาพได้
นํ้าทิ้งที่ผา่ นการบําบัดของโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข
อาคารชุดที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100500 ห้องนอน ซึ่ งต้อ งมี ปริ ม าตรความสกปรกในรู ป บี โอดี ร ะบายออกไม่ น้อ ยกว่า 30 มล./ล. และสาร
แขวนลอยต้องมีค่าไม่เกิน 40 มล./ล.
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกูลของโครงการ ได้ถูก
ออกแบบให้มีประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดนํ้าเสี ยให้มีปริ มาตณความสกปรกในรู ปบีโอดีระบายออกไม่เกิ น
20 มก./ล. และสารแขวนลอยมีค่าไม่เกิน 30 มล./ล. และได้ออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็ นที่ยอมรับ (ตารางที่
2.7-3)
ตารางที่ 2.7-3 สรุ ปเกณฑ์การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสี ย
หน่ วยบําบัด
1. บ่อดักไขมัน
1.1 ถังดักไขมัน 1
1.2 ถังดักไขมัน 2

ปริมาตร
(ลบ.ม.)
12.24
8.16

เกณฑ์ มาตรฐานทีใ่ ช้ ในการ
ออกแบบ

ผลการประเมิน
ประสิ ทธิภาพ

-

-

- HRT 25.11 ชม.
- HRT 9.19 ชม.

ผ่านเกณฑ์

2. บ่อแยกกาก
2.1 บ่อเกรอะ 1

19.17

2.2 บ่อเกรอะ 2

21.76

3. บ่อปรับสมดุล
3.1 บ่อปรับสมดุล 1
3.2 บ่อปรับสมดุล 2
4. บ่อเติมอากาศ

ค่ าการออกแบบทีส่ ํ าคัญ

-BOD เข้าระบบ 700 มล./ล.
- HRT 9.83 ชม.
-BOD เข้าระบบ 700 มล./ล.
- HRT 6.13 ชม.

- BOD เข้าระบบไม่นอ้ ยกว่า 250
มล./ล.
- HRT 5.0 ชม.
ผ่านเกณฑ์

31.68
62.04
164.5

- HRT 6.5 ชม.
- HRT 6.99 ชม.
- HRT 6.5 ชม.
- MLSS = 2,800 มก./ล.
- F/M = 0.22
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- HRT 5.0 ชม.
- HRT 6-24 ชม. 1/
- MLSS 1,500-3000 มก./ล.1/
- F/M = 0.2-0.41/

ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 2.7-3 (ต่ อ) สรุ ปเกณฑ์การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสี ย
หน่ วยบําบัด
5. บ่อตกตะกอน

ปริมาตร
(ลบ.ม.)
36.89

6. บ่อเก็บตะกอน

17.03

7. ถังพักนํ้าใส

45.41

ค่ าการออกแบบทีส่ ํ าคัญ

เกณฑ์ มาตรฐานทีใ่ ช้ ในการ
ผลการประเมิน
ออกแบบ
ประสิ ทธิภาพ
- อัต รานํ้าล้น เวี ย ร์ 15.94 - อัตรานํ้าล้นเวียร์ 16-32 ลบ.ม./
ผ่านเกณฑ์
ลบ.ม./ตร.ม.
ตร.ม.
- เก็บตะกอน 22.12 วัน
- สู บตะกอนทิ้ง ทุก 1 เดือน
หรื อตามความเหมาะสม
- HRT 3.3 ชม.
-

1/

หมายเหตุ : สํานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม “แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการที่พกั อาศัย บริ การชุมชน และสถานที่พกั ตาก
อากาศ, 2549”

3) ระบบกําจัดก๊ าซมีเทน และละอองนํา้ เสี ย
โครงการจัดให้มีกาํ จัดก๊าซมีเทน และละอองนํ้าเสี ย (Aerosol) ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบําบัด
นํ้าเสี ยแบบเติมอากาศของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการระบายก๊าซมีเทน
ออกสู่ บรรยากาศโดยตรง และผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูพ้ กั อาศัยในโครงการจากเชื้ อโรคที่ปะปนมากับ
ละอองนํ้าเสี ย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1) ระบบบําบัดละอองนํา้ เสี ย (Aerosol)
การบําบัดนํ้าเสี ยแบบใช้อากาศ เพื่อให้จุลินทรี ยไ์ ด้ใช้ออกซิ เจนในการทําปฏิกิริยาชีวเคมี
เกิดการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยจนได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไชต์ นํ้า และเซลล์ของจุลินทรี ย ์ โดยเฉพาะ
ในบ่อเติมอากาศของระบบบําบัดนํ้าเสี ยและสิ่ งปฎิกลู ของโครงการ
โครงการได้จดั ให้มีการบําบัดละอองนํ้าเสี ยออกที่ความลึกจากผิวดิ น 0.4 ม. ซึ่ งปริ มาณ
ละอองนํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 93.6 ลบ.ม./ซม. ทางโครงการจัดเตรี ยมพื้นที่ไว้สาํ หรับบําบัดละลอง
นํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยขนาด 1.0 ตร.ม.
3.2) ระบบกําจัดก๊าซมีเทน (Methane)
การบําบัดนํ้าเสี ยทางชี วภาพที่ไม่ตอ้ งเติมออกซิ เจนลงไปในนํ้าเสี ย หรื อระบบไร้อากาศ
โดยเฉพาะในถังเกรอะ สารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรี ยก์ ลุ่มที่ไม่ใช่ ออกซิ เจนได้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน
โครงการได้จดั ให้มีการบําบัดก๊าซมีเทนโดยอาศัยแบคทีเรี ยในดิน เพื่อเปลี่ยนก๊าซมีเทนเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยการฝังท่อระบายก๊าซมีเทนจากถังเกรอะให้มีความลึกไม่ต่าํ กว่า 60 ชม. จะสามารถ
ลดก๊าซมีเทนลงได้ 2,400 ]./ตร.ม.-วัน (อ้างอิงจาก J.Nikiema.R.Brzeinki.M.Heitz, Elimination of methane
generated from landfills by biofiltration, Table 2-3, P.266, 268) ซึ่งปริ มาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น 20 ลบ.ม./วัน
และโครงการจัดเตรี ยมพื้นที่ดินที่ไว้สาํ หรับบําบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยขนาด 5 และ 9
ตร.ม.
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นอกจากนั้นโครงการได้เพิ่มเติมการออกแบบให้มีการนําอากาศจากห้องพักขยะมูลฝอยมา
ใช้ร่วมในการบําบัดก๊าซมีเทน ซึ่ งจะเป็ นการช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ระบบและช่วยลดปั ญหากลิ่นใน
ห้องพักมูลฝอยของโครงการ ดังผังสุ ขาภิบาลที่แสดงแนวท่อดูดอากาศจากห้องพักขยะมูลฝอยมาเชื่ อมกับ
ระบบบําบัดก๊าซมีเทน
อย่างไรก็ตาม การบําบุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการ จะทําเป็ นประจําทุก 6 เดือน
หรื อปี ละ 2 ครั้ ง จึ งส่ งผลกระทบต่อการเดิ นรถภายในโครงการในระดับตํ่า และโครงการได้กาํ หนดให้มี
มาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ดังนี้
- ช่ ว งเวลาที่ จ ะมี ซ่ อ มบํา รุ งรั ก ษาระบบบํา บั ด นํ้ าเสี ยล่ ว งหน้ า ให้ ผู ้พ ัก กอาศั ย ใน
โครงการได้ทราบอย่างทัว่ ถึง
- จัดให้มีแผงกันจราจร พร้ อมป้ ายจราจร “ระวังงานซ่ อมบํารุ งระบบบําบัดนํ้าเสี ย” กั้น
ระหว่างพื้นที่ที่ตอ้ งใช้ในการซ่ อมบํารุ งและทางเดินรถและทางเดินรถในชั้นใต้ดินที่ผพู ้ กั
อาศัยยังสามารถใช้ในการสัญจรได้
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัยที่สัญจร
ผ่านพื้นที่ที่ตอ้ งใช้ในการซ่อมบํารุ งระบบบําบัดนํ้าเสี ย
- จั ด ให้ มี ก ารวางแผนและซ่ อ มบํา รุ งระบบบํา บั ด นํ้ าเสี ย นอกช่ ว งเวลาเร่ งด่ ว น
(นอกช่วงเวลา 7.00– 9.00 น. และ 17.00-19.00 น.) เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินรถภายใน
โครงการ
2.7.3 การระบายนํา้ และการป้ องกันนํา้ ท่ วม
โครงการตั้งอยูร่ ิ มถนนอรุ ณอรมริ นทร์ แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร โดย
ระบบระบายนํ้าของโครงการมีหน้าที่รวบรวมนํ้าฝนที่ตกภายในพื้นที่ และนํ้าเสี ยที่ผ่านการบําบัดแล้ว เพื่อ
ระบายนํ้าดัง กล่ า วออกจากพื้ น ที่ เข้า สู่ ร ะบบระบายนํ้า สาธารณะริ น ถนนอรุ ณ อมริ น ทร์ โดยโครงการ
ออกแบบให้มีบ่อหน่ วงนํ้าไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อทําให้อตั ราการระบายนํ้าออกจากพื้นที่หลังพัฒนา
โครงการไม่มากกว่าอัตราการระบายนํ้าก่ อนการพัฒนาโครงการ ซึ่ งจะเป็ นการลดภาระระบบระบายนํ้า
สาธารณะ และป้ องผลกระทบต่อชุมชนหรื อพื้นที่รอบโครงการ อีกทั้งได้ออกแบบขนาดของท่อระบายนํ้า
ตามแบบการไกลในรางเปิ ดด้วยสมการของ Manning ซึ่ งสามารถระบายนํ้าฝนที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในพื้นที่
โครงการได้อย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบระบายนํา้ ฝน
ระบบระบายนํ้าภายในโครงการจะเป็ นระบบท่อแยกระหว่างท่อระบายนํ้าฝน และท่อ
ระบายนํ้าเสี ย สําหรับระบบท่อระบายนํ้าฝนแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ คือ ระบบท่อแนวดิ่ง และระบบท่อแนว
แนวนอน มีรายละเอียด ดังนี้
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1.1) ระบบท่ อแนวดิ่ง
มีหน้าที่ระบายนํ้าฝนที่ตกลงบนอาคารชั้นหลังคาของอาคาร โดยออกแบบให้มีท่อเมน
แนวดิ่งที่กระจายไปตามท่อต่าง ๆ เพื่อรับนํ้าฝนจาก Roof Drain ที่บริ เวณชั้นหลังคา และ Floor Drain ทั้งนี้
นํ้าฝนจากท่อเมนแนวดิ่งจะระบายลงบ่อพักระบายนํ้า ที่อยูบ่ ริ เวณพื้นชั้นล่าง ก่อนระบายผ่านท่อแนวนอน
ออกสู่ บ่อหน่วงนํ้าก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะที่อยูบ่ ริ เวณด้ายหน้าพื้นที่โครงการต่อไป
1.2) ระบบท่ อแนวนอน
การออกแบบระบบระบายนํ้าฝนของโครงการคิดที่คาบย้อนกลับ (Return Period) 5 ปี
ความเข้นของปริ มาณนํ้าฝน (Rainfall Intensity) โดยนํ้าฝนที่ตกลงบริ เวณพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่ถนน
ลานจอดรถ พื้นที่สีเขียว หลังอาคาร และพื้นที่ว่าง จะไหลลงสู่ ท่อระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด Ø 0.4
ความลาดชัน 1:200 จากนั้นไหลไปสู่ บ่อหน่ วงนํ้า และระบายนํ้าออกจากบ่อหน่วงนํ้า โดยใช้เครื่ องสู บนํ้า
จํานวน 2 เครื่ องระบายนํ้าออกตัวอัตราสู บนํ้า 0.059 ลบ.ม./วินาที ซึ่ งจะมีอตั ราการระบายนํ้าหลังพัฒนา
โครงการน้อยกว่าก่อนพัฒนาโครงการ
ทั้งนี้ ปริ มาณนํ้าฝนที่โครงการจะต้องหน่ วงเอาไว้มีปริ มาณ 114.67 ลบ.ม. โดยได้ออกให้
บ่อหน่วงนํ้าของโครงการสามารถหน่วงนํ้าไว้ได้ 117 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอในการชะลอนํ้าก่อนระบายออกนอก
โครงการ โดยโครงการจะใช้ท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ม. เพื่อควบคุมการระบายนํ้าออกจาก
โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายนํ้าก่อนการพัฒนาการโครงการ โดยมีอตั ราการไหลนอง 0.059 ลบ.ม./
วินาที ดังนั้นอัตราการระบายนํ้าหลังการพัฒนาจะไม่มากกว่าอัตราการะบายนํ้าก่อนพัฒนาโครงการ (0.063
ลบ.ม./วินาที)
2) ระบบระบายนํา้ ผ่ านการบําบัด
นํ้าทิ้งที่ผา่ นการบําบัดแล้วจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยปริ มาณ 328.225 ลบ.ม./วัน จะไหลเข้าสู่
บ่อดักขยะ/ตรวจคุณภาพนํ้าก่อนระบายออกสู่ ระบบระบายนํ้าสาธารณะ
3) ระบบรดนํา้ ต้ นไม้
โครงการจะใช้น้ าํ ประปาในการรดนํ้าพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยสํารองนํ้าใช้เพื่อการรด
นํ้าต้นไม้ปริ มาตร 12.5 ลบ.ม. โดยติดตั้งก๊อกนํ้ากระจายทัว่ บริ เวณพื้นที่สีเขียว ชั้น 1
4) บ่ อดักขยะ/ตรวจคุณภาพนํา้
ทําหน้าที่เป็ นถังตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่ผา่ นการบําบัด ทั้งทางด้านเคมีได้แก่ pH, TKN และ
H2S ความสกปรกของนํ้าในรู ปของ BOD และ COD ทางด้านกายภาพ ได้แก่ Suspended, Settleable Solids,
Oil&Grease และติดตั้งตะแกรงไว้สาํ หรับดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ ระบบระบายนํ้าสาธารณะ
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2.7.4 การจัดการมูลฝอย
1.) แหล่ งกําเนิดและปริมาณขยะของโครงการ
ขยะภายในโครงการเกิ ด จากการดํา เนิ น กิ จ กรรมของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในส่ ว นต่ า ง ๆ ได้แ ก่
ห้องพักอาศัย ร้านค้า และสํานักงาน ขยะทัว่ ไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย เศษอาหาร
เศษกระดาษ และถุงพลาสติก ปริ มาณขยะของโครงการประเมินได้จากเกณฑ์อตั ราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/
วัน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.7-4
ตารางที่ 2.7-4 รายละเอียดการเกิดขยะมูลฝอย
รายการ

หน่ วย

อาคาร A จํานวนห้องชุดพักอาศัย 278 ห้อง
ผูพ้ กั อาศัย
คน
พนักงานโครงการ
คน
รวมมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ อาคาร A
อาคาร B จํานวนห้องชุดพักอาศัย 168 ห้อง
ผูพ้ กั อาศัย
คน
พนักงานโครงการ
คน
รวมมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ อาคาร B
อาคาร C จํานวนห้องชุดพาณิ ชย์ 3 ห้อง
พนักงานของร้านค้า
คน
รวมมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ อาคาร C
รวมปริมาณมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ของโครงการ

จํานวน
(หน่ วย)

ปริมาณมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้
(ลบ.ม./วัน)

1,310
10

3.93
0.03
3.96

728
10

2.184
0.03
2.214

15

0.045
0.045
6.219

ตารางที่ 2.7-5 รายละเอียดการจําแนกประเภทมูลฝอยของโครงการ
ปริมาณมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ (ลบ.ม./วัน)
มูลฝอยแห้ ง
มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูลฝอยเปี ยก
อาคาร
(ร้ อยละ 3 ของ (ร้ อยละ 42 ของ
(ร้ อยละ 9 ของ (ร้ อยละ 46 ของ
ปริมาณขยะ)
ปริมาณขยะ)
ปริมาณขยะ)
ปริมาณขยะ)
อาคาร A
0.1
1.67
0.36
1.83
อาคาร B และ C
0.067
0.948
0.203
1.041
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มูลขยะรวม
3.96
2.259
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2.) การเก็บรวบรวมมูลฝอย
โครงการจะจัดเตรี ยมถังรองรั บมูลฝอย แยกประเภทสําหรั บมู ลฝอยแห้ง มู ลฝอยเปี ยก
มูลฝอยรี ไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ขนาด 100 ล. ซึ่ งมีถุงดําสวมรองรั บทันที และมีฝาปิ ดมิดชิ ด ตั้งไว้
ภายในห้องพักมูลฝอยประจําชั้นพักอาศัยแต่ละชั้น ดังแสดงแบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม และห้องพักมูล
ฝอยประจําชั้น ของอาคาร A และอาคาร B โดยกําหนดสี ถงั มูลฝอย และที่ตวั ถังจะมีตวั อักษรแสดงประเภท
ถังรองรับมูลฝอยให้ชดั เจน ดังนี้
- ถังรองรับขยะแห้ง สี ฟ้า ภายในมีถุงขยะสี ดาํ อีกชั้น ติดสลากบอกประเภท “ขยะแห้ง”
หรื อการพ่นสี ฟ้าที่ถุงขยะหรื อมัดปากถุงขยะด้วยเชือกสี ฟ้า
- ถังรองรับขยะเปี ยก สี เขียว ภายในมีถุงขยะสี ดาํ อีกชั้น ติดสลากบอกประเภท “ขยะเปี ยก”
หรื อการพ่นสี เขียวที่ถุงขยะหรื อมัดปากถุงขยะด้วยเชือกสี เขียว
- ถัง รองรั บ ขยะรี ไ ซเคิ ล สี เ หลื อ ง ภายในมี ถุ ง ขยะสี ด ํา อี ก ขั้น ติ ด ฉลากบอกประเภท
“ขยะรี ไซเคิล” หรื อการพ่นสี เหลืองที่ถุงขยะหรื อมัดปากถุงขยะด้วยเชือกสี เหลือง
- ถัง รองรั บ มู ล ฝอยอัน ตราย สี แ ดง ภายในมี ถุ ง ขยะสี ด าํ อี ก ขั้น ติ ด ฉลากบอกประเภท
“ขยะอันตราย” หรื อการพ่นสี แดงที่ถุงขยะหรื อมัดปากถุงขยะด้วยเชือกสี แดง
การเก็บรวบรวมมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคาร เป็ นหน้าที่ของพนักงานทําความสะอาด
ของโครงการซึ่ งจะเก็บรวบรวมวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า โดยมูลฝอยจะถูกรวบรวมใส่ ถุงดํา จําแนกประเภท
มัดปากถุงให้แน่ นและมีการติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ จากนั้นระบุใส่ ภาชนะรองรับมูลฝอย
เพื่ อป้ องกัน กันปนเปื้ อนหรื อการไหลของนํ้าชะมูลฝอย ไปยังห้องพักมู ลฝอยรวมของโครงการ ซึ่ ง ใน
ระหว่างการทํางานพนักงานจะใส่ ผา้ ปิ ดจมูก ถุงมือยาง รองเท้า เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
3.) ห้ องพักมูลฝอยรวม
โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 บริ เวณอาคาร A และอาคาร B ดัง
แสดงตําแหน่งที่ต้ งั ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่ งรถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรถบริ เวณห้องพักมูล
ฝอยรวมได้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมมายังที่
จอดรถมูลฝอย โดยพักมูลฝอยรวมมีลกั ษณะเป็ นห้องคอนกรี ต และมีประตูเหล็กชนิ ดบานทึบ สามารถกัก
เก็บมูลฝอยได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ดังนั้น ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจึงสามารถกักเก็บมูลฝอยได้ไม่นอ้ ย
กว่า 3 วัน ในกรณี ที่สาํ นักงานเขตบางพลัดไม่สามารถให้บริ การเก็บขนได้ตามปกติก็จะไม่มีขยะล้นออกมา
ก่ อให้เกิ ดกลิ่ นเหม็นรบกวนแต่อย่างใด (หนังสื อยืนยันการเก็บขนมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูล สํานักงานเขต
บางพลัด)
ในการดูแลรักษาห้องพักมูลฝอย จะจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดล้างทําความสะอาดทุก
สัปดาห์ นํ้าล้างทําความสะอาดจะถูกรวบรวมผ่านท่อระบายนํ้าเพื่อเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมเพื่อบําบัดให้
ได้ตามมาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข ก่อนระบายทิ้งต่อไป
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การจัดการขยะอันตราย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา
กระป๋ องยาฆ่าแมลง เป็ นต้น ทางโครงการจะจัดเก็บขยะอันตรายจากผูอ้ าศัยและสํานักงานภายในอาคาร
โครงการแยกจากขยะทัว่ ไป จากนั้นจะนําขยะอันตรายแต่ละชั้นของอาคารไปพักไว้ยงั ห้องพักขยะรวม โดย
ใส่ ถุงดําและมัดปากถุงให้เรี ยบร้อย เพื่อให้สาํ นักงานเขตบางพลัดมาจัดเก็บไปกําจัด และหากมีปริ มาณขยะ
อันตรายเพิ่มขึ้นทางโครงการจะจัดหาถังรองรั บขยะเพิ่มเติ มให้เพียงพอ ส่ วนขยะรี ไซเคิลทางโครงการ
รวบรวมได้จากแต่ ละชั้นของอาคารก็จะนํามาห้องพักขยะรวม โดยใส่ ถุงดําและมัดปากถุงให้เรี ยบร้ อย
เช่นกัน ที่ต้ งั อยูภ่ ายในห้องพักขยะรวมเช่นกัน ซึ่งทางโครงการจะประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาทํา
การซื้อ-ขายเดือนละ 1 ครั้ง
ตารางที่ 2.7-6 เปรี ยบเทียบพื้นที่จดั เก็บมูลฝอย 3 วันและพื้นที่ที่จดั เตรี ยมของโครงการ
รายการ
อัตราส่ วน ปริมาณมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย
พืน้ ทีท่ ตี่ ้ องการ1 พืน้ ทีท่ จี่ ัดเตรียม
(ร้ อยละ) (ลบ.ม./วัน)
3 วัน (ลบ.ม.)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
อาคาร A
1. ขยะเปี ยก
46
1.83
5.49
5.49
11.96
2. ขยะรี ไซเคิล
42
1.67
5.01
5.01
11.42
3. ขยะแห้งทัว่ ไป
3
0.1
0.3
0.3
4. ขยะอันตราย
9
0.36
1.08
1.08
1.08
รวม
100
3.96
11.88
11.88
24.46
อาคาร B และ C
1. มูลฝอยเปี ยก
46
1.041
3.123
3.123
3.68
2. มูลฝอยรี ไซเคิล
42
0.948
2.844
2.844
3.08
3. มูลฝอยแห้งทัว่ ไป
3
0.067
0.201
0.201
4. มูลฝอยอันตราย
9
0.203
0.609
0.609
0.63
รวม
100
2.259
6.777
6.777
7.39
หมายเหตุ : 1 คิดพื้นที่เก็บขยะ 3 วัน ความสูงกองเก็บ 1 เมตร
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ดังนั้น โครงการมีห้องพักมูลฝอยรวมบริ เวณอาคาร A ขนาด 24.46 ตร.ม. มีความจุรวม
24.46 ลบ.ม. (ประเมินความสู งในการเก็บกองที่ 1.00 ม.) และจากการประเมินกิจกรรมของผูใ้ ช้บริ การใน
ส่ วนต่างๆ ภายในโครงการ ได้แก่ ห้องพักอาศัย ร้านค้า และสํานักงาน พบว่า ขยะทัว่ ไปที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย เศษอาหาร เศษกระดาษ และถุงพลาสติก และจะมีปริ มาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเท่ากับ 6.219 ลบ.
ม./วัน โดยเป็ นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากอาคาร A สามารถรองรับปริ มาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ประมาณ 6 วัน
(24.46/3.96 = 6.1 วัน) และห้องพักมูลฝอยรวมบริ เวณอาคาร B สามารถรองรับปริ มาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้
ประมาณ 3 วัน (7.36/2.259 = 3.25 วัน) ซึ่ งห้องพักมูลฝอยรวมทั้ง 2 แห่ ง ของโครงการสามารถรองรับขยะ
มูลฝอยรวมทั้ง 2 แห่ง ของโครงการสามารถรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไม่นอ้ ยน้อย 3 วัน (ประเมินความสู ง
ในการเก็บกองที่ 1.00 ม.)
2.7.5 ระบบไฟฟ้ า
ระบบไฟฟ้าหลักของโครงการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,850 kVA (รายการคํานวณปริ มาณไฟฟ้า
ที่ ใช้ในกิ จกรรมต่างๆ ในช่ วงดําเนิ นการ โดยจะรั บกระแสไฟฟ้ ามาจากการไฟฟ้ านครหลวงเขตธนบุ รี
(หนังสื อรับรองความสามารถในการจ่ายไฟฟ้ าให้กบั โครงการ ซึ่ งเป็ นระบบจําหน่วยไฟฟ้าแรงสู งของการ
ไฟฟ้านครหลวง ซึ่งระบบไฟฟ้าของโครงการแบ่งเป็ น 2 ระบบ ได้แก่
1.) ระบบไฟฟ้ าปกติ
ระบบไฟฟ้ าหลักของโครงการเชื่ อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวงเขต
ธนบุรี ผ่านระบบสายไฟฟ้าสู งขนาด 24 kV ชนิด Dry Type เชื่อมเข้าสู่ หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแปลงไฟฟ้า 24
kV เป็ น 416/240 V ตําแหน่งแผนภาพแนวตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการจะติดตั้งแบบฝังใต้ดินเชื่อมเข้าสู่ หอ้ ง
ไฟฟ้าภายในอาคารโครงการจากนั้นจะส่ งไปต่อยังแผนจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB)
เพื่อกระจายไฟฟ้าไปยังส่ วนต่างๆ ภายในอาคารต่อไป
2.) ระบบไฟฟ้ าสํ ารอง
โครงการจัด เตรี ย มแบตเตอรี่ สํารองสํา หรั บระบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุ ก เฉิ น (Emergency
Light) และป้ ายบอกทางออกและทางหนี ไฟ (Exit sign) ซึ่ งแยกอิรสะจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ และสามารถ
ทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน
2.7.6 ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการจะจัดให้มีระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง
โดยเฉพาะตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั /ผจญเพลิงต่างๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้ง
ตามมาตรฐาน วสท. ประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการทํางาน ดังนี้
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1.) ระบบตรวจสอบและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการเป็ นระบบอัตโนมัติ สามารถตรวจจับ
และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในลักษณะจุด หรื อพื้นที่ที่เกิ ดเหตุให้ผูร้ ับแจ้งได้รับทราบ ดังแสดงในไดอะแกรม
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยมีอุปกรณ์และลักษณะการทํางาน ดังนี้
1.1) แผงควบคุมระบบแจ้ งอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel: FCP)
แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอคั คีภยั หรื อแผงควบคุมหลักชนิ ดลอยติดผนัง ทําหน้าที่เป็ นจุด
ศูนย์รวมรับ – ส่ งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่ องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงกริ่ งสัญญาณเตือนภัย
เครื่ องตรวจจับควัน และเครื่ องตรวจจับความร้อน) ที่ติดตั้งไว้เริ่ มทํางาน จะส่ งสัญญาณไปยัง FCP เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็ นเหตุเพลิงไหม้กจ็ ะส่ งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทัว่ ทั้งอาคาร
1.2) เครื่ องตรวจจับควัน (Smoke Detector: S)
เครื่ องตรวจจับควันสามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภยั ได้ในระยะเริ่ มต้น เครื่ องตรวจจับควัน
นี้จะมีปฏิกิริยาไวต่อก๊าซจากการลุกไหม้และควัน โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีเปลวไฟหรื อความร้อนเป็ นสิ่ งกระตุน้
การทํางาน เครื่ องตรวจควันนี้เป็ นชนิดติดลอยบนเพดาน ดักจับควันครอบคลุมพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 80 ตร.ม. ที่
ความสู งไม่เกิน 4 ม. และพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 75 ตร.ม. ที่ความสู งไม่เกิน 3 ม. สําหรับตําแหน่ งที่ติดตั้งเครื่ อง
ตรวจจับควันได้แก่ ห้องไฟฟ้า บันได โถงลิฟต์โดยสาร โถงต้อนรับ โถงทางเดิน ห้องนิติบุคคล ห้องควบคุม
และห้องพักอาศัย
1.3) เครื่ องตรวจจับความร้ อน (Heat Detector: R)
เครื่ องตรวจจับความร้อนของโครงการเป็ นแบบ Rate of Rise ชนิดลอยบนเพดาน อุปกรณ์
ชนิ ดนี้ จะทํางาน เมื่อมีอตั ราการเพิ่มของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 10 องศาเซลเซี ยส ในหนึ่ งนาที ใน
ส่ วนของตัวรับความร้อนจะขยายตัวอย่างรวดเร็ วมาก จนอากาศที่ขยายไม่สามารถออกมาในช่องระบายทํา
ให้เกิดความร้อนสู งจนไปดันแผ่นไดอะเฟรมให้ดนั ขาคอนแทคแตะกัน ทําให้อุปกรณ์สาํ รวจจับความร้อนนี้
ส่ งสัญญาณไปยัง FCP เครื่ องตรวจจับความร้อนสามารถดักจับความร้อนครอบคลุมพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 90 ตร.
ม. ที่ความสู งไม่เกิน 3 ม. สําหรับตําแหน่ งที่ติดตั้งเครื่ องจับความร้อน ได้แก่ ห้องเครื่ องสํารองไฟฟ้ า ห้อง
เครื่ องสู บนํ้า และห้องชุดพักอาศัย
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1.4) ปุ่ มกดแจ้ งสั ญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station)
อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือจะแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้แบบไม่ใช้รหัส (Non-Code Signaling)
จากทํางานของสวิทซ์ไฟฟ้ า สวิทซ์แจ้งเหตุแบบมือใช้ติดฝังเป็ นแบบดึงหรื อกดปุ่ ม มีแท่งแก้วหรื อกระจก
ป้ องกันไม่ให้ดึงหรื อกดได้ง่ายนัก มีป้ายแสดง “FIRE” และรหัสโซนแจ้งเหตุให้เห็ นชัดเจน อุปกรณ์แจ้ง
สัญญาณอัคคีภยั จะเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเหตุโดยคนที่พบเห็นเหตุการณ์เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ การ
ติดตั้งปุ่ มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภยั จะติดตั้งในตําแหน่งหน้าบันไดหนีไฟ หน้าบันไดหลัก ของอาคารพักอาศัย
สําหรับอาคารจอดรถ ติดตั้งบริ เวณบันไดของทุกชั้น
1.5) อุปกรณ์ ส่งเสี ยงสั ญญาณแจ้ งเหตุ (Fire Alarm Indicating Device)
การทํางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะเริ่ มเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบควันหรื อความ
ร้อนในระดับที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จะส่ งสัญญาณอัตโนมัติเข้าสู่ แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ ซึ่ ง
จะแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งโซนที่เกิดเหตุดว้ ยไฟสัญญาณกระพริ บขึ้นที่แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมี
เสี ยงสัญญาณเฉพาะที่ควบคุมหลัก จนกว่าผูค้ วบคุมจะกดสวิทซ์ตดั เสี ยง แต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่
จนกว่าระบบจะกลับสู่ เหตุการณ์ปกติ และถ้าไม่มีผใู ้ ดกดสวิทซ์ตดั เสี ยงภายในระยะเวลาที่ต้ งั ไว้ ระบบจะส่ ง
สัญญาณไปยังโซนหรื อชั้นที่เกิดเพลิงไหม้และชั้นอื่นที่อยูบ่ นชั้นบนและชั้นล่างลงมาจํานวน 2 ชั้น รวมเป็ น
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท้ งั หมด 5 ชั้น และเวลาถัดไปอีก 5-10 นาที (เวลาสามารถตั้งได้ภายใน) ให้เกิ ด
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทวั่ อาคาร (General Alarm) การติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุจะติดตั้งใน
ตําแหน่งเดียวกับปุ่ มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภยั (Fire Alarm Manual Station)
2.) ระบบป้ องกันอัคคีภัย
โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภยั เพื่อใช้ระงับเหตุที่เกิดอัคคีภยั ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูอ้ าศัยและพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1) ระบบนํา้ สํ ารองดับเพลิง (Fire Water Reserve)
โครงการออกแบบให้อาคาร A มีการสํารองนํ้าเพื่อการดับเพลิง สามารถเก็บกักนํ้าไว้เพื่อ
การดับเพลิงได้เท่ากับ 105 ลบ.ม. ทั้งนี้ จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) หมวด 2 ข้ อ 18 กําหนดให้
อาคารสู งต้ องมีที่เก็บนํา้ สํารองเพื่ อใช้ สูงสุ ดไม่ น้อยกว่ า 0.45 เมกะปาสกาลมาตร แต่ ไ ม่ เกิน 0.7 เมกะปาส
กาลมาตร ด้ วยอัตราการไหล 30 ล./วิ นาที โ ดยให้ มีประตูนา้ํ ปิ ดเปิ ดและประตูนา้ํ กันนํา้ ไหลกลับอัตโ นมัติ
ด้ วย และประมาณการส่ งจ่ ายนํา้ สํารองต้ องมีปริ มาณการจ่ ายนํา้ ไม่ น้อยกว่ า 30 ล./วินาที สําหรั บท่ อยืนท่ อ
แรก และไม่ น้อยกว่ า 15 ล./วิ นาที สําหรั บท่ อยื นแต่ ละท่ อที่เพิ่ มขึน้ ในอาคารหลังเดียวกัน แต่ รวมแล้ วไม่
จําเป็ นต้ องมากกว่ า 95 ล./วินาที และสามารถส่ งจ่ ายนํา้ สํารองได้ เป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ า 30 นาที
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โครงการจัดให้อาคาร A มีท่อยืน 2 ท่อ โดยท่อที่ 1 มีอตั ราการไหล 30 ล./นาที และท่อที่ 2
มีอตั ราการไหล 15 ล./วินาที อัตราการไหลรวมของท่อยืนทั้ง 2 เท่ากับ 45 ล./วินาที ดังนั้น การสํารองนํ้า
ดับเพลิงของโครงการจะสามารถสํารองการจ่ายนํ้าดับเพลิงได้นาน 38.88 นาที ((105 ลบ.ม. × 1,000 ล.) / (45
ล.× 60 วินาที)) ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2525)
2.2) ระบบจ่ ายนํา้ ดับเพลิง
นํ้าที่สาํ รองไว้สาํ หรับระบบดับเพลิงจะสํารองไว้ที่ถงั เก็บนํ้าใต้ดินและถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้า
โดยมีปริ มาตรที่สาํ รองไว้รวม 105 ลบ.ม. ซึ่ งเพียงพอกับปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งการสําหรับระบบดับเพลิง โดยนํ้า
จะถูกจ่ายเข้าสู่ ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิงด้วยเครื่ องสู บนํ้าแบบเครื่ องยนต์ ที่มีอตั ราการจ่ายนํ้าสู งสุ ด 750 GPM
(แกลลอนต่อนาที) ซึ่งระบบท่อจ่ายนํ้าดับเพลิงจะแยกเป็ นอิสระจากท่อจ่ายนํ้าดีของอาคาร โดยมีขนาดท่อ 68 นิ้ ว จ่ายให้กบั ตูเ้ ก็บสายฉี ดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) บริ เวณบันไดหนี ไฟและหัวกระจายนํ้า
อัตโนมัติ (Sprinkler) ของแต่ละชั้น ของอาคาร A
2.3) ระบบหัวกระจายนํา้ ดับเพลิง (Sprinkler System)
บริ เวณอาคาร A ออกแบบให้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ทุกส่ วนของอาคาร โดยหัว
กระจายนํ้าดับเพลิงทั้งหมดจะทํางานโดยเปิ ดนํ้าฉีดกระจายทันทีที่มีความร้อนสู งขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่กาํ หนด
ที่ 55-77 ๐C โดยติดตั้งกระจายทัว่ ทั้งอาคาร
2.4) หัวรับนํา้ ดับเพลิง (Fire Department Connection)
สําหรับรับนํ้าจากรถดับเพลิง ซึ่ งติดตั้งบริ เวณอาคาร A ด้านหน้าโครงการ จํานวน 1 จุด
และบริ เวณอาคาร จํานวน 1 จุด โดยมีหัวรับนํ้า 2 หัว เป็ นชนิ ดข้อต่อสวมเร็ วมีฝาครอบและโซ่ เป็ นรับนํ้า
แบบ 2 ทาง ขนาด Ø100 × 65 × 65 มม.
2.5) ระบบท่ อจ่ ายนํา้ ดับเพลิงหรื อท่ อยืน (Standpipe System)
ระบบท่อจ่ายนํ้าดับเพลิงของโครงการมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 – 150 มม. ท่อยืนที่
ติดตั้งภายในอาคารเป็ นท่อยืนประเภทที่ 3 ตามมาตรฐาน NFPA 14 Standard for Installation of Standpipe
and Hose Systems ซึ่ งจะประกอบอยูใ่ นตูเ้ ก็บสายฉี ดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ซึ่ งติดตั้งให้มีระยะถึง
พื้นที่ทุกส่ วนของอาคารไม่นอ้ ยกว่า 30 ม. โดยติดตั้งบริ เวณหน้าโถงลิฟต์ดบั เพลิงและโถงบันไดของทุกชั้น
ของอาคารพักอาศัยซึ่งภายในตูเ้ ก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงประกอบด้วย ชุดสายฉี ดนํ้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว
30 ม. และวาล์วขนาด 65 มม. สําหรับตํารวจดับเพลิงใช้งาน และถังดับเพลิงแบบมือถือเป็ นผงเคมีแห้ง
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3.) การอพยพหนีไฟ
3.1) บันไดหนีไฟ (Fire Escape Stair)
บันไดหนี ไฟของโครงการเป็ นบันไดหนี ไฟชนิ ดภายในอาคารทุกบันได โดยให้บริ การ
ตั้งแต่ข้ นั ล่างสุ ดจนถึงชั้นบนสุ ดของอาคาร กรณี ที่เกิดเพลิงไหม้ ระยะเวลาในการอพยพหนี ไฟคนทั้งหมด
ออกนอกอาคารสามารถคํานวณได้ตามข้อกําหนดฐานความปลอดภัย (Life Safety Code) NFPA 101
Occupant Load Factor และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั (ว.ส.ท. 3002-51) โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์ ในการออกแบบ
- ความสามารถในการรั บปริ มาณคนของบัน ไดหนี ไฟต่ อความกว้าง 1.3 คน/วิน าที /
ความกว้างของบันไดหนีไฟ 1 ม. (ตาม Fire Safety Codes Flow)
- ความเร็ วในการเดินของบุคคลในแนวราบ เท่ากับ 0.6 ม./วินาที
- ความเร็ วในการเดินของบุคคลในแนว Slope เท่ากับ 0.4 ม./วินาที
โครงการจัดให้มีบนั ไดสําหรับใช้เป็ นเส้นทางหนีไฟ ดังนี้
อาคาร A
ออกแบบให้มีบนั ไดทั้งสิ้ น 2 บันได โดยเป็ นบันไดหลัก 1 แห่ ง บันไดหนี ไฟชนิ ดภายใน
อาคาร 2 แห่ ง ซึ่งแต่ละบันไดใช้เป็ นเส้นทางหนีไฟไปยังชั้นต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บันไดหลัก ST-1 ให้เป็ นเส้นทางหนี ไฟตั้งแต่ช้ นั 1 จนถึงชั้นหลังคา กว้าง 1.55 ม. ความสู ง
ลูกตั้ง 0.0176 ม. ความกว้างลูกนอน 0.25 ม. ชานพักยาว 1.55 ม.
บันไดหลัก ST-2 ให้เป็ นเส้นทางหนีไฟตั้งแต่ช้ นั 1 จนถึงชั้นหลังคา กว้าง 1.2 ม. ความสู ง
ลูกตั้ง 0.178 ม. ความกว้างลูกนอน 0.25 ชานพักยาว 1.3 - 1.55 ม.
ระยะทางเดินจากส่ วนต่างๆ ของอาคารจากบันไดหนีไฟ
- ระยะทางเดิ น ของบุ ค คลที่ อ ยู่ ห้ อ งไกลที่ สุ ด จากบัน ไดหนี ไ ฟมากที่ สุ ด จะอยู่ ห่ า ง
ประมาณ 30 ม.
- ระยะทางเดินของบุคคลจากบันไดหนีไฟที่อยูไ่ กลสุ ดจนจนออกนอกอาคาร (จุดรวมพล)
เท่านั้น 40 ม.
อาคาร B
ออกแบบให้มีบนั ไดทั้งสิ้ น 2 บันได โดยเป็ นบันไดหลัก 1 แห่ ง บันไดหนี ไฟชนิ ดภายใน
อาคาร 2 แห่ง ซึ่งแต่ละบันไดใช้เป็ นเส้นทางหนีไฟไปยังชั้นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บันไดหลัก ST-3 ให้เป็ นเส้นทางหนี ไฟตั้งแต่ช้ นั 1 จนถึงชั้นหลังคา กว้าง 1.5 ม. ความสู ง
ลูกตั้ง 0.17 ม. ความกว้างลูกนอน 0.25 ม. ชวนพักยาว 1.55-1.65 ม.
บันไดหนี ไฟ ST-4 ให้เป็ นเส้นทางหนี ไฟตั้งแต่ช้ นั 1 จนถึงชั้นที่ 8 กว้าง 1.25 ม. ความสู ง
ลูกตั้ง 0.175 ม. ความกว้างลูกนอน 0.25 ม. ชานพักยาว 1.4-1.65 ม.
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ระยะทางเดินจากส่ วนต่างๆ ของอาคารจากบันไดหนีไฟ
- ระยะทางเดิ น ของบุ ค คลที่ อ ยู่ ห้ อ งไกลที่ สุ ด จากบัน ไดหนี ไ ฟมากที่ สุ ด จะอยู่ ห่ า ง
ประมาณ 35 ม.
- ระยะทางเดินของบุคคลจากบันไดหนีไฟที่อยูไ่ กลสุ ดจนจนออกนอกอาคาร (จุดรวมพล)
เท่านั้น 20 ม.
ทั้งนี้ บันไดหนีไฟของโครงการสามารถรองรับผูพ้ กั อาศัยและพนักงานของโครงการ โดยมี
ระยะเวลาในการลําเลียงคนออกนอกอาคารประมาณ 6-12 นาที เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กาํ หนดให้ระบบบันไดหนีไฟต้องแสดง
การคํานวณให้เห็ นว่า ความสามารถใช้ลาํ เลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชม.
นอกจากนี้ บันไดหนีไฟจะติดป้ายเรื องแสงแสดงทางหนีไฟทั้งด้านในและด้านนอกของประตูให้มองเห็นได้
ชัดเจน และมีเครื่ องให้แสงสว่างฉุกเฉินติดตั้งในทุกชั้น สามารถให้แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 1 ชม.
3.2) จุดรวมพล
จุดรวมพลของโครงการได้กาํ หนดบริ เวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 530 ตร.
ม. โดยแบ่งพื้นที่จุดรวมพลออกเป็ น 2 จุด โครงการ มีจาํ นวนผูพ้ กั อาศัยและพนักงานในโครงการ 2,073 คน
คิดเป็ นสัดส่ วนพื้นที่รวมพลต่อจํานวนผูพ้ กั อาศัยเท่ากับ 0.25 ตร.ม./คน (530 / 2,073 = 0.25 ตร.ม.) ซึ่ งไม่
น้อยกว่า 0.25 ตร.ม. / คน ตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.)
3.3) ลานหนีทางอากาศ
โครงการได้จดั ให้มีลานหนีไฟทางอากาศบริ เวณอาคาร A ชั้นหลังคา ที่ความสู ง 39.95 ม. มี
พื้นที่ขนาด 100 ตร.ม. (10 ม. × 10 ม.) เป็ นที่โล่งและว่างที่ล่างและว่างเพื่อใช้เป็ นทางหนี ไฟทางอากาศได้
โดยมีบนั ไดหนีไฟให้บริ การจนถึงขั้น 13
เมื่อเกิดอัคคีภยั โครงการจะมีทีมงานอพยพหนี ไฟที่ได้รับการฝึ กอบรมจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานตํารวจดับเพลิง และกองบินตํารวจ เป็ นต้น คอยดูแลให้ผพู ้ กั อาศัยหรื อผูป้ ระสบภัย
อพยพหนีไฟลงมายังชั้นล่าง เพื่อไปยังจุดรวมพลก่อนทยอยออกนอกพื้นที่โครงการ
สําหรับผูพ้ กั อาศัยที่อาศัยที่อพยพหนี ไฟขึ้นไปยังพื้นที่หนี ไฟทางอากาศ จะมีทีมเจ้าหน้าที่
อพยพหนี ไฟของโครงการดูแลและวิทยุสื่อสารกับผูป้ ระสานงานเหตุฉุกเฉิ น (ผูจ้ ดั การนิ ติบุคคลอาคารชุด)
เพื่อรายงานสถานการณ์ และจํานวนคนที่จะขอความช่ วยเหลือ ซึ่ งผูป้ ระสานงานเหตุฉุกเฉิ นจะทําหน้าที่
ประสานกับกองบินกรมตํารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ที่เบอร์โทร 02510-4381 หรื อในเวลาทําการที่เบอร์ โทร 02-510-9142 จากนั้นทางกองบินตํารวจจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญนําเฮลิคอปเตอร์ (ปัจจุบนั มี ประมาณ 5 ลํา) บินมายังพื้นที่โครงการ เมื่อมาถึง
จะบินวนเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนในการช่วยเหลือ ในกรณี ที่สามารถช่วยเหลือได้ เจ้าหน้าที่
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ของกองบินตํารวจจะโรยสลิงพร้อมกับโรยตัวลงมาบนพื้นที่หนี ไฟทางอากาศ(สลิงมีความยาวประมาณ 250
ฟุต หรื อ 80 ม.) สามารถรับนํ้าหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม วิธีการนี้ จะใช้สลิงยึดติดกับผูป้ ระสบภัยแล้วดึงขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้ครั้ งละ 1-2 คน หรื อใช้กระเช้า (ให้ผูป้ ระสบภัยเข้าไปใน
กระเช้า อพยพได้ครั้งละ 5-6 คน) โดยเจ้าหน้าที่ของกองบินตํารวจกับทีมเจ้าหน้าที่อพยพไฟขอโครงการจะ
จัดระเบียบผูป้ ระสบภัยที่อพยพตามลําดับความสําคัญคือ ผูบ้ าดเจ็บจะถูกลําเลียงไปก่อน จากนั้นจึงเป็ นเด็ก
ผูส้ ู งอายุ ผูห้ ญิ ง และผูข้ าย ตามลําดับ ซึ่ งเฮลิคอปเตอร์ จะนําผูป้ ระสบภัยไปลงยังพื้นที่ปลอดภัยที่ มีการ
เตรี ยมหน่วยพยาบาลได้เพื่อความช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณี ที่ผบู ้ าดเจ็บก่อนนําส่ งโรงพยาบาล แล้วจึงบินวน
กลับมาผูป้ ระสบภัยที่อยูบ่ นพื้นที่หนีไฟทางอากาศจนกระทัง่ ไม่มีผตู ้ กค้าง
กรณี ที่กองบินตํารวจไม่สามารถให้การช่วยเหลืออพยพผูพ้ กั อาศัยหรื อประสบภัยออกจาก
พื้นที่หนี ไฟทางอากาศได้ เนื่ องจากทัศนวิสัยไม่เหมาะสมหรื อมาจากเหตุอื่นใดก็ตาม ทีมอพยพหนี ไฟต้อง
แนะนําให้ผพู ้ กั อาศัยหรื อผูป้ ระสบภัยอพยพหนีไฟลงมายังชั้นล่างของอาคาร โดยใช้บนั ไดหนีไฟของอาคาร
3.4) ลิฟ ท์ ดับเพลิง
ลิฟท์ดบั เพลิงในอาคาร A ซึ่ งใช้เป็ นลิฟท์โดยสารและลิฟท์บริ การ สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลาและจอดได้ทุกชั้น มีระบบไฟฟ้าสํารองสามารถใช้งานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรื อเกิดไฟฟ้าดับได้
ภายในโถ่งห้องลิฟท์มีหน้าต่างออกออกสู่ ภายนอกอาคารโดยตรงและประตูปิดโถงหน้าลิฟท์ที่ทาํ ด้วยวัตถุ
ทนไฟปิ ดกั้นมิให้เปลวไฟหรื อควันเข้าได้ โดยมีหลักการทํางานดังนี้
- ช่วงปกติ ประตูจะเปิ ดด้วยอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากไฟฟ้าปกติ
- เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรื อไฟฟ้าดับ ระบบควบคุมการเปิ ดของประตูจะตัดไฟฟ้า ทําให้ประตู
ปิ ดโดยอาศัยแรงกลจากโช๊คลูกสู บ (Choke Up) และประตูก็จะทําหน้าที่ป้องกันควันไม่ให้เข้าโถงลิฟต์
ดับเพลิงทั้งนี้ การปิ ดประตูโถงห้องลิฟท์จะเป็ นระบบที่ไม่ใช่ไฟฟ้า กล่าวคือประตูจะปิ ดเมื่อไม่มีไฟฟ้าล็อก
การเปิ ดประตูไว้ จึงมีความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าหรื อเพลิงไหม้
3.5) ระบบจ่ ายพลังงานสํ ารอง
โครงการจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองกรณี ฉุกเฉิน โดยจัดเตรี ยมแบตเตอรี่ ขนาด
12-24 V สามารถสํารองไฟได้นาน 2 ชม. และเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด สามารถสํารองไฟได้นาน 8
ชม. ติดตั้งที่หอ้ งไฟฟ้าของโครงการ สําหรับกรณี ฉุกเฉิ นแยกเป็ นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานได้
โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ ายไฟฟ้ าปกติหยุดทํางาน โดยจะรองรั บระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm
System) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และป้ายบอกทางออก และทางหนีไฟ (Exit Sign)
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3.6) ป้ ายบอกทางหนีไฟ
โครงการจะติดตั้งป้ ายบอกทางหนี ไฟให้เห็นได้ชดั เจนและไม่ใช้สีหรื อรู ปร่ างที่กลมกลืน
กับการตกแต่งป้ ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง โดยป้ายบอกทางหนี ไฟใช้คาํ ว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit
ทางหนี ไฟ” ตัวอักษรสู งไม่น้อยกว่า 10 ช.ม. ตัวอักษรใช้สีเขียวบนพื้นที่ สีเขียวและมีไฟแสดงสว่างให้
เห็นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุ กเฉิ น ซึ่ งจะติดตั้งไว้ที่ทางเข้า-ออก บันไดหนี ไฟ โถงลิฟต์ และ
ทางเดิน
3.7) มาตรการฉุกเฉินในการอพยพผู้คนกรณีเกิดอัคคีภัย
โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนี ไฟ เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง โดย
โครงการจะจัดแผนผังเส้นทางการอพยพหนี ไฟ และจุดรวมพลของโครงการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แสดงให้
ผูพ้ กั อาศัยเห็ นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งไว้ที่บริ เวณโถงบันไดหนี ไฟของทุกชั้น ซึ่ งในการซักซ้อมอพยพ
หนี ไฟ ผูพ้ กั อาศัยและพนักงานของโครงการจะต้องอพยพออกจากอาคารมายังจุดรวมพลที่กาํ หนดไว้ เพื่อ
เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นตามเส้นทางเส้นทางหนีไฟ สําหรับกรณี ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง
อาจมีความจําเป็ นต้องใช้พ้ืนที่ทางเท้าของถนนภายในโครงการเป็ นจุดรวมพล ทั้งนี้ การกําหนดจุดรวมพล
สามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่ งได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ ง เมื่อมีการซักซ้อมการหนี ไฟกับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และแสดงตารางสรุ ปรายละเอียดของผูอ้ อกแบบระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ในตารางที่ 2.7-7
ตารางที่ 2.7-7 สรุ ปรายชื่อผูอ้ อกแบบแต่ระบบของโครงการ
ชื่ อสถาปนิก/วิศ วกร

ระดับผู้ประกอบ
วิชาชีพควบคุม

เลขทะเบียน

ผู้ออกแบบและลงนาม

1. นายกฤษฎา ฟุ้งเกียรติ

วุฒิสถาปนิก

ว-สถ. 584

รับผิดชอบ
งานสถาปัตยกรรม

2. นายกริ ซ อัชชโคสิ ต

สามัญวิศวกร
(สาขาวิศวกรรมโยธา)

สย. 7928

งานโครงสร้าง

3. นายปิ ยะพงษ์ พุทธิคุณ

สามัญวิศกร
สฟก. 5409
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
4. นายมาโนช เดชชัยยัญ
วุฒิวศิ วกร
วก. 829
(สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล)
5. นายเทวัญ พัฒนาพงษ์ศกั ดิ์ สามัญวิศกร
สส. 304
(สาขาวิศกรสิ่ งแวดล้อม)
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งานระบบไฟฟ้า
งานระบบเครื่ องกล

รายละเอียด
- บันไดหลัก
- บันไดหนีไฟ
- งานฐานราก-เสาเข็ม
- ระบบป้องกันดินพัง
- คํานวณโครงสร้างรองรับแผ่นดินไหว
- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ระบบลิฟต์ดบั เพลิง
งานระบบสุ ขาภิบาล - ระบบป้องกันอัคคีภยั และดับเพลิง
- ระบบระบายนํ้า
- ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
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2.7.7 ระบบกล้ องวงจรปิ ดรักษาความปลอดภัย
โครงการจัดให้มีกล้องวงจรเปิ ด (CCTV) ทั้งในบริ เวณชั้นจอดรถภายในอาคารจอดรถและ
อาคารพักอาศัยครอบคลุมอย่างทัว่ ถึง และ Link ข้อมูลเข้าห้องสํานักงานนิ ติบุคคล นอกจากนี้ โครงการได้
แจ้งแผนดําเนิ นการของโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ให้กบั สถานี ตาํ รวจนครบาลบวรมงคล เพื่อเป็ นการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ
2.7.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศของโครงการได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยใช้เกณฑ์อตั ราการระบายอากาศตามพื้นที่ใช้สอย (ลบ.ม./ชม./ตร.ม.) และจํานวนเท่าของ
ปริ มาตรห้องใน 1 ชม. ระบบระบายอากาศของโครงการประกอบด้วยการระบายอากาศในกรณี ที่มีและไม่มี
ระบบปรับอากาศ รวมทั้งระบบอัตราอากาศที่บนั ไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดบั เพลิง ดังนี้
1.) การระบายอากาศ กรณีทไี่ ม่ มีระบบปรับอากาศ
โครงการจะจัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ เป็ นแบบวิธีกล โดย
จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยบันไดหนี ไฟแต่ละชั้นจะมีช่องเปิ ดระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่า
1.4 ตร.ม. ซึ่ งอากาศบันไดหนี ไฟจะมีการถ่ายเทตลอดเวลา สําหรับการระบายอากาศในพื้นที่ที่ไม่มีระบบ
ปรั บ อากาศอื่ น ๆ ได้แ ก่ ห้อ งนํ้า ห้ อ งแม่ บ ้า น ห้อ งพัก มู ล ฝอย ห้อ งเก็ บ ของ ทางเดิ น และโถงทางเข้า
โครงการจัดให้มีอตั ราการระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่าจํานวนเท่าของปริ มาตรห้องใน 1 ชม. ตามเกณฑ์ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.) การระบายอากาศ กรณีมีระบบปรับอากาศ
อาคารโครงการจะมีพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ระบบปรั บอากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Split Type) โดยมีพ้ืนที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร ได้แก่ โถงต้อนรับ
ห้องควบคุม สํานักงานนิ ติบุคคล ห้องเครื่ อง ร้านค้า และห้องชุ ดพักอาศัย โดยโครงการจัดให้มีอตั ราการ
ระบายอากาศ 4-6 ลบ.ม./ชม./ตร.ม. ซึ่ งไม่น้อยกว่าเกณฑ์อตั ราการระบายอากาศตามพื้นที่ใช้สอย ตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.7.9 การจราจร
1.) ทางเข้ า-ออกโครงการ
โครงการได้จดั ให้มีทางเข้า-ออกโครงการ เชื่ อมออกสู่ ถนนอรุ ณอมริ นทร์ มีเขตทางกว้าง
ประมาณ 40.0 ม. ซึ่ งโครงการได้ออกแบบให้มีการบริ หารจัดการจราจรอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีป้าย
จราจร สัญลักษณ์บนพื้นทาง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
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ภายในโครงการให้เป็ นไปอย่างมีระบบและปลอดภัย และควบคุมการผ่าน-ออก ด้วยคียก์ าร์ ด หรื อแลกบัตร
โดยมีไม้ก้ นั จราจร และ เจ้าหน้าที่คอยควบคุมการเข้า-ออก
โครงการได้ปรับคันชะลอความเร็ วรถให้อยูบ่ ริ เวณที่ผา่ นป้อมยามเข้าไปในพื้นที่โครงการ
แล้ว ซึ่งมีระยะห่ างจากบริ เวณทางเข้า-ออกโครงการ และปรับให้ตาํ แหน่งไม้กระดกห่ างจากบริ เวณทางเข้าออกโครงการระยะห่าง 50 ม. ซึ่งจัดให้อยูใ่ กล้เคียงบริ เวณป้อมยามของโครงการ
2.) ระบบจราจรภายในโครงการ
การจัดระบบการจราจรภายในโครงการเป็ นการเดินรถแบบสองทาง (Two-Way Traffic)
ซึ่ งจะมีลูกศรบอกทิศทางการจราจน โดยมีความกว้างของถนนภายในโครงการ 6.00 ม. และอํานวยความ
สะดวกในการเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชม.
3.) จํานวนทีจ่ อด
จากกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมก่อสร้างอาคาร
พ.ศ. 2479 ข้อ 3 (1) จํานวนที่จอดรถยนต์ในอาคารประเภทต่าง ๆ ในท้องที่กรุ งเทพมหานคร กําหนดให้
“อาคารขนาดใหญ่ ใ ห้ มที ี่จอดรถยนต์ ตามจํานวนที่กาํ หนดของแต่ ละประเภทของอาคารที่ใ ช้ เป็ นที่ประกอบ
กิจการในอาคารขนาดใหญ่ นั้นรวมกันหรื อให้ มีที่จอดรถยนต์ ไ ม่ น้อยกว่ า 1 คัน ต่ อพืน้ ที่อาคาร 120 ตาราง
เมตร เศษของตารางเมตรให้ คิดเป็ น 120 ตารางเมตร ทั้งนีใ้ ห้ ถือที่จอดรถยนต์ ที่มากกว่ าเป็ นเกณฑ์ ”
การจัดให้มีจอดรถยนต์กรณี คิดแบบอาคารใหญ่ โดยมีรายละเอียดการคิดที่จอดรถ ดังนี้
อาคาร A มีพ้ืนที่อาคารขนาดใหญ่ 17,059 ตร.ม. อาคาร B มีพ้ืนที่อาคารขนาดใหญ่ 8,785 ตร.ม. อาคาร C มี
พื้นที่อาคารขนาดใหญ่ 157 ตร.ม. และอาคาร D มีพ้ืนที่อาคารขนาดใหญ่ 24 ตร.ม.รวมพื้นที่อาคารขนาด
ใหญ่ 26,025
ลบ.ม. ซึ่ ง ตามข้อ กํา หนดโครงการจะต้อ งจัด เตรี ย มที่ จ อดรถไว้อ ย่า งน้อ ย 217 คัน
(26,025/120 = 216.8) ซึ่งทางโครงการได้จดั ให้มีที่จอดรถไว้ 220 คัน
4.) การจัดการด้ านความปลอดภัย
โครงการจัดให้มีที่จอดรถรวมทั้งสิ้ น 220 ช่ อง เป็ นที่จอดรถบริ เวณชั้น 1 ถึงชั้นที่ 3 ซึ่ ง
โครงการได้จดั ให้มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของผู ้
พักอาศัยบริ เวณที่จอดรถ ทางเข้า – ออก และบริ เวณอาคารของโครงการโดยจัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV
บริ เวณทัว่ พื้นที่โครงการโดยเชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่ จอแสดงผลบริ เวณป้ อมยามที่อยู่บริ เวณทางเข้า – ออก
โครงการ และจัดให้มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยบริ เวณทางเข้า- ออก โครงการและบริ เวณที่จอดรถตลอด 24
ชม.
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2.8

การจัดการสระว่ ายนํา้ ของโครงการ
โครงการได้จดั ให้มีสระนํ้าเพื่อบริ การแก้ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการอยู่บริ เวณชั้น 4 ของอาคาร B
จํานวน 1 แห่ ง มีลกั ษณะโครงสร้างเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก พื้นผิวด้านข้างและด้านล่างสระว่ายนํ้าเรี ยบ ซึ่ ง
เป็ นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็ นกิจการนี้เป็ นแหล่งที่ผใู ้ ช้บริ การเข้ามาชุมชนอยูร่ วมกันในสระว่าย
นํ้า จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนได้ ถ้าสระว่ายนํ้าขาดการดูแลและบํารุ งรักษาตาม
หลักสุ ขาภิบาล การอนามัยสิ่ งแวดล้อม การดูแลคุณภาพนํ้า รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
สระว่ายนํ้าอาจกลายเป็ นแหล่งแพร่ เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคเยื่ออักเสบ หู อกั เสบ โรคผิวหนัง โรคระบบ
ทางเดิ นหายใจ โรคระบบทางเดิ นอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้ อต่าง ๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่ น
อาการผิวหนัง เนื่ องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่ นหน้าอก อาคารคลื่นไส้อาเจี ยน เนื่ องจากแพ้
สารเคมี นอกจากนั้น ยังรวมถึงอุบุติเหตุต่าง ๆ ด้วย โครงการมีการจัดการสระว่ายนํ้า เพื่อควบคุมคุณภาพนํ้า
สระให้ถูกสุ ขลักษณะ และได้มาตรฐานทางด้านสุ ขาภิบาล โดยเสนอมาตรการจัดการสระนํ้าให้เป็ นไปตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณะสุ ข ฉบับที่ 1/2550 เรื่ อง การควบคุมกิจการสระว่ายนํ้าหรื อกิจกรรม
อื่ น ๆ โดยมี มาตรการในการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.8.1 มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ด้ านการจัดการสระว่ ายนํา้
1.) ข้ อปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบกิจการ
1.1) จัดให้มีผูค้ วบคุมดู แล ซึ่ งผ่านการอบรมการดู แลคุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้าตามหลัก
สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพนํ้า และการดูแลรักษาสระว่ายนํ้า รวมทั้ง
เป็ นผูท้ ี่ชาํ นาญในการว่ายนํ้า และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมนํ้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดย
ต้องอยูป่ ระจําสระว่ายนํ้าตลอดเวลาที่เปิ ดบริ การ
1.2) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพนํ้าให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
1.2.1) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
7.2-8.4
1.2.2) คลอรี นอิสระ (Free Chlorine)
0.6-1.0 ppm
1.2.3) คลอรี นที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ppm
1.2.4) ค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity)
80-100 ppm
1.2.5) ค่าความกระด้าง (Calcium Hardness)
250-600 ppm
1.2.6) กรดไซยานูริก (Cynuric Acid)
30-60 ppm
1.2.7) คลอไรด์ (Chloride)
ไม่เกิน 600 ppm
1.2.8) แอมโมเนีย (Ammonia)
ไม่เกิน 20 ppm
1.2.9) ไนเตรท (Nitrate)
ไม่เกิน 50 ppm
1.2.10) โคลิฟอร์ มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10/นํ้า 100 มล.
โดยวิธี MPN (Most Probale Numbers) มนอัตราส่ วน 100 มล.
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1.2.11) ตรวจไม่พบฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
1.2.12) ตรวจไม่ พ บจุ ลิ น ทรี ย์ห รื อตัว บ่ ง ชี้ จุ ลิ น ทรี ย์ที่ ท ํา ให้ เ กิ ด โรค ไ ด้ แก่
Escherichia coli, Staphylococcus auresu, Pseudomonas aeruginosa
1.3) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1.3.1) การเก็บตัวอย่างนํ้า ทําอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่ วนลึก และส่ วนตื้น
ขยะมีผใู ้ ช้สระว่ายนํ้ามากที่สุด
1.3.2) ตรวจวิเคราะห์ ปริ มาณคลอรี นอิ สระคงเหลื อ และค่ความเป็ นกรดด่ าง
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากมีผใู ้ ช้บริ การเป็ นจํานวนมาก หรื อเป็ นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริ มาณ
คลอรี นและค่าความเป็ นกรดด่ างในระหว่างวัน กรณี ใช้คลอรี นชนิ ดกรดไตรคลอโรโอโซยานู ริค ต้อง
ตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
1.3.3) ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณโคลิฟอร์ มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
และฟี นอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.3.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กําหนดในข้อ 1.3) ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณา ขอหรื อต่อใบอนุญาต
1.4) จัดหาเครื่ องมือสําหรับตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนํ้าไว้ประจํา รวมทั้งบันทึกผลการ
ตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จาํ เป็ น ดังนี้
1.4.1) เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณคลอรี น ต้องสามารถวิเคราะห์
ได้ในช่วง 0.2-2.0 ppm
1.4.2) เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-ด่ าง สามารถ
ตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 หน่วย pH
1.4.3) มีการบันทึกข้อมูลจํานวนผูใ้ ช้สระว่างนํ้าในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ
ระยะเวลาที้สระว่ายนํ้า
1.5) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิ บตั ิ สําหรั บผูใ้ ช้บริ การ ติดไว้ในบริ เวณสระว่ายนํ้าให้
มองเห็นได้ชดั และความมีขอ้ ความอย่างน้อยดังนี้
1.5.1) ต้องสวมชุดว่ายนํ้าที่สะอาด
1.5.2) ต้องชําระล้างร่ างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
1.5.3) ผูท้ ี่เป็ นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็ นหวัด หรื อโรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามให้สระว่าย
นํ้า
1.5.4) ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริ เวณสระว่ายนํ้า
1.5.5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนนํ้าลาย หรื อสัง่ นํ้ามูกลงไปในนํ้า
1.5.6) ห้ามทําสระว่ายนํ้าสกปรก
1.5.7) จํานวนผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด ที่วา่ ยนํ้าสามารถรองรับได้
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1.5.8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมนํ้า
1.6) ต้อ งดู แ ลรั ก ษาเครื่ องกรองนํ้ าตามระยะเวลาที่ ส มควรเพื่ อ ให้ ท ํา งานได้ เ ต็ ม
ประสิ ทธิภาพ
2.) การจัดการเกีย่ วกับเคมี
2.1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอนั ตราย” และ “ห้ามเข้า”
มีการระบายอากาศดี และมีการป้ องการนํ้าซึ มเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2) สารเคมีที่ใช้ตอ้ งมีฉลาดระบุชื่อสารเคมี ส่ วนผสม หรื อส่ วนประกอบที่เป็ นอันตราย
วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิน หรื อตามที่กฎหมายอื่นกําหนด
2.3) ในการใช้สารเคมีตอ้ งปฏิบตั ิตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นาํ สารเคมีหมดอายุมาใช้ใน
กรณี ที่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายนํ้าในขยะที่ปิดบริ การแล้ว
2.4) สถานที่ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตอ้ งมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้ องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่ องมาจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่ งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างใน
บริ เวณต่างๆ ควรเป็ น ดังนี้
- ห้องสู บจ่ายสารเคมีไม่นอ้ ยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่ องกรองนํ้า ไม่นอ้ ยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรื อสถานที่เก็บสารเคมีไม่นอ้ ยกว่า 50 ลักซ์
2.5) ต้องมีมาตรการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กําหนดขั้นตอนการทํางาน
ที่ ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่ เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมิ นการสัมผัส
สารเคมีอนั ตรายของคนงานที่ทาํ หน้าที่เติมสารเคมี และมีผลให้เจ้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
2.6) ในขณะทํางานกับสารเคมี ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่
เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมี เป็ นต้น
2.7) ห้ามสู บบุหรี่ ดื่มนํ้า หรื อรับประทานอาคารให้หอ้ งจัดเก็บสารเคมี
2.8) ดูแลความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทําความสะอาดทันที
3.) การจัดการสิ่ งปฏิกลู นํา้ เสี ย และขยะ
3.1) จัดให้มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วม และการบําบัดสิ่ งปฏิกลู ดังนี้
(1) มีห้องนํ้า ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจํานวนตามที่กาํ หนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ลักษณะห้องส้วม การบําบัด และการกําจัดสิ่ งปฏิกลู ต้องถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล
(3) ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องนํ้าและห้องส้วมเป็ นประจําทุกวันที่เปิ ดให้บริ การ
(4) ภายในห้องนํ้าควรมีวสั ดุอุปกรณ์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
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3.2) มีการบําบัดนํ้าเสี ยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ ท่อระบายนํ้าบริ เวณด้านหน้า
โครงการซึ่งส่ วนประกอบของระบบการจัดการนํ้าเสี ย ประกอบด้วย
(1) ตะแกรงดักขยะ สําหรับดักเศษขยะออกจากนํ้าเสี ย
(2) ระบบรวบรวมนํ้าเสี ย นํ้าจากส่ วนต่าง ๆ ของอาคารไหลมารวมกันที่ถงั รวบรวมนํ้า
เพื่อรอการบําบัดนํ้าที่ลน้ ออกจากถังรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่ ถงั บําบัด
(3) ระบบบําบัดนํ้าเสี ยต้องวิธีการบําบัดนํ้าเสี ยที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รําคาญและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของชุมชน
(4) รางระบายนํ้าทิ้ง รางหรื อท่อสําหรั บระบายนํ้าทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิ ดรางเพื่อ
กรองเศษผงต่างๆและป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิ ดของท่อระบายนํ้าออกสู่ ท่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิ ด
เพื่อป้องกันหนูดว้ ย
3.3) จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้
(1) ควรมีการคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท
(2) มีภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุ ขาภิบาล
(3) ล้างทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะไปยังที่พกั ขยะรวม หรื อนําไปกําจัดทุกวัน
โดยเฉพาะขยะที่เน่าเสี ยได้ง่าย
(4) รวบรวมขยะจากภาชนะรองรั บ ไปยัง ที่ พ ัก ขยะรวม หรื อ นํา ไปกํา จัด ทุ ก วัน
โดยเฉพาะขยะที่เน่าเสี ยได้ง่าย
(5) กําจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล และเป็ นไปตามข้อกําหนดท้องถิ่น
(6) ดูแลมิให้ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริ เวณโดยรอบ
3.4) การสุ ขาภิบาลอาคาร และนํ้าดื่ม
(1) กรณี จาํ หน่ายอาคาร ต้องปฏิบตั ิตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร และตามข้อกําหนดท้องถิ่น
(2) ต้องมีน้ าํ ดื่มที่ได้คุณภาพตามาตรฐานนํ้าดื่มไว้บริ การอย่างพอเพียง
(3) ลักษณะการนํานํ้ามาดื่ ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรื อการปนเปื้ อน เช่น ใช้
ระบบนํ้ากดใช้แก้วส่ วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่ วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้ว
นําไปล้างทําความสะอาดก่อนนํามาใช้ดื่มใหม่ เป็ นต้น ทั้งนี้ให้จดั ทําป้ายหรื อข้อความการปฏิบตั ิไว้ดว้ ย
3.5) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนําโรค
(1) ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
(2) ต้องมีการป้ องกัน ควบคุม กําจัดสัตว์ และแมลงนําโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน
และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล
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3.6) การดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัย
(1) ต้องกําหนดให้มีผดู ้ ูแลมาด้วย กรณี ที่นาํ เด็กอายุต่าํ กว่า 10 ปี ที่ยงั ว่ายนํ้าไม่เป็ น และ
ผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริ การสระว่ายนํ้า
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้
2.1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
2.2) ห่ วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ ว หรื อทุ่นลอย ผูกเอาไว้กบั เชือกยาว
ไม่นอ้ ยกว่าความกว้างของสระว่ายนํ้า อย่างน้อย 2 อัน
2.3) ไม้ช่วยชี วิต หรื อวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. นํ้าหนักเบา อย่าง
น้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสู่ ส่วนลึกของสระว่ายนํ้า
2.4) เครื่ องช่วยหายใจ สําหรับผูใ้ หญ่ และสําหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
2.5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจํา
สระว่ายนํ้า และอยูใ่ นบริ เวณที่ใกล้ที่สุด
(3) มีอุปกรณ์สื่อสารสามารถติดต่อบุคคลหรื อสถานที่สาํ คัญๆ เช่น โรงพยาบาล และ
สถานี ตาํ รวจเพื่อขอความช่ วยเหลือเมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นต่าง ๆ เช่ น เพลิงไหม้ หรื อมีคนจมนํ้า และต้องปิ ด
ประกาศหมายเหตุโทรศัพท์ของสถานที่ดงั กล่าวไว้ในที่เห็นได้ชดั เจนและเป็ นข้อมูลปัจจุบนั เสมอ
3.7) เหตุรําคาญ
ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุรําคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดําเนินการต่าง ๆ
2.8.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ด้ านการจัดการสระว่ ายนํา้
(1) การตรวจสอบรายวัน
1.1) ดัชนีที่ตรวจวัด
- คลอรี นอิสระคงเหลือ
- ค่าความเป็ นกรดด่าง
1.2) สถานที่ดาํ เนินการ
- จุดที่มีผใู ้ ช้บริ การบริ เวณสระลึก 1 จุด
- จุดที่มีผใู ้ ช้บริ การบริ เวณสระตื้น 1 จุด
1.3) ระยะเวลา ความถี่
- วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผใู ้ ช้สระมากที่สุด
(2) การตรวจสอบรายเดือน
2.1) ดัชนีที่ตรวจวัด
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
- ฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
72 จัดทําโดย บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

2.2) สถานที่ดาํ เนินการ
- จุดที่มีผใู ้ ช้บริ การบริ เวณสระลึก 1 จุด
- จุดที่มีผใู ้ ช้บริ การบริ เวณสระตื้น 1 จุด
2.3) ระยะเวลา ความถี่
- วันละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผใู ้ ช้สระมากที่สุด
(3) การตรวจสอบรายปี
3.1) ดัชนีที่ตรวจวัด
- คลอรี นที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)
- ค่าความเป็ นกรดด่าง (Alkalinity)
- ความกระด้าง (Calcium Hardness)
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid (กรณี ที่ใช้)
- คลอไรด์ (Chloride)
- แอมโมเนีย (Ammonia)
- ไนเตรท (Nitrate)
- จุ ลิ น ทรี ย ์ห รื อ ตัว บ่ ง ชี้ จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ท าํ ให้เ กิ ด โรค ได้แ ก่ Escherichia
coli,
Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa
3.2) สถานที่ดาํ เนินการ
- จุดที่มีผใู ้ ช้บริ การบริ เวณสระลึก 1 จุด
- จุดที่มีผใู ้ ช้บริ การบริ เวณสระตื้น 1 จุด
3.3) ระยะเวลา ความถี่
- ปี ละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผใู ้ ช้สระมากที่สุด
การจัดการสิ่ งปฏิกูล นํ้าเสี ย และขยะ การสุ ขาภิบาลอาหาร และนํ้าดื่ม การป้องกันควบคุม
สัตว์และแมลงนําโรค การดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัย และเหตุรําคาญ ให้สอดคล้องกับคําแนะนําของ
คณะกรรมการสารธารณสุ ข ฉบับที่ 2550/1 เรื่ องการควบคุมกิจการสระว่ายนํ้าหรื อกิจการอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
2.9

การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พ ลังงาน
โครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่ องกําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร
และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยผลการ
ประเมินค่าศักยภาพการใช้พลังงานรวมของอาคารผ่านเกณฑ์การอนุรักษณ์พลังงานของอาคารควบคุม ออก
ตามความในพระราชบัญ ญัติ ก ารส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 12ก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 สามารถสรุ ปได้ ตารางที่ 2.9-1
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จากข้อมูลดังแสดงในตาราง พบว่า ค่าการถ่ายเทของผนังด้านนอกของแต่ละอาคาร (OTTV) มีค่า
27.16 – 29.59 วัตต์/ตร.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 วัตต์/ตร.ม) และค่าการถ่ายเทความร้อนของชั้นหลังคา
(RTTV) มีค่า 8.45 วัตต์/ตร.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 10 วัตต์/ตร.ม.
ตารางที่ 2.9-1 รายละเอียดการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์เพื่อพลังงานโครงการ
รายละเอียดข้ อกําหนดกฎกระทรวง
เกณฑ์ กาํ หนด
ข้ อ 3 ค่ าการถ่ ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกของอาคาร
ไม่เกิน
(1) ผนังด้านนอกของอาคารในส่ วนที่ มีการปรั บอากาศ
30 วัตต์/ตร.ม.
ของอาคารชุด
ค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นรวมของผนัง ด้า นนอกของ
อาคารในส่ วนที่ มี ก ารปรั บ อากาศ ให้ ค ํา นวณจาก
ค่าเฉลี่ยนที่ถ่วงนํ้าหนักของค่าการถ่ายเทความร้ อนรวม
ของผนังด้านนอกของอาคารแต่ละด้านรวมกัน
(2) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่ วน
ไม่เกิน
ที่มีการปรับอากาศของอาคารชุด
10 วัตต์/ตร.ม.

รายละเอียดโครงการ

ผลการประเมิน

อาคาร A 29.59 วัตต์/ตร.ม.
อาคาร B 27.16 วัตต์/ตร.ม.

ผ่านเกณฑ์

อาคาร A 8.45 วัตต์/ตร.ม.
อาคาร B 8.45 วัตต์/ตร.ม.

ผ่านเกณฑ์

ทีม่ า : กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552

2.10

ระบบรับสั ญญาณโทรทัศน์ ดิจิตอล
โครงการได้วางระบบพื้นฐานในการให้บริ การรับชมทีวีดิจิตอลให้กบั ผูอ้ าศัยในห้องพักในโครงการ
พักด้วยการติดตั้งเสาอากาศขนาดใหญ่ เพื่อรับสัญญานและสามารถตัดสัญญาณรบกวน แล้วใช้เครื่ องขยาย
ความแรงของสัญญาณไปยังห้องพักอาศัย ซึ่งผูพ้ กั อาศัยเพียงนํากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมาติดตั้งหรื อใช้
โทรทัศน์ระบบดิ จิตอลต่อสายสัญญาณภายในห้องพัก ก็สามารถรั บชมได้ โดยที่ผูพ้ กั อาศัยไม่ติดตั้งเสา
อากาศด้วยตนเอง
2.11

การออกแบบโครงสร้ างอาคารรองรับแรงแผ่ นดินไหว

กฎกระทรวง เรื่ อง กําหนดการรั บนํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดิ น ที่
รองรับอาคารในต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 กําหนดให้ “พื้นที่กรุ งเทพมหานคร
จัดเป็ นพื้นที่บริ เวณที่ 1 โดยพื้นที่หรื อบริ เวณดังกล่าวเป็ นดินอ่อนมากที่อาจได้รับกระทบจากแผ่นดินไหว
ระยะไกล” และตามข้อหนดให้กฎกระทรวงข้อ 3 (1) ระบุว่า “อาคารมีความสู งตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป ต้อง
ออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว” ดังนั้น ในการออกแบบอาคารโครงการ ซึ่ งตั้งอยู่ในเขตบางพลัด
กรุ ง เทพมหานคร และเป็ นอาคารอยู่ร วม สู ง 13 ชั้น จํา นวน 1 อาคาร และสู ง 8 ชั้น จํา นวน 1 อาคาร
ผูอ้ อกแบบจึงออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงดังกล่าว
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การออกแบบโครงสร้ างอาคารของโครงการ ได้ออกแบบโดยคํานึ งโครงสร้ างในการต้านแรง
แผ่นดิ นไหวและความปลอดภัยเกี่ ยวกับแผ่นดิ นไหวไว้แล้ว ซึ่ งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสร้ าง
อาคารที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบันที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และอ้างถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 86 ก หน้า 20 ข้อ 6 ถึง ข้อ 12 ประกาศเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่ อง การกําหนดการรับนํ้าหนัก ความต้านทาน ความทนทาน
ของอาคาร และพื้น ดิ น ที่ รองรั บอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทื อนของแผ่น ดิ น ไหว ทั้งนี้ โครงการได้
ออกแบบโครงสร้างอาคารอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคํานวณตามมาตรฐานการออกแบบ
อาคารต้ า นการสั่ น สะเทื อ นของผ่ า นดิ น ไหว (มยผ. 1302) ของกรมโยธาธิ การและผัง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2552
2.12

การดําเนินการก่ อนการก่ อสร้ าง

2.12.1 รายละเอียดการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุ ด และการบริหารจัดการทรัพ ย์ ส่วนกลาง
การบริ หารจัดการดู แลรั กษาอาคารชุ ดเป็ นอํานาจหน้าที่ ของนิ ติบุคคลอาคารชุ ดภายใต้
ข้อบังคับในพระราชบัญญัติอาคารชุ ด โดยการแต่งตั้งผูจ้ ดั การนิ ติบุคคลอาคารชุ ดเพื่อเป็ นผูแ้ ทนของนิ ติ
บุคคลอาคารชุดเป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่ วม ตามมาตรการ 35/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 เพื่อเข้ามาทําหน้าที่ดูแลบํารุ งรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งเป็ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์
ร่ ว มกัน สํา หรั บ เจ้า ของห้อ งชุ ด ทุ ก ห้ อ งให้ ส ามารถใช้ง านได้ต ามปกติ และอยู่ใ นสภาพพร้ อ มใช้ง าน
ตลอดเวลา จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยหรื อความสงบเรี ยบร้อยภายในอาคาร รวมถึงการให้บริ การ
ผูพ้ กั อาศัยร่ วมกันเพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยโดยไม่ขดั ต่อผลประโยชน์และไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผู ้
พักอาศัยท่านอื่น เป็ นต้น
2.12.2 ขั้นตอนในการสร้ าง
โครงการคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 19 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุ ญาต
ก่ อ สร้ า งจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เริ่ ม จากงานปรั บ สภาพพื้ น ที่ และงานเสาเข็ม งานทํา ฐานราก งาน
โครงสร้างอาคารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่ มจากงานปรับสภาพพื้นที่ และงานตกแต่งต่างๆ
2.12.3 คนงานก่ อสร้ าง และทีพ่ กั
ในการก่อสร้างโครงการจะใช้ผรู ้ ับเหมาจัดสร้างที่พกั สําหรับคนงานก่อสร้างให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและก่อสร้างแบบก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสําหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชู ปถัมภ์ให้เพียงพอกับจํานวนคนงาน ซึ่ งภายในบ้านพักคนงานจะจัดให้มีห้องนํ้า ลานซักล้าง
ตลอดจนที่ต้ งั ถังมูลฝอยให้เพียงพอต่อจํานวนคนงาน
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ทั้งนี้ โครงการได้กาํ หนดมาตรฐานบ้านพักคนงาน และมีขอ้ กําหนดที่จะเป็ นมาตรการใน
การป้ องกันผลกระทบต่อชุมชน ซึ่ งเป็ นไปตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสําหรับคนงาน
ก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรี ยน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ซึ่ งสามารถรองรับความต้องการของคนงาน
ก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ ดังนี้
(1) มาตรฐานของบ้ านพักคนงาน
บริ เวณพื้นที่บา้ นพักคนงานมีร้ ัวล้อมรอบ มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอยูท่ ี่บริ เวณ
ทางเข้า-ออก ภายในบริ เวณที่พกั ประกอบด้วย ห้องพักขนาด 2.4 × 2.4 ม. จํานวน 80 ห้อง และพักอาศัยไม่
เกิน 2 คน/ห้อง มีหอ้ งนํ้า-ห้องส้วมขนาด 9 × 7 ม. รวม 8 ห้อง มีถงั รองรับมูลฝอยได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.48 ลบ.ม./วัน
ซึ่งเพียงพอกับปริ มาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน และมีระบบสาธารณู ปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย นํ้าสําหรับอุปโภค-บริ โภค ให้เพียงพอ และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสาธารณู ปโภค
ภายนอกพื้นที่บา้ นพักคนงานและชุมชนโดยรอบ
(2) มาตรการป้ องกันผลกระทบจากบ้ านพักคนงานต่ อชุ มชนข้ างเคียง
ผลกระทบจากบ้านพักคนงานต่อชุ มชนข้างเคียงที่คาดว่าอาจจะเกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผลกระทบทางสุ ขภาพและสังคม ได้แก่ ความเดื อดร้อนรําคาญจากปั ญหาการจราจรที่เกิ ดจากการรั บส่ ง
คนงาน ความไม่สงบสุ ขของชุ มชนที่อาจจะเกิ ดจาการขัดแย้ง หรื อการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วย
กันเองหรื อกับคนในชุ มชนการแพร่ กระจายของโรคติ ดต่ อจากคนงาน และความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สินของชุมชุนใกล้เคียงโครงการจึงได้กาํ หนดให้มีมาตรการป้องกันและกําชับให้ผรู ้ ับเหมาปฏิบตั ิตาม
และมาตรการป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
อย่างไรก็ตาม โครงการจะกําชับผูร้ ับเหมาให้จดั การพื้นที่หลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็ จ
โดยจะเข้าปรั บปรุ งพื้นที่ ให้อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย รวมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้ าง มูลฝอย และสิ่ งที่เป็ น
มลภาวะทางสายตาตามที่ได้กาํ ชับกับทางผูร้ ับเหมาให้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อไม่ให้การก่อสร้างของ
โครงการส่ งผลกระทบหรื อก่อให้เกิดแหล่งเสื่ อมโทรมต่อพื้นที่ขา้ งเคียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
2.12.4 การระบายนํา้
ในระยะก่อสร้างโครงการจะควบคุมการระบายนํ้าโดยจะทําท่อระบายนํ้าฝนรอบอาคารที่
จะก่อสร้าง และรวบรวมนํ้าเข้าสู่ บ่อพักหรื อบ่อดักตะกอนดิน เพื่อดักเอาตะกอนให้จมตัวก่อนระบายออกสู่
ระบบระบายนํ้าสาธารณะ นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีการทําความสะอาดบ่อพักและตะกอนดินทุกสัปดาห์
เพื่อป้องกันการอุดตัน
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2.12.5 นํา้ ใช้
นํ้าใช้ในระยะก่อสร้างโครงการจะใช้น้ าํ จากการประปานครหลวงสาขาบางกอกน้อย โดย
จะติดตั้งมิเตอร์รับนํ้าเข้าสู่ พ้ืนที่โครงการ ซึ่ งนํ้าใช้ในระยะก่อสร้างส่ วนใหญ่จะมาจากการใช้น้ าํ ของคนงาน
ก่อสร้าง เพื่อการชําระล้างห้องนํ้าห้องส้วม และการทําความสะอาดพื้นที่หลังเลิกงาน ซึ่ งประเมินการใช้น้ าํ
ได้ดงั นี้
จํานวนคนงาน
=
160
คน
อัตราการใช้น้ าํ
=
50
ล./คน/วัน
ดังนั้นปริ มาณนํ้าใช้
=
(160 × 50) / 100
=
8
ลบ.ม./วัน
ผูร้ ับเหมาจะจัดให้มีถงั นํ้าสํารองนํ้าสําหรับใช้ก่อสร้าง และใช้ของคนงาน ปริ มาตรรวมไม่
น้อยกว่า 8 ลบ.ม. เพื่อสํารองนํ้าใช้ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
2.12.6 การบําบัดนํา้ เสี ย
ในระยะก่ อสร้ างจะมี ปริ มาณนํ้าเสี ยจากคนงาน 6.0 ลบ.ม./วัน (ร้ อยละ 80 ของปริ มาณ
นํ้าใช้) โดยจะไม่นาํ นํ้าใช้ในส่ วนของกิจกรรมการก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากนํ้าใช้ส่วนใหญ่จะหมดไปกับ
ขั้นตอนการก่อสร้าง และส่ วนที่เหลือปริ มาณเล็กน้อยจะปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาติ ซึ่ ง
โครงการจะกํา หนดให้ ใ ช้ร ะบบบํา บัด นํ้า เสี ย ที่ ส ามารถรองรั บ นํ้า เสี ย ได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า 6 ลบ.ม. และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดให้น้ าํ ทิ้งมีค่าบีโอดีระบายออกไม่เกิน 20 มล./ล. ก่อนระบายนํ้าออกสู่ ท่อระบาย
นํ้าริ มถนนสาธารณะ
2.12.7 การจราจร
ในระยะก่อสร้าง ผูร้ ับเหมาะจะขนส่ งเครื่ องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่ โครงการ โดย
ใช้เส้นทางก่อนเวลา 6.30 น. และออกจากหน่ วยงานหลัง 19.00 น. ซึ่ งเป็ นช่วงนอกเวลาเร่ งด่วน การขนส่ ง
วัสดุก่อสร้าง และขนส่ งเครื่ องจักรหนัก จะขนส่ งเข้าหน่ วยงานในช่วงเวลา 22.00 น. – 6.00 น. ซึ่ งเป็ นช่วง
นอกเวลาเร่ งด่ วนและไม่มีการทํางานในหน่ วยงานในช่วงเวลาดังกล่าว การขนส่ งคอนกรี ตและขนดินจะ
ขนส่ งในช่วงเวลา 10.00 น. – 15.00 น. โดยรถขนส่ งคอนกรี ตจะใช้รถ 10 ล้อ ในขณะที่รถขนดินจะใช้รถ 6
ล้อในการขนส่ งจะขนส่ งในช่วงเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาทํางานที่อยูน่ อก
ช่วงเวลาเร่ งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอก
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รี สอร์ ท พระราม 8 (ระยะก่ อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

2.12.8 การจัดการมูลฝอย
ปริ มาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
(1) มู ลฝอยจากกิจ กรรมการก่ อสร้ าง ได้แก่ เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ ที่ ไม่
สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ โครงการจะจัดหาผูร้ ับผิดชอบนําไปกําจัด
(2) มูลฝอยจากกิจ กรรมของคนงาน เช่ น กระดาษและถุงพลาสติก เป็ นต้น โดยคนงาน
จํานวน 160 คน คาดว่าจะมีปริ มาณขยะ 3 ลิตร/คน/วัน รวมโดยขยะจากคนงานคาดว่าจะมีปริ มาณ 0.48 ลบ.
ม./วัน (160 × 3 /1,000) ซึ่งผูร้ ับก่อสร้างจะจัดให้มีถงั มูลฝอยขนาด 100 ลิตร จํานวน 5 ถัง มีปริ มาตรรวม 500
ลิตร วางบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บข้อมูลฝอยของสํานักงานเขตบางมาเก็บ
ขนไปกําจัดต่อไป
2.12.9 การใช้ ไฟฟ้ า
ในระหว่างการก่อสร้างในโครงการจะใช้บริ การไฟฟ้ าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี
โดยจะติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ าชัว่ คราวสําหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่ งการไฟฟ้ านครหลวงเขตธนบุรี มี
สามารถในการให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง ดังนั้นจึงสามารถให้บริ การแก่โครงการในช่วงการก่อสร้างได้อย่าง
เพียงพอ
2.12.10 ปริมาณดิน และการจัดการในระยะก่ อสร้ าง
จะมีปริ มาณดินที่เกิดจากการทําฐานรากและระบบสาธารณู ปโภค มีปริ มาณดินขุดทั้งหมด
8,651 ลบ.ม. โดยโครงการจะนําดินที่ขดุ มาปรับถมยกระดับพื้นอาคาร ระดับถนน และโดยรอบโครงการ
1,790 ลบ.ม. ส่ วนที่เหลือ 6,861 ลบ.ม. จํานําไปปรับบริ เวณพื้นที่จดั สวนชั้นล่างและชั้นดาดฟ้า 261 ลบ.ม.
และขนย้ายออกนอกพื้นที่ต่อไป
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