บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1

ที่ต้งั โครงการ

โครงการ โพลิ ส คอนโด สุ ข สวัส ดิ์ 64 ของบริ ษั ท แปดแปด โปร จากั ด ตั้ง อยู่ ที่ถ นนซอยสุ ข สวัส ดิ์ 64
แขวงบางมด เขตทุ่ งครุ กรุ งเทพมหานคร ตั้งอยู่ บ นเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดิ น จานวน 14 โฉนด รวมขนาดพื้ นที่ โครงการ
ทั้งหมด 5-0-80 ไร่ ซึ่ งมี การโอนที่ ดิ น เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริษั ท แปดแปด โปร จากัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการ
มีลักษณะเป็ นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุ ด) มีขนาดความสูง 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร (อาคาร A
และ อาคาร B) และอาคารสโมสร ความสูง 2 ชั้น จานวน 1 อาคาร โดยโครงการมีหอ้ งชุ ดเพื่อการพักอาศัยจานวน
459 ห้อง ห้องชุ ดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) จานวน 2 ห้อง สาหรับการคมนาคมการเข้า-ออกพื้ นที่โครงการ จะใช้
การคมนาคมทางบกโดยอาศัยรถยนต์ ซึ่งโครงการจะมี ทางเข้า-ออก ความกว้าง 6.0 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ของโครงการโดยจะเชื่อมทางเข้า -ออกโครงการกับซอยประชาอุทิศ 33 (เขตทางกว้าง 8.0 เมตร) และมี โครงข่า ย
คมนาคมเข้า-ออกพื้ นที่โครงการดังนี้
2.1.1 การเดินทางเข้าสูพ่ ื้ นที่โครงการ
- ถนนประชาอุทิศ (ขาเข้า) จากจุดตัดถนนประชาอุทิศตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก) มุ่งตรงมาตามถนนประชาอุทิศ (ขาเข้า) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร จะพบถนนซอยประชาอุทิศ
69 อยู่ดา้ นขวามือ เลี้ ยวขวาเข้าสู่ ถนนซอยประชาอุทิศ 69 มาตามถนนซอยประชาอุทิศ 69 มุ่งตรงไปยังถนนซอยสุ ข
สวัสดิ์ 64 ประมาณ 2.1 กิโลเมตร จะพบถนนซอยประชาอุทิศ 33 อยู่ดา้ นซ้ายมือ เลี้ ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยประชาอุทิศ
33 ตรงไปประมาณ 150 เมตร จะพบทางเข้า-ออกโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ รวมระยะทางจากจุดตัดถนนประชา
อุทิศตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก) มายังพื้ นที่โครงการรวม 4.75 กิโลเมตร
- ถนนประชาอุ ทิ ศ (ขาออก) จากแยกนาหลวง มุ่ ง ตรงมาตามถนนประชาอุ ทิ ศ (ขาออก)
ประมาณ 840 เมตร จะพบถนนซอยประชาอุทิศ 69 อยู่ดา้ นซ้ายมือ เลี้ ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยประชาอุทิศ 69 มาตาม
ถนนซอย ประชาอุทิศ 69 มุ่งตรงไปยังถนนซอยสุ ขสวัสดิ์ 64 ประมาณ 2.1 กิโลเมตร จะพบถนนซอยประชาอุทิศ
33 อยู่ดา้ นซ้ายมือ เลี้ ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยประชาอุทิศ 33 ตรงไปประมาณ 150 เมตร จะพบทางเข้า-ออกโครงการ
อยู่ทางด้านซ้ายมือ รวมระยะทางจากแยกนาหลวง มายังพื้ นที่โครงการรวม 3.09 กิโลเมตร
- ถนนซอยสุขสวัสดิ์ (ขาเข้า) จากสามแยกพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มุ่งตรงมาตาม
ถนนสุขสวัสดิ์ (ขาเข้า) ข้ามคลองเจ้าเมือง ประมาณ 9.4 กิโลเมตร จะพบถนนซอยสุ ขสวัสดิ์ 64 อยู่ดา้ นซ้ายมือ เลี้ ยว
ซ้ายเข้าสู่ ถนนซอยสุ ขสวัสดิ์ 64 มาตามถนนซอยสุ ขสวัสดิ์ 64 ประมาณ 790 เมตร จะพบถนนซอยประชาอุทิศ 33
อยู่ ด า้ นขวามื อ เลี้ ยวขวาเข้า สู่ ถ นนซอยประชาอุทิศ 33 ตรงไปประมาณ 150 เมตร จะพบทางเข้า -ออกโครงการ
อยู่ด า้ นซ้ายมื อ รวมระยะทางจากสามแยกพระสมุ ทรเจดีย์ จังหวัด สมุ ทรปราการ มายัง พื้ นที่ โครงการรวม 10.34
กิโลเมตร
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จากัด

- ถนนสุ ขสวัสดิ์ (ขาออก) จากแยกพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปราการ มุ่ งตรงมาตามถนนสุ ข
สวัสดิ์ (ขาออก) ประมาณ 1.2 กิ โลเมตร จะพบจุด กลับ รถ ให้กลั บ รถมายังถนนสุ ขสวัส ดิ์ (ขาเข้า) เดิ น รถตรงไป
ประมาณ 130 เมตร จะพบถนนซอยสุ ขสวัสดิ์ 64 อยู่ดา้ นซ้ายมือ เลี้ ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนซอยสุ ขสวัสดิ์ 64 มาตามถนน
ซอยสุขสวัสดิ์ 64 ประมาณ 790 เมตร จะพบถนนซอยประชาอุทิศ 33 อยู่ดา้ นขวามือ เลี้ ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยประชา
อุทิศ 33 ตรงไปประมาณ 150 เมตร จะพบทางเข้า-ออกโครงการอยู่ดา้ นซ้ายมือ รวมระยะทางจากแยกพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ มายังพื้ นที่โครงการรวม 2.27 กิโลเมตร

2.1.2 การเดินทางออกจากพื้ นที่โครงการ
- ออกจากโครงการ สามารถเลี้ ยวขวาเข้า สู่ ถ นนซอยประชาอุทิศ 33 ที่ เชื่ อ มกับ ถนนซอยสุ ขสวัส ดิ์ 64
โดยถนนซอยสุขสวัสดิ์ 64 จะเชื่อมกับถนนสุ ขสวัสดิ์ และถนนซอยประชาอุทิศ 69 ซึ่งสามารถเดินทางไปยังถนนสาย
อื่นๆ เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปได้
สภาพพื้ นที่ โครงการในปั จจุ บัน และสภาพแวดล้อมบริ เวณแนวเขตติ ด ต่ อ พื้ นที่ โ ครงการ โพลิ ส คอนโด
สุขสวัสดิ์ 64 มีดงั นี้
ทิศเหนื อ
มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านพักอาศัย ความสูง 1-2 ชั้น ถัดไปเป็ นถนนซอยประชาอุทิศ
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ อาคาร ความสูง 1 ชั้น (ร้านรับซื้ อของเก่าและเช่ารถ) ถัดไปเป็ นถนน
ซอยประชาอุทิศ 33 บ้านพักอาศัย ความสูง 1-2 ชั้น และอาคารพาณิชย์ ความสูง 3.5 ชั้น
ทิศใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านพักอาศัย ความสูง 3 ชั้น และอาคาร ความสูง 1-2 ชั้น (บริษัท
อมรโลหะกิจ จากัด) ถัดไปเป็ นอาคารพาณิชย์ ความสูง 3.5 ชั้น และถนนซอยประชาอุทิศ 69
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ พื้ นที่ว่าง ถัดไปเป็ นอาคารพาณิชย์ ความสูง 3.5 ชั้น

2.2

ประเภทและขนาดโครงการ

โครงการ โพลิ ส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (Polis Condo Suksawat 64) มีลักษณะเป็ นโครงการประเภทอาคาร
อยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดความสู ง 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร (อาคาร A และ B) ระดับความสู ง 22.95 เมตร
(วัด ความสู งถึ ง ระดับ ชั้น หลั ง คา) และอาคารสโมสร ความสู ง 2 ชั้น จานวน 1 อาคาร ระดับ ความสู ง 8 เมตร
(วัดความสู งถึ งระดับ ชั้น หลัง คา) โดยโครงการมีหอ้ งชุ ดเพื่อการพักอาศัย จานวน 459 ห้อง และห้อองชุ ดเพื่ อการ
พาณิ ช ย์ (ร้า นค้า ) จานวน 2 ห้อง มี พื้นที่ ข องอาคารรวมทั้ ง สิ้ น 20,319.56 ตารางเมตร (พื้ นที่ อาคารที่ ใ ช้คิ ด
อัตราส่วนกับพื้ นที่ดิน เท่ากับ 20,319.56 ตารางเมตร) มีรายละเอียดดังนี้
อาคาร A
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โถงต้อนรับ ลิ ฟต์โดยสาร บันได ห้องปั๊ ม น้ า ห้องสานั ก งานนิ ติ บุค คล (ขนาดพื้ นที่
40.05 ตารางเมตร) ห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) จานวน 2 ห้อง ห้อง MDB ห้องน้ า ที่จอดรถยนต์จานวน 51
คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ จานวน 7 คัน และทางรถวิ่ง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-3
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จากัด

ชั้นที่ 2-8 ประกอบด้ว ย ห้องชุ ด พั กอาศัย จานวน 31 ห้อง แบ่ งเป็ นห้องชุ ด พัก อาศัย ขนาด 1 ห้องนอน
(น้อยกว่ า 35 ตร.ม.) จานวน 29 ห้อง ห้องชุ ด พักอาศัย ขนาด 2 ห้องนอน (มากกว่า 35 ตร.ม.) จานวน 2 ห้อง
ห้องระบบไฟฟ้ า ห้องระบบสุขาภิบาล ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น ทางเดิน บันได โถงบันได ลิฟต์ และโถงลิฟต์
ชั้นหลังคา ประกอบด้วย หลังคา และหลังคาห้องเครื่อง
อาคาร B
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องชุ ดพักอาศัยจานวน 18 ห้อง เป็ นห้องชุ ดพักอาศัยขนาด 1 ห้องนอน (น้ อยกว่า
35 ตร.ม.) จานวน 18 ห้อง โถงต้อนรับ ลิ ฟต์โดยสาร บัน ได ห้องปั๊ ม ห้อง MDB ห้องน้ า ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
ห้องระบบไฟฟ้ า ห้องระบบสุขาภิบาล ที่จอดรถยนต์ จานวน 51 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ จานวน 24 คัน และทาง
รถวิ่ง
ชั้นที่ 2-8 ประกอบด้ว ย ห้องชุ ด พั กอาศัย จานวน 32 ห้อง แบ่ งเป็ นห้องชุ ด พัก อาศัย ขนาด 1 ห้องนอน
(น้อยกว่ า 35 ตร.ม.) จานวน 30 ห้อง ห้องชุ ด พักอาศัย ขนาด 2 ห้องนอน (มากกว่า 35 ตร.ม.) จานวน 2 ห้อง
ห้องระบบไฟฟ้ า ห้องระบบสุขาภิบาล ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น ทางเดิน บันได โถงบันได ลิฟต์ และโถงลิฟต์
ชั้นหลังคา ประกอบด้วย หลังคา และหลังคาห้องเครื่อง
อาคารสโมสร
ชัน้ ที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเอนกประสงค์ ห้องประชุม โถงรับรอง เฉลียง เฉลียงทางเดิน ห้องน้ า และบันได
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องโยคะ ห้องฟิ ตเนส และบันได
ชั้นหลังคา ประกอบด้วย หลังคา

2.3

รายละเอียดภายในโครงการ
2.3.1 จานวนผูพ้ กั อาศัยและจานวนพนักงานในโครงการ

ปริมาณผูพ้ ักอาศัยภายในโครงการ ประเมินโดยใช้ตามค่ามาตรฐานขั้นตา่ ที่กาหนดโดยสานั กงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดให้ “ห้องชุ ดพักอาศัยขนาดพื้ นที่ใช้สอยแต่ละหน่ วย
(ห้อง) ไม่ เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์ผูพ้ ักอาศัย 3 คน และพื้ นที่ ใช้สอยแต่ ละหน่ วย (ห้อง) มากกว่า 35 ตาราง
เมตร ใช้เกณฑ์ ผูพ้ ัก อาศั ย 5 คนขึ้ นไป” ทั้ง นี้ หากพื้ นที่ ใช้ส อยในแต่ ล ะห้อ งพั ก ภายในโครงการมี ข นาดมากกว่ า
35 ตารางเมตร ในการประเมิ น จานวนผู พ้ ัก อาศัย ภายในโครงการ จะค านึ งถึ งจานวนห้องนอนในแต่ ล ะห้องพั ก
ประกอบไปด้วย กาหนดให้ 1 ห้องนอน มีผูพ้ กั อาศัย 2 คน แต่หากพบว่าเมื่อประเมินแล้ว มีผพู ้ ักอาศัยน้อยกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดของสานั กนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะใช้ค่าตามที่กาหนดแทน
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2.3.2 ระบบน้าใช้
1) แหล่งน้าใช้
โครงการมีความต้องการน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภครวมทั้งโครงการ 294.36 ลู กบาศก์เมตร/
วัน หรื อ 12.27 ลู ก บาศก์เมตร/ชัว่ โมง ซึ่งแหล่ งน้ าใช้ของโครงการมาจากการประปานครหลวง สานั ก งานประปา
สาขาสุ ข สวัส ดิ์ โดยการประปานครหลวง ส านั ก งานประปาสาขาสุ ข สวัส ดิ์ แ จ้ง ว่า สามารถให้บ ริ ก ารน้ าประปาได้
โดยโครงการจะต่ อท่ อประปาจากการประปาผ่ านมิเตอร์ เพื่ อรับ น้ า เข้าสู่ โครงการและจ่า ยน้ าไปยังถั งเก็ บน้ าใต้ดิ น
ของแต่ละอาคาร จากนั้ นจะทาการสูบน้ าจากถังเก็บน้ าใต้ดินไปยังถังเก็บน้ าชั้นหลังคา โดยน้ าจากถังเก็บน้ าชั้นหลังคา
ดังกล่าวจะถูกจ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ าใช้ภายในพื้ นที่แต่ละชั้นต่อไป
2) ปริมาณน้าใช้
การประเมิ นปริม าณน้ าใช้ข องโครงการในแต่ล ะวัน ทาการประเมิ น จากค่ามาตรฐานขั้น ต า่
ที่กาหนดโดยสานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ก าหนดให้หอ้ งชุ ดพักอาศัยที่ มีพื้นที่
ใช้ส อยไม่ เกิ น 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จานวนผู ้พัก อาศัย 3 คน และห้องชุ ด พั ก อาศัย ที่ มี พื้นที่ ใ ช้ส อยมากกว่ า
35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์ผูพ้ ัก อาศัย 5 คนขึ้ นไป ทั้งนี้ หากพื้ นที่ ใช้ส อยในแต่ ล ะห้องพัก ภายในโครงการสมี ข นาด
มากกว่า 35 ตารางเมตร ในการประเมินจานวนผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการจะคานึ งถึงจานวนห้องนอนในแต่ละห้องพัก
ประกอบด้วย กาหนดให้หอ้ งนอนคู่ ประเมินให้มีผูพ้ ักอาศัย 2 คน/ห้อง และห้องนอนเตียงเดี่ยวประเมินให้มีจานวน
ผูพ้ ัก อาศัย 1 คน/ห้อง แต่หากพบว่าเมื่ อประเมิ นแล้ว มีผูพ้ ักอาศัย น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดของส านั ก งานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจะใช้ค่าตามที่กาหนดแทน ซึ่งจากการประเมิน พบว่าโครงการจะมีความ
ต้องหารใช้น้ ารวมทั้งสิ้ น 294.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน
3) การสารองน้าใช้
เชื่ อ มท่ อ น้ าประปาของโครงการกั บ การประปาของประปานครหลวง มายั ง ถั ง เก็ บ น้ าใต้ดิ น
(ค.ส.ล.) ของอาคาร A จานวน 2 ถัง ขนาดความจุ 60 ลูบาศก์เมตร/ถัง ปริมาตรรวม 120.0 ลู กบาศก์เมตร และถัง
เก็บน้ าชั้นหลังคา จานวน 1 ถัง ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร/ถัง รวมปริมาตรสารองน้ าใช้ภายในอาคาร A รวมกับ
อาคารสโมสร เท่ากับ 150.0 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นปริมาตรน้ าสารองเพื่อใช้เท่ากับ 1.05 วัน ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ า
สารองที่ กาหนดไว้ 1 วัน ส่ วนอาคาร B จัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดิ น (ค.ส.ล.) จานวน 2 ถัง ขนาดความจุ 65 ลู กบาศก์
เมตร/ถัง ปริมาตรรวม 130.0 ลู กบาศก์เมตร และถังเก็ บน้ าชั้น หลังคา จานวน 1 ถั ง ขนาดความจุ 35 ลู กบาศก์
เมตร/ถัง รวมปริมาตรสารองน้ าใช้ภายในอาคาร B เท่ากับ 165.0 ลู กบาศก์เมตร คิดเป็ นปริมาตรน้ าสารองเพื่อใช้
เท่ากับ 1.08 วัน ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ าสารองที่กาหนดไว้ 1 วัน
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2.3.3 การบาบัดน้าเสีย
1. ปริมาณน้าเสีย
น้ า เสี ย ของโครงการ มี ป ริ ม าณรวมประมาณ 232.38 ลู ก บาศก์เ มตร/วัน ประกอบด้ว ย
น้ าโสโครกจากห้องน้ า น้ าเสียจากการอาบล้าง และน้ าเสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพักโดยปริมาณน้ าเสี ย
คิดเป็ นร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้ (ไม่รวมสระว่ายน้ าและพื้ นที่สีเขียว)
2. รายละเอียดและขัน้ ตอนการบาบัดน้าเสีย
โครงการจัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสีย 5 ชุด ดังนี้
- ระบบบ าบัด น้ าเสี ย ชุ ด ที่ 1 : เป็ นระบบบาบัด น้ า เสี ยชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ยงตะกอนเวีย นกลั บ (Aeration
Activated Sludge Process) สามารถรองรับ น้ าเสี ย ได้ 115 ลู ก บาศก์เ มตร/วัน โดยรองรับ น้ าเสี ย จากอาคาร A
ซึ่ ง มี ป ริ ม าณน้ าเสี ย ทั้ ง หมด 110.58 ลู ก บาศก์เ มตร/วัน ทั้ ง นี้ ก าหนดค่ า บี โ อดี เ ข้า ระบบ 356 มิ ล ลิ ก รัม /ลิ ต ร
และสารแขวนลอย 300 มิลลิ กรัม/ลิตร ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดคิดเป็ นร้อยละ 94.3 ซึ่งน้ าเสี ยที่ผ่านการบาบัดแล้ว
จะมีค่าบีโอดีตา่ กว่า 20 มิลลิ กรัม/ลิตร ก่อนปล่อยออกสู่บ่อพักน้ าและตรวจคุณภาพน้ าก่อนระบายออกลู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะริมถนนสาธารณะด้านทิศเหนื อของโครงการต่อไป
- ระบบบ าบัด น้ า เสี ยชุ ด ที่ 2 : เป็ นระบบบาบัด น้ า เสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ยงตะกอนเวีย นกลั บ (Aeration
Activated Sludge Process) สามารถรองรับ น้ าเสี ย ได้ 130 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน โดยรองรั บ น้ าเสี ย จากอาคาร B
ซึ่ ง มี ป ริ ม าณน้ าเสี ย ทั้ ง หมด 121.07 ลู ก บาศก์เ มตร/วัน ทั้ ง นี้ ก าหนดค่ า บี โ อดี เ ข้า ระบบ 250 มิ ล ลิ ก รัม /ลิ ต ร
และสารแขวนลอย 300 มิลลิ กรัม/ลิ ต ร ประสิ ทธิ ภาพการบาบัด คิดเป็ นร้อยละ 92 ซึ่งน้ าเสี ยที่ผ่านการบาบัดแล้ว
จะมีค่าบีโอดีตา่ กว่า 20 มิลลิกรัม/ลิ ตร ก่อนปล่ อยเข้าสู่บ่อพักน้ าและตรวจคุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ า
สาธารณะริมถนนสาธารณะด้านทิศเหนื อของโครงการต่อไป
- ระบบบ าบัด น้ า เสี ย ชุ ด ที่ 3 : เป็ นระบบบาบั ด น้ า เสี ยส าเร็ จรูป ชนิ ดแยกกากตะกอน-กรองเติ ม อากาศ
(Solis separation & Aerobic Filter) สามารถรองรั บ น้ าเสี ย ได้ 0.6 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น โดยรองรั บ น้ าทิ้ งจาก
ห้องนิ ติ บุ ค คลของโครงการ ซึ่ งมี ป ริ ม าณน้ า เสี ย ทั้งหมด 0.30 ลู ก บาศก์เมตร/วัน ทั้ง นี้ ก าหนดค่ า บี โอดี เข้าระบบ
260 มิลลิกรัม/ลิ ตร และสารแขวนลอย 300 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพการบาบัด คิดเป็ นร้อยละ 92.3 ซึ่งน้ าเสี ย
ที่ผ่านการบาบัดแล้วจะมีค่าบีโอดีตา่ กว่า 20 มิลลิกรัม/ลิ ตร ก่อนปล่อยเข้าสู่บ่อพักน้ าและตรวจคุณภาพน้ าก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านทิศเหนื อของโครงการต่อไป
- ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ชุ ด ที่ 4 : เป็ นระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป ชนิ ดแยกกากตะกอน -กรองเติ ม
(Solis separation & Aerobic Filter) สามารถรองรับน้ าเสี ยได้ 1.2 ลู กบาศก์เมตร/วัน โดยรองรับน้ าเสี ยจากอาคาร
สโมสร ซึ่งมี ป ริม าณน้ า เสี ย ทั้ง หมด 0.72 ลู กบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ กาหนดค่า บีโอดี เข้าระบบ 260 มิ ล ลิ ก รัม /ลิ ต ร
และสารแขวนลอย 300 มิลลิ กรัม/ลิตร ประสิ ทธิ ภาพการบาบัด คิดเป็ นร้อยละ 92.3 ซึ่งน้ าเสี ยที่ผ่านการบาบัดแล้ว
จะมีค่าบีโอดีตา่ กว่า 20 มิลลิกรัม/ลิ ตร ก่อนปล่ อยเข้าสู่บ่อพักน้ าและตรวจคุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ า
สาธารณะริมถนนสาธารณะด้านทิศเหนื อของโครงการต่อไป

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-6
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จากัด

- ระบบบาบัด น้ าเสี ยชุ ด ที่ 5 : เป็ นระบบบาบัด น้ าเสี ยส าเร็ จรูป ชนิ ด แยกกากตะกอนกรองเติ ม อากาศ (Solis separation & Aerobic Filter) สามารถรองรับ น้ า เสี ย ได้ 0.6 ลู ก บาศก์เมตร/วัน โดยรอง
รับน้ าเสี ยจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งมีปริมาณน้ าเสี ยทั้งหมด 0.08 ลู กบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ กาหนดค่า
บีโอดีเข้าระบบ 260 มิลลิ กรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 300 มิลลิกรัม/ลิ ตร ประสิทธิ ภาพการบาบัด คิดเป็ นร้อยละ
92.3 ซึ่ งน้ าเสี ย ที่ ผ่านการบ าบัด แล้วจะมี ค่ า บี โอดี ต า่ กว่ า 20 มิ ล ลิ ก รัม /ลิ ต ร ก่ อนปล่ อยเข้า สู่ บ่ อพัก น้ าและตรวจ
คุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านทิศเหนื อของโครงการต่อไป
2.3.4 การระบายน้าและการป้ องกันน้าท่วม
1) การระบายน้าเสียภายในอาคาร
อาคาร A
(1) ท่อระบายน้าเสีย (Waste Pipe) เป็ นท่อระบายน้ าจากการอาบ และซักล้าง ของห้องพัก
ทุกห้อง ผ่านท่อแนวดิ่ง ขนาดท่อ 2 นิ้ ว และ 3 นิ้ ว ไปสู่ ท่อระบายน้ าเสี ยแนวนอน ขนาดท่อ 6 นิ้ ว เพื่อเข้าสู่ ระบบบัด
น้ าเสียชุดที่ 1 ของโครงการต่อไป
(2) ท่ อ ระบายน้ า โสโครก (Soil pipe) เป็ นท่ อระบายสิ่ งปฏิ กู ล จาก โถส้ว ม โถปั ส สาวะ
ภายในห้องส้วม ของห้องพักทุ กห้อง ผ่า นท่ อแนวดิ่ ง ขนาดท่ อ 4 นิ้ ว ไปสู่ ท่อระบายสิ่ งปฏิ กูล แนวนอนขนาด 6 นิ้ ว
เพื่อเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียชุดที่ 1 ของโครงการต่อไป
(3) ท่ อ ระบายน้ า จากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ทาหน้ าที่ ร ะบายน้ าจากการ
ประกอบอาหารของห้องพักทุกห้อง ผ่านท่อแนวดิ่ง ขนาดท่อ 2 นิ้ ว ไปสู่ ท่อระบายสิ่งปฏิกูลแนวนอนขนาดท่อ 4 นิ้ ว
เข้าสู่บ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียขั้นตอนต่อไป
(4) ท่ ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็ นท่อที่ ใช้ส าหรับ ให้อากาศผ่านเข้าหรื อออกจากระบบ
ระบายน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล ขนาดท่อ 2 นิ้ ว และ 21/2 นิ้ ว เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความดันภายในระบบท่อระบาย
น้ าให้มีการเปลี่ ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน้ าเพื่อรักษาดักกลิ่ น (Trap
Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้
อาคาร B
(1) ท่ อ ระบายน้ าเสี ย (Waste Pipe) เป็ นท่ อ ระบายน้ าจากการอาบ และซั ก ล้ า ง
ของห้องพักทุกห้อง ผ่านท่อแนวดิ่ง ขนาดท่อ 2 นิ้ ว และ 3 นิ้ ว ไปสู่ ท่อระบายน้ าเสี ยแนวนอน ขนาดท่อ 6 นิ้ ว เพื่อเข้า
สู่ระบบบัดน้ าเสียชุดที่ 1 ของโครงการต่อไป
(2) ท่ อระบายน้ าโสโครก (Soil pipe) เป็ นท่ อระบายสิ่ ง ปฏิ กู ล จาก โถส้วม โถปั สสาวะ
ภายในห้องส้วม ของห้องพักทุ กห้อง ผ่า นท่ อแนวดิ่ ง ขนาดท่ อ 4 นิ้ ว ไปสู่ ท่อระบายสิ่ งปฏิ กูล แนวนอนขนาด 6 นิ้ ว
เพื่อเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียชุดที่ 1 ของโครงการต่อไป
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(3) ท่อ ระบายน้ าจากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ทาหน้า ที่ระบายน้ าจากการ
ประกอบอาหารของห้องพักทุกห้อง ผ่านท่อแนวดิ่ง ขนาดท่อ 2 นิ้ ว ไปสู่ ท่อระบายสิ่งปฏิกูลแนวนอนขนาดท่อ 4 นิ้ ว
เข้าสู่บ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียขั้นตอนต่อไป
(4) ท่ ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็ นท่อที่ ใช้ส าหรับ ให้อากาศผ่านเข้าหรื อออกจากระบบ
ระบายน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล ขนาดท่อ 2 นิ้ ว และ 21/2 นิ้ ว เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความดันภายในระบบท่อระบาย
น้ าให้มีการเปลี่ ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน้ าเพื่อรักษาดักกลิ่ น (Trap
Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้
2) การระบายน้าเสียภายนอกอาคาร
ระบบระบายน้ าเสี ย ภายนอกอาคาร เป็ นระบบท่ อที่ รวบรวมน้ าเสี ย จากท่ อรวบรวมน้ า เสี ย
ภายในอาคารไปสู่ ระบบบ าบัดน้ าเสี ย ของแต่ล ะชุ ด ของโครงการ น้ าเสี ยที่ จะระบายออกนอกโครงการมี คุณภาพน้ า
เป็ นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้ งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดมาตรฐานการระบายน้ าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) โดยน้ าเสียที่ผ่านการบาบัดน้ า
เสี ย จากระบบบ าบัด น้ า เสี ย แต่ ล ะชุ ด จะไหลเข้า สู่ บ่ อตรวจคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง พร้อมตะแกรงดัก ขยะ สามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพน้ าทิ้ งได้ง่ายและมองเห็นได้จากภายนอกก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนนประชา
อุทิศต่อไป
4) การป้ องกันน้าท่วม
จากข้อมูล Thailand Flood Monitoring System (GISTDA), 2561 รายละเอียดสถิติการเกิดน้ า
ท่วมบริเวณโดยรอบพื้ นที่โครงการในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า ความถี่ในการเกิดน้ าท่วมขังในรอบ 11 ปี ที่ผ่าน
มาบริเวณโดยรอบพื้ นที่ โครงการพบว่า ไม่มีน้ าท่ วมขัง แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้เพิ่ม มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบในการป้ องกันน้ าท่วมบริเวณพื้ นที่โครงการโดยออกแบบให้มีประตูระบายน้ าแบบหมุน (Sluice gate value)
ควบคุ ม โดยพวงมาลั ย (Hand wheel) ซึ่งในภาวะปกติประตูระบายน้ าจะเปิ ดเพื่ อระบายน้ าออกจากโครงการ แต่ ใน
กรณี ที่ระดับน้ าจากท่อระบายน้ าสาธารณะประโยชน์ สูงกว่าระดับท่อระบายน้ าของโครงการจะหมุนประตูระบายน้ าลง
ปิ ดกั้นไม่ให้น้ าจากท่อระบายน้ าสาธารณะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ าภายในโครงการ

2.3.5 การจัดการมูลฝอย
(1) ห้องพักมูลฝอยประจาชั้น โครงการจะจัดให้มีหอ้ งพักมูลฝอยประจาชั้นภายในแต่ละชั้น ตั้งแต่
ชั้นที่ 1-8 จานวน 1 ห้อง/ชั้น ทั้งอาคาร A และอาคาร B โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจาชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถังมูล
ฝอยขนาด 240 ลิ ตร จานวน 4 ถัง/ชั้น/ห้อง (ถังมูลฝอยย่อยสะลายได้ 1 ถัง ถังมูลฝอยทัว่ ไป 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล
1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) และจัดให้มีพนั กงานทาความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปพักไว้ที่หอ้ งพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ โดยพนั กงานของโครงการรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงพลาสติกแยกตามประเภท มูลฝอยและมัดปากถุงให้แน่ น
ใช้รถเข็นพร้อมมีภาชนะวางรองรับ เพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้มีการร่วงหล่นขณะลาเลียงไปยังลิฟต์ หลังจากนั้ นลาเลี ยงมา
ต่อไปยังห้องพักมูลฝอยรวมในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่รบกวนผูพ้ ักอาศัยน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในการ
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รวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอยประจาชั้น พนั กงานทาความสะอาดจะรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทจากห้องพัก
มูลฝอยประจาชั้นใส่ ถุงพลาสติกแยกสีตามประเภทมูลฝอย ก่อนนาไปเก็บไว้ที่หอ้ งพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยมูล
ฝอยย่ อยสลายได้ใช้ถุ ง พลาสติ ก สี ด า และมี ตัว อัก ษรพิ ม พ์อยู่ ขา้ งถุ ง ว่า “มู ล ฝอยย่ อยสลายได้” มู ล ฝอยรีไซเคิ ล ใช้
ถุงพลาสติกใส มูลฝอยทัว่ ไปใช้ถุงพลาสติกสีดา และมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ขา้ งถุงว่า “มูลฝอยทัว่ ไป” และมูลฝอยอันตราย
ใช้ถุงพลาสติกสีสม้ และมีตวั อักษรพิมพ์อยู่ขา้ งถุงว่า “มูลฝอยอันตราย”
(2) ห้องพัก มูล ฝอยรวม โครงการจัด ให้มีหอ้ งพัก มูล ฝอยรวมบริเวณด้านทิ ศใต้ของของอาคาร
โครงการ โดยแบ่งเป็ น 4 ห้อง มีรายละเอียดดังนี้
- ห้องพัก มู ล ฝอยย่อยสลายได้ ใช้ในการรองรับ มู ลฝอยย่ อยสลายได้ข องโครงการ มี ขนาดพื้ นที่
6.40 ตารางเมตร ความจุ 7.68 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูล
ฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้ นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 7.26 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ใช้ในหารรองรับมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ มีขนาดพื้ นที่ 17.20 ตาราง
เมตร ความจุ 20.64 (คิดความสู งของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้ นได้
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ปริมาณ 20.37 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพักมูลฝอยทัว่ ไป ใช้ในการรองรับมูลฝอยทัว่ ไปของโครงการ มีขนาดพื้ นที่ 4.30 ตารางเมตร
ความจุ 5.16 ลู กบาศก์เมตร (คิดความสู งของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที่
เกิดขึ้ นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 4.95 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ใช้ในการรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ มีขนาดพื้ นที่ 3.88 ตาราง
เมตร ความจุ 4.66 ลู กบาศก์เมตร (คิดความสู งของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับ ปริมาณมูลฝอยย่อย
สลายที่เกิดขึ้ นได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน ปริมาณ 4.35 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ

2.3.6 ระบบไฟฟ้ า
1) ระบบไฟฟ้ าปกติ โครงการประกอบด้วย อาคาร A และอาคาร B จานวน 2 อาคาร ซึ่งแต่ล ะ
อาคารมี ค วามต้องการใช้ไ ฟฟ้ า ดัง นี้ อาคาร A มี ค วามต้องการใช้ไฟฟ้ า 910 kVA และอาคาร B มี ค วามต้องการ
ใช้ไฟฟ้ า 916 kVA รวมทั้งโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ าทั้งสิ้ น 1,826 kVA หม้อแปลงไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับโครงการ
คือ หม้อแปลงไฟฟ้ า ชนิ ดฉนวนน้ ามัน (Oil Type) ขนาด 1,250 kVA จานวน 2 ชุด โดยแปลงไฟให้เป็ น 416/240 V
เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ
2) ระบบไฟฟ้ าฉุ ก เฉิ น โครงการมี ก ารติ ดตั้ง Emergency Light ขนาด 12 V สามารถสารองไฟ
ได้นาน 2 ชัว่ โมง สาหรับใช้ในระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ ายทางออก
3) ระบบป้ องกันไฟฟ้ ารั ่วและป้ องกันฟ้ าผ่า โครงการจัดให้มีระบบสายดิน เพื่อป้ องกันอัน ตราย
ที่เกิ ดจากไฟฟ้ ารัว่ กระแสไฟฟ้ าลัดวงจร และระบบป้ องกัน ฟ้ าผ่าแบบหัวล่ อฟ้ าชนิ ด ประจุไฟฟ้ าเพื่ อป้ องกัน อันตราย
จากฟ้ าผ่าให้เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ า
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2.3.7 ระบบป้ องกันและเตือนอัคคีภยั
1) ระบบป้ องกันอัคคีภยั
(1) ระบบท่ อ ยืน (Stand Pipe) โครงการจัด ให้มี ท่อยื น (Stand Pipe) ขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ ว) จานวน 2 และ 3 ท่อ สาหรับอาคาร A และอาคาร B ตามลาดับ ซึ่งจะครอบคลุ ม
การทางานทั้งอาคารโดยจะติดตั้งชั้นล่ างสุ ดไปจนถึงชั้นบนสุ ดของอาคาร เชื่อมกับหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอก และถัง
เก็บน้ าสารองชั้นหลังคา
(2) หัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) มีหวั รับน้ า
ขนาด 2 x 2 x 4 นิ้ ว จานวน 2 หัว เป็ นชนิ ดสวมเร็วพร้อมฝาครอบ และโซ่คล้อง ทาหน้าที่เพื่อรับน้ าดับเพลิ ง
จากแหล่งน้ าภายนอก โดยต่อผ่านสายส่งน้ าของรถดับเพลิ ง เพื่อส่ งน้ าเข้าไปในระบบดับเพลิ งของอาคาร จุดหัวรับน้ า
ดับ เพลิ ง ของโครงการอยู่ ภายนอกอาคารบริเวณทางเข้า -ออก หน้ า อาคาร A และหน้ า อาคาร B เพื่ อให้เจ้า หน้ า ที่
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
1/2
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(3) ตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ าดับเพลิงพร้อมอุป กรณ์ (Fire Hose Cabinet ; FHC) เป็ นอุปกรณ์
ที่ประกอบด้วย สายฉีดน้ าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ ว ความยาว 30 เมตร หัวต่อแบบสวมเร็วขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ ว สามารถใช้ได้อย่างสะดวกเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และถังดับเพลิงเคมี จานวน 1 ถัง โดยที่แต่ละ
ชั้นจะติดตั้งไว้ที่ตาแหน่ งเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการมองเห็น และสะดวกต่อการใช้งาน
(4) ถั ง ดั บ เพ ลิ ง แ บบ มื อถื อ (Portable Fire Extinguisher) ชนิ ดผงเคมี แ ห้ง ABC
(Dry Chemical) จะติ ด ตั้ ง ในตู ้เ ก็ บ สายฉี ด น้ าดั บ เพลิ ง พร้อ มอุ ป กรณ์ (Fire Hose Cabinet ; FHC) จานวน 1 ถั ง
โดยที่แต่ละชั้นจะติดตั้งไว้ที่ตาแหน่ งเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการมองเห็นและสะดวกต่อการใช้งาน
2) ระบบแจ้งเตือนอัคคีภยั
(1) แผงควบคุ ม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ติ ดตั้งบริเวณชั้น ที่ 1 ในอาคาร A
และอาคาร B โดยทาหน้าที่ เป็ นจุดศูนย์รวมการรับ -ส่ งสัญ ญาณ คือ เมื่ออุปกรณ์ ชุดกดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทางาน
ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ ง ก็จะส่ งสัญ ญาณ และเมื่อเสี ยงสัญ ญาณที่แผงควบคุ ม จนกว่าสวิต ช์ตัดเสี ยง แต่หากไม่มีเจ้าหน้ าที่
ตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้และโซนอื่น ๆ พร้อมกันหมด
(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ทางานเมื่อมีการบังหรือหักเหแสงเนื่ องจาก
อนุ ภาคของควันเข้าไปถูกลาแสง มีรายละเอียดดังนี้
อาคาร A
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 6 จุด คือ ร้านค้า ห้องนิ ติบุคคล ห้องเครื่องไฟฟ้ า โถงต้อนรับ และห้องปั๊ มน้ า
- ชั้นที่ 2 ติดตั้งจานวน 87 จุด คือ ห้องนอน ห้องรับแขก โถงลิฟต์ ห้องไฟฟ้ า ห้องเครื่อง ห้องพักขยะประจา
ชั้น บันได และโถงทางเดิน
- ชั้นที่ 3-8 ติดตั้งจานวน 86 จุด/ชั้น คือ ห้องนอน ห้องรับแขก โถงลิฟต์ ห้องไฟฟ้ า ห้องเครื่อง ห้องพักขยะ
ประจาชั้น บันได และโถงทางเดิน รวม 516 จุด
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-10
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จากัด

อาคาร B
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 46 จุด คือ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องปั๊ มน้ า ห้องไฟฟ้ า โถงลิฟต์ และโถงทางเดิน
- ชั้นที่ 2-8 ติดตั้งจานวน 80 จุด คือ ห้องนอน ห้องรับแขก โถงลิฟต์ ห้องไฟฟ้ า ห้องเครื่อง ห้องพักขยะ
ประจาชั้น บันได และโถงทางเดิน รวม 560 จุด
อาคารสโมสร
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 3 จุด คือ ห้องรับแขก ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ ยง
- ชั้นที่ 2 ติดตั้งจานวน 4 จุด คือ ห้องออกกาลังกาย บันได และห้องโยคะ
(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็ นตัวตรวจจับอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ หรือ
อัตราการเพิ่มขึ้ นของอุณหภูมิ มีรายละเอียดดังนี้
- อาคาร A ชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 30 จุด คือ ที่จอดรถ และห้องน้ า
- อาคาร B ชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 17 จุด คือ ที่จอดรถ และห้องน้ า
- อาคารสโมสร ชั้นที่ 1 ติดตั้งจานวน 2 จุด คือ ห้องน้ า
3) ทางหนีไฟ
อาคาร A
- บันไดหลัก (ST-01) เป็ นบันไดที่สามารถขึ้ น-ลงจากชั้นที่ 1 จนถึ งหลังคา โดยตัวบันได
ทาด้วยวัสดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 150 ซม. ลู กนอน 25 ซม. ลูกตั้ง 17.4-17.8 ซม. ชานพัก
กว้าง 150 ซม. และมีทางเดินไปยันบันไดหลักนั้ นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ระบบระบายอากาศเป็ นแบบธรรมชาติ และมี
ช่องเปิ ดขนาดพื้ นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
- บันไดหนี ไฟ (ST-02) เป็ นบันไดที่สามารถขึ้ น-ลงจากชั้นที่ 1 จนถึ งชั้นที่ 8 โดยตัวบันได
ทาด้วยวัสดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ ก (ค.ส.ล.) กว้าง 120 ซม. ลูกนอน 22.5 ซม. ลูกตั้ง 17.4-17.8 ซม. ชาน
พักกว้าง 120 ซม. และมีทางเดิน ไปยันบันไดหลักนั้ นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ระบบระบายอากาศเป็ นแบบธรรมชาติ
และมีช่องเปิ ดขนาดพื้ นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
- บันไดหนี ไฟ (ST-03) เป็ นบันไดที่สามารถขึ้ น-ลงจากชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 3 โดยตัวบันไดทาด้วย
วัสดุ ทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 90 ซม. ลูกนอน 22.5 ซม. ลู กตั้ง 17.4-17.8 ซม. ชานพักกว้าง
120 ซม. มีราวบันได 1 ด้าน และมีทางเดินไปยันบันไดหลักนั้ นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ระบบระบายอากาศเป็ นแบบ
ธรรมชาติ และมีช่องเปิ ดขนาดพื้ นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
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อาคาร B
- บันไดหลัก (ST-01) เป็ นบันไดที่สามารถขึ้ น-ลงจากชั้นที่ 1 จนถึ งหลังคา โดยตัวบันไดทา
ด้วยวัสดุ ทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ ก (ค.ส.ล.) กว้าง 150 ซม. ลู กนอน 25 ซม. ลู กตั้ง 17.4-17.8 ซม. ชานพัก
กว้าง 150 ซม. และมีทางเดินไปยันบันไดหลักนั้ นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ระบบระบายอากาศเป็ นแบบธรรมชาติ และมี
ช่องเปิ ดขนาดพื้ นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
- บันไดหนี ไฟ (ST-02) เป็ นบันไดที่สามารถขึ้ น-ลงจากชั้นที่ 1 จนถึ งชั้นที่ 8 โดยตัวบันไดทา
ด้วยวัสดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 120 ซม. ลูกนอน 22.5 ซม. ลู กตั้ง 17.4-17.8 ซม. ชานพัก
กว้าง 120 ซม. และมีทางเดินไปยันบันไดหลักนั้ นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ระบบระบายอากาศเป็ นแบบธรรมชาติ และมี
ช่องเปิ ดขนาดพื้ นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
- บันไดหนี ไฟ (ST-03) เป็ นบันไดที่สามารถขึ้ น-ลงจากชั้นที่ 1 จนถึ งชั้นที่ 3 โดยตัวบันไดทา
ด้วยวัสดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ ก (ค.ส.ล.) กว้าง 90 ซม. ลู กนอน 22.5 ซม. ลู กตั้ง 17.4-17.8 ซม. ชานพัก
กว้าง 120 ซม. มีราวบันได 1 ด้าน และมีทางเดินไปยันบันไดหลักนั้ นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ระบบระบายอากาศเป็ น
แบบธรรมชาติ และมีช่องเปิ ดขนาดพื้ นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
4) แผนป้ องกันอัคคีภยั
โครงการอยู่ ในพื้ นที่ รับ ผิ ด ชอบของสถานี ดับ เพลิ ง ทุ่ งครุ ซึ่ ง ห่า งจากพื้ นที่ โ ครงการประมาณ
4.0 กิโลเมตร ในกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถเข้ามาระงับเหตุอัคคีภยั ได้ภายใน 8-15 นาที ขึ้ นอยู่กบั สภาพจราจร
นอกจากนี้ ยัง สามารถขอก าลั ง เสริ ม ได้จากสถานี ดั บ เพลิ ง ดาวคะนอง มี ระยะทางจากพื้ นที่ โครงการไปทางทิ ศ ใต้
ประมาณ 5.0 กิโลเมตร กรณี เกิดเหตุเพลิ งไหม้ในพื้ นที่โครงการเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาระงับเหตุได้ภายใน 10-15
นาที ขึ้ นอยู่กบั สภาพจราจร และเพื่อให้แผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ กาหนดให้นิติบุคคล
อาคารชุดจัดเตรียมแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย โดยนิ ติบุคคลอาคารชุ ดต้องทาการซักซ้อมเป็ นประจาทุกปี (ปี ละ 1
ครั้ง) โดยประสานไปยังสถานี ดบั เพลิงทุ่งครุ เพื่อร่วมซักซ้อมแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั เป็ นประจา
5) จุดรวมพล
โครงการกาหนดจุดรวมพลของโครงการ จานวน 2 จุด แบ่งเป็ น จุดที่ 1 ขนาด 182.84 ตาราง
เมตร อยู่บริเวณด้านทิศเหนื อ ของอาคาร A และจุดที่ 2 ขนาด 277.84 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของ
อาคาร B ดังนั้ นโครงการมีพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 460.68 ตารางเมตร สามารถรองรับผู พ้ ักอาศัยภายในโครงการ
1,453 คน (ผูพ้ กั อาศัย 1,453 คน และพนั กงาน 10 คน) คิดเป็ น 0.32 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม.)
ซึ่งเพียงพอต่อการรวมพล เพื่อตรวจนั บจานวนคนก่อนอพยพออกสู่ภายนอกโครงการ
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2.3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
1) ระบบระบายอากาศ อาคาร A อาคาร B และอาคารสโมสร จะทาการติดตั้งระบบปรับอากาศ
ภายในห้องพักทุกห้อง ขนาดความเย็นรวมประมาณ 803.3 ตันความเย็น โดยเลื อกใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ประกอบด้วย ชุ ดคอยล์เย็น และคอยล์รอ้ น ซึ่งคอยล์เย็นจะคอยแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องและควบคุ มอุณหภูมิ
ภายในห้องให้คงที่ สามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องด้วยการปรับ Mode การทางานของเครื่องได้ที่ชุดควบคุมระยะไกล
อัตโนมัติ เมื่อคอยล์เย็นแลกเปลี่ ยนความร้อนภายในห้องแล้วจะนาความร้อนเหล่ านั้ นไปถ่ ายเทที่คอนเดนเซอร์ ซึ่งอยู่
ภายนอกอาคาร และในพื้ นที่ส่วนบริการต่างๆ จะเลือกใช้ระบบปรับอากาศส่ วนกลาง โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในแต่ละจุดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โครงการจะคานึ งถึงเรื่องเสี ยงเป็ นสาคัญ เนื่ องจากเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จะต้องไม่เกิดเสียงดังรบกวนผูพ้ กั อาศัย
2) ระบบระบายอากาศ
- ระบบระบายอากาศโดยวิ ธี ธรรมชาติ โครงการจะมี การระบายอากาศด้ว ยวิ ธีธ รรมชาติ
บริเวณพื้ นที่ที่มีผนั งด้านนอกอย่างน้อยหนึ่ งด้าน ซึ่งมีช่องเปิ ดสู่ ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการจัดให้
มีพนที
ื้ ่ของช่องเปิ ดรวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร ซึ่งสามารถเปิ ดออกสู่ภายนอกได้
- ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยติดตั้ง
พัดลมระบายอากาศ ซึ่งมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าจานวนเท่าของปริมาณของห้องในหนึ่ งชัว่ โมง ปริม าณ
การระบายอากาศมากกว่า 10 ลบ.ฟุ ต /นาที เพื่ อระบายอากาศภายในห้องต่ างๆออกสู่ ภายนอก เช่ น ห้องไฟฟ้ า
ห้องเครื่อง ห้องน้ า ห้องพักขยะ ห้องปั๊ ม น้ า เป็ นต้น และติด ตั้งระบายอากาศด้วยระบบปรับภาวะอากาศในห้องพัก
อาศัย โถงต้อนรับ ห้องนิ ติ บุ ค คล เป็ นต้น ซึ่ งมี อัต ราการน าอากาศภายนอกเข้ามาในพื้ นที่ ป รับ ภาวะอากาศหรื อ
ดูดอากาศจากภายในพื้ นที่ปรับภาวะอากาศไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด

2.3.9 การคมนาคม
1) การเดินทางเข้า-ออกพื้ นที่โครงการ
เส้นทางคมนาคมเข้า-ออกพื้ นที่ โครงการ จะใช้ก ารคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ซึ่งโครงการ
จะมีทางเข้า-ออก จานวน 1 แห่ง ความกว้าง 6.00 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเชื่อมกับถนนซอยประชาอุทิศ 33
เนื่ องจากการออกแบบเส้นทางจราจรบริเวณทางเข้า -ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสาธารณะดังกล่ าว เป็ นลักษณะ
คอขวด ผูอ้ อกแบบจึงได้แสดงรัศมีบริเวณดังกล่าวและบริเวณจุดเลี้ ยวโค้งภายในโครงการ
2) ถนนและที่จอดรถโครงการ
การจราจรภายในโครงการมีถนนภายในโครงการกว้างอย่างน้ อย 6.00 เมตร โดยรอบอาคาร
การจัดระบบจราจรภายในโครงการส่ ว นใหญ่ เป็ นระบบเดิ นรถแบบทิศ ทางเดีย ว (One way) พร้อมทั้งมีลู ก ศรบอก
ทิศทางการจราจรบนที่ ทางอย่างชัดเจน มี ป้ายสัญ ลักษณ์ จราจรติดตั้งตามจุด ต่างๆภายในโครงการ มี ไม้ก้นั รถยนต์
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-13
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จากัด

อัตโนมัติที่มีความสะดวกและปลอดภัยต่อผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการสาหรับที่จอดรถโครงการจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้
อย่างเพียงพอ รวมที่จอดรถยนต์จานวนทั้งสิ้ น 161 คัน โดยจัดพื้ นที่ไว้ที่พนชั
ื้ ้นล่างทั้งหมด

2.3.10 พื้ นที่สเี ขียว
โครงการจัด ให้มี พื้ นที่ สี เขี ย วในพื้ นที่ แ ต่ ล ะส่ ว นอย่ า งเพี ย งพอส าหรับ ผู พ้ ั ก อาศัย โดยโครงการ
ได้ออกแบบให้มี พื้ นที่ สี เ ขี ย วรวมทั้ ง หมด 1,486.16 ตารางเมตร จัด ไว้ที่ ช้ัน ล่ า งบริ เวณภายนอกอาคารทั้ งหมด
ทั้งนี้ พื้ นที่สีเขียวโครงการนามาคิดเป็ นพื้ นที่สีเขียวรวมของโครงการจะมีความกว้างของพื้ นที่ปลู กไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ไม่ซอ้ นทับกับงานระบบสุ ขาภิบาลของโครงการและอยู่นอกแนวอาคารปกคลุ มดิน โดยพื้ นที่สีเขียวชั้นล่ างจัดให้เป็ น
พื้ นที่ปลูกไม้ยืนต้น ขนาด 1,486.16 ตารางเมตร พันธุ์ไม้ยืนต้นที่นามาปลูก ได้แก่ จาปี กันเกรา มะฮอกกานี ใบใหญ่
อโศกอินเดีย และแคนา รวมถึ งจัดให้เป็ นพื้ นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้ามาเลเซีย พุดศุภโชค โมก และถัว่
เปรู
2.3.11 ความปลอดภัยภายในโครงการ
1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) เพื่อสามารถเฝ้ าดู พื้นที่เพื่ อป้ องกัน ความปลอดภัย ตามจุ ด
ต่างๆ โดยโครงการติดตั้งโทรทัศน์ วงจรปิ ดไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ ได้แก่ ทางเข้า -ออกโครงการ โถงต้องรับ
โถงทางเดิน โถงลิ ฟต์โดยสาร ลิ ฟต์โดยสาร สระว่ายน้ า ห้องออกกาลังกาย ทางเดิ นภายในอาคารทุก ชั้น และถนน
ภายในโครงการ
2) ระบบประตู คี ยก์ าร์ด (Access Door) เป็ นระบบควบคุ ม การเข้า -ออกอัต โนมัติ ใช้บัตรเป็ น
อุป กรณ์ ส าหรับ เข้าผ่ าน เพื่ อป้ องกัน บุ คคลภายนอกเข้า -ออกภายในพื้ นที่โครงการหรือภายในอาคารโดยไม่ได้รับ
อนุ ญาต ซึ่งโครงการติดตั้ง Gate Barrier Access Control ใกล้ทางเข้า-ออกของโครงการ สาหรับการเข้าออกที่อาคาร
โครงการติดตั้งระบบ Access Control ด้วยระบบ Keycard ซึ่งเป็ นระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ใช้กับบัตรอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือ สมาร์ตการ์ดผู ใ้ ช้จะถู กกาหนดสถานะในการเข้า -ออกในแต่ ละพื้ นที่ นอกจากนั้ นยัง
สามารถตรวจสอบข้อมูลวันเวลาของผูใ้ ช้ที่เข้า-ออกในพื้ นที่น้ั น โดยติดตั้งภายในโถงระบบลิฟต์โดยสารของชั้น 1 ทั้งนี้
ระบบประตูคีย์การ์ดจะตัดระบบอัตโนมัติในกรณี ระบบเตือนอัคคีภัยทางาน สาหรับประตูบนั ไดหลักและบันไดหนี ไฟ
ทุกตัวเป็ นแบบผลักเข้าสู่บนั ไดได้อย่างเดียว ยกเว้นชั้นที่ 1 เป็ นแบบผลักออกภายนอกได้อย่างเดียว
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