บทที่ 2
รำยละเอียดของโครงกำร

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการ
ที่ต้งั โครงการ
โครงการ UNITY 26 (ยู นิ ตี้ 26) ของบริ ษัท แกรนด์ ยู นิ ตี้ ดิ เวลล็ อปเมนท์ จากัด ตั้ง อยู่ที่ถ นนสมเด็ จ
เจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดิน จานวน 6 โฉนด รวมขนาด
พื้ นที่โครงการทั้งหมด 1-0-15.4 ไร่ โดยโครงการมีลักษณะเป็ นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุ ด)
ขนาดความสู ง 8 ชั้น จานวน 1 อาคาร มี จานวนห้องชุ ดเพื่ อการพักอาศัย 105 ห้อง ส าหรับการเข้า -ออกพื้ นที่
โครงการ จะใช้ก ารคมนาคมทางบกโดยอาศัย รถยนต์ ซึ่ ง โครงการจะมี ทางเข้า -ออก ความกว้า ง 6.00 เมตร
อยู่ทางด้านทิศใต้ของโครงการ โดยจะเชื่อมทางเข้า-ออกโครงการกับถนนสมเด็จเจ้าพระยา และมีโครงข่ายคมนาคม
เข้า-ออกพื้ นที่โครงการ ดังนี้
1) การเดินทางเข้า-ออกพื้ นที่โครงการ
- จากแยกคลองสาน บนถนนลาดหญ้า ใช้เส้นทางถนนลาดหญ้า ทิศมุ่งตะวันตก มุ่งเข้าสู่ แยกลาด
หญ้า ระยะทางประมาณ 850 เมตร เลี้ ยวขวาสู่แยกลาดหญ้า จากนั้ นเลี้ ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดง ทิศมุ่งเหนื อ มุ่งเข้า
สู่แยกท่าดินแดง ระยะทางประมาณ 400 เมตร เลี้ ยวขวามุ่งเข้าสู่ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ทิศมุ่งตะวันออก ระยะทาง
ประมาณ 40 เมตร จะพบพื้ นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือ
- จากแยกลาดหญ้า บนถนนท่าดินแดง ทิศมุ่งเหนื อ มุ่งเข้าสู่ แยกท่าดินแดง ระยะทางประมาณ 400
เมตร เลี้ ยวขวาที่แยกท่าดินแดง มุ่งเข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ทิศมุ่งตะวันออก ระยะทางประมาณ 40 เมตร จะพบ
พื้ นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือ
- จากแยกมารยาทดี เ ลี้ ยวซ้า ยมุ่ งเข้าสู่ ถนนสมเด็ จเจ้า พระยา ทิ ศมุ่ง ตะวัน ออก ระยะทางประมาณ
630 เมตร ผ่านแยกท่าดินแดง ระยะทาง 40 เมตร จะพบพื้ นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ
2) การเดินทางออกจากพื้ นที่โครงการ
- ออกจากพื้ นที่โครงการเลี้ ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งหน้าแยกคลองสานเพื่อเดินทางต่อไป
ยังถนนเส้นอื่นได้ เช่น ถนนลาดหญ้า ถนนเจริญนคร ถนนท่าดินแดง ถนนอิสรภาพ และถนนประชาธิปก เป็ นต้น
2.1.1 สภาพพื้ นที่โครงการในปั จจุบนั
ทิศเหนื อ
ติดต่อกับ
ลากระโดงสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ 1.50-2.50 เมตร
ถัดไปเป็ นกลุ่มอาคารพาณิชย์ สูง 2-3 ชั้น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
กลุ่มอาคารพาณิชย์ สูง 3-4 ชั้น
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา กว้าง 19.00-19.50 เมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
กลุ่มอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-2
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

รูปภาพที่ 2-1 แผนที่ต้งั โครงการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-3
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

รูปภาพที่ 2-2 สภาพพื้ นที่โครงการในปั จจุบนั
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-4
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

รูปภาพที่ 2-3 สภาพพื้ นที่โครงการ (ณ เดือนเมษายน 2562)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-5
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

2.2

ประเภทและขนาดโครงการ
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) มีลักษณะเป็ นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุ ด) ความสู ง 8 ชั้น
จานวนอาคาร 1 อาคาร ระดับความสู ง 22.95 เมตร จานวนห้องชุ ดเพื่อการพักอาศัย 105 ห้อง อาคารโครงการมี
พื้ นที่อาคารรวมทั้งสิ้ น 6,483 ตารางเมตร สาหรับพื้ นที่ภายนอกอาคารบริเวณชั้นล่ าง โครงการจัดให้มี พื้นที่สีเขียว
บ่ อบาบัด ก๊ า ซมี เ ทน จากระบบบ าบัด น้ า เสี ย บ่ อ บาบั ด กลิ่ น จากห้องพัก ขยะเปี ยก บ่ อหน่ ว งน้ า ระบบระบายน้ า
(ท่ อระบายน้ า บ่ อพัก น้ า บ่ อดัก ขยะ บ่ อตรวจสอบคุ ณภาพน้ า ) หม้อแปลงไฟฟ้ า ที่ จอด รถขยะ ถั ง บาบัด น้ า เสี ย
และรั้วโครงการ
2.3

การใช้ประโยชน์พื้นที่ในโครงการ
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) เป็ นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุ ด) เป็ นพื้ นที่สาหรับ
พัฒนาโครงการ 1-0-15.4 ไร่ (1,661.60 ตารางเมตร)
จากการตรวจสอบการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ตามผัง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 ส านั ก ผัง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบที่ดินบริเวณโครงการ พบว่า ตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย.8-17 กาหนดเป็ นที่ดินประเภท
อยู่อาศัยหนาแน่ นมากที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้ นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่ งเสริมและดารง
รักษาทัศนี ยภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด 31
ประเภท โดยการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทนี้ ให้มีอตั ราส่วนพื้ นที่อาคารรวมต่อพื้ นที่ดินไม่เกิน 6 : 1 และอัตราส่ วนของ
ที่ว่างต่อพื้ นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่อตั ราส่วนของที่ว่างต้องไม่ตา่ กว่าเกณฑ์ข้นั ตา่ ของที่ว่างอันปราศจาก
สิ่งปกคลุ มตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคาร และให้มีพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพื่อปลู กต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของพื้ นที่ว่าง
2.4

ระยะการก่อสร้างโครงการ
2.4.1 ขัน้ ตอนในการก่อสร้างโครงการ
โครงการ UNITY 26 (ยู นิ ตี้ 26) ได้ออกแบบอาคารให้สามารถต้า นทานแรงสัน่ สะเทื อนของ
แผ่ น ดิ น ไหวได้ ทั้ง นี้ สภาพพื้ นที่ โ ครงการปั จจุ บัน เป็ นกลุ่ ม อาคารพาณิ ช ย์สู ง 5 ชั้น ห้องแถวคอนกรี ต สู ง 2 ชั้น
บ้านคอนกรีตสู ง 2 ชั้น อาคารโครงสร้างเหล็ กสู ง 1 ชั้น อาคารคอนกรีตสู ง 2 ชั้น (2 อาคาร) และพื้ นที่โครงสร้าง
สระว่ายน้ า ซึ่งคาดว่าจะรื้ อถอนอาคารแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
2.4.2 แผนงานก่อสร้างโครงการ
โครงการจะเริ่มดาเนิ นการก่อสร้างภายหลังจากได้รับอนุ ญาตก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการจะใช้
เวลาทั้งสิ้ นประมาณ 12 เดือน โดยมีข้นั ตอนการก่อสร้างดังนี้
2.4.2.1) งานปรับสภาพพื้ นที่ และงานเสาเข็มฐานราก : พื้ นที่โครงการมีขนาด 1,661.60
ตารางเมตร สภาพพื้ นที่โครงการเป็ นพื้ นที่ว่างหลังจากการปรั บสภาพพื้ นที่แล้ว ทาการบดอัดให้แน่ น เพื่อเตรียมการ
ก่อสร้าง หลังจากนั้ นจึงทาการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มกดแบบไฮดรอลิค
สาหรับการพังทลายของดินในช่วงก่อสร้าง จะเกิดขึ้ นจากการขุดเปิ ดหน้าดิน เพื่อทาฐานราก และ
การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ฝังอยู่ใต้ดิน โดยในการก่อสร้างงานใต้ดินดังกล่ าว โครงการจะติดกาแพงพืดเหล็ ก
ชัว่ คราว (Sheet Pile) เพื่อป้ องกันการพังทลายของดินในช่วงก่อสร้าง
2.4.2.2) งานโครงสร้างอาคาร : เริ่มจากงานก่อสร้างอาคารส่ วนใต้ดิน ระบบบาบัดน้ าเสี ย
และถังเก็บน้ าใต้ดินก่ อน แล้ว ตามด้วยงานก่อสร้างตัวอาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้เ กิดความมัน่ คงแข็ งแรงและปลอดภัยแก่
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-6
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

คนงานก่อสร้างและผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียงโครงการ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีมาตรการในการลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้ นในระหว่างการก่อสร้าง
2.4.2.3) งานระบบสาธารณูปโภค : งานวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบน้ าใช้ ระบบ
บาบัดน้ าเสีย ระบบป้ องกันอัคคีภยั ระบบไฟฟ้ า และระบบโทรศัพท์ เป็ นต้น ทั้งภายในและภายนอกโครงการ
2.4.2.4) งานตกแต่ งภายในและภายนอก : โดยเริ่ มดาเนิ นการตกแต่ง รายละเอี ยดภายใน
อาคารก่อน โดยการตกแต่งพื้ นห้อง ปูผนั ง ฝ้ าเพดาน ประตู และหน้าต่าง เป็ นต้น และเมื่อดาเนิ นงานตกแต่งภายใน
ใกล้เสร็จแล้ว จะเริ่มดาเนิ นการตกแต่งภายนอก งานถนน และการจัดสวนหย่อม
2.4.2.5) งานเก็บทาความสะอาด : หลังจากดาเนิ นการก่อสร้างจนเกือบจะแล้วเสร็จ จะเริ่ม
ดาเนิ นการจัดเก็บสถานที่และทาความสะอาดโดยจะมีการรื้ อถอนที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์และกาจัดเศษวัสดุ อุปกรณ์และ
มูลฝอยต่างๆ
2.4.3 คนงานก่อสร้าง
การก่ อสร้า งโครงการจะใช้ค นงานจานวนทั้ง สิ้ น 120 คน โดยคนงานทั้ง หมดจะพัก อาศัย อยู่
นอกโครงการ ซึ่งผูร้ ับเหมาจะเป็ นผูจ้ ัดหาที่พักให้กับคนงานและรถบริการรับส่ งคนงาน นอกจากนี้ ผูร้ ับเหมาจะต้อง
ควบคุมดูแลการพักอาศัยของคนงานให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อ ชุ มชนข้างเคียงบริเวณบ้าน
พักคนงาน โดยการจัดผังบริเวณบ้านพักคนงานนั้ นให้ใช้ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับคนงาน
ก่อสร้างและสถานรับเลี้ ยงเด็กวัยก่อนเรียนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ (มาตรฐาน
ว.ส.ท. 1010-30)
2.4.4 ระบบน้าใช้
1) แหล่งน้าใช้
โครงการมีความต้องการน้ าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคประมาณ 80 ลู กบาศก์เมตร/วัน หรือ
3.33 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง ซึ่งแหล่ งน้ าใช้ของโครงการมาจากการประปานครหลวง สานั กงานประปาสาขาตากสิ น
โดยโครงการจะต่อท่อประปาจากการประปาผ่านมิเตอร์ เพื่อรับน้ าเข้าสู่ โครงการและจ่ายน้ าไปยังถังเก็บน้ าใต้ดินของ
อาคารจากนั้ นทาการสูบน้ าจากถังเก็บน้ าใต้ดินไปยังถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้ า โดยน้ าจากถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้ า ดังกล่ าวจะ
ถูกจ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ าใช้ภายในพื้ นที่แต่ละชั้นต่อไป
2) ปริมาณน้าใช้
การประเมินปริมาณน้ าใช้ของโครงการในแต่ละวัน ทาการประเมินจากค่ามาตรฐานขั้นตา่ ที่
กาหนดโดยสานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้หอ้ งชุ ดพักอาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอย
ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จานวนผูพ้ ักอาศัย 3 คน และห้องชุ ดพักอาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 35 ตาราง
เมตร ใช้เกณฑ์ผู พ้ ักอาศัย 5 คนขึ้ นไป ทั้งนี้ หากพื้ นที่ ใช้ส อยในแต่ ละห้องพักภายในโครงการ มีข นาดมากกว่า 35
ตารางเมตร ในการประเมิ น จ านวนผู ้พั ก อาศั ย ภายในโครงการ จะค านึ งถึ ง จ านวนห้องนอนในแต่ ล ะห้อ งพั ก
ประกอบด้วย โดยกาหนดให้หอ้ งนอนคู่ประเมินให้มีผูพ้ ักอาศัย 2 คน/ห้อง และห้องนอนเตีย งเดี่ยวประเมินให้มีผูพ้ ัก
อาศัย 1 คน/ห้อง
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3) การสารองน้าใช้
โครงการจัดให้มีการสารองน้ าไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดินและถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้ า โดยถังเก็บน้ าชั้น
ใต้ดิน จานวน 1 ถัง เป็ นน้ าใช้เ พื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมด และถัง เก็บน้ าชั้นดาดฟ้ า จานวน 2 ถัง ซึ่งแบ่งออกเป็ น
น้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค 18.00 และเพื่อการดับเพลิง
2.4.5 การบาบัดน้าเสีย
1) ปริมาณน้าเสีย ประกอบด้วย น้ าโสโครกจากห้องน้ า น้ าเสี ยจากการอาบล้าง และน้ าเสี ยจาก
การประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก
2) ระบบบาบัดน้าเสียรวมของโครงการ
โครงการจัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ย 1 ชุ ด สาหรับอาคารชุ ดพักอาศัยเป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ย
แบบ Activated Sludge (Completely Mix) โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ (แยกกาก) บ่อปรับสมดุ ล
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อพักน้ าใส และบ่อเก็บตะกอน ระบายออกสู่ ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนนสาธารณะ
ด้านหน้าของโครงการต่อไป
2.4.6 การระบายน้าและการป้ องกันน้าท่วม
ระบบระบายน้ าโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบระบายน้าฝนจากหลังคาและระเบียง
(1) หัวรับน้าฝน (RD) ทาหน้าที่ รับน้ าฝนจากหลังคาอาคาร
(2) หัวรับน้าฝน (FD) ทาหน้าที่ รับน้ าฝนจากระเบียงห้องพัก
(3) ท่ อ ระบายน้ า ฝน (RL) ทาหน้ า ที่ รวบรวมน้ าฝนจากหลั ง คาจากหัว รับ น้ า ฝน (RD)
เพื่อไหลลงสู่บ่อพักน้ า (Manhole) และท่อระบายน้ าภายในพื้ นที่โครงการต่อไป
2) ระบบระบายน้าเสียภายในอาคาร
(1) ท่อระบายน้าเสีย (Waste Pipe) ทาหน้าที่ ในการรับน้ าเสี ยจากการอาบล้างและอื่น ๆ
เข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสีย
(2) ท่อระบายน้ าโสโครก (Soil Pipe) ทาหน้า ที่ ในการรับน้ าโสโครกจากห้องน้ าในส่ ว น
ต่างๆ เข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสีย
(3) ท่อระบายน้ า จากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ทาหน้าที่ ระบายน้ าจากการ
ประกอบอาหารของแต่ละห้องพักเข้าสู่ถังดักไขมัน ก่อนเข้าสู่ ระบบบาบัดน้ าเสีย
2.4.7 การจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณมูลฝอย
(1) มูลฝอยเปี ยก (มูลฝอยย่อยสลายได้) สามารถนามาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลื อก
ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้ อสัตว์ เป็ นต้น แต่ ไม่ร วมถึ งซากหรื อเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิ ดจากการ
ทดลองในห้องปฏิบตั ิการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้ เป็ นมูลฝอยที่พบมากที่สุด
(2) มูลฝอยที่ยงั ใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล คือของเสียบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือวัสดุ เหลื อใช้ ซึ่งสามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลู มิเนี ยม ยางรถยนต์
เป็ นต้น สาหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็ นมูลฝอยที่พบมากเป็ นอันดับที่สอง
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(3) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุ ออกซิไดซ์ วัตถุ มีพิษ วัตถุ ที่ทาให้เกิด
โรค วัตถุกมั มันตรังสี วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางพันธุ กรรม วัตถุ กัดกร่อน วัตถุ ที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์หรือสิ่ งอื่นใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่ งแวดล้อม
เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลู ออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์
บรรจุสีหรือสารเคมี เป็ นต้น มูลฝอยอันตรายนี้ เป็ นมูลฝอยที่มกั พบได้น้อยที่สุด
(4) มูลฝอยทั ่วไป คือ มูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนื อจากมูลฝอยย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ
มู ล ฝอยอั น ตราย มี ลั ก ษณะย่ อยสลายยากและไม่ คุ ม้ ค่ า ส าหรับ การน ากลั บ มาใช้ใ หม่ เช่ น ห่ อพลาสติ ก ใส่ ข นม
ถุ ง พลาสติ กบรรจุ ผงซัก ฟอก พลาสติก ห่อลู กอม ซองบะหมี่ กึ่ งส าเร็ จรู ป ถุ งพลาสติก เปื้ อนอาหาร เป็ นต้น ส าหรับ
มูลฝอยทัว่ ไปนี้ เป็ นมูลฝอยที่พบมากเป็ นอันดับสอง
2) การจัดการมูลฝอย
(1) ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
โครงการจะจัดให้มีหอ้ งพักมูลฝอยประจาชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจาชั้นแต่ละ
ห้อง จัดให้มีพนั กงานทาความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ที่หอ้ งพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยพนั กงานของโครงการ
รวบรวมมูลฝอยใส่ถุงพลาสติกแยกตามประเภทมูลฝอยและมัดปากถุ งให้แน่ น โดยใช้รถเข็นพร้อมมีภาชนะวางรองรับ
เพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้มีการร่วงตกหล่นขณะลาเลี ยงไปยังลิ ฟต์ดับเพลิ ง หลังจากนั้ นลาเลี ยงมาต่อไปยังห้องพักมูลฝอย
รวมในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่รบกวนผูพ้ ักอาศัยน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในการรวบรวมมูลฝอยภายใน
ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น พนั กงานทาความสะอาดจะรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทจากห้องพักมูลฝอยประจาชั้นใส่
ถุงพลาสติกแยกสีตามประเภทมูลฝอย ก่อนนาไปเก็บไว้ที่หอ้ งพักมูลฝอยรวมของโครงการ
(2) ห้องพักมูลฝอยรวม โครงการจัดให้มีหอ้ งพักมูลฝอยรวมบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉี ยง
ใต้ของอาคารโครงการ โดยแบ่งเป็ น 4 ห้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ห้องพักมูลฝอยเปี ยก ใช้ในการรองรับมูลฝอยเปี ยกของโครงการ มีขนาดพื้ นที่ 1.63
ตารางเมตร จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยเปี ยกที่เกิดขึ้ นไม่น้อยกว่า 3 วัน ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพัก มูล ฝอยรีไ ซเคิล ใช้ในการรองรับมู ลฝอยรี ไซเคิ ลของโครงการ มีข นาดพื้ นที่
2.05 ตารางเมตร จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้ นไม่น้อยกว่า 3 วัน ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพักมูลฝอยทัว่ ไป ใช้ในการรองรับมูลฝอยทัว่ ไปของโครงการ มีขนาดพื้ นที่ 1.12
ตารางเมตร จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทัว่ ไปที่เกิดขึ้ นไม่น้อยกว่า 3 วัน ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ใช้ในการรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ มีขนาดพื้ นที่
0.99 ตารางเมตร จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้ นไม่น้อยกว่า 15 วัน ได้อย่างเพียงพอ
2.4.8 ระบบไฟฟ้ า
โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ ามาจากการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) เขตวัดเลี ยบ ซึ่งเป็ นระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ าแรงสูงจากการไฟฟ้ านครหลวง มีรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้ าดังนี้
1) ระบบไฟฟ้ าปกติ โครงการมีค วามต้องการใช้ไฟฟ้ า 450 kVA อุ ปกรณ์ หลั กสาหรับระบบ
แจกจ่ายไฟฟ้ าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิ ดติดตั้งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงตา่ และหม้อ แปลงไฟฟ้ า
แปลงไฟฟ้ าแรงสูงจากการไฟฟ้ านครหลวงขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ าชนิ ดน้ ามัน (Oil Type) ขนาด 500 kVA
จานวน 1 ชุด แปลงไฟให้เป็ น 400-230 V เพื่อจ่ายไปยังโหลดต่างๆ ในภาวะปกติ
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2) ระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น โครงการมีการติดตั้ง Emergency Light ขนาด 12 V สามารถสารองไฟ
ได้นาน 2 ชัว่ โมง สาหรับใช้ในระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ ายทางออก
2.4.9 ระบบป้ องกันและเตือนอัคคีภยั
1) ระบบป้ องกันอัคคีภยั
(1) ระบบท่ อ ยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่ า นศู น ย์ก ลาง 4 นิ้ ว เพื่ อรับ น้ า ดับเพลิ ง จาก
ถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้ าเข้าตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ าดับ เพลิ งพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ในแต่ละชั้น เพื่อให้
สามารถใช้น้ าจากถังเก็บน้ าดังกล่าวในการดับเพลิงเบื้ องต้นได้ (ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้)
(2) หัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) โครงการจะ
ติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอก พร้อมข้อต่อชนิ ดสวมเร็ว จานวน 1 ชุด เพื่อส่งน้ าไปยังท่อยืน ซึ่งตาแหน่ งติดตั้งหัวรับ
น้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร มีความเหมาะสมในการจอดรถดับเพลิง
(3) ตูเ้ ก็บสายฉีดน้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) จะติดตั้งจานวน 2
ตู/้ ชั้น ตูเ้ ก็บสายฉีดน้ าดับเพลิ งพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย สายฉี ดน้ าดับเพลิ ง หัวต่อสายฉี ดน้ าดับเพลิ งชนิ ดหัวต่อ
สวมเร็ว ถังดับเพลิงเคมีแบบผงเคมีแห้ง ขวานผจญเพลิง และถุงมือหนั ง โดยแต่ละตูท้ ี่ติดตั้งจะมีระยะห่างกันมากที่สุด
ประมาณ 45 เมตร
2) ระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วยแผงควบคุ ม (Fire Control Panel : FCP) ซึ่งทาหน้าที่เป็ น
จุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน
และเครื่ องแจ้งเหตุ ดว้ ยมื อ) ที่ ติด ตั้ง ไว้เริ่ มทางานจะส่ ง สัญ ญาณไปยังแผงควบคุ ม เพื่ อให้เ จ้า หน้ าที่ ในห้องควบคุ ม
ตรวจสอบ และหากเป็ นเหตุเพลิงไหม้ จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทัว่ ทั้งอาคาร
3) การสารองน้าดับเพลิง โครงการออกแบบให้มีการสารองน้ าใช้เพื่อการดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ า
ชั้นดาดฟ้ า-ปริมาตร 54.0 ลูกบาศก์เมตร โดยปลายท่อเมนแนวดิ่งชั้นบนสุดเชื่อมต่อกับถังสารองน้ าเพื่อการดับเพลิ ง
เพื่อจ่ายไปยังท่อน้ าดับเพลิ ง ที่ต่อกับตูส้ ายฉี ดน้ าดับเพลิ ง พร้อมอุปกรณ์ (FHC) ซึ่งโครงการไม่เข้าข่ายอาคารสู งหรื อ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่ได้จดั ให้มีการสารองน้ า เพื่อช่วยในการดับเพลิงได้อีกทางหนึ่ ง ซึ่งสามารถใช้ในการดับเพลิ ง
ไม่น้อยกว่า 30 นาที ดังนั้ น โครงการได้จดั ให้มีการสารองดับเพลิงไว้อย่างเพียงพอ
4) ป้ ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign Light) ติดตั้ง 2 จุด คือ บันไดหลัก และบันไดหนี ไฟ โดยจะ
ติดตั้งป้ ายบอกทางออกฉุกเฉินไว้บริเวณทางออกสู่บนั ไดหนี ไฟ
5) ไฟส่อ งสว่ า งฉุ ก เฉิ น (Emergency Light) ติด ตั้ง บริ เ วณบัน ไดหลั ก บัน ไดหนี ไ ฟ และโถง
ทางเดิน เป็ นการให้แสงสว่างเพื่อการหนี ไฟ เพื่อให้ผูพ้ ักอาศัยและพนั กงานสามารถมองเห็นทางเดินไปยังบันไดหลัก
และบัน ไดหนี ไ ฟออกจากตัว อาคารได้ในภาวะฉุ ก เฉิ น รวมทั้ง เป็ นแสงสว่ า งส ารองในภาวะที่ ก ารไฟฟ้ า นครหลวง
(กฟน.)
6) ทางหนี ไ ฟ จัด ให้มี บัน ไดหนี ไฟภายในอาคารโครงการซึ่ ง เป็ นทางขึ้ น-ลง ของอาคารใน
ช่วงเวลาปกติ และออกแบบให้ใช้เป็ นทางหนี ไฟได้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
7) แผนการป้ องกันอัคคีภัย โครงการจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนี ไฟเป็ นประจาอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง โดยประสานไปยังสถานี ดบั เพลิงปากคลองสาน เพื่อร่วมซักซ้อมแผนการป้ องกันอัคคีภยั เป็ นประจา
8) จุดรวมพล จานวน 2 จุด คือ บริเวณพื้ นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร โดยผูอ้ พยพหนี
ไฟ 1 คน ต้องมีพนที
ื้ ่จุดรวมพลไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้
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- พื้ นที่ จุด รวมพลที่ 1 อยู่ บ ริ เ วณพื้ นที่ สี เ ขี ย วด้า นทิ ศ ตะวัน ตกของอาคาร มี พื้นที่ ร วม
46.30 ตารางเมตร สามารถรองรับผูพ้ กั อาศัย ชั้นที่ 6-8 จานวน 174 คน และพนั กงานโครงการ จานวน 8 คน รวม
ทั้งสิ้ น 182 คน
- พื้ นที่ จุด รวมพลที่ 2 อยู่ บ ริ เ วณพื้ นที่ สี เ ขี ย วด้า นทิ ศ ตะวัน ตกของอาคาร มี พื้นที่ ร วม
66.64 ตารางเมตร สามารถรองรับผูพ้ กั อาศัย ชั้นที่ 2-5 รวมทั้งสิ้ น 207 คน
ทั้งนี้ จุดรวมพลที่โ ครงการจัดให้มีน้ั นมี ความเหมาะสม และสามารถรองรับผู พ้ ั ก อาศัย และ
พนั กงานภายในโครงการ ทั้งหมด 389 คน ได้อย่างเพียงพอ
2.4.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
1) ระบบระบายอากาศ
(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
โครงการจะมีก ารระบายอากาศเป็ นแบบธรรมชาติ โดยบริเ วณพื้ นที่ ที่มีผนั ง ด้านนอก
อาคารที่เปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้ และบริเวณบันไดหนี ไฟแต่ละชั้นจัดให้มีช่องระบายอากาศเปิ ดออกสู่ ภายนอกอาคาร
ได้
(2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล
โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณ
ต่า งๆ ของอาคาร ได้แ ก่ โถงต้อนรับ ห้องนิ ติ บุค คลอาคารชุ ด ห้อง MDB ห้องออกกาลัง กาย ห้องพัก มูล ฝอยรวม
ห้องชุดพักอาศัย ห้องเครื่องลิฟต์ และห้องเครื่องปั๊ มน้ า
2) ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศของโครงการเป็ นแบบ Air Cooled Split Type ติดตั้งภายในแต่ละชั้นโดย
ติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ ห้องนิ ติบุคคลอาคารชุด ห้องควบคุม ห้องจดหมาย ห้องออกกาลังกาย ห้องชุดพักอาศัย
2.4.10 การคมนาคม
1) การเดินทางเข้า-ออกพื้ นที่โครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ซึ่งโครงการจะมี
ทางเข้า-ออก จานวน 1 แห่ง อยู่ทางด้านทิศใต้เชื่อมกับถนนสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวศูนย์กลางปากทางเข้า -ออกของ
รถอยู่หา่ งจากจุดหักมุมของทางแยกท่าดินแดง 29.72 เมตร
2) ถนนและที่จอดรถโครงการ
การจราจรภายในโครงการจัดระบบจราจรเป็ นระบบเดินรถแบบสองทิศทาง (Two Way) โดย
ไม่มีการตัดกระแสการจราจร พร้อมทั้งมีลูกศรบอกทิศทางการจราจรบนพื้ นทางอย่างชัดเจน มีป้ายสัญลักษณ์จราจร
ป้ ายสัญลักษณ์กระจกโค้งนู นและ กล้อง CCTV ติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ
2.4.11 พื้ นที่สเี ขียว
การออกแบบพื้ นที่ สีเ ขี ย วจัด ให้มี พื้นที่ สีเ ขี ยวในแต่ ล ะส่ ว นอย่ างเพีย งพอ โดยโครงการได้มี ก าร
ออกแบบให้มีพนที
ื้ ่สีเขียว แบ่งเป็ น
- พื้ นที่สีเขียวชั้นล่าง จัดเป็ นพื้ นที่ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ จิกทะเลปี บ แก้วเจ้าจอม ไทรใบสัก หนวด
ปลาหมึกยักษ์ และกลด และจัดให้เป็ นพื้ นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ได้แก่ จัง๋ จีน เฟิ ร์นฮาวาย สนใบพาย ขาไก่เขียว
และเตยหอม
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- พื้ นที่สีเขียวชั้น 2 โครงการออกแบบปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นเกร็ด ระโห้ และไคร้ยอ้ ย และปลู ก
ไม้พุ่มและไม้คลุ มดิน ได้แก่ เฟิ ร์นฮาวาย สนใบพาย พลับพลึ งหนู และหลิ วเลื้ อย ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ า
บริเวณที่ปลูกพืชสีเขียว
- พื้ นที่สีเขียวชั้น 7 โครงการออกแบบปลู กพืชคลุ มดิน หญ้านวลน้อย ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบ
ระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพืชสีเขียว
- พื้ นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้ า โครงการออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย ซึ่งโครงการจัด
ให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพืชสี
2.4.12 การจัดการสระว่ายน้าภายในโครงการ
โครงการจัด ให้มีสระว่า ยน้ า เพื่ อให้บริก ารแก่ผูพ้ ักอาศัย ภายในโครงการ โดยโครงการจะกาหนด
มาตรการให้สอดคล้องตาม “คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุ มการประกอบ
กิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน ” โดยโครงการจะกาหนดให้มีมาตรการการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าภายในสระว่ายน้ า จานวน 1 จุด ดังนี้
1) ตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง
2) ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) วันละ 2 ครั้ง
3) ตรวจวัดดัชนี ต่อไปนี้ ทุก 1 เดือน ได้แก่
- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
- ปริมาณฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
- จุ ลิน ทรี ย์หรื อตัวบ่ งชี้ จุ ลิน ทรี ย์ที่ทาให้เ กิด โรค ได้แ ก่ Escherichia coli, Staphylococcus
aureus และ Pseudomonas aeruginosa
2.4.13 ความปลอดภัยภายในโครงการ
1) ระบบโทรทัศน์ว งจรปิ ด (CCTV) เพื่ อสามารถเฝ้ า ดู พื้นที่ เ พื่ อป้ องกัน ความปลอดภัย ตาม
จุดต่างๆ โดยโครงการติดตั้งโทรทัศน์ วงจรปิ ดไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ ได้แก่ ทางเข้า -ออกโครงการ ที่จอดรถ
โถงต้อนรับ โถงทางเดิน โถงลิฟต์โดยสาร ลิ ฟต์โดยสาร สระว่ายน้ า ห้องออกกาลังกาย ทางเดินภายในอาคารทุกชั้น
และถนนภายในโครงการ
2) ระบบประตูคียก์ าร์ด (Access Door) เป็ นระบบควบคุ มการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ ใช้บัตร
เป็ นอุปกรณ์สาหรับเข้าผ่าน เพื่อป้ องกันบุคคลภายนอกเข้า-ออกภายในพื้ นที่โครงการหรือภายในอาคาร โดยไม่ได้รับ
อนุ ญาต
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